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 اول  فصل

 پا و دست ،  ها یسخت تمام با.....  یبمان زنده  یکنیم یسع 

...  یشویم غرق و یزنیم پا و دست...  یرویم فرو و یزنیم

 هم باز...  ییآ ینم کوتاه  اما ردیگیم نفست...  شتریب و شتریب

  بنددیم نقش تیچشمها مقابل ات یزندگ … یزنیم پا و دست

 پا و دست...  ی ا کرده  اش یزندگ عمرت تمام هک یلمیف مثل... 

 پا و دست هم باز اما شودیم تار کم کم تیچشمها...  یزنیم

  پا و دست هم باز و ینیبیم تی چشمها یجلو را مرگ...  یزنیم

 بتینص چه هر اما.....  یخور یم تکان ،  یکنیم تقل  ،  یزنیم

 تا...  شتریب و شتریب...  یرویم فرو. است شتریب  رفتن فرو شودیم

  دیبا یدانیم که ییجا تا...  رودیم یاهیس تی چشمها که ییجا

 ینیبیم چشم به  را ات یابد ی خانه که ییجا تا...  یشو  میتسل

… 

 تمام...  دنینرس و زدن پا و دست  شودیم ات ی زندگ ی فلسفه 

 یدانیم که یا جهینت و هوده یب یتقل  شود یم ات یزندگ

 تمام و تیها  خواسته یآرزو شود یم تیازهرو تمام...  یریگینم
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 یزندگ به دواریام یچشمها...  یکشیم دنینرس حسرت عمرت

  وزنه و گرفته  بر در را او آب.  شودیم تر فروغ ی ب لحظه هر اش

 گره  یدستها. شودی م رفتنش بال  مانع شده  بند شیپا به که یا

  تهاشند ییجا به راه  که ییتقلها از ده یپر رنگ طنابش،  با خورده 

  ترس از دیشا  که پوستش محسوس یدیسف و شودیم جان یب

  پشت و ندیآ یم بند کی به کی  که یینفسها از هم دی شا و باشد

 .  ستین ییهوا کدام چیه

 را او و ردیبگ را  شیدستها یکس که منتظر و بالست به نگاهش

 که...  است تمام یباز که بفهماند او به خنده   با و بکشد رونیب

.  کند پر زیتم  یهوا حجم از را اش هیر و بکشد سنف  ستیکاف

 در مانده  یباق یهوا حجم ،  گذردیم ها هیثان و شود ینم یخبر اما

 جان ،  جا همان که نمانده  یز یچ و شودیم کمتر و کم اش هیر

 او و دیایب که...  است مرد آن منتظر هم هنوز شیچشمها... بدهد

 و کند هیتک  او به دبتوان که ،  شود  اش یحام که ،  دهد نجات را

  در مدام اسمش.  شود خلص کننده  سر ی سرما آن شر از

  حک مغزش  در که ییجا تا کندیم تکرار خود با چرخد، یم سرش

  که یمرد!  شودیم تنفر و عشق   ادآوری شی برا که ینام...  شودیم
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 در یا چهیباز اش یزندگ  و بود زیچ چیه و  زیچ همه شی برا

  هم یرو شیپلکها و آمد کم شینفسها...  قدرتمندش دستان

...  نداشت را انتظارش که یزیچ.  بود یحتم مردنش.  افتاد

 وارد خودش یپا با که کردینم باور...  یزود  آن به نه حداقل

 مسلخ به را قلبش و روح و تن که ییجا.  باشد شده  قتلگاهش

 ... دندیکش

**************** 

 توجه یب وا اما ردخو یم سر اش شانه یرو تا مدام اش کوله بند

  شمارش هیثان حرکت و یمچ ساعت  به نگاهش کی.  دیدویم

!  فتدیب و بخورد  نیزم نکند که مقابل به گرشید نگاه  و بود

 شالش داخل باد.  شدیم برداشته تند و هم سر  پشت شیقدمها

 و دیچیپیم

  خودش با لب ریز.  فتدیب نیی پا سرش از که بود نمانده  یزیچ

 : کردیم زمزمه

  ادیب در جونت.  بالخره  یرسیم!  دختر ال ی ،  انارغو بدو -

 !   ارغوان
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 وقت و خودش به گفتن راه ی ب و بد به بخشش یانرژ جملت

 بینص یب  را یقادر نیب نی ا البته و!  شدیم ختم  اش ینشناس

  رشی د بود نگرفته  حرف به را او آخر ی قهیدق  اگر.  گذاشتینم

 زدن حرف یبرا یگرم ی چانه  هم خودش که  بماند!   شدینم

  کی.  شدیم  تر تند قلبش ضربان دیدویم شتریب  چه هر!  داشت

.  کرد  سرفه یبار چند و  شد خم.  ستادیا  حرکت از لحظه

 کوچه یانتها به نگاهش.  است آورده  کم نفس کردیم احساس

 .  بود یکاف دنشیرس یبرا بلند قدم چند تنها و بود

  مقابلش باغ نهخا به.  کرد شروع دوباره  و دیکش  ق یعم نفس چند

 جلو.  دیایب جا حالش تا نکرد صبر اما زدیم نفس نفس.  کرد نگاه 

  شد سبز مقابلش نگهبان.  شد وارد باغ ی مانده  باز در از و رفت

 : 

 ؟ دییبفرما -

 ی خانه یرو  شیچشمها.  نبود نگهبان متوجه  نگاهش ارغوان 

 عروس دای به  را او دشیسف دست کی ینما.  د یچرخیم مقابلش

  و حال چقدر.  نشاند لب یرو لبخند اراده  یب.  انداخت یم اه
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 یدرختها و خانه از نگاه  که یحال  در.  بود خوب خانه نیا یهوا

 :   داد جواب گرفتینم باغ ی ده ی کش فلک به سر

 ..  یشغل ی مصاحبه یبرا.  نمیبب رو ای آر یآقا اومدم -

  ارغوان ی ره یخ یها نگاه  از انگار که نگهبان مرد محکم یصدا

 : کرد پاره  را افکارش بود امده ین خوشش چیه

 .  شده  تموم مصاحبه وقت -

 :  ماند ره یخ نگهبان صورت به و شد اریهوش  ارغوان نگاه 

  ؟ شده  تموم! ؟ یچ -

 : آورد بال  را ساعتش

 .  نشده  ۲  ساعت هنوز - 

 . دیاومد یم زودتر ساعت م ی ن حداقل دیبا -

.  گفتیم راه یب  و بد خودش به دل  در.  شد بلند ارغوان  نهاد از آه  

 :  گفت یناراحت از پر یحالت با

 ..  بعد نمیبب رو ایآر  یآقا تو برم من بذار شما آقا -
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  نیب بود گرفته یدفاع گارد ورود ی لحظه همان از که نگهبان

 :  زد لب و دی پر حرفش

 . دییبفرما.   خانوم ممنوعه -

 .  نداشت رفتن الیخ ارغوان.  دادیم نشانش را رفتن راه  

  تا گفتن من به.  گهید هیشغل ی مصاحبه بابا یا  ؟ ممنوعه چرا -

 !  ۲ به مونده  قهیدق ۵ النم.  امیب تونمیم ۲

 !   شهینم که گفتم محترم خانوم -

 و سر اصل .  خوردیم چرخ ارغوان یلباسها یرو نگاهش

  اخد بود  شده  شی دایپ کجا از!  خوردینم خانه آن به وضعش

 روشن یآب نیج شلوار و خانه چهار یآب ییابا مانتو!  ستدانیم

  شیمانتو  باز یجلو از یخوب به رنگش زرد شرت یت و ده ی پوش

 یشال و کرده  پا به را دشیسف و زرد یها یکتان.  بود مشخص

 نکیع.  کردیم ییخودنما  سرش یرو شل هم  ییمویل رنگ به

  هم را شبرداشتن الیخ و زده  چشمها یرو را گردش میفر  یآفتاب

 دوش یرو از را اش یا قهوه  و یآب نیج طرح ی  کوله.  نداشت
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 در.  گذاشت ینگهبان وسکیک ی پنجره  ی  لبه و آورد نییپا

 :   گفت حال همان

 من.  چشم گمیم منم باشه یمنطق که بزن یحرف  هی آقا آخه -

 اصل  ؟ بشم وارد تونمینم چرا .  رسوندم خودمو ۲ ساعت قبل

 هم شما ین یریش برم من بذار شما ؟ اومدم کجا از من دیدونیم

 ینیریش شهر کل به رمیبگ رو کار نیا من اگه یعنی.  محفوظه

 . دمیم

 . خانوم شهینم -

 ادیم نیزم به  آسمون. یخورد شهینم قرص که هم شما بابا یا

  کردم شما  به من که یاصرار همه نیا ؟یکن اهلل خلق  کمک

   -کن باور

  ؟ کلم کی  انقدر آدم آخه.  شدیم بآ  دنشی شن از سنگ دل

 :  گفت کلفه نگهبان مرد

 .  نکن درست دردسر من ی برا برو خانوم -

 : نبود بردار  دست اما ارغوان



 

9 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یکس یبرا تونهیم یدردسر چه کار یایجو جوون  دختر هی -

  دردسر تو کس چیه دمیم قول  برم من بذار شما  آقا ؟ کنه درست

 یشغل تیموقع هی خوندن درس  لاس همه نیا از بعد.  فتهینم

 خورده  سر  من اگه فردا پس فردا شما آقا.  ها شده  دای پ خوب

 از! ؟ یایب کنار وجدانت عذاب با اونوقت یتونیم.  یمسئول بشم

 !   بود گفتن من

 بر ارغوان زبان   پس از توانستینم گفتیم چه هر نگهبان مرد

  سوزکل  به نگاهش لحظه همان کند چه که بود مردد.  دیایب

  دیپر جا از فنر مثل.  شد ده یکش آمد یم در سمت به که یکمش

 : گفت و

 . نکن درست  شر برو خانوم -

 لحن به توجه یب.  افتاد  شی اهایرو نیماش به ارغوان نگاه  

 :  کرد زمزمه لب ریز نگهبان مضطرب

 ! نیماش نی ا به جونم -

 به که ی نیماش و ارغوان  حضور استرس آنقدر نگهبان مرد 

  بزرگ در.  دیشنینم یزیچ اصل  که داشت را آمد یم شانسمت
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  چند از بعد و  شد باز هم از داد  فشار نگهبان که  یا دکمه با خانه

 همراه  ارغوان سر اما گذشت شان ی چشمها مقابل از نیماش هیثان

  دیدیم  چشمش که ییجا و کوچه یانتها  تا و دیچرخ آن با

 :  کرد هزمزم و فرستاد رونیب را نفسش. کرد دنبالش

 !  داره  هم یسرعت چه - 

 : آورد در فکر از را او نگهبان مرد یصدا 

 . یسادی وا هنوز  که شما خانوم -

 :   دیچرخ سمتش به ارغوان سر

 ...  یداد اجازه  وقت هر.  تو برم من ینذاشت هنوز که شما -

 : د ی پر حرفش نیب طاقت یب نگهبان

 . خانوم رفتن الن نی هم ایآر یآقا - 

 :  گفت و کرد بود رفته نی ماش که یریمس به اشاره  نارغوا 

 ! ؟ رفت که یعروسک  نیهم -

 بلفاصله و  دیفهم ارغوان. کردیم نگاهش یبی عج جور نگهبان

 : کرد عوض را حرفش
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  چرا پس  آقا بابا یا ؟ بود ا یآر یآقا ؟ لکسوزه  نیهم یعنی -

  ؟ یگینم

 رونیب را نفسش و انداخت شانه یرو و برداشت را اش کوله

 :  ادستفر

 !  شهینم یگی م فقط که هم شما نمشونیبب منتظرم ساعته هی -

 از دیناام ارغوان آنکه از قبل بعد هیثان چند. نزد یحرف نگهبان

 :  دیشن را یگر ید مرد یصدا  بزند رونیب خانه

  ؟ رفت آقا شادمان -

 :  آمد رونیب اتاقکش از نگهبان

 .   ینبو یآقا بله -

 هم نگهبان یلیفام از.  ندیبب را  یوب ن تا دیچرخ عقب به ارغوان

  برج نیع خودش و بود شادمان اش یلیفام.  بود کرده  تعجب

  با ارغوان.  افتاد هم به زمان هم  ارغوان و ینبو نگاه ! ؟ مار زهر

 نظر به ساله ۳۶ حدودا. کرد  برانداز را او کنجکاوش یچشمها

.  سدرب ۴۰ به  که یآنقدر نه اما.  شتریب یکم هم  دیشا. آمد یم

 اش یرسم و یمشک پا تا سر یلباسها و داشت   متوسط قد
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 ینبو!  باشد آمده  ختم مجلس از که انگار.  ترساندیم را ارغوان

 :  گفت و گرفت ارغوان از نگاه 

 ؟ نمونده  مصاحبه یبرا  گهید یکس -

 ترسش و بداخلق نگهبان.  کرد اریهوش را ارغوان مصاحبه اسم 

 بلفاصله و برد ادی از را ینبو یمشک یهالباس و یجد صورت از

 :  برداشت قدم  سمتش به

 . آقا موندم من.....  من -

 :  دی دو دنبالش  ارغوان یصدا دنیشن با نگهبان 

 .  یش وارد یندار اجازه  ؟ یر یم کجا خانوم -

 به شادمان به توجه یب که ارغوان به و ستادیا صاف ینبود

 :   ستادیا اش یمدق کی انارغو.  ماند ره یخ ،  آمد یم سمتش

 من.  تو امیب  ذاره ینم آقا نیا نجامیا که ساعته م ی ن کینزد من -

!  داره  من  با یکشتگ پدر چه نشناخته و ده یند  وال  دونمینم

 : دی غر کردیم فیرد  ارغوان که ییحرفها از متعجب نگهبان

 . رونیب بفرما.  یدیرس که  شهینم هم قه یدق ۵ خانوم - 

 :  گذراند نظر از را نگهبان و چرخاند  بعق به ار  نگاهش ارغوان
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  رو ایآر یآقا خوامیم گمیم ساعته هی ؟ گمیم دروغ من یعنی -

 !  شهینم گهیم یه.  نمیبب

 رونیب  به را او و ردیبگ  را ارغوان یبازو کرد یسع نگهبان

 : گفت و برد بال  را دستش ینبو اما کند ییراهنما

 .  کارت سر  برگرد شادمان -

 :  شد  الخوشح انارغو

 .  شناسیتون فهیوظ از ممنون دییبفرما شما شادمان یآقا بله -

 با حال همان در.  بود مقابلش یپررو دختر  به نگاهش ینبو

 : زد  لب یخونسرد

 . خانوم دییبفرما هم شما -

 !  خندان شادمان یچشمها  و شد اریهوش  ارغوان نگاه 

 ؟ برم منم ؟ من -

 !  گفتم یچ دیدیشن - 

 : گفت ارغوان که برود تخواس یونب
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  نیا تو! ؟ نه ای مونده  مصاحبه یبرا  یکس دینگفت خودتون مگه -

  هی حداقل ای ؟ بشه برقرار  عدالت که هست  هم ییجا کشور

  ایآر یآقا ی  خونه چون ؟ بشه داده  من امثال و من به یفرصت

  پاشونو دینبا من مثل ییآدما و من ،  نداره  کم  کاخ از یزیچ

   ؟ ارنذب نجایا

  کرد اشاره  شادمان  به و دیچرخ ارغوان سمت به مکث با ینبو

 دیس ریم ناراحت نظر به که ارغوان نگهبان رفتن  با.  برود که

 :  دیغر

  قراره   دیکرد فکر .  خودتون مال متعلقاتش ی همه و خونه نیا -

  به خواست! ؟ ببرم خودم با ای ؟ بزنم گاز رو یزیچ و نجایا امیب

 : آمد حرف به ینبو ه ک  برود در سمت

 ؟ دی آورد کار نمونه -

 گشتیم کلمات دنبال که انگار.  برد ماتش یا  لحظه ارغوان 

 :  گفت و داد یتکان خودش به هم بالخره 

 ! آوردم بله ،  بله -

 :  گرفت ینبو سمت  به و دیکش رونیب  فشیک از یفلش
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 ...  که بدم نشونتون تونمیم.  نهیا تو همش -

 .  میدیم خبر بهتون میکنیم یبررس . ستین یازین -

 ؟ بدم شمارمو...  شمارم -

  رونیب فشیک  از یا برگه بلفاصله ارغوان.  داد تکان سر ینبو

 :  گرفت  سمتش به و  نوشت را تماسش شماره  ،  دیکش

 .   نوشتم کاغذ نیا یرو ممیلیفام .  گانهی ارغوان.  هستم گانهی -

  بود رفته تند نکهیا از مانیپش ارغوان.  داد تکان  سر هم باز ینبو

 : آمد حرف به

 ...  و شما با اصل ...  یعنی...  زدم که  هم ییحرفا -

 :  دی پر حرفش انیم ینبو

 !  گانهی خانوم خوش روز -

 یسع که یحال در او تا زد زل ارغوان به آنقدر و ستادیا آنجا

 یرو به و کند  حفظ شیلبها یرو را اش دوستانه لبخند کردیم

  حرکت در سمت به است زده  ییحرفها چه ه ک اوردین خودش

 : کرد زمزمه خودش با لب ری ز کرد
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 یریمیم ؟ یر یبگ رو زبونت یجلو  یتونینم که  چته دختر آخه -

  خونه از ینیبب یکردیم صبر  حداقل ؟ ینزن حرف قهیدق دو

 به یکردیم شروع جادو ی وره  ور مثل بعد نه ای  ندازنتیم رونیب

 !   خوردن مغز

 آن از یکی کرد یسع و شد رد شادمان قکاتا لابمق از

  همان در اوردیب لب یرو را باستیز گفتیم آرزو که ییلبخندها

 : گفت حال

 ! د ینباش خسته -

  از ارغوان.  گرفت او از نگاه  و فرستاد رونیب را  نفسش شادمان

 جا آسفالت یرو که یا زه ی ر سنگ شیپا با و زد رونیب خانه

 : زد حرف خودش با هم باز. درک  شوت را بود کرده  خوش

 مرد نیا با النت از نمیا ی قادر با کردنت کل  کل از اون -

  نیسرسنگ کمی  چرا! ؟ ارغوان یر یگینم درس چرا!  پوشه یمشک

 ! ؟ جات سر ینیشینم

 :  گرفت  آسمان سمت به را سرش
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. سپرمیم خودت به سوگل یکردنا  غر غر شر از  خودمو ایخدا -

 !  نخوره  منو فقط

  نفس پرستو نام دنید با و  خورد زنگ لشی موبا هلحظ انمه

 :  کرد  برقرار را تماس و دیکش یراحت

 !  زدم گند  پرستو -

.  نیفرورد کافه ایب نیزم بذار دستته آب دار  نگه رو گندت -

 . میمنتظرت

  ؟ هستن ایک -

 . خودمون -

 .اومدم -

  را نفسش.  انداخت باغ خانه به را آخر نگاه  و کرد قطع را تماس

 را گذرانده  سر از امروز چه هر گرفت میتصم و فرستاد رونیب

  را خانه آن در کار  دیبا آمده  شی پ اتفاقات با مطمئنا کند فراموش

 ! دید یم خواب به

 یکینزد  شانسش تنها.  رساند  کافه به را خودش بعد ساعت مین

  را آنجا به آمدن قصد بار هر که وگرنه.  بود کافه با ایآر ی خانه
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 یم چشمشان یجلو را هیبق و  پرستو ی زنده  و مرده  اممت کردیم

 ! آورد

 : کرد جلب را اش توجه یعل یصدا شد کافه وارد 

  ؟ خانوم  ارغوان احوال - 

 : دیکوب یعل دست کف به و آورد بال  را  دستش ارغوان

 ؟ رسهیم من به یمجان یغذا کافتون نیا تو.  گشنه و خوبم -

  جواب رفتیم زهایم از یکی تسم   به هک همانطور و دیخند على 

 :داد

 ؟ ارمیب  ریپن و پسیچ -

 :  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 !   ممنوعه!  ارین من یجلو  رو خوشمزه  جذاب  نیا اسم -

 :  گفت و انداخت ارغوان یپا تا سر به ینگاه یعل

 !  بابا یخوب که تو -

 :  کرد رراتک تمسخر با را یعل ی جمله و کرد کج را لبش ارغوان
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  انقدر ایدر به بده   چشماتم!  نزن یالک حرف!  بابا یخوب که تو -

 .  مردم یدخترا رو نزن دو دو

 -:  داد تکان سر یعل

 یکس به ی کار.  خودمه دختر دوست دنبال چشمام فقط من 

 !  ندارم

 !  یسراب هست  بهت حواسم - 

 ره یبگ یکن دایپ رو یکی  شال یا که خودت  به بده  حواستو -

 !   متینینب طرفا نی ا گهید که رتتبب

  که کافه ی  گوشه یها پله از و کرد یدراز زبان شی برا ارغوان

  از دید را او پرستو آنکه محض به.  رفت بال  داشت چیمارپ حالت

 :  گفت دور ی فاصله همان

  ؟ ی کرد یخرابکار باز  ارغوان!  ادیم ی گند یبو چه -

 :   گفت و کرد کج را  دهانش ارغوان

 !  بهت دمیخند  هه هه هه -

 یصندل یرو  را خودش  و داد تکان دوستانش یبرا یسر

 :  د یکوب زیم یرو را  اش کوله و انداخت کافه یلهستان
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 دهن کردن  باز ی نهیگز فقط خدا که هیحکمت  چه دونمینم من

  باشه دیبا یکی! ؟ پس یچ بستنش .  گذاشته کار من واسه رو

 نفهم ،  ببند زمیعز ،  ببند خوب دختر ،  ببند ارغوان - بگه بهم

 ! ببند

 لحظه همان. کرد قلب نهیس یرو حرص  با را شیدستها 

 :آمد حرف به مژگان

!   یبندینم هم ببند نفهم میبگ بهت یحت ما اگه برم قربونت -

 .  یدار خودت از یانتظارات چه

 :  گفت  ایدر به رو بعد و کرد نگاهش  چپ چپ ارغوان

 ! ؟ بده  ما به ستی ن قرار ینمجا یغذا هی پسرت دوست نیا -

 . یکن یخال منو پسر دوست بیج نجایا یایم  فقط که توام -

 !  سیخس - 

  پرستو سمت به دوباره  و گرفت هم خندان یا یدر از را نگاهش

 :  دیچرخ

 ؟ نجایا امیب یگفت  که بود یچ واجبت کار نیا -

 : داد ادامه ایدر به رو  عیسر بلفاصله 
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 کافه تو میاومد قهیدق دو ؟ هنکیم یلاخ بشویج هم ییچا هی - 

 !  شد بمونینص خساستش همش اش

 : دی خند ایدر

 !  نخورده  بابا اره یب زیم زیچ دمیم سفارش الن -

 :  دی کوب هم به را  شیدستها  پرستو

 !  قهیدق  هی من به دی بد حواستونو خانوما -

 ی جعبه بعد هیثان چند و دوخت پرستو به را  نگاهش ارغوان 

  با که کردیم ییخودنما پرستو دست کف یرنگ زقرم مخمل

 دنش ید

 ظهر ساعت آن  که آوردند شانس.  دندیکش غی ج ایدر و مژگان

 یصندل بود مانده  کم غشانیج یصدا با ارغوان.  بود خلوت کافه

 : گذاشت قلبش یرو را دستش.  فتدیب و برود در شی پا ریز از

  ؟  دیکشیم غیج هم  با هوی چتونه - 

 :  دیکش پرستو دست از را هجعب  صلهبلفا مژگان

  یحرکت هی شهاب نیا بالخره .  رو عروسک نیا نمشیبب یوا -

 ! ده ی بع ازش ؟ کرد
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 :  دی قاپ را جعبه ایدر 

 .  خوشگله چقدر یواااا -

 نیب از و شد  خم.  است خبر چه دیفهمیم کم کم تازه   ارغوان

 : دی کش رونیب را جعبه ایدر یانگشتها

!   داردا تو به سر که بترس آن از نگیم.  کمارمول شهاب یا -

 ! نگفت ما به یچیه!  شهابه تیحکا

 :  آمد حرف به پرستو 

 ! ؟ یبد لو رو یچ همه هیثان سر که گفتیم تو به -

 را جعبه بار نی ا مژگان و کرد نازک  شیبرا یچشم پشت ارغوان

 ذوق و  جانیه که ییصدا با پرستو.  دیکش ارغوان دست از

 :  گفت  بود مشهود نآ در یبخو به یزدگ

 !   بشه گم فتهیب تا د یکن دست به دست انقدر حال  -

 : انداخت نیچ را  اش ینیب ارغوان

 ! د یبد د یند.  شهینم شی زیچ نترس - 

 : آمد حرف به مژگان
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  دست تو نمیبب انگشتت تو بنداز ؟ شی گذاشت جعبه تو چرا -

 !  هی چجور

 :  گفت  پرستو 

 . کنم درستش ببرم گذاشتم.  تنگه.  ستین انگشتم ی اندازه  -

 :  گفت ایدر 

 نره  ادشی انگشتت زیسا که کنه درست ببره  خودش یدادیم -

 !  گهید

 :  دیخند ارغوان

 !   برنگردونه بهش گهید و ره یبگ رو انگشتر  شهاب ترسهیم -

 :  گفت حرص با پرستو و دندیخند یهمگ

 کارمیب دمید منم.  ببره  کنهینم وقت شلوغه سرش  شهاب!  رینخ

 -برمیم خودم گفتم

 :  گفت  ارغوان به رو بعد

 !  بگو رو ی زد که یگند -



 

24 
 

 مهرسا .  مسلخ

 لحظه همان.  افتاد اتفاقاتش و باغ خانه ادی  به دوباره  ارغوان

 :  گفت  و دی کش صورتش به یدست

 .  پروندم رو یعال شغلی تیموقع هی -

 :  آمد حرف به  پرستو

 . کن فیتعر ی حساب درست ؟ شغلش  بود یچ -

 . کنهیم ی زندگ کاخ تو طرف.  کار  دفتر ونی دکوراس رییتغ - 

 :  داد ادامه و شد زانیآو شیلبها

 !  داشت لکسوزم تازه  -

 و داد هیتک بود نشسته کنارش که مژگان ی  شانه به را سرش

 : کرد حلقه او ی شانه دور را دستش خنده  با مژگان

.  گهید یخورد  هم با شکست تا دو بگو هوی.  رمیبم یاله  -

 ! ی داد دست از سوار الکسوز هرشو

 :   دیخند ایدر 

 !   نداره  یناراحت و غصه همه نیا گهید لکسوزه  هی -
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  به مشکوک یلحن با پرستو که بدهد یجواب خواست ارغوان

 :آمد حرف

   ؟ شد دای پ یچجور هلو کار نیا هوی مدت همه  نیا از بعد -

 :  گفت و گذاشت اش گونه ریز را  دستش و نشست صاف ارغوان

 . کرد دای پ برام سوگل -

 :  دیکش هم در را  صورتش پرستو

 کنهیم یخدمت  خوش تو به انقدر چرا دختره  نیا بدونم  اگه من - 

 .  شه یم خوب یلیخ

  حرف یادیز  از بگن بزنن زنگ شهیم یعنی.  کن ولش نارویا -

  بود خوشگل انقدر  توهینات بگن نکهیا ای ؟ اومده  خوششون زدنم

 !  یکن  نیتوه بهمون ابد تا میکن تاستخدام می خوایم که

 :   دیخند مژگان

 ؟ ینیبب خوابشو دیشا  بخواب امشب!  آره  -

 :  گفت دلسوزانه ایدر 

 . نباش نگران.  کنن استخدامت دیشا حال  -
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 : گفت  پرستو

  خوب چقدرم هر پس.  هیا پروژه  به که ستین  یدائم کار آخه -

 .  خوره ینم  درد به بازم باشه

 :  داد  جواب نارغوا

 هیکاف.  اره ی م کار هم سر پشت یحساب و درست یکارا نیا -

 من رو ای آر  یآقا  کار دفتر مثل  که بفهمه پولدارا نیا از یکی

  و دارن رقابت  هم با همش نایا ؟ شهیم یچ یدونیم.  کردم  دکور

 !  شمیم پولدار منم.  کردنن  یچشم هم و چشم حال در مدام

 : داد حیتوض بلفاصله شتان دوس یها افهیق  دنی د با ارغوان 

  که شماها!   گستید یپولدارا منظورم.  گماینم رو شماها - 

 ! اصل  نیماه

 : گفت  پرستو

 !  نکش ماله ی زد گند گهید -

 على لحظه همان و داد لشانیتحو یینما دندان لبخند ارغوان

 : شد اضافه جمعشان به و آمد بال 

  ؟ ارمیب دی خوریم یچ ها بچه -
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 مرد و آل ده یا کار آن از اش یناراحت تمام لهفاصبل  وانارغ

  ادی از را بود زده  شیدوستها به  که یا طعنه البته و سوار لکسوز

 :  گفت و برد

 . برامون اریب اسنک یعل -

 : داد جواب یعل

 ؟ نگذره  بد -

 :آمد حرف به ایدر 

 .  زمیعز  یشد  خسته یحساب -

  :  زد ایدر به نما دندان یلبخند على

 . یخانوم شمیم سرحال نمیبیم وتور -

.  اوردیب بال  را اش معده  اتی محتو که بود نمانده  یزیچ ارغوان

 :  گفت  پرستو و انداخت نیچ را اش ینیب

 !   ستین جمع تو رفتن صدقه قربون از تر آور  چندش یچیه -
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  قصد و بود هم در هم هنوز ارغوان  صورت اما زد قهقهه مژگان

  را توجهش که  زد زل على به آنقدر تینها رد.  نداشت دنیخند

 : گفت  و کرد جلب

 !  نخورده  غذا یجا منو تا نی ا واسه ارمیب یزیچ هی برم من - 

 : گفت حرص با ارغوان

 !  یخورینم تکون جات از یسادی وا ساعته هی -

 :  آمد حرف به ایدر.  رفت  خنده  با یعل

   . ادیب بگو شهابم  به پرستو نجایا ان یم پسرا شب -

 :  گفت عیسر ارغوان که برداشت را  لشیموبا پرستو

 .   ستمین شب.   آرزو شی پ خونه برم دیبا من -

 :  گفت مژگان

 !  بهتر کمتر یکی -

 : گفت  خونسرد ارغوان 

 ! نفر دو -

 ؟ نفر دو چرا -
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 : گفت و داد  مژگان لی تحو نما دندان یلبخند

 امتو ه خربال ! ؟ دلم زی عز  برسونه شهر سر اون تا  منو یک پس -

 .  گهید  یایب باهام دیبا

 :  دیکش هم در را صورتش مژگان

 !  اه یس غلم بابات نوکر -

 !   شمیم ناراحت پرستو جون نزن  خودت مورد در  رو حرفا نیا -

 :  دی غر  پرستو

 !  بذار هیما خودت  جون از -

  داشت ادامه اورندیب را سفارششان که یوقت تا صحبتشان و بحث

  شد بلند جا از ارغوان ماندن هم کنار عتاس چند زا بعد بالخره . 

 ی خانه به  بعد ساعت کی .  افتاد راه  دنبالش هم مژگان و

  و انداخت قفل در دیکل مژگان از یخداحافظ با.  دندیرس ارغوان

 .  شد وارد

  خواست ارغوان.  بود باز معمول طبق  یقادر  خانم ی خانه در

  را فضولشان ی خانه صاحب بلفاصله که برود نامحسوس  و آرام

 : دیدرد دم
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  ؟ ییشما جون ارغوان -

 :  گفت و  زد مهین و نصفه یلبخند ارغوان

 !؟ جان یقادر خانوم باشه تونهیم یک من جز -

 . دی دار مهمون دی شا گفتم -

  هر اگه یشد   سبز در یجلو شما که ینجوریا برم قربونتون -

 به و ده کر  سکته ترس از جا به جا بود من از ریغ گهید یکس

 ! بود  وستهیپ اعل  ملکوت

 :  دیخند  زیر یقادر خانم

 !  یشوخ  تو چقدر!   نکشتت خدا -

 با هم ارغوان.  گذاشتیم یشوخ  یپا به را ارغوان یها طعنه

 طعنه از یبعض  دادیم حیترج فقط نداشت یمشکل  هیقض نیا

 یجلو یناگهان  آنقدر مثل .   ردیبگ خودش به  یکم  را شیها

 !  نپرد  یکس

 . میباش خدمتتون در ؟ بال  د یراینم فیتشر -

 . برو.  زمیعز نه -
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 فرستادیم رونیب را نفسش که یحال در و کرد یخداحافظ  ارغوان

  خودشان ی خانه رنگ کرم در  به تا رفت بال  را  یمیقد یها پله

 یبو و خانه یخنک.  شد وارد و چرخاند قفل در  را دیکل.  دیرس

 یرو یلبخند.  دآور جا را حالش کولر ی خورده  سیخ پوشال

 :  نشاند لب

  ؟ ییکجا...  جونم آرزو ،  جون آرزو -

 :  آمد آشپزخانه از آرزو یصدا

 .  دختر کنه عادت دهنت بذار مامان بگو!  مامان -

  گاز کنار که  مادرش دنید با و  رفت آشپزخانه سمت   به ارغوان 

 :  شکفت  گلش از گل کردیم سرخ کتلت و ستاده یا

 و من ؟ زوره .  مامان گمینم!  آرزو من برم ختتی ر قربون یا -

 .  آخه  میندار رو حرفا نی ا که تو

 شده  ییطل  یها ینیزم بیس  به نگاهش و رفت گاز سمت به

 :  زد برق ش یچشمها.  ماند

 !  یکرد چه -
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  دستش پشت به ریکفگ دارد بر ینیزم بیس خواست که نیهم

 : دی کش عقب را  خودش بلفاصله که شد ده ی کوب

 !  ها  ره اد درد یآ -

 یریم یدار  که یشست رو بالت و دست.  ره یبگ درد زدم منم -

 غذا؟  تو

 :   کاشت آرزو ی گونه یرو دار صدا یا بوسه ارغوان

 ؟ بهم یدیم ینیزم بیس  بشورم دستامو -

 .  شامه واسه نه -

 . گه ید مییتو و من  شامم سر!  شام یگیم نیهمچ -

 یموها یرو  از را لششا حال همان در و زد رونی ب خانه آشپز از

 بود خورده   سبز یفانتز رنگ آن یانتها که روشنش  یا قهوه 

 :  افتاد راه  دنبالش آرزو.  برداشت

  ؟ بود خوب ؟ شد یچ مصاحبه -

 :  زد غر  ارغوان

 .  بودن تلخ گوشت و دماغ گند -
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 : شد راحت الشیخ آرزو

 . یدار شغل هی  شمی نجوریهم جان مامان. شکر خدارو خب - 

  ؟ گهی د  کار په سر یبر یدار ه وق گهید

  علقه بهش که  هیکار.  که بکنم کوه  برم خوامی نم!  نه که چرا -

 . خوبه مم یکار ی رزومه  یبرا تازه .  خوندم درسشو و دارم

 :  برگشت آشپزخانه سمت به دوباره  آرزو 

 . خونه زد زنگ  چهریپر امروز -

  کند ضیتعو را آن تا  بود شلوارش ی دکمه به دستش ارغوان 

 :  زد رونیب اتاق از حال همان در

 !   کرده  یزیناپره  یپر عمه -

  خوادیم!  اوردم ین در زن نی ا  کار از سر وقت چیه من وال  -

 . نهیبب رو منوچهر

  ؟ کجاست می دونینم خودمونم یگفت - 

 ره یخ کار بده  بهش منو غامیپ شتونیپ اومد وقت هر گفت. آره  -

 ! 
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 :  ت فگ و دیشک یقی عم نفس ارغوان

 نیا و ریخ کار نزن مارو بیج  تو جون یپر یبگ یخواستیم -

 !   شکشیپ حرفا

  تاپ لباس با را شیلباسها و برگشت اتاقش سمت به دوباره 

 آن ی رو لیف طرح که رنگ همان به یک شلوار و دیسف

 . کرد عوض  کردیم ییخودنما

.  دیکش رونیب اش کوله از  را لشیموبا و نشست تخت یرو

 را  نفسش.  غامیپ کی از غیدر  ،  انداخت اش حهفص به یهنگا

 شی آرزو تمام  و باغ خانه ریگ در فکرش  هم هنوز.  فرستاد رونیب

  از را باغ خانه آن که شدیم.  بود آن در زدن چرخ کامل روز کی

 !   دیرسیم نظر  به محال یکم! ؟ ندیبب کی نزد

 :  دی کش رونیب فکر از را او آرزو یصدا

 . شام  ایب ارغوان -

 :  کرد زمزمه خودش با  و شد بلند تخت یرو  از ارغوان

  رو خدا دیبا کردن رونتیب خونه اون از محترمانه که نیهم -

 ! یکن شکر
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********************* 

 ؟  هست ایدر تو آب ریز ییزای چ چه ها بچه -

 : برد بال  را اش اشاره  انگشت شیشاگردها  از یکی 

  ؟ میبگ ما -

 زیم از یکی بدهد  گفتن ی اجازه  او به ندوابت انغوار آنکه از قبل

 : گفت اول

 یماه -

 :  داد  تکان سر  ارغوان

 ؟ یچ گهید.  یماه.  جون سای مل نیآفر -

 : گفت عقب از دختر همان دوباره  

 م؟یبگ ما -

 :  آمد حرف به بود شده  کج که یا مقنعه با  سایمل هم باز و

 .  نهنگ -

 :  گفت  ارغوان

 .  زمیعز بگن  هم هیبق ربذا.  اسیمل درسته -
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 :  گفت هیبق به رو

 ؟یچ گهید -

 :  گفت  که بود سایمل هم باز و 

 !   کوسه -

 رونیب را  نفسش. بود شده  صاف خط کی  شی لبها ارغوان

 :  فرستاد

 . بزنن حرف گشمید یدوستا بذاره  اگه ره یگیم ستیب هی سایمل -

  خسته کلس جو که انگار  و زد چانه ریز دست سایمل بالخره 

 : گفت باشد کرده  اش

 بخورم؟ یخوراک - 

 : گفت خواسته خدا از ارغوان

 !  بخور -

  به رو ارغوان!  کند سکوت  که شدیم باعث یکم  نیهم دیشا

 :   گفت بود مانده  بال  اش اشاره  انگشت مدت  تمام که یدختر

 . خوشگلم بگو تو -
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 ؟  ییدستشو  میبر شهیم -

 را او آخر ها  بچه نیا.  شود رمنفج حرص از بود  نمانده  یزیچ 

 ی العاده  فوق یکلسها و  بود ماه  مرداد!  دادند یم کشتن به

  مدرسه آن در سوگل لطف به  که بود یسال دو!  برقرار مدرسه

 با هم تابستانها که کردیم شکر خدارا و دادیم درس ینقاش

 دی تمد اش ینگران تنها. است مشغول ینوع به اضافه یکلسها

 حق  مشکلت از یکی!  بود اش  انهیسال داد قرار نشدن ای شدن

 اگر و آمد یم خواستندیم وقت هر.  بود نیهم بودنش سی التدر

 .  رفتیم شهی هم یبرا دیبا نداشتند ازشین هم

 :  گفت دیکشیم  ق یعم نفس که  همانطور ارغوان

 . برگرد زود برو -

 :  شد زدن حرف  مشغول ارغوان و  رفت رونیب کلس از دخترک 

  برام رو هستش آب ریز دیکنیم فکر که یچ  هر ها هچب - 

  آب یتو حتما فقط.  دیدار دوست خودتون که یچ هر.  دیبکش

 . نمیبب من اره یب شد تموم شینقاش یک هر.  کنه یزندگ
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 ینگاه. نشست اش یصندل یرو  ارغوان و شدند  مشغول دخترها

  تگذش از بعد که آمد یم احمقانه نظر به.  انداخت لشیموبا به

  گرفته او با ی تماس ینبو طرف از بود منتظر هم هنوز هفته کی

!  بردیم ادی از شهیهم یبرا دیبا را باغ خانه آن یایرو!   شود

.   انداخت فشیک داخل بود لنتیسا حالت که همانطور  را لیموبا

 یها وه یم خوردن حال در  هم هنوز سایمل. آورد  بال  را سرش

  آناناس جا همان از انارغو . بود اش هی تغذ ظرف داخل شده  خرد

 .  داد صی تشخ را

 ؟ یکشینم ینقاش جون سایمل -

 .  ندارم حوصله -

 زدیم کله  و سر آن با کلسشان یروزها که یموارد از یکی

 از یکی در  شان مدرسه.  بود  ها بچه بودن پرورده  ناز نیهم

 ها معلم و بود یدولت ریغ البته و داشت قرار تهران نقاط نیبهتر

 .کنند ها بچه با یبرخورد  نیکوچکتر تندنداش اجازه 

 : اوردیب لب یرو یلبخند کرد یسع ارغوان 



 

39 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ی قصه خوامیم بعدش.  نمیبب  بکش خوشگل قرمز یماه هی -

 .بگم براتون رو ا یدر و قرمز یماه

 حوصله یب یحالت با و گذاشت دهان به آناناس گرید یا تکه

 :گفت

 .  کنم یباز  کلش تبلتم با خونه برم خوامیم -

 و رفت زش یم کنار.  دیگویم چه که دیفهمینم ارغوان اصل 

 :  دیکش اش مقنعه  یرو گونه نوازش  را دستش

 ینقاش دارن دوستاتو نیبب.  میریم همه یبکش رو ینقاش -

 .کشنیم

  کرد احساس دیکش مقنعه به را دستش بار  نیدوم که نیهم

 اه نگ و آورد بال  را دستش کف.  است شده  چسبناک شیانگشتها

 یسع که حال همان در و انداخت چسبناکش یانگشتها به

 : کرد زمزمه زحمت به ندازدی ن نیچ انزجار از را صورتش کردیم

  ؟یخورد  یچ گهید وه یم جز به امروز.  جون سایمل - 

 :  گفت  بود مشهود رفتارش در که یالیخیب همان با سایمل

 . بود ده ی خر واسم اریجان  عمو.  باقلوا -
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 یسع که یحال در.  دیفهم را  شی دستها یچسبندگ تعل ل کام 

 : گفت اوردین بال  کلس سر را اش معده   اتیمحتو کردیم

 .  گردمیبرم الن دیکن تموم تونوینقاش ها بچه -

 و طبقه همان در که یبهداشت سیسرو سمت به بلفاصله

  آب به را  چسبناکش یدستها.  دی دو بود ها  معلم مخصوص

 :   دیغر و رساند

 تا سر ؟ ید یخر  بچه واسه  هیچ نیا!  اریجان عمو روحت تو -

 !  آه  آه !   کرده  نوچ پاشو

 در.  زد رونیب سی سرو از و  کرد پاک دستش از را باقلوا شهد

 :  کرد زمزمه خودش با رفتیم کلس سمت به که یحال

 یعنی گهید اریجان! ؟ اریجان.  عجیبه اسماشونم پولدارا نیا -

 ! ؟یچ

 در هم هنوز سایمل.  نشست اش یصندل یرو و  شد سکل  وارد

  آخر تا و بود خوردن یخوراک مشغول کامل یخونسرد  و آرامش

 کی او از نتوانست یحت کرد تلش  ارغوان چه هر کلس میتا

 کلسها که  مدت نیا تمام مثل درست!  اوردیب در صاف خط
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 ده ی پرس کلس در که یزیچ  هر  مورد در فقط ،  بود شده  شروع

 را ارغوان صبر کم کم نیهم و کردیم صحبت اجازه  وندب شدیم

 . گذاشتیم انیجر در را  بچه ی خانواده  د یبا.  کردیم زیلبر

  یکی بود سایمل دست از خوردن حرص مشغول  که لحظه همان

 یرو نما دندان یلبخند و ستادیا زشیم یجلو دخترها از گرید

  شینما هب  رشتیب را اش افتاده  یدندانها البته که نشاند لب

 :   گذاشت

 .  توینقاش نمیبب ؟ یدیکش -

 سمت به   را دفترش دخترک.  آورد لب یرو  لبخند ارغوان

 معوج و کج  خطوط با و کرده   یآب را صفحه کل.  گرفت  ارغوان

 کنارش ره ی دا کی و لیمستط به هیشب یزیچ رنگ یمشک

 . بود ده یکش

 :  گفت  ارغوان

 ؟ زم یعز هیچ نیا -

 :  گفت دخترک 

 ! ه رخ - 
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 صاف خط کی  به لیتبد ارغوان یلبها تا بود یکاف  حرف همان 

  یخونسرد همان با بود شانی گفتگو  شاهد  که سای مل!  شود

 : آمد حرف  به بشیعج

 اسب گنیم بهش.  هست اسب یول.  ستین  آب تو که خر -

 . توئه شکل افشیق.  یآب

 :  افتاد هیگر به  بود موژان اسمش که دخترک 

 ! اسب گهیم ما به خانوم -

  لحن نیتر  آرام با کرد یسع و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 :  بزند حرف سایمل با ممکن

 از کن یخواه معذرت ازش.  یکرد ناراحت  دوستتو سایمل - 

 . ادیب در دلش

 . کرد شتریب  را موژان ی هیگر نیهم و انداخت بال  شانه سایمل

  سر را موژان و  درک آرام دوباره  را کلس جو بود جور هر ارغوان

 . بکشد یبهتر ینقاش  تا فرستاد شیجا

 نمونه چند کرد یسع یرنگ گچ با و رفت تخته یپا خودش 

!   ندهد  لشیتحو آب در خر گرید یکی تا بکشد  یآبز جانور
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  بدرقه را همه و دیکش یراحت نفس کلسشان اتمام با بالخره 

 در به یا تقه با و رساند ریمد دفتر به را خودش بلفاصله.  کرد

 ی اجازه  منتظر

 : ماند ورودش

 .  دییبفرما - 

 :  شد وارد و کرد باز را در

  ؟ شدم مزاحمتون.  فروش زر خانوم سلم - 

 : نشاند لب یرو  دوستانه یلبخند و آورد بال  را سرش زرفروش

 . دییبفرما.  گانهی خانوم نه - 

 : نشست یصندل یرو ارغوان

 سایمل مورد در  خواستمیم طفق . رمیگینم رو وقتتون ادیز - 

 کنم  صحبت  باهاتون یمختار

  ؟ شده  یزیچ -

 . کنم صحبت مادرش ای پدر با که بهتره  کنمیم حس -

 :  شد یجد زرفروش
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  ؟ چرا -

  در دائم و کشهینم ینقاش.  کنهینم یهمکار کلس با سایمل -

 صحبت  بد هم دوستاش  با یطرف از.  خوردنه یخوراک حال

 ...  و کنهیم

 : دی پر حرفش نیب شو رزرف

  ؟ دیکن اداره  رو  کلس دیتونینم دیگیم من به دی دار گانهی خانم -

  عکس نیا انتظار.  شد ره یخ زرفروش صورت به متعجب ارغوان

  سرش در را حرفش تا دیکش  طول هیثان چند.  نداشت را العمل

 :  کند پردازش

 یاصول و درست  ها بچه ی هیبق.  نزدم یحرف نیهمچ نه -

 ... سایمل فقط کننیم ونوش کار

  شما از مشکل  نشه علقمند کلستون به هم بچه هی یحت اگه -

 . متدتونه و

 نشانده  یشانیپ یرو که یاخم با  و کرد قفل هم  در را شیدستها 

 : داد ادامه بود
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  که دارن انتظار ما از ها بچه نیا نیوالد.  گانهی خانم دینیبب - 

  به.  میبد بی ترت ها بچه یبرا  ور ه آموزند البته و مفرح طیمح هی

  از اشکال میکن  قدم هم خودمون با رو بچه مینتون اگه ینحو هر

 وقت یکیکوچ  زیچ هر یبرا ستی ن قرار.  مونهیآموزش متد و ما

 کارمون یتو  چقدر میکن یادآور ی بهشون تا م ی ریبگ رو نیوالد

  فرو فکر به منو حرفتون نی ا با هم شما.  میکرد  عمل فیضع

 دیجد یل یتحص  سال در شتریب یهمکار یبرا  واقعا هک دی برد

  دیتجد دیبا دی بخورد مشکل به  سایمل مورد در اگر  روتون تونمیم

 . کنم نظر

 که گشتیم یمناسب ی کلمه دنبال  ارغوان و بود یجد نگاهش

  آنقدرها نظرش از سایمل مشکل که.  کندیم اشتباه  بفهماند او به

  اش خانواده  با زودتر چه هر د یاب هک البته و ستین افتاده  پا شیپ

 از  و داد تکان سر  شغل آن به اجشیاحت خاطر به اما.  زدیم حرف

 :  شد بلند جا

 .  کنم علقمندش ینقاش به کنمیم یسع من -

 : داد جواب زرفروش
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 سایمل از ینقاش تا ۱۰ حداقل  تابستانه ترم آخر تا دوارمیام هیعال

 . -نمیبب

  زرفروش اتاق از و اوردین دشوخ یور به اما  خورد جا ارغوان 

 :  دیغر یلب  ریز.  زد رونیب

 قراره  ترم ی گهید نصف.  ده ینکش هم خط هی ترم نصف -

 ! ؟ کنم معجزه 

 : شد  سبز راهش سر سوگل که بود هم  در شی ابروها

  ؟ شد تموم کلست - 

 یرو اش یشگ یهم لبخند.  چرخاند عقب به را  او سوگل یصدا

 :  دبو کرده  خوش  جا شیلبها

  ؟ یرینم تو.  رمیم دارم گهید. آره  -

 .دنبالم اومدن اتفاقا چرا -

 :  دیخند ارغوان

  ؟ ادیب قراره  یک بده  لو.   دنبالت ادیب نداشت  عادت یکس -

 :  دیخند  سوگل
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  تو من کل در.  لمونهیفام از یکی.  ستین یخاص آدم بابا نه -

 . ستمی ن فکرش

   ! هشیم شروع یچ همه  جاها نیهم از -

 :  گفت بلفاصله و داد تکان سر سوگل

  ؟ نشد یخبر ایآر از -

 .   بود نکرده  دای پ سوگل به را تی واقع گفتن شجاعت ارغوان هنوز

 .  بزنن زنگ گهی د کنمینم فکر -

 امکان نهیبب  تورو یکارا نمونه یکس هر ؟ ووننید مگه ؟ چرا

 -؟ یدی د رو ایآر خود.  بشه  الیخیب نداره 

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 ..  دمشی د واقع در خب -

  تند تند طاقت یب ارغوان.  ماند اضافه حیتوض منتظر سوگل

 : کرد  گفتن به شروع

. زدم گند رو مصاحبه من یول نشو یعصب خدا تورو سوگل -

  رفتیم خونه از داشت که یوقت هم رو ایآر و دمیرس رید یحساب
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 شهیش و بود نیماش سوار نچو مدی ند خودشم تازه .  دمید رونیب

 کنم فکر تازه .  نمیبب نویماش تو تونستمینم خوب یدود ها

 از گهید یکی خجالت از البته و شده  تشنه خونم به نگهبانشون

 ! اومدم در کارکناشم

 :  رفتیم هم در  شتریب شی ابروها  لحظه هر سوگل

  ؟ یریبگ رو مصاحبه نیا  تا دمیکش زحمت چقدر یدونیم -

 !   بشه ینجوریا  خواستمینم واقعا سوگل منودیم -

  هم را فکرش ارغوان که  شد یزیچ آن از  تر یعصب سوگل

 : آمد منطق  یب تیعصبان  نیا یکم نظرش به یحت.  کردیم

 و یعال طراح هی  که سخته ایآر یبرا یکرد فکر!  یفهمینم نه -

 ؟ کنه ی طراح براش رو کار  اتاق نیبهتر تا اره یب رو سابقه با

 کار تازه  طراح هی خوادیم که  بود گفته اون یول !  نه هک مهمعلو

 داد اجازه  هم  کارا تازه  به دیبا  نظرش به چون.  بده  طرح بهش

  نیهمچ به  یطراح نیا ستین قرار اصل .  بدن نشون یخود

  داره  هتل تا چند  یدونیم. شهیآزما  جور هی مثل.  بشه ختم یزیچ

  خوشش طرحت زا  بود یکاف ؟ سرشناسه طرفچقدر یدونیم و
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!  ؟ هیزیچ کم!  یشدیم ایآر فرمان  یکارا یپا  هی اونوقت و ادیب

!   یکرد خراب ریتاخ خاطر به رو یخوب نیا به تیموقع اونوقت

 !  شمیم خسته اتیباز شلخته دست از دارم گه ید ارغوان یوا

 تمام با دادیم گوش سوگل یحرفها به مدت تمام که ارغوان

 :  گفت شدنش

  دست ؟ بشه  خراب خواستمیم من مگه!  نشیب  ریبگ نفس به -

 .  که نبود من

 سوگل!  کند هیتوج را کارش  یحساب و درست  توانستینم اصل 

 :  انداخت شانه یرو را فشیک

 . میزنیم حرف بعدا.  برم دیبا گهید من -

  دلش ارغوان که نبود یزی چ نیا و بود شده  دلخور وضوح به

 :  تفر  مدرسه رونیب تا دنبالش !  بخواهد

 دونمیم.   که نشده  یزیچ حال.  کن صبر قهیدق هی سوگل -

 ممنونتم.  ارم یب ریگ  خوب کار به من که یکشیم زحمت یدار

  ؟ یکنیم یرو اده یز یدار کمی یکنینم حس اما.  واقعا

 : کرد نگاهش سوگل
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 .  خداحافظ!  گمیم یچ من یفهمینم اصل  تو -

 یکنار که یرنگ دیسف بنز تا  و شد ده ی کش دنبالش ارغوان نگاه 

 و رفت سمت همان به سوگل.  کرد دایپ امتداد بود کرده  پارک

 نیماش ی آمده  نییپا ی شهیش از.  نشست جلو یصندل یرو

.  کرد پرت رونیب را گارشیس ته و آمده  رونیب یمرد دست

 ارغوان 

 :  د ی کش هم در ابرو

 !  تیشخص یب -

  فقط نیشا م کوچک ی نهیآ  از و کرد حرکت  بنز لحظه همان

  جا راننده  مرد یچشمها یرو که یمشک نکیع   ریتصو توانست

  ته و دیکش  رونیب فشیک از یدستمال.  ندیبب را بود کرده  خوش

  بود یحوال همان که یآشغال سطل داخل و کرد  دایپ را گاریس

 متنفر ابانیخ کف ختنی ر آشغال از شتریب یزیچ چیه از.  انداخت

 !  د وب ضمح یفرهنگ یب  نظرش از.  نبود

  دلش ته اما بود ده یشن را سوگل  یغرغرها تمام که یوجود با

  یبرا کردن  کار  رشیتقد  اگر نظرش به.  نبود ناراحت هم ادیز
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  صورت نی ا ریغ در.  ردیگیم را کار آن شده  طور  هر باشد ایآر

 ! اورد یب دستش به بود محال

. کرد چک را اش صفحه و دیکش رونیب اش کوله از را لشیموبا 

 بار نیا بود  یتماس ای غامی پ هر از یخال که  شهیهم فل برخ

 .  بود گرفته تماس او با بار دو که دید را ناشناس یا شماره 

 نیا دیشا.  گرفت  تماس و دیکش شماره  یرو را  دستش بلفاصله

 از را یتماس نداشت امکان که بود شی عادتها  از گرید یکی هم

 مورد فرد که  دوشن مطمئن تا  دادیم دست از اگر  و بدهد دست

 سه!  شدینم راحت الشیخ است زده  زنگ چه یبرا  و ستیک نظر

 : دیشن را یمرد یصدا بالخره  چهارم بوق و خورد بوق بار

 الو؟ -

 : گفت عیسر  ارغوان

 . دی بود گرفته تماس من با شما.  آقا سلم -

 یانتها سمت به که همانطور.  بدهد را جوابش  مرد تا کرد صبر 

  سوگل یحت که زدیم غر دلش در ،  داشتیمرب قدم ابانیخ
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 ی رشته مرد یصدا!  برسانند را او ییجا کی  تا  نکرد تعارفش

 :  کرد پاره  را افکارش

 !  ؟ گانهی خانم -

 .  خودمم بله -

 ...  ی مصاحبه اون مورد در.  هستم ینبو -

 :   دیپر ینبو حرف نیب و ستادیا  حرکت از ارغوان

 من.  ینبو یآقا ندادم تماستونو بجوا که شرمندم من یوااااا

  با می ندار  اجازه  کلس سر و معلمم من یعنی ،  بودم کار سر

 پا و دست نی قوان که دیدونیم ،  می بد جواب ای می کن -کار لیموبا

 متوجه اصل . بود لنتیسا کل  می گوش من البته. گهید کاره  ریگ

  که دمید تازه  زدم رونیب مدرسه  از که الن نشدم تماستون

  خدا تورو.  دیی شما دونستمی نم که اولش البته و دیگرفت سامت

 ..  اصل  من.  شرمنده 

  ؟ کنم صحبت دارم اجازه !  گانهی خانم -
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 یمعن با را حرفها نفس کی شدیم زده  جانیه که  یوقت هر مثل

  که ینبو حرف نیا با.  بود کرده   فیرد هم پشت یمعن یب و

 :  فشرد هم به ار شیلبها آمد یم کلفه نظرش به هم یکم

 !  دیی بفرما دیببخش -

 :  آمد حرف به ینبو یکوتاه مکث از بعد 

 ؟  نجایا دیاریب ف یتشر الن داره  امکان براتون -

  ؟ باغ خونه همون -

 .  بله -

 !   چشم.  امیم الن!  بله ،  بله -

  را ینبو یصدا حال همان در.  داد تکان یتاکس یبرا را دستش

 : دیشن

 ی مرحله یبرا .  اومده  خوششون کاراتون نمونه زا ایآر یآقا -

 باشه مثبت جهینت اگه که.   دیاریب فیتشر لطفا مصاحبه دوم

 . میکنیم امضا رو یکار قرارداد

  دستپاچه که حال همان در.  شد رد ارغوان به  توجه یب یتاکس

 : گفت  بود شده 
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 واقعا ینبو  یآقا یمرس. رسونمیم خودمو زود یلیخ.  چشم

 . -من ممنونتو

 !   خانوم کنمیم خواهش - 

 :  داد تکان  دست یبعد یتاکس یبرا ارغوان و شد قطع تماس

   ؟ هیزعفران -

  یرو از لبخند!  قصد بر ابانی خ وسط یخوشحال از بود مانده  کم

  شد سوار بلفاصله و ستادیا حرکت از یتاکس.  شد ی نم محو لبش

  بود راقر ؟ کردیم یولخرج یکم  امروز اگر داشت یاشکال چه

 !  شود پولدار

 به ینگاه  ارغوان.  کرد توقف باغ خانه مقابل درست یتاکس

  در. آمد کش خنده  به شیلبها و انداخت مقابلش ییایرو ینما

 در انگار که لحظه همان.  گذاشت  جلو قدم و بست را یتاکس

 :  گفت  یا مردانه و زمخت یصدا زدیم قدم  شیایرو

 ! ؟ شد یچ ما ی هی کرا!  خانوم -

 مرد یعصبان ی چهره  دنید با و برگشت عقب  به لهفاصل ب

 :  دیگز لب بلفاصله راننده 
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  شد؟ چقدر.   آقا دیببخش.  رفت ادمی یوا یا -

 !   تومن ۲۰ -

 : کردگرد چشم دیکشیم رونیب کوله  از را پولش ف یک که همانطور

  نبود کمیتراف ؟ اصل  بود راه  قدم  هی ؟ آقا خبره   چه! ؟ تومن 20

  -؟ یبزن رو گرفتنت  کلچ ی  نهوچ  یبخوا که

 ! یگرفتینم دربست یخواستینم.   نهیهم متشیق -

  هم هنوز.  بماند آرام کرد یسع و دیکش ق یعم  نفس ارغوان 

 توانستینم!  داشت را  یاشراف ی خانه آن  در کار جانیه

 : گفت و کرد باز را پولش فیک.  کند پنهان را  اش یخوشحال

 خونه نیا تو پامو من که نیهم . ستین مهم ؟ هیچ یدونیم - 

 دو.  ستین یزی چ تومن ۲۰ پس.  بشم پولدار یحساب  قراره  بذارم

  انگار.  گرفت  راننده  سمت به و  دیکش رونیب یتومان ۱۰ اسکناس

  گرفت دستش از را تومان ۲۰.  نخندد که کندیم  جان مردک که

 : گفت گذاشتیم گاز ی رو آماده  را شی پا که همانطور و

  عقل هی و بده  ما به قلمبه پول به که استمو خ  اخد از یآبج-

 !  شوما به یسالم
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 خلف بر ارغوان.  فشرد گاز  پدال یرو را شی پا و گفت را نیا 

 :  گفت و  نشاند لب یرو ی لبخند.  نشد یعصبان  راننده  فکر

 یلیخ من ،  آرومم امروز من ،  شمینم یعصبان امروز من -

 !   خوشحالم

 مقنعه با.  انداخت اش شانه یرو  ار کوله و گرفت بال  را سرش

 پوست.  داد یم نشان بود که یزیچ از کمتر سنش یمشک ی

.  کردیم مزه  با  را گردش  صورت رنگش یعسل یچشمها و دیسف

 و بود زده  رونیب مقنعه از هم شیها یچتر که خصوص به

 شادمان اتاق  مقابل.  دیرسیم شی ابروها یرو  تا اش یبلند

 :گفت اراده  یب .  دید را یگرید مرد شارظتنا خلف بر اما ستادیا

 ! ؟ کو شادمان پس -

 . کردیم نگاهش بی غر و بیعج مرد

  ؟ د ی دار کار شادمان با.  ستی ن شونیا فتیش الن -

 در...  دارم ملقات وقت یبعن دارم  قرار ایآر یآقا  با!  نه ،  نه -

 . کار یبرا واقع
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  دانستینم ا ر شنام که ینگهبان آن لیتحو  را  ضشی عر لبخند 

  نگاهش قبل از تر بیعج لحظه هر چرا دیفهمینم اما.  داد

 جا از بلفاصله!   باشد ده ید را  ابینا یا گونه که انگار!  کردیم

 :  گفت و شد بلند

 .رونیب   دییبفرما.  دیندار ورود ی اجازه  -

 :  دی کش هم در ابرو ارغوان 

 دیببخش...  از نمیا شادمان از اون ؟ دیکنیم ینجوریا همتون چرا

 -؟  بود یچ اسمتون

 : زد لب بود شده  متعجب ارغوان خونسرد حالت از که مرد

 .  دینکن درست دردسر من یبرا  دییبفرما خانوم -

 .  امیب که گرفتن تماس من با ینبو یآقا خود ؟  یدردسر چه -

 او به ینگاه تعجب  با حال همان در و شدیم رد  کنارش از یمرد

  کار ینبو یآقا با -:  گفت نگهبان مرد به رو بعد و انداخت

 .  داشتم

 :  گفت جوان مرد به رو  و گرفت ارغوان از نگاه  نگهبان
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  دو ساختمون چپ سمت یاصل ساختمون یانتها دیببر فیتشر -

 .  هستن منتظر اول ی طبقه.  هستش طبقه

  زدندیم کارد.  گذشت  ارغوان کنار از تشکر با و داد  تکان سر مرد

 کلفه و فرستاد رونیب را نفسش .  آمد ینم در انارغو خون

 :  گفت

 ! ؟ همین -

 :   شد ده یکش او سمت به نگاهش دوباره  نگهبان مرد

 ؟ دیینجای ا هنوز که شما -

  از شده  دی کل یدندانها نیب  از و کرد مشت را دستش ارغوان 

 :   غرید حرصش

 که نامفهومه کجاش.  نجایا امیب زد زنگ ینبو  یآقا گفتم -

 ! نجا؟یا یداشت  نگهم وزنه

 :  زد پوزخند حرفش دنیشن با نگهبان مرد

 !   باشه شده  ری س  جونش از نکهیا مگه ؟ زد زنگ ینبو یآقا -

 ی اجازه  مرد آن چرا دیفهمینم.  شدیم تر جیگ لحظه هر ارغوان 

 آن ینگهبان اتاقک از را شی پا  توانستینم او  اما داشت رفتن
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  ریگ  در را ذهنش مدت اممت هک  یفکر لحظه کی !   بگذارد طرف

 واج و هاج نگهبان که دیدو  یجور و کرد یعمل  را  بود کرده 

 :  د ی کش ادیفر آمد در بهت از که هیثان چند از بعد. ماند

 !  توام با خانوم هی ؟ یریم کجا -

 انیم!  دی رسینم هم ارغوان یپا گرد به اما دی دویم دنبالش 

 به.  رفتیم راه  انکن لخ لخ که دی د را جوان مرد همان دنشیدو

 : آمد نگهبان یصدا.  شد  رد کنارش از که دینکش هیثان

 .  بره  نذار.  رشیبگ آقا - 

  به سر خندان ارغوان.  ستادیا حرکت از خبر یب  جا همه از مرد

 : گفت و گرداند عقب

 ...بدو یتون ینم که ینخورد نون ؟ نگهبان گنیم توام به -

 یسفت جسم با کند کامل را شا جمله آنکه از قبل  لحظه همان

 یبد درد و شد  بسته شیچشمها.  شد نیزم نقش و کرد برخورد

 :  شد بلند  شیلبها نیب از یفیخف ی ناله.  دیچیپ سرش در

 ...  یآ -

 : دیرس  او به زنان نفس نفس نگهبان
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 ...  زود...  خانوم...  پاشو... پا -

  و کرد دنت پا جوان مرد.  ردیبگ نفس تا شد خم.  آمد بند  نفسش

 نیزم یرو  بود  باز پشیز  که ارغوان ی کوله.  دیرس آنها به

  پولش فی ک از.  بود شده  پل  و پخش لشیوسا تمام و افتاده 

  اگر البته...  شی مدادها و یطراح دفتر و  لب رژ تا گرفته

 !   گرفتندیم  دیند را فشیک در مانده  یآشغالها

 … آخ...  مردم یوا -

 و دستها و  نهیس ی قفسه درد هوجمت ه تاز.  شد  بلند شیصدا 

 یرو از  تواندینم یحت که کردیم احساس.  بود شده   شیپاها

 :  نشست زانو دو یرو کنارش جوان مرد.  شود بلند نیزم

  ؟ دینیبش دیتونیم ؟ خانوم دیخوب -

 . سوزدیم صورتش طرف کی  کردیم احساس

  ؟ خوردم یچ به من -

 : داد ابوج انجو مرد.  بود آرام و  دردمند شیصدا

 !  وارید - 



 

61 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که شیپا مچ شتریب همه از  و کردیم درد صورتش چپ سمت 

 :  گفت بود آمده  جا نفسش که نگهبان.  بود خورده  چیپ انگار

 .  پاشو.  نکن درست دردسر من یبرا برو پاشو.  خانوم پاشو -

 :  آمد حرف به بود رفته هم   در درد از که ی صورت با ارغوان

 !  پام آخ !  شدم ردخو ؟  پاشم یچجور -

 :  گفت جوان مرد

  ؟ دینیبش کنم کمکتون -

 : زد داد نگهبان

 !  یبر دیبا. گمی م پاشو خانوم -

 : دیغر کلفه ارغوان 

  رو جوشش که توئه ملک نجایا مگه ؟ یگیم زور چرا آقا - 

 اخلق  به باز!  نهیبب منو  خواسته گهید یکی گمیم ؟ یزنیم

 ! آخ...  شادمان

 به ینبو یصدا  و شد باز ساختمان در شانیمگو وبگ یصدا از

 :  دیرس گوششان
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   ؟ خجسته خبره  چه نجایا -

 : زد لب اراده  یب ارغوان

  دیکرد جمع خودتون دور خجستس خوشحالو ی چ هر ماشاهلل -

 ! دستم  آخ!  اخلق  کمی از غیدر!  لبخند هی از غیدر اما

 با ینبو.  دش بلند دردناکش ی ناله داد تکان که را دستش

 نیزم نقش که او به ینگاه  و رفت سرش یبال  آرام ییقدمها

 . انداخت بود شده 

 ؟ شده  یچ ؟ گانهی خانوم -

 : شد زیخ مین یسخت   به ارغوان 

  خجسته یآقا  وال  ؟ دیخوب ؟ شما حال ،  ینبو  یآقا سلم-

  گرفتن تماس ینبو یآقا گمیم من یچ هر.  تو امیب ذاشتینم

 حتما.  برم ییجا شمینم پا خود سر که نم.  ره ینم خرجشون به

 برسم مصاحبه  به نذاشت که شادمان یآقا از اون!  ایب گفتن بهم

  یچ هر سرنوشت که دارم اعتقاد من یول.  خجسته یآقا از نمیا

 کار نجایا که  باشه نیا سرنوشتم اگه یعنی.  شه یم همون باشه

 ...  که چقدرم هر.  کنمیم کار کنم



 

63 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :  دیپر حرفش نیب بود شده  کلفه  ارغوان یفهار ح از که ینبو

  ؟ دیش بلند دیتونیم الن - 

  هنوز که آورد  ادی به تازه  و  انداخت خودش به  ینگاه ارغوان

 چیپ یپا درد کردیم یسع که همانطور.  است نشسته نیزم یرو

 : گفت ردیبگ ده ی ناد را اش ده ی کوب هم در صورت و خورده 

...  و کنهیم درد پام کمی فقط.. . آخ...  تونمیم  که تونستنش - 

  به خوردن  واری د تو ربط دونمینم البته که.  دستم کممی...  یآ

  جلو یادیز دن ی دو وقت دستم لبد...  یوا یوا...  هیچ دست

 !  بوده 

 : آمد حرف به خجسته

 باشن؟  نجایا شونیا دادن اجازه  ایآر یآقا -

  خجسته سمت  به سر جوان مرد همان البته و  ارغوان و ینبو 

  دیبگو یز یچ و بزند غر بتواند ارغوان آنکه از  قبل.  گرداندند

 : داد جواب ینبو

 .  من با بعدش به نجایا از.  ستین یمشکل - 
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 سمت  به سالنه سلنه و داد تکان سر نامطمئن  خجسته

  دیبگو یزیچ ینبو آنکه از قبل جوان مرد.  رفت اتاقکش

 :  برد جلو را دستش

 .   هستم یمتق بهروز.  ینبو  یآقا سلم -

 :  گفت  و فشرد را بهروز دست ینبو

 .  داخل دییبفرما یمتق یآقا دی اومد خوش -

 :  گفت  ارغوان به رو ینبو  و رفت بهروز 

  ؟ دی بر راه  دیتونیم -

 :  گفت و داد  تکان سر  ارغوان

 . نبود یجد زیچ شکر خدارو.  بله -

  تمام کرد یسع و رفت اش کوله ټسم به شد  بلند که جا از 

 جمع که البته.  گرداند  بر شی جا سر به را ختهی ر  رونیب لیوسا

 کردن 

 اما.  نماند دور  ینبو دید از اش کوله به ختنیر دوباره  و آشغالها

  کوله و تکاند را شیمانتو یرو یخاکها ارغوان.  نزد هم یحرف

 ی شانه به شانه که حال همان در.  انداخت شانه  یرو را اش
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 رفتیم ساختمان در سمت به لنگان لنگ یکم  بتهلا و ینبو

 :  داد ادامه را حرفش

  ذارمیم خونه نی ا تو پا وقت هر من که یا غهیص  چه دونمینم -

.  ننداز دردسر تو مارو بگه یه و نده  راه  منو که هست یکی

 ...  من که شهیم باورم داره  گهید

 و نشسته ها یصندل یرو که ییمردها به لحظه همان نگاهش

 صحنه مات.   دیرسیم ۲۰ به د ی شا تعدادشان.  افتاد  بودند ظرمنت

 را  حرفش ی  ادامه بود رفته وا که ییصدا با.  ماند مقابلش ی

 : کرد زمزمه

 ...  دردسرم -

 : آمد حرف به یجد  یصورت با و کرد نگاهش ینبو

 . میکنیم صداتون ،  شد که نوبتتون.  دیبمون منتظر نجایا لطفا -

  آن دنید  با انگار.  رفت بزند یحرف بتواند نارغوا  آنکه از قبل

  هم را فکرش  اصل .  بود برگشته جانش به  درد تازه  مردها

  الیخ!  باشد صورت نیا به مصاحبه دوم ی مرحله  که کردینم

 به دوباره .   کند شروع را کار و ببندند داد قرار  است قرار کردیم
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 یولخرج چقدر . دتااف بود داده  راننده  به که یتومان هزار ۲۰ ادی

 را یمتق یصدا  که بود برده  ماتش در  کینزد جا  همان! بود  کرده 

 :  دیشن

 . گانهی خانوم -

 خوش جا ها یصندل از یکی یرو که او یصدا سمت  به سرش

 :  گفت و  کرد اش یکنار یصندل به اشاره .   دیچرخ بود کرده 

 . دینیبش نجایا دییبفرما -

  نامحسوس.  کردیم اساحس شخود  یرو را مردها نیسنگ نگاه  

 ی همه که ییجا نیهمچن یبرا .  گذراند نظر از را وضعش و سر

 وصله یکم بودند  آمده  یرسم  العاده  فوق و شلوار و کت با مردها

  کمر از و داشت یپف مچ که رنگش هفت یمانتو!  بود ناجور یا

 ی مقنعه و نیج شلوار با ،   بود کرده  تن به شد یم گشاد یکم

  به هیشب شتریب.  اش یشگیهم یا قهوه  و یبآ ی هکول و یمشک

  نیهم به  هم مردها کنجکاو نگاه  دیشا.  بود شده  ها محصل

 : کرد زمزمه و نشست یمتق کنار و برداشت قدم! بود  خاطر

 .  ممنون -
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 : زد لبخند یمتق

  دی خورد  واری د به که یاونجور ؟ بهترید.  کنمیم خواهش -

 . باشه شده  تونیزیچ دم ی ترس قتشیحق

  سرها ی همه!   بود داده  قورت  گو بلند انگار که یمتق یصدا اب 

 حرص با و مهی ن و نصفه یلبخند ارغوان.  گشت بر سمتشان به

 :  گفت و زد

 .  تونی نگران از یمرس -

 یمتق "!  کنهینم ول نبره  آبرومو تا حال  " کرد زمزمه دلش در

 :  آمد حرف به هم باز

 . دیخوب الن که  شکر خدارو -

 بود معروف شدن یمیصم زود و یحرف پر به خودش که انارغو

  تکان سر!  بود آورده  کم یمتق شدن خاله پسر سرعت مقابل در

  نکند توجه جلب آن از شتریب و  ببندد را دهانش یمتق دی شا تا داد

 ! شد  هم موفق . 

 وارد.  بزند دی د را آنجا داشت  فرصت شود نوبتش یوقت تا

 یانتها تا بایتقر.  بود شده  یاصل نتماساخ از مستقل یساختمان
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 اما یمیقد یکم .  افتاد خانه وارید و در به نگاهش.  بود آمده  باغ

 را فضا داشت که یا اضافه  یوارهاید البته.  بود  ساخت خوش

 باز طبقه همان در که یدر ۵ بر علوه .  بود کرده  ریدلگ یکم

 هب حبهمصا یبرا  همه که بود هم بزرگ ی دولنگه در کی شدیم

 کننده  ناراحت  البته و بود بیعج یکم که یزیچ و.  رفتندیم آنجا

 ! بود مردها حضور

  ارغوان نکهیا نه.  بودند مرد یهمگ کن کار و خدمه و یمنش از

 البته و بی عج نظرش به فقط.  باشد داشته یمشکل مردها با

 !آمد یم زن ت یجنس به نسبت یانصاف یب یکم

  از ده ینکش قهیدق به ها یلیخ . بود نشسته ساعت کی  از شتریب 

 هیثان هر.   ماندندیم شتریب گرید یبعض و آمدند یم رونیب اتاق

  دانستینم اصل .  شدیم شتریب  ارغوان اضطراب گذشتیم که یا

  نیا لی دل!  بودند ده ی د که را شی کارها نمونه.  پرسند یم چه آنجا

 !  ؟ بود چه دوم ی مصاحبه

 : زد اصد و آمد رونیب  اتاق از ینبو

 . شماست نوبت دییبفرما گانهی خانوم - 
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  ارغوان.  بود رفته هم یمتق یحت.  بود نمانده  آنجا  گرید یکس 

 نی ب را اش کوله.  دی کش یقیعم نفس و شد بلند جا از

 البته و داشتیم بر قدم آرام اضطراب از.  فشردیم شیانگشتها

 !   بود دیبع او از که یزیچ ،  بود شده  ساکت

  درست که بود یبزرگ اتاق مقابلش .  رفت اتاق تا ینبو دنبال 

 از یخال بود گذرانده  آن در را گذشته  ساعت کی که یسالن مثل

  چشم به یگرید زیچ یصندل و زیم چند جز  به و بود لیوسا

  نیهم خاطر  به هم  را اندک ی ها لهیوس آن که انگار.  خوردینم

 .  بودند داده  انتقال آنجا به مصاحبه

 مرد دو.  شد ده یکش بود مقابلش که یزیم سه ت سم  به نگاهش

  نفس زن  دنی د با ارغوان.  بودند نشسته آن پشت زن کی و

  هم از یکی بالخره  که  شد راحت الشیخ  و دیکش یقیعم

 سمت به  و نشاند لب یرو یلبخند.  ندی بیم را شیجنسها

 :  رفت اند گذاشته او یبرا زد حدس  که یصندل

 .  سلم - 

 ره یخ جواب بدون و مات که بود بیعج هاآن یا بر آنقدر دنشید

  قرار زهایم مقابل و اتاق مرکز در  درست یصندل.  کردند نگاهش
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 مردد نگاه .  ستادی ا در کنار سرش پشت جا همان ینبو.  داشت

 یوقت اما. کند کمکش دیشا  تا شد ده یکش او سمت به ارغوان

 !  تنهاست  خودش که شد  مطمئن گرفت او از نگاه  ینبو

 : کرد یصندل به اشاره  دیند آنها از یالعمل  سعک یتوق

 !؟  نمیبش تونمیم -

 : زد لبخند بود آمده   خودش به مرد دو از زودتر که زن

 . حتما -

 !  دی لرزیم شیپاها  ینگران زور از ،  نشست ارغوان

  مابانه سیرئ حالت و زده  یصندل به را اش هیتک مردها از یکی 

.  استیآر فرهان داشت حتم نارغوا  که بود گرفته  خودش به یا

  گذراند نظر از را اش یمشک ی داده  حالت یموها و سبزه  پوست

.  بود کرده  تن به دیسف راهنیپ و یا قهوه  شلوار و کت. 

  رنگ ته دی شا.  دیرسیم نظر به مهربان و یمشک  شیچشمها

  در که یخودکار.  بخواند نگاه  آن از توانستیم هم را یشوخ

  سکوت و بود  گرفته یباز به تسش تگشان فشار  با بود دستش

 سن یکم  ایآر فرهان داشت انتظار ارغوان.  شکست یم را اتاق
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  متوجه جوان مرد آن دنید با اما ۶۰ حدود مثل .  باشد تر بال 

 .شد  غلطش تصورات

  کامل  صورتش حالت.  دیچرخ زن سمت به و گرفت او از نگاه 

 یمشک یچشمها در یبیعج برق البته و بود جوان مرد به هیشب

 . باشد راحت ارغوان الیخ دادینم اجازه  که بود اش

 زن یصدا که بود ده ینرس کردنش زیآنال و  آخر مرد به هنوز

 : کرد  جلب را توجهش

 ! ؟  گانهی ارغوان -

 .  خودمم بله -

  به توجه یب کردیم یسع و د یکش بال  یصندل یرو  را خودش

 ما - دوزبد زن  به میمستق را نگاهش  جوان مرد لب یرو لبخند

  حضور اما میزنینم زل یکس به برده  مات ینجور یا وقت چیه

 .  برامون بهیعج یکم نجایا شما

 که یلبخند با و انداخت ینگاه بود مقابلش که  یا برگه به زن 

 :  گفت کند پنهانش کردینم یسع
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  ارغوان رو خودش اسم مرد  هی کردم فکر  اول چرا دروغ -

 ! گذاشته

  شیدستها و  گذاشته زیم یرو  را رشاک خود حال  که جوان مرد

 : آمد حرف به بود کرده  قلب نهیس یرو را

 !  دیایم شجاع یل یخ نظر به گانهی  ارغوان خانوم - 

 یحت!  ریتحق  ای است فیتعر بودن شجاع نی ا دینفهم ارغوان

 از قبل!  است نشسته نامش کنار چگونه و چرا صفت نیا دینفهم

 :آمد فر ح به نخندا زن  کند باز لب آنکه

 !   مینشست نجایا  که میشجاع یلیخ ما هم دیشا -

  قلب هم  در را شیدستها بود  ساکت مدت تمام  که سوم مرد

 :  آمد حرف به حال همان  در.  گذاشت زیم یرو و کرد

 ؟  دیدار کار ی سابقه گانهی خانوم -

 و سبز انیم یز یچ شیچشمها.  گرداند مرد سمت به سر  ارغوان

  ساخته یجذاب  مرد او از دشیسف پوست و یجد رتوص.  بود یآب

.  زدیم دامن ت یجذاب نیا به شتریب هم روشنش یموها رنگ  بود

 : آمد حرف به و کرد باز لب ارغوان
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 پروژه  یعنی.  بار کی فقط یداخل ونی دکوراس ی نهیزم در -

 چیه ای خب اما.  کردم کار یلیخ گهید یجاها و دانشگاه  یبرا

 اما.  بوده  اری دست عنوان به بردن اگرم ای نردنب ازم یاسم وقت

 .  کردم کار بار کی مستقل  صورت به

 رحم به او یپول یب و یکاریب از  دلش پرستو که  بود اواخر نیهم

  هر.  بود سپرده  او به را پدرش کار دفتر ونیدکوراس رییتغ و آمده 

  و شدیم محسوب کار سابقه هم باز اما بود یدلسوز یرو از چند

 . بود یراض  ارغوان کار از  رشدپ که هالبت

 :  دی پرس گرید بار.  نشست مرد  دل به ارغوان ی  صادقانه حرف 

  ؟ دیهست مشغول هم یا  گهید کار به -

  تمام که یجور. آمد ذوق سر مدرسه در سشیتدر فکر  از ارغوان

 : برد ادی از را اضطرابش

.  مدیم درس ینقاش.  هستم  هم وقت پاره  معلم هی من. بله -

 که یلیدل  از یکی دیشا.  رنگه با یباز دارم دوست که رو یزیچ

 ینقاش نیی پا سن از.  بود ن یهم  کردمم دایپ  علقه ینقاش به

 رو یچ همه آموز خود صورت به بایتقر.  کردم شروع  رو دنیکش
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 کردم دنبال علقه با که بود یزیچ تنها ینقاش  دیشا.  گرفتم ادی

 از.  دارم دوست ونمیوراسکد یاحرط البته.  رفتم تهشم تا و

  نمیبش اداره  هی یتو نکهیا از متنفرم مثل.  ادیم  بدم رکود یکارا

  ،  جانمیه  دنبال.  بدم انجام رو نیروت کار به شب تا صبح از و

  جونم متی ق به اگه یحت کنم تجربه رو یچ  همه دارم دوست

 . بشه تموم

 توجه که بود یواقع آنقدر بود نشسته شیلبها ی رو که یلبخند

 یفکر نیاول.  بود یزندگ حس از پر دختر آن. کرد جلب را مرد

 :  آمد حرف به زن او یجا به.  بود نیا گذشت سرش از که

.  باشه داشته علقه انقدر کارش به که دمید  رو یکس کمتر -

 !  نی آفر

  نقش استخدامش در ها فیتعر نیا.  شد ق یعم  لبخندش ارغوان

  فردا از و کنند امضا داد قرار ه لحظ انهم داشت امکان ؟ داشت

 ! ؟ کند شروع را کارش هم

 :  آمد حرف  به گرید بار زن 
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 یمعرف رو خودمون نشد که  رفت شی پ عیسر  یچ همه انقدر -

 .هستم ایآر نگار من.  میکن

 : گفت و کرد یمشک ابرو و چشم جوان مرد به اشاره  

 . ایآر ساینک برادرم -

 :  داد ادامه  گرید مرد به رو و دیچرخ راست سمت به بعد

 . یناظر ماهان هم شونیا -

 :آمد حرف به ارغوان 

 .  خوشبختم - 

  هم دیشا.  نبود  ایآر فرهان جوان پسر آن.  بود اشتباه  حدسش 

  بود یمسن مرد ایآر فرهان مطمئنا.  بود نگار و سا ینک پدر فرهان

 !  کردیم فکر اول از که همانطور. 

 گرید بار.  نداشت را معمول یفها رح ی لهحوص ادیز انگار ماهان

 : آمد حرف به و گرفت دست به را صحبت ریمس

 براش یا ده یا چه.  بشه کار دفتر   به لیتبد قراره  طبقه دو نیا-

   ؟ دیدار
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  بود ده ی رس ذهنش به ده ی ا هزار  انتظار ساعت کی  نیا در ارغوان

 . بود یراحت کار داشت سر در که ییها ده یا از زدن حرف شیبرا. 

  ؟ کنم صحبت کر  تونمیم -

 : داد تکان سر ماهان. نزد یحرف اما دیپر بال  ساینک یابرو

 . البته -

 :   داد جواب راحت الیخ با ارغوان 

 نیهم که یجور.  هیعال نما و یورود ،  ساختمون نظرم به -

 اون کمتر یشیم که وارد اما.  داده  اعتبار بهش بودنش یمیقد

 ... یحت.  اده یز در.  ره یگلد طیمح.  ینیبیم رو ییبایز

 آن از بیعج اما. کرد ادیز را  نگار تعجب نیهم و شد بلند جا از

 : بود آمده  خوشش اش یرنگ یلباسها با شاد دخترک

 …  وارید نیا با اما داره  فضا یکل.  جا نیهم مثل  - 

 :  گذاشت آن یرو را دستش و رفت وارید سمت به 

 دیسف رنگ نظرم به یحت . شده  ورخ ن درد به فضا در اون و -

 به که بشه  استفاده  یرنگ هی از دیبا.  کنندست دلسرد  واراید

 نیتخم من که یزیچ.  بده  یانرژ  کنه کار نجای ا قراره  که یکس
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 همه نیا وجود با اما.  باشه متر ۳۰۰ حدودا نجایا کنمیم فکر زدم

  نهیا نمبک خوامیم که یکار نیاول.  ده ی نم نشون اصل  وارید و در

  تا دو میتونیم.  بزرگتر رو سالن  و کنم تر خلوت  رو فضا کمی هک

 کنمیم فکر اما.  میکن درست  مجزا یاتاقا و می دار نگه رو درا از

  دونمینم هنوز من البته.  داره   بزرگتر سالن به اجیاحت طبقه نیا

 که بهتره  کنمیم فکر اما.  بشه یکار دفتر جور چه نجایا قراره 

  طبقه و میبد اختصاص داره  تی اهم کمتر هک یبخش  به رو نییپا

 . بشه استیر دفتر بال  ی

 و دست حرکات و ارغوان زدن حرف تند مدل از ساینک 

 ییصدا که یزمان.  فتدیب خنده  به بود نمانده  یزیچ جانشیه

 به سر تعجب با ارغوان دیرس گوش به او از خنده  کی شل به هیشب

  دنید با سا ی نک!  بود ده نز یدار خنده  حرف.  گرداند  سمتش

 :  آمد حرف به ارغوان منتظر یچشمها

 .  خوامیم عذر افتادم یزیچ هی اد ی.  دیبد ادامه -

  البته.  نزند  ینامربوط حرف که کردیم مقابله خودش  با ارغوان

  نیا وجود نیا با اما.  نبود خودش دست زبانش اریاخت یگاه که



 

78 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ی فاتحه دیاب  صد در دص  وگرنه کند مهار را آن  که  شد موفق ز با

 !   خواندیم را شغل آن

 : آمد حرف به نگاه  بار نیا

  ؟ هست ذهنت تو نجایا  دکور یبرا یخاص یبند رنگ - 

  سمت به را  نگاهش!  بگذرد ساینک یخطا از داد  حیترج  ارغوان

 : گفت و چرخاند انگار

 دوست البته.  بود یآب مختلف فی ط با یطوس بیترک ذهنم تو -

  ای زرد رنگ کم ی اگه کنمیم فکر.  باشه سرد یل یخ جا همه ندارم

.  کنه گرم رو طیمح و بشه تر نواز چشم میببر  کار به ینارنج

  و میببر کار به ینارنج و یآب  بیترک رو بال  ی طبقه میتونیم

 رو یآب رنگ خودم من البته.  می بزن سبز رنگ یآب  یجا به نییپا

 رنگ.  هشاب یآب بال  ی طبقه گفتم نیهم ی برا دمیم حیترج

 .  هستش ذهنم تو که یآب رنگ اون خصوص به.  هستش یکیش

  شی برا نگار بماند ساکت که داد تیرضا بالخره  ارغوان که یوقت

 : زد دست
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 جانیه یداد که یا ده یا با یحساب که من.  بود  خوب یلیخ -

 . شدم زده 

 نییپا و بال  نگار حرف یخوشحال از بتواند ارغوان آنکه از قبل

 :  آمد حرف به ساینک بپرد، 

 !  جاشه سر هنوز ما یاصل مشکل یول -

 یمشکل هنوز که نیهم.  شد جمع ارغوان ی آمده  کش یلبها 

 سر نگار و ماهان!  است ده ینرس اش یشاد وقت دادیم نشان بود

  نشانه را ارغوان دستش لحظه همان و گرداند ساینک سمت به

  بزند یحرف یکس  کهآن از لقب.  داد نشان را شی پا تا سر و رفت

 : گفت خبر یب جا همه از و  کرد شیلباسها به  ینگاه ارغوان

...  کار  مخصوص یلباسا.  بپوشم یبهتر  یلباسا تونمیم -

.  دمیپوش الن که هستن یزی چ نیا از تر ساده  لباسام از یبعض

 ...  پوششمه مشکلتون اگه

 عوض متیق به اگر یحت.   خواستیم را کار  آن واقعا ارغوان

  گوششدر سوگل  آنقدر!  باشد خودش یحت و افهیق و پیت نکرد

  مانیا آن به هم  خودش که العادست فوق کار نی ا که بود خوانده 
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 انیم ساینک برسد  نقطه به اش جمله آنکه از قبل اما.  بود آورده 

 :دی پر کلمش

 با یکس  نجایا!  نهیهم واسه یشجاع گمیم یوقت زمیعز -

 !  یت خود  مشکل ره ندا یمشکل لباسات

 لحظه آن که نبود یزیچ  اش مانهیصم لحن و گفتن زمیعز

 شده  جیگ حرفش اصل خاطر به  شتریب.  ندازدیب  فکر به  را ارغوان

 آنها اصل ! ؟ بود خودش مشکل!  شد چه دینفهم اصل  بود

 هم دیشا  ؟ باشند داشته مشکل او با که شناختندی م را ارغوان

  که دهانش بر لعنت . تسا کرده  زده  دل را آنها شیها یوراج

  داشت دوست  لحظه همان!  گفتن و گفتن  مشغول و بود باز دائما

 !  بود شده  رید یلیخ اما "!ببند  ارغوان "  دیبگو خودش با

 :  گفت و  دیچرخ ساینک سمت به کامل نگار

 !  گانهی خانوم نه و ماست مشکل نه.  کرده  انتخاب  خودش -

 نور نیهم.  نداشت یکلمش وا با ارنگ مطمئنا.  شد  دلگرم ارغوان

 : آمد حرف به ماهان بار نیا.  کردیم زنده  دلش در را دیام
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.  کرده  انتخاب رو طرح فقط!  هیک به یک دونستهینم که اون - 

 !  میدونیم که ما

 حتما!  ستیک " او " و زنند یم حرف یکس چه از دیفهمینم

  به تسکو  در ! ایآر  فرهان!  بزرگ یایآر.  گفتندیم را پدرشان

 ساینک.  بود یقطع حکم منتظر و کردیم نگاه  شانی رفتنها کلنجار

 :  گفت گرید بار

 .  نهیهم منم  حرف!  فهم ز یچ آدم قربون -

 : گفت نگار

 ؟ یچ که بالخره .  دی ند دلش به دل انقدر - 

 :   داد جواب ماهان

 !   میدار بهتر یها نهیگز -

 بهتر ییها هنیگز !   ستدی با ارغوان قلب که بود یکاف  حرف همان

 : گفت نگار کند باز دهان خواست که  نیهم! ؟ او از

 خوادیم شونیکی.  ومدین خوشم کدوم چیه ی ده یا از من - 

  دفتر هی نجای ا که کنهینم فکر اصل !  بندازه  راه   یامپراطور نجایا
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 کمی دیبا.  هستش  یشخص ی  خونه یتو اتفاقا که سادست کار

 .  بره  کار به تر اسپرت یرنگا و طرح

 به و داد یصندل به مابانه س یرئ همانطور را  اش هیتک ساینک

 : آمد حرف

 من.  یکرد انتخاب براش یچ  بگو و بده  بهش خبرشو خودتم -

 ! من از نیا!  ندارم وجودشو  که یکی

 ادی به تازه  که  انگار.  شد ده ی کش ارغوان سمت به ماهان نگاه 

.  بودند برده  اد ی از را حضورش کل به.  است ستاده ی ا آنجا او آورد

 :  گفت عیسر

 . میریگیم تماس باهاتون.  دیببر فیتشر دیتونیم شما -

 دلش اما  افتاد در به نگاهش.  داد تکان سر رفته وا ارغوان 

 : کرد را تلشش نیآخر.  شدینم  رفتن به یراض

  ؟  بگم یزیچ هی تونمیم دیببخش - 

 : گرداند سمتش به  سر زودتر نگار

 . ماتح -
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 : گفت و کرد تر زبان با را  شی لبها غوانرا

 به کدوم چیه اما.  مطمئنم.  دیدار یبهتر یها  نهیگز یلیخ -

 رو نی ا تونمیم.  ستین  مهم کار نیا براشون من ی اندازه 

  یکار از اگه.  دمیم لتونیتحو رو ینقص یب کار  که  کنم نیتضم

  یزددستم چیه حاضرم دی نبود یراض دادم ل یتحو بهتون که

 . رمینگ

 اما.  بود یبزرگ یادعا ارغوان مثل یکس  یبرا حرف آن با

  خودش! خواهد یم را کار آن چقدر که کند ثابت توانست یم حداقل

 ماه  ۶ حداقل ساختمان آن دکور و یبازساز که دانستیم خوب

 بود کرده  ادعا او و شدیم سال نصف که یماه ۶.  کشدیم طول

 چیه بدون ماه  ۶ توانستیم!  ردیگینم ی دستمزد انتها تا

 ! ؟ کند سر یدستمزد

 کرده  یاشتباه چه!   شدیم بود زده  که یحرف متوجه کم کم تازه 

  از هم خودش.  نبود حرفش گرفتن پس آدم که او اما.  بود

.  کردیم نگاه  شیرو به رو یآدمها به مات بود  زده  که یحرف

 تینها در و  انداخت ماهان هم بعد و ساینک به ینگاه مین نگار

 :  آمد فرح به خودش
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  ؟ یمطمئن  کارت به انقدر -

 : آمد در بهت  از ارغوان

 و رنگ با یباز ی اندازه  به.  دارم دوست رو کار نیا من -

 ازم اگه قرار طبق  اما.  امیب بر پسش از بتونم کنمیم فکر!  ینقاش

 .  رمینگ یدستمزد حاضرم دینبود یراض

 :   دیکش اش غه یت شش صورت به یدست ماهان

 یرو ساختمون  یبرا که یمخارج و خرج فیلکت وقتاون

 هی ؟ ده یم یک نارویا ی نه یهز ؟ شهیم یچ مونده  دستمون

 ینیتضم چه اون یبرا بدونم خوامیم.  میشیم-  متحمل یخسارت

   ؟ دیدار

 آن اگر!  آمد ینم بر یکی نیا پس از مطمئنا.  کرد  مکث ارغوان

 هختدو هم به شیالبه !  بود محض حماقت گرفت یم گردن را

 :  گفت طعنه به و دیخندیم که ییچشمها با ساینک که بود شده 

  فقط شونیا.  خودمونه واسه پاشاش و ختیر!  یحاج گهید نه -

 ! ره یگینم خودشو دستمزد
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.  کرد یعصب را ارغوان که  نشاند لب یرو ی پوزخند ماهان 

 : کرد باز  لب کند فکر یزی چ به آنکه بدون

 !  خودم یپا هم خسارتش -

 دختر نیا.   گرداند  سمتش به هم را ینبو سر یحت حرفش نیا

 : گفت  نگار!  بود  شده  وانهید قطعا

 و مهمه ما ی برا یکار تعهد فقط .  ستین زایچ نیا به یازین - 

 ........ 

 :  دی کش جلو  را خودش ساینک

  بذار.  شهیم جالب داره  یباز.  من خواهر نزن حال  ضد!  نگار -

 !   هرسی م اجک به مینیبب

 حال همان در. نبود زده  جانیه ساینک ی اندازه  به اما ماهان

 : گفت

 . باشه  یخوب ی ده ی ا کنمینم فکر -

 : گفت  گرید بار ساینک 

 !  یکنیم چه نمیبب برو !  دختر یدار منو یرا گانهی - 
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 در.  بود یباز  شی برا زیچ همه که انگار.  بود خندان صورتش

 .  بود گذاشته حرفش یاپ را اش یدگنز تمام ارغوان که یصورت

  اگر.  بود برده   ارث به را پدرش ییپروا یب از یکم  هم او دیشا

  و خانه از سال نیچند  دیشا کردینم عمل پروا ی ب آنقدر منوچهر

  را نفسش نگار!  شدینم یفرار  طلبکارها خاطر به اش خانواده 

 :  گفت و فرستاد رونیب

 …  یزد  که ییفاحر نیا فقط.  بهت دادم یرا اولم از من -

 :  داد ادامه  هیثان چند از بعد و کرد مکث 

 ! بشه ختم یخوب یجا به دوارمیام -

  فکرش در یگرید زیچ او انگار.  دوختند ماهان به را نگاهشان

 راهشان سر که یمشکل مثل .  اتفاقاتش و نده یآ مثل .  دیچرخیم

 .  شندکب انتخابشان خاطر به بود قرار که ییدردسرها و بود

 . می باش داشته یبهتر انتخاب میتونیم کنمیم فکر من -

 :  گفت حوصله  یب ساینک

 .  پسر اریب رو داد قرار ینبو !  کی به دو -
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 به البته.  کند امضا را قرارداد  است قرار که کردینم باور ارغوان

 شی ها شانه یرو  که یتیمسئول  بار.  نبود خوشحال قبل ی اندازه 

  ینبو!  کند یخوشحال  دیبا که ر قد آن دادینم زه اجا کردیم احساس

 از نگار.  رفت رونیب اتاق از ماهان سر ی اشاره  با که بود مردد

 :  گفت و شد بلند جا

  من کار بعدش به نجایا از.  خونه رمیم گهید من دینباش خسته -

 . ستین

 :  شد بلند جا از هم ساینک

 ؟ میبمون ای ؟ ییتنها یایم بر پسش از ماهان - 

. شد اش خنده   باعث که انداخت ساینک به خصمانه ینگاه ماهان

.  رفتند رونی ب اتاق از و کرده  یخداحافظ ارغوان با نگار و ساینک

  فکر غرق هم هنوز  ماهان.  شد  حاکم اتاق بر سکوت رفتنشان با

  نیا پس از یمطمئن -:  کرد باز لب تینها در.   دیرسیم نظر به

 !  یبر یتونیم مینکرد اامض ور داد رقرا یوقت تا ؟ یایم بر کار

  که حال همان در.  نشست اش یصندل یرو و برگشت ارغوان 

 :  گفت نبازد را خودش کردیم یسع
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 .  امیم بر پسش از - 

 ماهان زیم یرو را آنها و برگشت اتاق به ییها برگه با ینبو

 .  گذاشت

 . ممنون -

 : کرد ارغوان به یا اشاره  ماهان

  ؟یبذار زیم یجلو یاریب رو تیصندل یتونیم -

 . بود گفته او که کرد را یکار  همان و داد  تکان سر  ارغوان

  واقعا ساده  ونی دکوراس رییتغ کی  یبرا.  بود ها برگه به نگاهش

 ! ؟ بود یباز کاغذ همه آن به یاجیاحت

  ارغوان  به و گرفت مقابلش یها برگه از را  نگاهش ماهان

  او به سال ۱۹ از شتریب.  راندذگ  نظر از ق یدق را صورتش .  دوخت

  متولد بود خوانده  اش یکار ی  رزومه در که چند هر.  خوردینم

 و سر به اصل   اما!  ساینک سال و  سن هم درست  یعنی!  است ۷۴

 !  شیلباسها خصوص به. آمد ینم شکلش

 باز دهان ،  بود  شده  یطولن ی کم که یسکوت آن  از بعد بالخره 

 : کرد
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 به یشباهت  چیه نجایا که بگم تبه  بهتره  کار اول نیهم از -

 .  نداره  یکرد کار قبل  که ییجاها

 مکث از بعد ماهان.  بود شده  گوش سراپا ارغوان.  کرد مکث

 : کرد باز لب یکوتاه

 درست و یکن حفظشون بهتره .  میدار  قانون ما نجایا -

 !  کشهینم رو انتظارت یخوب  اتفاق وگرنه.  یبد انجامشون

  به زیچ همه اما بدهد نشان یعمل لا عکس چه نست ادی نم ارغوان

 ره یجز وارد انگار که زدیم حرف یجور!  آمد یم  دار خنده  نظرش

  کشور کل  نیقوان با آنجا نی قوان مگر!  است شده  ناشناخته یا

 شدیم محسوب یخوب شهروند  که اندازه  همان  به ؟ داشت فرق

  هم از شیهالب !  کند تیرعا هم خانه آن در را ن یقوان توانستیم

 : گفت و شد زبا

 یدادگاه چیه  یتو ،  نداشتم یخصوص  یشاک چیه حال  تا من -

 ی همه کنم یم فکر. ستمی ن هم  دزد و کلهبردار ،  نذاشتم پا

 ...  پس.  کردم تیرعا نجایا تا رو کشور نی قوان

 :  دیپر  حرفش انیم و  داد یصندل به را اش هیتک ماهان
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 !  بود خونه نیا نینقوا  رمظومن ،  ستی ن کشور نی قوان  حرفم -

  فکر کی و  هزار  سرش در اما بست را ارغوان دهان حرف نیا

 ییزهایچ چه  شامل نی قوان نی ا دانستینم یحت و خوردیم چرخ

  نیا بیعج.  بود مانده  شیچشمها و ماهان به  نگاهش!  شودیم

  یطولن آنقدر اش ره یخ نگاه .  آمد یداشتن دوست شی برا رنگ

  شیرو یخودکار  و داد سر ابلشقم را یا برگه ماهان که شد

 :  آمد حرف به حال همان در.  گذاشت

 خودت رو دستمزدت شده  نوشته برگه نیا تو که یزیچ طبق  -

 کمال و تمام  که میشیم متعهد هم ما و یکنیم مشخص

  یخواینم یدستمزد  انتها تا تو که بند نیا البته.  میکن پرداختش

 ؟ هیچ شنهادتیپ.  یکن امضا و یسی بنو قرارداد یتو دیبا رو

 ؟ یخوایم دستمزد چقدر

 چه هر یعنی! ؟ بود جورش چه  نیا.  دیبگو چه دانست ی نم ارغوان

 :  آورد زبان بر را فکر نیهم!  ؟ کردندیم قبول گفتیم

  ؟ دیکنیم پرداخت بخوام چقدر  هر ؟ بگم چقدر  کنهینم یفرق - 
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 نظر از را  اش گانه بچه صورت.  شد ارغوان ی ره یخ ماهان

 به.  نبود درست انتخاب ن یا هم  هنوز نظرش به.  راندذگ

 تمام مطمئنا.   بود خودش دوش به انتخاب نی ا بار که خصوص

  خشانیتوب  یکس!  بود یباز ساینک و نگار ی برا اتفاقات نیا

 کارش.  بود تر ده یچیپ یکم ماهان یبرا اوضاع اما...  کردینم

   !  شدیم تبازخواس او شدیم هم  چه هر!   بود نیا

 ! یکن امتحان یتونیم -

 : گفت فکر یا لحظه بدون ارغوان 

 !  ونیلیم ۱۰ -

 :  داد تکان سر ماهان

 .  ستین یمشکل -

 !؟ بود کرده  قبول واقعا.  بود شده  گرد ارغوان  یچشمها

! ؟ ونی لیم ۲۵ دیبگو مثل  رد؟یبگ پس را حرفش  توانستیم

  قتآنو.  کند اخت پرد را پدرش  یها یبده تمام  توانستیم آنوقت

  کار نیا نظرش به اما.  گشتیبرم خانه به شهیهم  یبرا منوچهر

 یانعطاف با.  شد ارغوان دیترد متوجه  ماهان!  آمد ینم یا حرفه
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 کند یمخف دخترک مقابل در بود کرده  یسع مدت نیا تمام که

 : آمد حرف به

 بهمون کارو ماه  ۴ تو یبتون  اگه مشیبرسون ۲۰ به میتونیم

 .  -یبد لی تحو

 کم ماه  ۴ که البته.  فتدیب پس یخوش از بود مانده  کم نارغوا 

  به را کار و بکشد کار خودش از روز شبانه توانستیم اما بود

 !  برساند اتمام

 !   قبوله -

 :  کرد کار خود به یا اشاره .   شد  ارغوان جانیه متوجه ماهان

  امضا را بود گفته که ییجا فکر  بدون ارغوان.  کن امضاش -

 ؟ شی بخون یخوا ینم -.  گرداند بر ماهان سمت  به ار گهر ب و کرد

 . ستین یازین -

  برگه آن در یزیچ اگر ؟ چه  شدیم مانیپش اگر ؟ نبود یوانگید

  مرگش حکم یلعنت ی برگه آن در دیشا اصل  ؟ نبود لشیم باب

 همان در.  برداشت را برگه و داد  تکان سر ماهان!  باشند داده  را

 :  آمد  حرف به حال
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 میحر حفظ ،  هست  هم نشیمهمتر که خونه نی ا قانون نیاول -

 حق  افتاد یاتفاق هر یکنیم کار نجایا که یمدت  تو!  هیخصوص

  خونه نیا از یجزئ  توام الن از.  شیببر  خونه نی ا از خارج یندار

  ازت که یکار  و باشه حواست که مهمه پس یشیم محسوب

 تخود  رظ ن از که نقدریهم.  یبد انجام درست رو خواستن

  یبرا هم یخوب  عضو دیبا یهست  کشورت یبرا  یخوب شهروند

  همه!  نداره  دوم بار خونه نی ا تو ییخطا چیه!   یباش خونه نیا

 و یریبگ  ادی لحظه همون که مهمه و شهیم گفته بار هی یچ

 .  یکن حفظش

 در.  شد بلند هم ارغوان او با زمان  هم و شد بلند یصندل یرو از

 :   گفت حال همان

 یآقا ای من دست به حتما.  ینبو  به بده  رو تی شنهادیپ طرح -

 البته و یکن  شروع یتونیم موافقت صورت در .  رسونهیم ایآر

 . بشه تموم  اناتیجر نیا زود که مهمه برامون

 :  داد تکان  سر ارغوان 

 !  راحت التونیخ -
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 : گفت ینبو  به رو ماهان

 . بده  حیتوض براش رو زایچ ی هیبق ینبو - 

 : گفت  ارغوان به رو بعد

 .  دارید دیام به -

 یسرما از  که یجور.  سرد نگاهش و بود یجد شیچشمها

 بود سخت  شی برا حال نیا با!  بستیم خی ارغوان تن نگاهش

 ! ردیبگ یداشتن  دوست چشم دو آن از نگاه  که

 :  گذاشت جلو یقدم ینبو رفت که ماهان

  ؟ دیبرسون  دستمون به رو طرح دیتونیم  یخیتار چه تا -

 آن که کردیم تلش . شد ده یکش ینبو سمت به نگاهش ارغوان

 .  ببرد ادی از را ماهان و چشمها

.  بزنم رو طرح روزم دو.  دارم لزم کردن فکر یبرا روز دو -

 یبرا روزم هی.  کشهیم طول روز دو بگم اشمیکار خورده 

 . دمیم لتونیتحو گهید ی هفته کی...  نانیاطم

 :  آمد حرف به  شود  جادیا صورتش در یرییتغ  کهنآ بدون یونب
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 .  میتون منتظر گهید روز سه -

 : گفت بلفاصله  ارغوان 

 !  نگفتم واضح انگار -

 : داد ادامه و زد نما دندان یلبخند

 !   بکنم فکرامو کشهیم طول روز دو فقط -

  یبازساز و اناتیجر نیا که دادن حیتوض براتون یناظر یآقا -

 کردن صبر از ادیز ایآر  یآقا.  بشه تموم دزو یلیخ دیبا

 .  ادینم خوششون

 حرفش اما آمد  ارغوان زبان یرو تا " حوصله یب مرد ریپ " لفظ

  کند کارشیب  کار از توانستیم که یلفظ آن یجا  به و خورد را

 : گفت

 معجزه  بتونم نکنم فکر ینبو یآقا.  کمه یلیخ روز هی یول -

 !   کنم

 .  رمیگی م ازتون رو طرح  هگید روز سه -
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 اصل !  نباشد بلد زدن حرف یفارس ای ،  باشد ربات که انگار

 از ینشدن کار! ؟ دیفهمیم را نشدن ؟ دیگویم چه  ارغوان دیفهمیم

 : گفت ناچار و فرستاد رونی ب را نفسش ارغوان!  خواستیم او

  ؟ روز ۵ - 

  آنجا از ارغوان کردیم اشاره  که یحال در و کرد  باز را در ینبو

 : گفت  دوش خارج

 ! روز ۴ - 

 : داد  تکان سر  ارغوان

 !  خوبه نمیهم -

 : آمد حرف به ینبو

 ؟ دینیبب رو بال  ی طبقه  دیدار دوست - 

 . حتما بله - 

 طبقه.  گذراند  ساختمان در زدن چرخ حال در را  بعد ساعت کی 

. .  بود کرده  دای پ یآلرژ درها  نیا به! بود  در  از پر هم بال  ی

 خواست!  اوردیب در جا از را تمامشان عیسر یل یخ داشت دوست
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  در یابروها با و شد مانع ینبو  لحظه همان که  ندازدیب عکس

 : دیغر  هم

 .. ممنوعه یبردار عکس -

 : کرد تعجب ارغوان 

 .دارم لزمش.  کارمه یبرا - 

 !  د یریبگ کمک حافظتون از -

  ککم اش هفظ حا از که دیرسی نم عقلش به توانستیم اگر مثل 

 را ینبو ها ییفضا آدم به هیشب کردیم یسع  ارغوان! ؟ دریبگ

 الیخ که انگار آورد نییپا را لشیموبا که نیهم.  نکند نگاه 

 هم  ینبو

 :  گفت و برداشت عقب به یقدم  و شد راحت

 . هیکاف  کنمیم فکر -

 : کرد زمزمه ارغوان 

 !  بده  طرح خودتم هیکاف یکنیم فکر -

 :  گفت ینبو
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 ؟ د یود فرم یزیچ -

 : بزند لبخند کرد یسع ارغوان 

 ! نه ،  نه -

 .  دییبفرما پس -

 طبقه آن به  را آخرش نگاه   ارغوان و کرد ها پله به یا اشاره  

!  کم  وقتش و بود ادیز کارش.  رفت نییپا ها پله از و انداخت

  انجام را کارها ی همه ماه  ۴  عرض در رسدیم دانستی نم هنوز

 : آمد حرف به ینبو دندیرس  که اول ی قهب ط به!   نه ای دهد

 .  میبد  نشون ایآر یآقا به  که دیبفرست برامون رو طرح - 

 ...  حیتوض رو یچ  همه براشون که  باشم دیبا من -

 :  گفت بلفاصله ینبو

 اون از شتری ب اشون مشغله شون یا.  ستین حی توض به یازین -

 . باشن داشته رو کارها نی ا وقت که هیزیچ

 ... من آخه -

 :  نداد ارغوان به زدن حرف ی اجازه  هم زبا یوبن
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 .میریگی م تماس باهاتون  بود یسوال اگه -

 : انداخت بال  یا شانه  ارغوان

 . باشه -

  گوش آنقدر ا یآر  اگر داشت یت یاهم چه!  بود ونیلیم ۲۰ آن مهم

  را اش کوله! ؟ ندیبب را او شدینم  حاضر که بود اخلق  گند و تلخ

 : داختنا شانه یرو

 . زنمیم زنگ شد تموم توق هر -

 !  گهید روز ۴ -

 ! حتما -

 نگاه !  خورد ینم بر ییجا  به کمتر ای شتریب  روز کی که البته

 اش یداشتن  دوست دیسف ینما و یاصل ساختمان یرو آخرش

 :  کرد زمزمه خودش با زدیم نما دندان  یلبخند که یحال در.  ماند

 !   ذرونمگ ب خوش یکل نجایا ماه  ۴ قراره  -

 یرو از لبخند نیا وقت چی ه کاش و شد تر  ق یعم لبخندش 

 !  نشود محو شیلبها
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**************** 

  ریمس جز به و  بود کرده  حبس  اتاق در  را خودش تمام روز چهار

 غر مدام پرستو.  بود نرفته یگرید یجا چی ه  مدرسه تا خانه

  هشیهم مثل  که  بود ایدر فقط  نیب نیا!  طعنه مژگان و زدیم

 اما.  دادیم حق  او به یحدود تا و داشت یتر  نمانهاخ رفتار

 نوشتنش داد قرار از آنقدر.  داشت یگری د برخورد سوگل

!  آمد یم یرو اده یز یکم ارغوان نظر به که بود شده  خوشحال

  نکرد سرزنشش تنها نه گفت را دستمزدش انیجر یوقت یحت

  که وآرز نظر فخل  بر.  بود کرده  را کار نیبهتر نظرش از بلکه

 صفت نی ا از چندان ارغوان!  بود داده  او به را "!  ببو " بلق

  حیترج ابله ای احمق  به را آن حداقل اما بود امده ین خوشش دیجد

 تنها که بودند مزدور پولدار مشت کی آنها آرزو نظر از!  دادیم

 !   بس و  است ارغوان حق  خوردن تشانین

  حشرط داشت آرزو با هک ییجنجالها و کشمکش نیب بالخره 

  به که شهیهم برخلف.  بود فرستاده  ینبو یبرا  و شده  حاضر

  سر و شکسته را طلسم بار نیا بود معروف یبدقول و یخونسرد

 !  بود داده   لیتحو را کار شده  نییتع زمان
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  درست ،  بود مانده  جواب منتظر ده ی کش اضطراب تمام روز کی

 از سر وانارغ.  ودبر باغ نهخا  به که دادند خبر او  به وری شهر اول

  در کردن کار اما گرفتینم یدستمزد فعل  نکهیا با. شناختینم پا

  قدم اصول .  بود دیجد ییماجراجو شیبرا ی نوع به خانه آن

 .  آورد یم ذوق سر را  ارغوان دیجد یمکانها به گذاشتن

!   دی رس ۱۱ به ربع کی ارغوان و بود صبح ۹  ساعت قرارشان

 البته.  داد ورود ی اجازه  او به  اندمشا که زدیم نفس نفس هنوز

 انگار که بود شده  زده  جانی ه شادمان دنید  از آنقدر که بماند

 !  است ده ید را اش یمیقد  دوست

 .رفت اطیح یانتها ساختمان همان سمت به شادمان یهمراه با 

 را شادمان مغز داشت امکان که ییجا تا و زد حرف ریمس تمام

 :  خورد

  خجسته.  بود نجایا تون همکار یکی اون نجایا اومدم زور اون -

 جاتون نکهیا خلصه.  شادمان یآقا به رحمت صد گفتم من! 

 یعنی ؟ دیهست نجایا ییروزا چه شما دیببخش.   یحساب بود یخال

 ؟ هیهفتگ  ای ؟ روزانست ای ؟ شبه و صبح ؟ ه یچجور شیفتتون

  با دیبا مآد من نظر به.  نمیبیم رو شما یمیتا  چه نمیبب خوامیم
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 همکار ییجورا هی بعد به امروز از.  باشه دوست  همکاراش

 نکهیا از خوشحالم چقدر که بگم  تونمینم.  گهی د می شیم حساب

 که مهمه یل یخ برام کار طیمح البته.  شدم کار  به مشغول نجایا

 نیا خصوص به.  اومده  خوشم نجایا طیمح  از شکر خدارو

 !  عروس

 رفته بال  یابروها  با مانشاد.  بود یاصل مانساخت به اش اشاره 

  شادمان دادینم اجازه یحت.  داد یم گوش ارغوان یها یوراج به

!  گفتیم یقطار  هم پشت را  همه.  بدهد جواب شی سوالها به

 و اوردیب کم نفس نکند که شد  نگرانش یا لحظه شادمان یحت

 !  بماند دستش یرو

 :  دآم یم هم  هنوز انغوار یصدا  و دندیرس ساختما به بالخره  

 یداخل ونیدکوراس که بهتر نیا از یچ گفتم نکهیا خلصه -

 ! بخونم

  ارغوان ی  رشته انتخاب به  بحث چطور دینفهم شادمان اصل 

  فرصت از بندازد راه  به یگرید  بحث آنکه از قبل!  است ده یرس

 : کرد استفاده 
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 .  هستن تون منتظر  ینبو یآقا  داخل دییبفرما -

.   نجایا میدی رس یچجور دمینفهم که زدم فحر انقدر وار یا -

  رو کارکنا به گذاشتنتون احترام نیا.  یکرد می همراه یمرس

 . کنم  تشکر هم ی نبو یآقا از باشه ادمی.  رسونهیم

 که یمغز و شده  گشاد که ییچشمها با و داد تکان  سر شادمان

 نارغوا که البته.  برگشت اتاقکش سمت به بود انفجار حال در

 !   دانستینم شادمان یهمراه یاصل لیدل از یزیچ

 داشت شک اصل  که بود ساکت آنقدر.  گذاشت داخل به قدم

 : آمد حرف به و دی کش یک سر!  باشد آنجا ینبو

 ... ینبو یآقا -

 :زد صدا دوم بار یبرا.  امدین ییصدا

  ؟ دیستی ن ینبو یآقا -

 سمت به!  تنهاست که فهماند او به ساختمان سکوت هم باز

  پله.  نبود که اول ی طبقه.  دیکش  داخلشان یسرک و ترف اتاقها

 : زد صدا هم باز.  دیرس دوم ی طبقه به و رفت بال  را ها

 !؟ یستین ،  یاهیس -
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  فکر.  بود گرفته اش خنده  ینبو  زدن صدا مدل نی ا از خودش 

 صدا نام نیا  به را او خودش مقابل  کند جرات وقت  چیه کردینم

 یها پنجره  سمت  به دیند را او هم مدو ی طبقه در یوقت !  بزند

 به آنجا از.  انداخت  رونیب به ینگاه و رفت یسر  تا سر و یقد

 !  باغ ،  نه که اطیح.  ندیبب را اطیح  توانستیم یخوب

 یاصل ساختمان یجلو را یمشک لکسوز توانست و گرداند چشم

 نزد حرف به سرش آنقدر ؟ بود ده یند لحظه آن تا چطور.  ندیبب

 با.  بود نکرده  اطرافش  به یدقت  اصل  که بود شده  گرم انشادم با

  چقدر که دانستندیم همه.  نشاند لب یرو یلبخند لکسوز دنید

  اش نده یآ شوهر نظرش به اصل .  دارد دوست را نیماش نیا

 ! باشد  لکسوز سوار دیبا حتما

 رجخا یاصل ساختمان از که افتاد ینبو به پنجره  از نگاهش 

 ها پله و گرفت فاصله پنجره  از عیسر دنشید  اب ارغوان . شدیم

.  دیآ یم سمتش  به که دید را او دی رس که در به .  رفت نییپا را

 رونیب ساختمان از را شی پا ارغوان! کردیم اشتباه  هم دیشا

 یراه سمت  به را رشیمس اما ینبو.  برود سمتش به تا  گذاشت
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 یحال در.  کرد کج داشت قرار ساختمان راست  سمت درست که

 نگاه  با ارغوان که

 :آمد حرف به  معمول حد از تر بلند یصدا با یکم کردیم دنبالش

 !  ینبو یآقا - 

  را ارغوان که نیهم.  دیچرخ  سمتش به عیسر یلیخ ینبو سر 

  و شد گرد شی چشمها باشد ده ی د یترسناک ز یچ که انگار دید

  حرف به هم باز  انغوار.  ماند رفت یم که یراه همان به نگاهش

 :  آمد

  ؟ مینکن شروع رو کار. داشتم ریتاخ کمی دیببخش -

 هم باز ارغوان کند یکار ای بزند  یحرف بتواند ی نبو آنکه از قبل

 :  آمد حرف به

  یا عجله به  توجه با یول دیدونیم صلح خودتون جور هر البته -

 ...   منم و دیداشت که

 انمه از یآرام یقدمها یصدا  که بود نشده  کامل هنوز حرفش

.  کرد ساکت را او و دیرس گوشش به بود ستاده ی ا ینبو که ییجا

 یزیچ تنها.  ندیبب را وارد تازه  آدم تا  کرد تر کج یکم را سرش
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  حس کی تحر کند ساکت را ارغوان توانستیم شهیهم که

 !  بود اش یکنجکاو

 مشهود کامل  که ییصدا لرزش و ینگران با و شد  خم ینبو سر

 : آمد حرف به آمد یم آنجا از پا یصدا که ی سمت هب رو ،  دوب

 !؟ قربان  نشه رتونید کار  یبرا.  هستش ۱۱ ساعت - 

  بتواند تا بود کرده  کج  را خودش و گرفته در به را  دستش ارغوان

 داشته نگه هوا و نیزم انیم را  خودش!  ندیبب را  " قربان " نیا

 . ندیبب بهتر تا  دیکشیم گردن و

 به نییپا  از شیچشمها انارغو و شد قطع قدمها یصدا 

  کتان شلوار به بالتر یکم و روشن یا قهوه  ی  مردانه یکفشها

  همرنگ کمربند و چرخاند چشم گرید یکم ،  دیرس رنگ یمشک

  و کرد دایپ  امتداد نگاهش هم باز ،  دید را اش مردانه کفش با

 یمشک و دیسف ی خانه چهار ی مردانه راهنی پ به تر بال  یکم

  چرمش ساعت بند و رفته بال  آرنج تا شینهایآست  که دیسر اش

  شده  انتخاب کمربندش و کفش  با رنگ هم  درست که دید را

 تا و برد بالتر  یکم را نگاهش و انداخت بال  ییابرو!  است

  و بود ینبو سمت به صورتش.  داد ادامه وارد تازه   مرد صورت
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 کردیم تیاکف هم همان.  د ید یم را رخش می ن از یکم ارغوان

  خصوص  به!   است جذاب  مرد نی ا شود مطمئن آنکه یبرا

.  بود شده  تی هدا بال  سمت به حالت خوش که  مجعدش یموها

 . ندیبب را شیچشمها توانستیم کاش

  متوجه ارغوان و کردیم نگاه  مرد  به زده  وحشت هم  هنوز ینبو 

  شگوش به خونسرد  و آرام مرد یصدا.  شدینم وحشت همه آن

 : دیرس

 د؟بو یک یصدا -

 به ینبو اما.  داشت یبیعج زیچ نه و بود ترسناک نه سوالش 

 :کرد گم را شیپا و دست وضوح

 ...  که بدن حیتوض براتون یناظر یآقا امروز بود قرار -

  ارغوان نظر به  که یخونسرد همان با و دی پر کلمش انیم مرد

 : آمد حرف به بود  بخش آرامش و یداشتن دوست

 ! ؟ دمیپرس یچ من -
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 یمحکم مرد ینبو ،  ارغوان نظر  به.  بزند حرف نتوانست ینبو

  و کرد رها را  در!  ستیچ وحشت همه نیا لیدل دانستینم.  بود

 :  شد کی نزد آنها به یکم

  داشتم.  کنم کار نجایا قراره  امروز از.  هستم گانهی من!  سلم -

 ینبو یآقا  گفت شادمان یعنی...  گشتمیم ی نبو یآقا دنبال

 خواستم.  ستن ی ن دمید ساختمون نیا تو اومدم منم ،  منتظرمه

  زدم حدس یعنی.  کنم صداشون یاصل ساختمون سمت امیب

  حرفا چه ،  گهید اونجان ستنین نجایا یوقت  خب باشن اونجا

 سمت نیا انیم دارن  که دمشونید پنجره  از هوی  خلصه!  زنمیم

  شتماد!  یفضول  یبرا باشم ساده یوا پنجره  دم نکهیا نه البته. 

 کار نجایا شمام یراست.  کردمیم یبررس رو اطراف تر ق یدق

 با.  دمیند رو شما رفتم و اومدم که مدت نیا تو من ؟ دیکنیم

 و یناظر یآقا  البته. شدم آشنا ینبو یآقا و خجسته و شادمان

 نیهم.  بودم ده یند رو شما اما.  دمید هم رو ا یآر یآقا و خانوم

 یآدما با.  داره  جانیه که ده ی جد کار طیمح یها ختهناشنا

 ...  و یشیم آشنا و یکنیم برخورد دیجد

 !؟ داره  هم انیپا ی نقطه زدنتون حرف -
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  به را شیلبها ارغوان.  بود ده یپر کلمش انیم وارد تازه  مرد 

  توانست ارغوان و دیچرخ سمتش به مرد  سر.  دوخت هم

 ه ام وریشهر بآفتا  نور ریز که  را روشنش یا قهوه  یچشمها

 ته و ییخرما یموها!  ندیبب را دیرسیم نظر به هم تر روشن

  را او بود پوشانده  را اش مردانه صورت که یا شده   مرتب شیر

 . دادیم نشان بود کرده  احساس ارغوان که ی زیچ از تر یجد

 حرف به و شود روشن دهانش موتور دوباره  ارغوان آنکه از قبل

 : آمد فر ح به ینبو فتدیب

 … حیتوض  براتون تونمیم من ایآر یآقا -

 از نگاه  که یحال در و آورد بال  سکوت ی نشانه به را دستش 

 باز لب.کرد ساکت را ینبو حرکت همان با گرفت ینم ارغوان

 : کرد

 ؟ هیچ تونیلیفام -

  است شده  معذب یکم اش ره یخ نگاه  ری ز کرد  احساس ارغوان 

 نلح نی ا از مه ادیز کرد یم احساس که بود لحظه آن و

 ناشناخته یترس   دلش در چرا!  است امده ین خوشش خونسردش
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!   داشت یلیدل ینبو یشدنها دستپاچه نیا حتما ! ؟ بود افتاده 

  ینوع به و کندینم کار آنجا که  بود ده یفهم مرد یلیفام از حداقل

 و ساینک یبرادرها  و خواهر از  یکی دیشا!  است خانه صاحب

 !   باشد نگار

!   نهیا اسمم کننیم فکر اشتباه  به  همه.  هستش گانهی میلیفام -

 ارغوان.  ارغوانه اسمم.  فتنیم اشتباه  به دختره  اسم گانهی که نه

 . ایآر یآقا  خوشبختم! گانهی

  ییآشنا نیا از چندان او که انگار.  نخورد تکان ا یآر  صورت حالت

  ی اجازه  حد از شی ب ییدرونگرا اما بود هم دیشا!   نبود خوشبخت

!   فشرد هم یرو  کلفه را شی چشمها ینبو!   دادی نم او به ابراز

  شد جمع ارغوان لبخند.  نبود ی راض ارغوان یحرفها نیا از انگار

  نیا از چندان انگار که ینبو و دوخت چشم ای آر سر پشت به و

 : آمد حرف به گرید  بار ایآر!  نبود یراض ها مکالمه

 دی دار صتفر نده یآ عتسا مین تا . گرفته  صورت یاشتباه حتما -

 .  دیکن ترک رو خونه نیا
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 که یسر و افراشته یگردن با.  نخورد تکان هم سانت کی یحت

  کم کم که یژست همان با بود،  شده   گرفته بال به رو و صاف

. بود آورده  زبان بر را کلمات ترساند یم ینبو مثل هم  را ارغوان

 لحن فل خ بر که ییچشمها و ایآر ی  شکسته یابرو

  فهماند ارغوان به دیکشیم نشان و خط ارغوان  یبرا ردشنس خو

  لاقل ای!  بترسد مرد نیا در ی زیچ از ینبو مثل هم او دیبا که

  ینینش عقب اهل که ارغوان اما!  کند کوتاه  مقابلش در را زبانش

  در که چه هر. بکشد پس پا نداشت  الیخ عنوان چیه به!  نبود

 ! نداشت  مشیمتص در یری ثتا هم  بود لحنش و ایآر

 و شدم انتخاب آدم تا چند نیب از من دیدونیم کنم؟ ترک -

  اسمم که بزنم  جا راحت انقدر بود  قرار اگه شده؟  قبول طرحم

  مشخص فی تکل ایآر فرهان یآقا بهتره  نظرم به. نبود ارغوان

  نی ا وارد شونیا استخدام و خواست به. بمونم ای برم من که کنن

 !  اسمشه ی دنباله ایآر یلیفام که یکس هر  نه. شدم خونه

  خودش نظر از.  برگرداند ایآر از رو و دی کش هم در ابرو ارغوان

  یزندگ تمام  توانستیم کار نی ا پول با!  بود کرده  را کار نیبهتر

 جا ها یراحت  نیا به که بود وانهی د مگر بدهد سامان و سر را اش
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  شیور به  رو به ،  کرد قلب نهیس یرو را ش یدستها! ؟ بزند

 به قدم و دهدیم خودش به یتکان او که  دیند و ندما ره یخ

  ارغوان بود ی کاف.  ستادیا کنارش درست ایآر!   داردیبرم سمتش

.  کند برخورد ایآر ی مردانه ی نهیس به اش شانه تا  بچرخد

 :  انداخت لرزش به را  ارغوان ییشنوا  یتارها  شیصدا

 راه  نیا از یدار که نمتیبب هگی د ی قهیدق چند تا دارم دوست -

 !  یبود که ییجا به یگردیبرم

  جا خودش به ایآر یکینزد از لحظه همان و دی چرخ ارغوان 

 چه بود قرار مثل !  بترسد او از  نبود قرار.  دینکش عقب اما خورد

  ایآر صورت  بهتر تا گرفت بال  را سرش! ؟ بکشد را او ؟ کند کار

 : ندیبب را

 تکون قدمم هی. ادیب ایآر نها فر خود تا ممونیم نجایا من - 

 خورم ینم

  در!  فتدیب راه  نشانیب یبحث  یحت که دیدینم ی حد در را او ایآر

 بلند یکم ییصدا  با بود ارغوان یچشمها قفل نگاهش  که یحال

 :  گفت تر
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 !  ینبو -

 :  گفت عی سر.  رساند آنها به  را خودش چطور دینفهم ینبو 

  ؟ دیکن  امر ؟ آقا بله -

 ؟ ت اسکج ماهان -

 .  رسنیم لحظه هر.  قربان  راهن تو - 

  ؟ چنده  ساعت -

 !  قربان 11:  10 -

 . کرده  رید -

   ؟ باهاشون رمیبگ تماس -

 بشم کار به دست خودم نکهیا از قبل رو زده   که یگند نیا -

 !  کنهیم فرق من کردن زیتم ی وه یش که یدونیم ،  کنهیم زیتم

 ینبو آنکه از قبل.  اوردین خودش  یرو به اما.  دی ترس  ارغوان

  لرزانش وحشت که ییصدا همان با ،  کند یدخالت و دیبگو یزیچ

 :  آمد حرف به است کرده 
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 کردم امضا داد  قرار من!  بترسم حرفا نیا با ستم ین بچه من -

 !  بندمیپا بهشم

 : گفت  گرید بار ایآر

 !  ینبو -

 :  گفت ریز به  سر هم باز ینبو

 ؟  آقا بله -

 !   می بد لشیتحو  میکن پاره  ار یب قراردادشم - 

 جزئی تکان همان با. زد  کمرش به را دستش کی  ارغوان

  صدا به و خورد تکان اش یرنگ و یا مهره  یدستبندها  دستش

 :  کرد جلب  خود به را ایآر  توجه یا لحظه که یزیچ.  افتاد

  فسخ حکم ی دیرس راه  از! ؟ آقا هیچ بنده  با مشکلت شما اصل  -

  خصوص  به نفر چند نظر ریز از من! ؟ یچ که  یدیم دادارقر

.  برسم نجایا  تا گذشتم ایآر خان فرهان جناب  صیشخ شخص

 !   شد حل مشکلمون دیشا  می بزن حرف هم با  قهیدق دو نیبش
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 دل در ارغوان.  برد فرو شلوارش بیج داخل  را شی دستها ایآر

 صفت دم و شاخ یب غول آن به که کردیم  لعنت را خودش

 ! بود ده اد را پیخوشت

 !   ینبو -

 ، " قربان بله " هم  باز و دیایب حرف به ینبو آنکه از قبل  ارغوان

  بدهد او لیتحو را شیها " قربان دیکن امر " ، " قربان چشم "

 :  گفت

 ؟ می تونینم که  می کن حل مشکلو میتونیم بالغ و عاقل  آدم تا دو -

 !  مینکش وسط رو  ینبو یآقا یپا  خود یب انقدرم

  کنارش از و  دیچرخ بعد و دوخت ارغوان به را  آخرش نگاه  ایآر

 : گفت و کرد  ینبو به یا اشاره  رفتیم که ی حال در.  گذشت

 اومد ماهان.  بده  انجام رو لزمه که یکار. گفتم یچ یدیشن - 

 امن رو  خونه گهید ساعت هی تا.  برسونه بهم خودشو بگو

 !  خوامیم

 : د رک زمزمه ینبو شد  دور که نیهم

 !  قربان چشم -
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 ،  دی لرزیم شی پاها هنوز داشت مرد  آن با که یبرخورد از انغوار 

 :   گفت ینبو به رو

 !  ؟ قربان چشم رو یچ یچ -

 :  افتاد راه  به دنبالش شود دور  ایآر  آنکه از قبل

 حکم که  یا خونه نیا ی کاره  چه بگو من به شما اصل  -

  حرفه اخلق  به یبندیپا کمی ، یاحترام به ،  یادب هی آخه!  یدیم

.  بده  حکم د یرس راه  از یک هر که شهینم!  یزیچ ،  یکار و یا

 : کرد شی صدا پشت از ینبو !  شمام با آقا

 !  گانهی خانوم -

 نیا دست از توپش آنقدر.  گرفت ده ینشن را  شیصدا  ارغوان 

  فشیتکل دی با!  کند رها را او نداشت امکان که بود پر وارد تازه 

  خاطر به نه حال  و شتاد از ین کار نیا به او.  شدیم مشخص

 که یکلن پول آن و خودش خاطر به بلکه شیاصرارها  و سوگل

 ! کردیم یپافشار کند رو آن به  رو نیا از را اش ی زندگ توانستیم

  مشکلش نجایا من بودن دونمینم من ؟ یشنویم صدامو آقا - 

 صاحب وگب  کردن پاره  قرارداد و حرفا نیا یجا  به شما!  هیچ
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  نیب داد قرار اصل . رسمیم توافق  به باهاش من ادیب خونه نیا

 یدیم حکم که  ییایآر فرهان شما.  آریاست فرهان یآقا و من

 ! ؟ یندازیم خدا بنده  ینبو دل  به رعشه و

  گرفت قرار ارغوان مقابل دوباره  و دیچرخ.  ستادی ا حرکت از ایآر 

 ی هحوصل هم او ! ببندد را  دهانش نداشت الیخ دختر نیا. 

  را شیدستها!   نداشت را او سال و سن هم ریگ  بهانه یها بچه

  بدهکار او به یحیتوض دانستیم آنکه با و کرد  قلب نهیس یرو

  به زدیم را حرفش که یا رعشه نیا آنکه خاطر به صرفا ستین

 :  گفت و کرد باز  لب ندیبب تنش

 !  هستم ا یآر فرهان من -

 زدینم اگر هک زد پلک یربا چند.  ندام باز مهین ارغوان دهان

  چند!!  است  شده  خشک حال همان در که کردیم الیخ فرهان

 و برد بال  را  انگشتش دو فرهان.  ماند حال همان  به یا هیثان

  سمتشان به بلفاصله ینبو.  شود کشانینزد ی نبو تا داد تکان

 : زد  لب فرهان و آمد

 !   ببرش نجایا از بشه خشک کامل نکهیا از قبل -
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  هم باز و بخورد تلنگر ارغوان جان  به که دوب یکاف  حرف همان

 ببند ،  خوب دختر ببند ،  ارغوان ببند " کند زمزمه خودش با

 جا همان داشت دوست! بود  شده  رید که ده یفا چه اما"!  یلعنت

 نیا وقت اما.  بزند زجه اش ینشدن بسته دهان یبرا و ندیبنش

 :  افتاد راه  هب فرهان بالند هم باز.  نداشت را کارها

 یادب یب بر حمل خدا تورو.  اوردمتونین جا به من ایآر یآقا -

  نیا بودم ده ی شن نظرتونو دور دورا  و بودمتون ده یند  که نه!  نشه

  هر که البته.  زنمیم حرف یک  با دارم نبودم متوجه اصل  که شد

 وم از من گردن اصل .  دمیم انجام من دییبفرما حکم شما یچ

 مرد همه اون نیب از که حال  هیانصاف یب نیا یول.  تره  کیبار

 کلم کی  انقدر کردم امضا  قرارداد و شدم قبول کلفت لیسب

 اول تازه  من!  نه دیبگ

 یسکو ه ی مثل دادنش انجام و کار نیا چرا دروغ یول راهم

 و شما بخوام نکرده  یخدا که نه ؟ بگم یچجور یعنی.  پرتابه

  دلم که گمیم کل در ! برما بال  ازش و کنم هپل  رو خونه نیا

 شما زنیست زن همه که یا جامعه نیا تو.  کنم  شرفتیپ خوادیم

 هیبق مثل ده یبع وجناتتون و شما از اصل .  دینباش ینجوریا گهید
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  میخوایم که یزیچ به منم امثال  و من دیبد فرصت  هی.  دیباش

 ..  که ادینم خوش رو خدا.  میبرس

  که بود نشده  روج و جفت ش ان ده یرو یبعد ی جمله هنوز

 یقدمها. رفت سمتش به و برگشت عیسر یحرکت با فرهان

 و برود عقب یقدم چند شد باعث و ترساند  را ارغوان بلندش

 از کلفه فرهان!   ستادیا که بخورد ینبو به که بود نمانده  یزیچ

 گره  هم در که ییابروها با صبح  وقت آن دخترک یها یوراج

 :  دی غر بود خورده 

 رو تییطل  ی نده یآ تمام تا فتیب راه  من دنبال گهید بار هی -

 کنم؟  خراب چشمات یجلو

 که یلحن و نگاه  حالت آن ،  چشمها نیا.  بود ده یترس ارغوان 

  کرده  زده  وحشت را او همه نداشت اول یخونسرد به هیشب گرید

 .  بود

  برابر دو را ترسش نیهم و بود مرد اطرافش کردیم کار چشم تا

 !   است گذاشته کجا به قدم که  بود شده  متوجه تازه  انگار.  درکیم

 :  گفت و انداخت فرهان و ارغوان نیب  را خودش ینبو
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 ! ؟ رو یچ همه کنم درست من دیدیم اجازه  ایآر یآقا -

  زده  زل ارغوان ی گانه بچه صورت به خشم پر هم هنوز فرهان

  آن از شتریب کردینم رکف ؟۱۶؟۱۷ ؟ بود سالش چند دخترک.  بود

 به دادیم نشان که یزیچ از  شتریب زبانش اما!  باشد داشته نس

 !  دیرسیم نظر

  جرات ارغوان بار نیا. گرفت فاصله   دخترک از و دی چرخ فرهان 

 انگار.  فرستاد رونیب  را نفسش ینبو.  بردارد  قدم  از قدم نکرد

 ارغوان! بود گرفته  را اش یانرژ تمام قبل یا لحظه  اتفاقات که

 : کرد دایپ دوباره  را اش رفته دست از شجاعت فرهان رفتن با

 که من! ؟ نکرد انتخاب منو خودش اعصاب یب یآقا نیا مگه -

  شونویا بارم ه ی اما ،  داشتم که اصرار یعنی!  بودم نکرده  یاصرار

  طرح خودش!   کنم لی تحم بهش خودمو بخوام که بودم ده یند

 که بره یم بال  واش صد شده  مونیشپ حال !  ده یپسند  و ده ید رو

 ؟ ببرم بال  صدامو ستمین بلد من ؟ یچ

 متاثر دخترک حالت نیا از ینبو.  دیلرزیم ش یصدا  ترس از 

 انتظار حتى ،  دادیم را اتفاق نیا احتمال که البته ،  بود شده 
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 که بود شانس خوش دختر نیا حتما!  داشت یتر  دیشد  برخورد

  ! است داده  نشان مقابلش در را عمل شدت نیکمتر فرهان

 نجایا از گردن بر ایآر یآقا  نکهیا از قبل بهتره  گانهی خانوم -

 . دیبر

  کنار را بلندش یشاس نیماش.  دیرس راه  از ماهان لحظه همان

  و ارغوان دن ید با. شد اده یپ و کرد پارک ییا یرو لکسوز همان

 !   خواند  را قصه ته تا ینبو  ناراحت حالت

 ! ؟ دیفهم -

 :  برگردد سمتش به انغوار تا  بود یکاف کلمه کی نیهم

 ،  نبرده  یکار اخلق از ییبو چیه انگار آقا نی ا ؟ دیفهم ویچ -

 اصل 

 :  گفت ماهان کند دایپ ادامه حرفش آنکه از قبل

 . رمیگیم تماس  شما با من  دیببر فیتشر شما گانهی خانوم -

 و ارغوان . افتاد راه  به یاصل ساختمان سمت  به و گفت را نیا

  کارش که دانست یم خوب.  گذاشت  تنها ینبو با را اضاتشتراع
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  بود داده  مانور راحت خانه آن در  ارغوان که نیهم !  است ساخته

 !   بود شده  کنده   ماهان گور یعنی

 د یرس که فرهان اتاق مقابل و رفت بال  سالن  کنار یها پله از

 در به یا تقه و آورد بال  را  دستش.  فرستاد  رونیب را  نفسش

 :  دیرس  گوشش به فرهان یصدا هیثان چند از بعد.  زد اقات

 !  تو ایب -

  نهیآ مقابل.  گذاشت فرهان اتاق به قدم نامطمئن ماهان 

.  انداخت ماهان سمت به ینگاه مین جا همان از و بود ستاده یا

  خوب ماهان.  بود برگشته خودش خونسرد جلد به دوباره 

 !  تسا طوفان از لقب  آرامش ن ی ا که دانستیم

 سلم -

 :  گفت عوض  در.  نداد سلمش به یجواب.  کرد سکوت فرهان

 .اریب برام کراوات په -

 با و رفت فرهان یلباسها کمد سمت به بلفاصله ماهان

 .   دیکش رونیب یکراوات بود لرزان یکم  که ییدستها

 ؟  خوبه نیا -
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 در.  تانداخ کراوات به ینگاه  مین و دیچرخ عقب  به فرهان

 :  گفت لاح همان

 !  ناهمرنگه!  نه -

 و یمداد نوک  شلوار.  بستیم را دشیسف راهنیپ یها دکمه

 یمشک یکفشها و یمداد نوک کت.  بود ده یپوش  دی سف راهنیپ

 :  برگشت ی گرید کراوات با بار نیا ماهان.  بود  آماده  هم اش

  ؟ چطوره  نیا -

 ی دکمه  سه آن الیخیب و برگشت سمتش  به کامل فرهان

 : کرد تکرار  را حرف همان مه باز.  شد ییبال 

 ! ناهمرنگه -

 بار نیا!  شودینم ختم یخوب یجا به حرف نیا  دانستیم ماهان

  دیلرزیم که ییدستها با.  گشت  بر گرید کراوات کی با و رفت

 :  گرفت فرهان یچشمها مقابل را آن

 !  ؟ خوبه نیا -

 به را وا و گرفت  را  شراهنیپ  ی قهی فرهان که دی نکش هیثان به

 :  دیکش خودش سمت
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  ؟ یشد  کور! ؟ ینیبی نم!  ناهمرنگه -

 : داد ادامه فرهان.  شد  حبس ماهان ی نهیس در نفس

 تو یداد راه  که دختره  نیهم مثل.  ناهمرنگه نایا ی همه - 

 !  ناهمرنگه ،  ناجوره  ی وصله!  من ی خونه

 : داد ادامه دارد  نگهش نییپا کردیم یسع که ییصدا همان با

 !   خوامی نم خونه نیا یتو زن و خودیب آدم و بهیغر گفتم - 

!   دیرسیم نظر  به ترسناک و وار  دیتهد آرام یصدا  نیا بیعج

 !   ترساندیم  بود کرده  که یکار  عواقب از را  ماهان که یجور

 !   نییپا ارمیب اتاق نی هم کف تو مغز حقشه الن -

 : آمد حرف به اراده  یب ماهان

 ! نکردم ولشبق من زیعز جان به -

 :  شد حلقه ماهان گردن دور فرهان دست 

 !   نکش وسط و زیعز اسم اتیگندکار واسه -

 نگار.  نکردم قبولش من.  گمینم دروغ خدا به....  فرهان -

 .. بمونه  گفت خانوم
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  و افتاد سرفه  به که یجور ،  کرد رها را ماهان نگار نام دنیشن با

 رفت کمدش سمت هب فرهان.  تاشگذ شی گلو یرو را دستش

 با که یحال در.  برداشت را دلخواهش یکراواتها از یکی و

 : آمد حرف به رفتیم نهیآ  سمت  به آرامش

  ؟ ینگفت یچیه توام و بمونه گفت نگار -

 :  دیغر  تر آرام ییصدا با

 !  کننیم کار خونه نیا تو گوسفند مشت هی -

 به دکریم  مرتب را لباسش که یحال در.  ستادیا صاف ماهان

 :دآم حرف

 قبولی.  یکرد دشییتا خودتم و گرفته دختره   از ینبو رو طرح

 که گفتم بهشون من.  بوده  ساینک و خانوم نگار با شمیینها

 یشیم- ناراحت

.  بست را  کراواتش.  انداخت ماهان به ینگاه نهیآ  از فرهان

 نزد حرف به را ماهان گری د بار تا بود یکاف نگاه  کی همان

 !   بدهد اضافه  حیتوض  تا ندازدیب
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 هیبق یقاط انگار.  ینیبب رو گانهی طرح خواستهی نم گفت ینبو -

 هم ما.  دوم ی مصاحبه واسه یدیم یاوک و  شینیبیم خودت

 ...  هیچ به یچ یدونیم و یکرد  دییتا  خودت حتما که میکرد  فکر

 :  کند  اصلح را حرفش شد باعث نهیآ از فرهان نگاه 

 که گفت خانوم نگار یول. .... میکرد اشتباه  ما حال هر به -

 .. بمونه خوبه کارش

 : آمد حرف به هم باز ماهان و کرد تن را کتش فرهان 

.  بود بهتر بودن اومده  که ییاونا از گردن و سر  به هم واقعا -

 ..  گهید یاونا به نسبت کارش .  یدید رو  نقشه که خودت

 : دی پر کلمش انیم فرهان

 رو بودن اومده  که ییدامر همون از یکی یکنیم رد نویا -

 یمو به مو  بگو بهش رو خواستم که یطرح.  یکنیم استخدام

  اون!  ادیز نه کنهیم کم رو یزیچ نه.  ره یم جلو من ی خواسته

 . بشه درست ماه  ۴ ظرف دی با ساختمون

  خوب کارش که میکن دایپ رو گهید یکی کشهیم طول یکل- 

 . یخواینم که  هم یا هحرف آدم یگفت.باشه
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 : دنبالش هم ماهان و زد رونیب اتاقش از نهافر 

 ... بفهمه اگه شهیم ناراحت خانوم نگار - 

  منعقد زبانش یرو کلم هنوز برگشت ماهان سمت  به فرهان

 !   بست را دهانش فرهان حرکت با که بود نشده 

  نقش یداد حیترج یول یکن  کار که یبود نجایا مصاحبه روز -

 هی!  یباش چشمم  یجلو خوامیمن النم.  یکن  یباز رو سکمتر

 ! نمتینب فقط.  کن گور و گم  رو خودت یجور

 سمت به.  گذاشت تنها جا همان را ماهان و رفت نییپا ها پله از

  و شد سوار دی دویم جلو که ینبو  به توجه یب و  رفت لکسوزش

  تا بود داده  اجازه  خودش به دختر کی.  کرد  روشن را نیماش

 بود هضم قابل ری غ شی برا!  بکشد سرک و دیای ب اش خانه وسط

!   بودند مشغول خانه آن در که  یکارکنان تمام وجود با هم آن

 هم چقدر!  بود آورده  راه  سر  از را جانش که انگار  هم دخترک

!   نداشت یهمخوان اش یشگیهم سکوت و فرهان با! زدیم حرف

 ظهحل همان و رفت یاصل  ابانیخ سر تا زد رون یب که خانه از

  از بعد.  شد انینما صفحه یرو نگار نام.  خورد زنگ  لشیموبا

 : داد جواب مکث هیثان چند
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 ؟ بله - 

 اخراج رو دختره  گه؟یم یچ ماهان پسره  نیا ؟ یی کجا فرهان - 

 ؟ یکرد

 امده ین خوشش ماهان کار نیا از چیه.  دی کش هم در ابرو فرهان

 .  دشیم هیتنب اش ینیچ خبر نیا یبرا  مطمئنا و بود

 ؟ چطوره  بایز - 

  دلش به دل نداشت الیخ نگار اما بود کرده  منحرف را بحث 

 بدهد 

 یچ که یکرد  اخراج رو ارغوان.  بده  منو جواب!  خوبه بایز -

 بشه 

  ؟ اومده  طراح قحطی -

 !   بود نشونیبهتر نیا تو طی شرا با یول نه -

 راحت گرفتن ه دینشن انگار یول  داشتم هم گهید  شروط و شرط -

 .تره 
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 توام.  ستین گه ید رامش ؟ گذشته سال چند یدون یم من ربراد -

 دارن آدما ی  همه.  یکرد زهر رو تیزندگ یالک سال همه نیا

 ... و یخوریم  رو گذشته  حسرت هنوز تو اونوقت رنیم جلو به رو

 :   نداد نگار به گفتن ی اجازه  فرهان

 بعدش به نیا  از.  بشه که نشد یبد انجام خواستم ازت یکار هی

 .  -خودم با

.  بود زرنگم.   رفتارش ،  طرحش.  بود خوب یلیخ دختره  نیا -

 ؟ آخه یخوایم یچ گهید

 :  دیپرس.  نداشت بحث ی  حوصله فرهان 

  ؟ اصفهان رفت ساینک -

 . راز یش ره یم گفت شد  عوض نظرش آخر ی قهیدق -

 :   دییسا هم یرو  دندان فرهان 

 !   بشه یکشسر اصفهان هتل به  خواستمیم من -

 ؟ هنوز ینشناخت رو ساینک -

 :.آمد حرف  به گرید بار نگار.  فرستاد رونیب کلفه   را نفسش 
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 حق  توام.  برگردونه  رو دختره  گمیم ماهان به زنمیم زنگ من

 .  -یاریب من حرف رو حرف یندار

 ! نگار -

  حرف بزرگتر خواهر حرف رو داره  یمعن چه!  نگار یب نگار - 

 ره یم شبم ادیم صبح.  یندار دختره   به یکار تو ضمن در ؟ یبزن

 .  بره  بکنه کارشو بذار.  ادینم رونیب ساختمونم اون از. 

 !  ؟ رسهیم تو به یچ وسط نیا -

  بسه برام رمی بگ ازت بتونم رو زن  هی کردن کار حق  که نیهم -

 !  مینیبیم لی بیس فقط  میذاریم خونت به قدم! 

 :  زد یجد را آخرش حرف فرهان 

 !  ره یم دختره  نیا -

  که نیهم.  کرد قطع یگرید حرف بدون را تماس و گفت را نیا

! کردیم تی کفا بود کرده  کنترل را خودش او و آمده  رامش نام

 تازه  دخترک  سر  بر که حوصله نه و داشت طاقت نه آن از شتریب

 !   کند بحث وارد

*************** 
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  غصه از که ییلبها با و دکر  خم فنجانش یرو  را شکر ظرف

 :  کرد زمزمه بود شده  زانیوآ

 ! ؟ زدم من بود ییحرفا چه نیا -

.  بود شده  خشک کافه یصورت و دیسف یزیروم به ماتش نگاه 

 : دیقاپ دستش از را شکرپاش و دیکش هم  در ابرو پرستو

  یخواینم که  نیسکنجب شربت!  رو قهوه  یکرد خفه!  بسه - 

 ! ی بخور

 :  دیچرخ  پرستو سمت  به ناراحتش نگاه 

 !   پرستو کردم بدبخت  خودمو -

.   کرد فکر ایآر  فرهان به و گرفت قاب را سرش ،  دستش دو با

 و پر یابروها آن و تر یلعنت ی  جذبه آن با!  سوار لکسوز یلعنت

  را راستش یابرو یشکستگ خاطر به که یخط  و اش مردانه

  نآ از!  بود ینتلع نظرش به ای آر فرهان کل اصل !  بود شکافته

 او به هم نگاهش  عمر آخر تا خواستیم دلش که ییها یلعنت

  را کارش و خوب حقوق و  خانه آن دلش که چند هر!  فتدین

 !   خواستیم
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 :  آمد حرف  به مهربانانه ایدر

 .گهید کار هی نشد نیا.   دلم زیعز ده ینرس  آخر به که ایدن -

 ات  افتاد فنجانش جان به قاشق  با و برد جلو را دستش ارغوان 

  به البته.  بخورد نیریش را قهوه   بود عادتش.  کند حل را شکرها

  تحمل ارغوان اما!  بود قهوه  طعم  به زدن گند کارش  پرستو نظر

 .  نداشت یتلخ

 ! ؟  آخه خوبه انقدر حقوقش اون مثل یکار چه -

 را قاشق .  کرد یشاک  را پرستو که زد هم و زد هم  قاشق   با آنقدر

 :  دی شک دستش از

 !  ؟ توش یانداخت سنگ قلوه  -

 :  آمد حرف به ارغوان

 !  ادیب خوش  رو خدا که  بدم فحشش یچجور  دونمینم -

 :  دیغر ارغوان.  کرد اش یهمراه هم ایدر و افتاد خنده  به  پرستو

 دم ی ساله ۸۰  مرد ریپ هی ایآر فرهان کردم فکر بگو رو خر من

 ! - ادیب فرهان خود بگو برو گمیم بهش  یه!  مرگه
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 :  گفت ارغوان و زد قهقهه  پرستو

 !   برات گمینم که جوک!  مار زهر -

 ! ؟ ارغوان ببند بگه بهت نبود طرفا اون یکس -

 .  فرستاد  رونیب را  نفسش

  کرد یمعرف  که خودشو!  بود شده  رید گهید یول  گفتم خودم -

.  نشدما ساکت هم هیثان هی یعنی.  زدم گند یاد یز دمیفهم تازه 

 ! ؟ داره  انیپا ی طهنق  اصل  تفاحر گهیم بهم تهبرگش

 خط به هیشب که ییلبها با ارغوان.  زد قهقهه هم ایدر بار نیا

 : زد زل دو آن به بود شده 

 . رمیم شمیم پا دیبخند گهید بار هی -

 : کرد اش قهوه  به اشاره  پرستو

 !   بخور تو یمار زهر اول -

 :  شد بلند جا از ایدر

  . على شی پ برم سر  هی من ها بچه -
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 ی شانه یرو  را دستش رفتن وقت ایدر.  داد تکان سر  پرستو

 :  گذاشت  ارغوان

 . میکنیم درستش هم با.  نخور غصه انقدر -

 در هنوز  که انگار!  کند هی گر که داشت یبی عج لیم ارغوان 

  ترسناک حالت و فرهان ی جذبه!  بود آمده  شی پ اتفاقات شوک

  شیاپ و دست هم هنوز.   ببرد ادی از که نبود یزیچ نگاهش

 .  بود گذاشته یناسازگار  سر قلبش ضربان و سست

 : کرد  باز لب ایدر رفت  محض به  پرستو

 .  بده  دکور  رییتغ رو کافه خوادیم یعل - 

 و پرستو به یتوجه  اصل .  بود خودش یهوا و  حال در ارغوان

 از را اش یشغل  اتفاق نی بزرگتر کردیم احساس.  نداشت حرفش

 !  است داده  تسد

 !  چه من به خب -

 : کرد اخم پرستو

 . گمیم یچ  بده  گوش!  کنماینم لگد گل -

 : داد ادامه پرستو و کرد  نگاهش ارغوان 
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 . اره ینم نه اون.  ریبگ کارو و بزن حرف على خود با برو - 

 : داد ادامه پرستو !  بود بیعج یکم که گفتینم  یزیچ ارغوان 

  ادینم خوشش که ینودیم ی ول انداخت رو هم ایدر به شهیم -

 دوست نداره  فرق براشم.   باشه یعل اطراف و دور دختر ادیز

  بحثش على خود یول.  یمعمول آدم هی ای سالست چند و نیچند

 نه و گهینم یزیچ وجه چی ه به ایدر بده  یاوک  اگه.  جداست

 .  اره ینم

  کافه و پز و دک همه نیا با یعل  ؟ پرستو ستی ن خوش حالت -

 ینیخوشب از گهید تو ؟ ره یبگ کار به منو ادیم شهرش یبال  ی

 !  ی زد متوهم یآدما به سور به ادیز

  پرستو.  گذاشت اش نهیس  ی قفسه یرو را  دستش ارغوان

 : شد نگران

 ؟ی خوب شد؟ یچ-

 :داد  تکان سر  ارغوان

 !؟ یکنیم هل زود چه!  بابا آره  -

 !  قلبت رو یگذاشت  دستتو - 
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   ؟ گذاشتم وت  قلب رو دست هگم خودمه قلب -

 : . دی غر  پرستو

 !  شدم یک نگران  بگو منو -

 :  داد ادامه را حرفش

  کار شد حاضر یول ؟ هی کس  کم ایآر فرهان یکرد فکر -

 یراض که ده ی د کارت تو یزیچ هی حتما.  بهت بده  ساختمونشو

 ! ؟ یاینم بر  یسراب یعل تی درپ ی کافه پس از اونوقت.  شده 

 تف مثل میبگ ما یچ هر و ده ی سر ن بهم کدومش چیه که فعل  -

 ! مون یشونیپ رو نهیشیم ادیم بال  سر

 حرص  با و دید پرستو.  فشرد  قلبش یرو  شتریب را دستش

 :  دیکش  کنار  را ارغوان ی قهوه  فنجان

.  خونه ببرمت پاشو.  یشیم بدتر یخوریم هم رو  مار زهر نیا -

 .  یشد ی نجوریا که شده   کم خونت یآرزو دونمیم که من

  ؟ بگم یچ آرزو به پرستو یوا -

 !  کنهیم استقبال باش مطمئن.  ینکن کار تو  که خداشه از -
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! ؟ دارم مادره !  اداین رمیگ کار  نی ا کرد دعا چقدر  صبح سر -

 !  منه یپا جلو یانداز سنگ کارش

 از قبل حداقل!   یفکر یب خودت.  ننداز جون آرزو گردن یالک -

 هی بکن یق یتحق به قبل شب اونجا یبر یپاش  کله هی نکهیا

 و پز و دک همه نیا با اروی نیا نیبب بزن نترنت یا تو یچرخ

  پته تته به جلوش که!  اصل  هست یک جور فلن ی خونه

 !  ی نزن گند و یفتین

  ؟ گره یباز و اری مگه -

 صاحب یخانوادگ .  کردم سرچ امروز ؟ معروفن گریباز فقط -

 اون از تر کلفت دم یلیخ طرف !   هستن ایآر یا ره ی زنج هتل

  نیهم با شیپ  سال سه.  نباشه نترنتیا تو ازش یاسم که هیزیچ

  برو یخواست فرستمیم برات نکشو یل.  کردن مصاحبه هی فرهان

  خبره؟ چه اطرافت و دور یبفهم کمی بلکه بخون

  ؟ یبگ نارویا دیبا الن -



 

138 
 

 مهرسا .  مسلخ

  تو یپریم هوی هاختنشن و ده یند  که دونستمیم د یبا کجا از من -

 چه نایا اصل  ینیبب یکن ق ی تحق به دینبا تو! ؟ فرط ی خونه

 ! ؟ نییآدما جور

 ! کنهینم یمعرف که  بد یجا.  کرد  یمعرف سوگل -

 :   دیکش هم در را  صورتش پرستو 

  هی واسه بود تو فکر اگه اون!  جونت سوگل نی ا با مونیکشت -

  به هتوئ  یزندگ اصل  ! گفتینم راه یب و بد بهت انقدر الکى شغل

  ؟ چه اون

 راه  دوباره  رو سوگل بحث خدا تورو!  گهیم  خودم خاطر به -

 . ننداز

.   گرفت دهان به زبان و کرد  را ارغوان قلب  مراعات پرستو

 یساز شفاف گرفت میتصم.  ست ین مساعد حالش که دیفهمیم

 ! بگذارد یبهتر وقت یبرا را لزم یها

 : گرفت  هصلفا ایدر از یکم و زد لبخند دنشانید با یعل 

 :  داد  جواب ارغوان
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 روز دو تا و خونه برم تونمیم الن. زدم گند روز دو  ی اندازه  به -

 . امین رونیب تخت از

 :  دی غر  پرستو 

 .  برات دارم  برنامه!   خودیب -

 :  گفت لب به لبخند ایدر.   کرد فوت رونیب را  نفسش ارغوان

 پ ؟ هیچ رتظن.  یسمت به  می رب دخترونه دنبالت میایم فردا -

 :   داد جواب ارغوان یجا رستو

 . کن هماهنگ مژگان با نیبچ رو برنامه ایدر!  هیعال -

 . باشه -

 :  دیپرس باشد شده  مژگان نبود متوجه تازه  که  انگار ارغوان

  ؟ یراست کجاست ده یپر ور نیا -

 :  داد جواب ایدر

 .  ره یدرگ کمی.  اومده  آلمان از  بزرگش مامان -

 :  گفت انخند پرستو

  ؟  اومده  شمییدا -
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.   شدند ره ی خ ارغوان صورت  به خندان دو هر. کنم فکر آره  -

 :  دیغر ارغوان لحظه همان

 !  خداحافظ یعل!   دیکن جمع شاتونوین!  مار زهر - 

 :  افتاد راه  به پرستو از جلوتر و گفت را نیا 

 نشده  دایپ اش هلک و سر فعل  که اون حال !  کن صبر بابا چته -

. 

  تو یننداز رو مردک نیا تا.  شناسمیم تو باز شین اون من -

 ! یستین کن ول ما دامن

  نیحساب درست خانوادش ،  کنهی م یزندگ آلمان ،  پولداره  طرف -

 از که داره  اشکال  به چند هر.  داره  دوست هم  رو وونهی د توئه ، 

 !  تو به کتابش حساب یب ی علقه  نیهم خاطر به!  تعطیله مخ

 لباس شماها اونوقت کرده  یا اشاره  نه زده  ی حرف نه طرف -

  ؟ دی کرد انتخاب منم عروس

 اشاره .  سردن ایآلمان نی ا بابا ؟ کنه اشاره   یچجور گهید -

 نیا گفته  مژگان به که  نیهم!  که ستی ن ما مثل هاشون
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 تیکفا عروس لباس انتخاب واسه هیرنگ یرنگ  چقدر دوستت

 ! کنهیم

 ! زنهیم چت دوستت نیا چقدر که بوده  نیا منظورش  دیشا -

 که مدل  نیا از.  گفتیم خندون و سرخوش گفتیم مژگان -

 .  شده  آب دلشون تو قند

 : گفت بعد و کرد نگاهش ره یخ  هیثان چند ارغوان

  خدا. خودمم دیوونتون و خل کردمیم فکر صبح امروز تا من - 

 .می کرد رد هم اب همه کل   رو بودن خل مرز نیا که شکر رو

 و خورد زنگ ارغوان لی موبا که دیبگو یزیچ  تخواس پرستو 

 :  مانند کاره   نصفه صحبتشان

  ؟ دییبفرما بله -

 ؟  یخودت جون ارغوان -

  بود داده  صیتشخ را صدا نه و شناختیم را شماره  نه که ارغوان 

 : گفت مردد

 ؟ شما.  بله -
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 ؟ ینشناخت.  زمیعز سلم -

 :  دکر  زمزمه پرستو.

 !؟ هیک -

 : گفت او به جه وت  یب ارغوان 

 .   نشناختم متاسفانه.  سلم - 

 : دی چیپ یگوش در زن ی خنده  یصدا

 !  ایآر نگار.  هستم نگار - 

 : د یپر بال  تعجب با ارغوان یابروها

 تا که نه. اوردمین جا به دیببخش ؟ شما حال ایآر خانوم سلم - 

!   بود ناآش نا برام وناتصد  میبود نزده  حرف تلفن پشت حال 

 ؟ خوبن خانواده  ؟ نیهست بخو

 : آمد حرف به نگار 

  وقت اول فردا  بگم که شدم مزاحمت.  ممنون ،  زمیعز خوبم - 

 . فرهان ی خونه یبر

 .  کردن اخراج منو دی ندار خبر انگار  ایآر خانوم -
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 که اومده  خوشم  طرحت و خودت  از من انقدر یول.  دونمیم -

  اش هیبق اونجا برو  تو. میبد دستت از ها یراحت نی ا به ادینم دلم

 !من با

 : فتدیب پس جانیه از بود مانده  کم ارغوان 

  که نخوان منو شونیا اگه ؟ هستن یراض ایآر یآقا ؟ دیمطمئن -

.. 

 : دی پر کلمش نیب نگار 

 . ادینم شیپ یمشکل باش  اونجا ۹ ساعت سر فردا زمیعز - 

  کرد عقط را تماس یوقت.  دیشن چه و گفت چه دینفهم ارغوان 

  پرستو.  دیکش آغوش در را او و رساند پرستو به را خودش

 :  آمد حرف به شیرفتارها از متعجب

  ؟ باز شد یچ ؟ چته -

 : کرد تر  تنگ پرستو گردن دور را دستش ی حلقه ارغوان

 .شد  جور کاره  یپر -

 !  یکرد  خفم کن ول!  یپر و درد - 
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 :  گرفت هصلفا  او از ارغوان

 هیبق فرهان ی خونه برو فردا گفت.  زد زنگ ایآر نگار خود -

 ! شدم  پولدار ،  شدم پولدار!  من با اش

 :   دیخند پرستو

 و یشیم دیناام که هیدوم بار نیا وال .  ببینا رو چل و لځ -

  یخوشحال ایب بعد قطعیه حال  نیبب برو!  کننیم  دوارتیام دوباره 

 !  کنه ریخ به رو شی سوم خدا!  کن

 ها حال  حال  دونمیم دیبع بود کننده  دواریام یل یخ که نشلح -

 !  بشم دیناام

 !  کنه خدا -

 فیک از را قرصش  ارغوان شدند  نیماش سوار  آنکه محض به 

 : زد غر پرستو. داد قورت آب بدون را آنها از یکی و دی کش رونیب

 ! یشیم خفه گلوت تو پره یم ؟ خوره یم قرص آب بدون یک -

 رو همه شب  فردا  فقط!  شهینم میزیچ نباش من نگران تو - 

 !  گه ید شمیم پولدار دارم!  من مهمون شام کن جمع

 !   کن مهمون شام بعد یبش پولدار  اول بذار -
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 :  داد پرستو به را حق  و  کرد فکر اش یخال  پول فیک به

 .میریبگ جشن  ییجا هی می بر یول دینباش من مهمون خب -

 ی لوچه و لب با و خان فرهان نیا ی خونه تو  یتفر فردا اگه -

 !  کنم مهمون  شب فردا رو همه حاضرم یبرنگشت زونیآو

 :  گفت و زد یا ثانهیخب شخندی ن ارغوان

 !   داشتم دوست گه ید جور هی تورو شهیهم اصل  -

 زدم گند یگیم یایم دوباره  باز فردا دونمیم که من زی نر زبون -

. 

 نیهم.  نال  از نزن بد نفوس خب.  بوساتو در ل  بره  زبونت -

 نگاه  یجور هی لمصب!  کنهیم  تیکفا نباشه اونجا پسره  نیا که

 !   شهیم لزم شلوار مقابلش آدم که کنهیم

  نشسته  بدنش به لرز که یانگار و افتاد فرهان نگاه  ادی به دوباره 

 :  دی کش هم  در را صورتش  پرستو.  خورد یفیخف تکان باشد

 به راجع حال !  رنبب رو تیونرد انفعالت و فعل  شور مرده  -

  ؟ شهینم  ینزن حرف خودت کردن سیخ



 

146 
 

 مهرسا .  مسلخ

  تو برمتونیم بار هی حال !  یبفهم رو هیقض عمق  خوامیم یعنی -

 .  نش یدید  کینزد از  دیشا  اش خونه

  اول نیبب!  بست یم دمبش به جارو رفتینم سوراخ  تو موش -

 . دنیم راه  خودتو

  گذاشت ینجوریا  خدا که دآور  نه انقدر زروام ؟ آرزو  یشد توام -

 !  کاسم تو

 ! هیچ  کار  نیا ته دونهیم خدا.  یشانس دور  رو که فعل  -

 یانتها و بود بهشت خانه آن نظرش به.  نگفت یزیچ ارغوان 

 ! ی رستگار کار نیا

* * * * * * * * * * * * 

 سمت به و زد غلت.  دیکش ازه یخم و داد بدنش  به یقوس و کش

  ۱۰  پسرک عکس با ق تختش کنار عسلی یرو.  دیخرچ چپ

  نیهم.  خوردیم چشم به یخواستن و درخشان لبخند  با یا ساله

  پر نفس و زد نما  دندان یلبخند افتاد عکس آن به نگاهش که

 به ینگاه. زد  کنار شیرو از را  پتو و فرستاد رونیب را افسوسش

 : شود جمع لبخندش شد باعث همان و انداخت اتاقش ساعت
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 !  ارغوان یشد بدبخت ،  ارغوان یدش   سر بر خاک -

  رساند یبهداشت سی سرو به را خودش  و دیپر جا  از چطور دینفهم

  داد آشپزخانه از و دیپر جا از  در خوردن هم به یصدا از آرزو. 

 :زد

  ؟  شد  رتید باز -

 :  دیکش ادیفر  سی سرو  از ارغوان

 ! ؟ آخه  یکنینم داریب  رو رفته خواب به  خواب من چرا -

 :  گفت و ختیر یچا ی خونسرد با آرزو

 !   بره  خواب به  خواب دشمنت.  جونت از دور -

  اتاقش سمت به و زد رونی ب سی سرو از ارغوان بعد یا قهیدق

 د یدو

 :  گفت آرزو

 . برو بعد  بخور صبحانه ایب دمیچ زیم -

 : دیشن را  ارغوان یصدا 

 !  مونهیم ادم ی اتیدشمن نی ا خانوم آرزو - 
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 از شینهایآست. کرد تن به یا ه روزیف یآب ی بسته جلو یمانتو 

 مانتو نییپا و  قهی و نیآست دور  تا دور و شدیم دار پف آرنج اوسط

 و سرمه شال.  خوردیم چشم به رنگ یا سرمه  سنتی طرح

  شانه یرو  هم را اش یشگی هم ی کوله.  دیپوش  هم را نشیج

  ششیآرا زیم یرو از را شیها رژ از یکی که یحال  در و انداخت

 :  گفت دنشید  با آرزو. زد رونیب  اتاق از دیقاپ یم

 شده   خوب بارم و کار شکر  خدارو. گرفتم یاطیخ سفارش

 .  -یکن کار که یداد ریگ هنوز  چرا دونمینم

 . خونه  ی گوشه نمیبش که نخوندم درس  همه نیا -

 :  گفت و انداخت فشیک داخل را رژ

 .  رفتم من -

 !  دختر یکنیم ضعف بخور  یزیچ هی -

 .  شهر ی کله اون  برسم ۹ تا دیبا.  رمندا وقت - 

  ؟ یدار قرض راه  مگه دختر ؟ یایب و یبر یخوا یم روز هر -

 :  گفت و دیبوس را آرزو ی گونه  ارغوان
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 کاره  نیا بلکه برم بذار ارین نه انقدر.  رمیم جونمم آرزو قربون -

 !   بشه تموم یخوش و ریخ به

 :  دچرخان گونه قهر ار  صورتش آرزو

 

 یچ که.  یکن  کار ها بهیغر ی  خونه تو یبر ادینم شموخ من -

 ؟ بهیغر ی خونه بفرستم گلمو دسته و جوون  دختر!  ؟ آخه بشه

 .کردینم  قبول تش ریغ  بود منوچهر اگه

 و یمعلم با من زیعز ؟ کنم کاریچ خوامیم مگه!  بابا یا - 

  حداقل رکا نیا پول با یلو.  م ی کن کمک بابا به میتونینم یاطیخ

 . خونه گرده یبرم بابا گهید ماه  ۴ مینودیم

 :  گفت و کرد نگاهش مردد آرزو 

 .  کنه کمکش خوادیم چهریپر  کنم فکر -

 عمه نیا از یآب !  یدار دیام یپر  عمه به هنوز که  برم قربونت -

 چاره  فکر به یانداز  سنگ یجا  به ایب پس.  شهی نم گرم ما یبرا

 نباش نگران انقدر پس.  دارم تدوس رو کار  نیا ممن.  میباش

 !  امیم بر خودم پس از که یدونیم
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 ! نکن هم یدیسف چشم.  باش خودت مواظب پس -

  نییپا در به که نیهم.  رفت نییپا ها پله از و دیخند ارغوان

 :  رساند او به را خودش یقادر  خانم دیرس

  ؟ کار سر یریم. جون ارغوان ریبخ صبحت -

 ! شود ساخته روزش تا شتاد کم را  قلم کی نیهم

  رممید کمی  اجازتون با بله! ؟ شما حال یقادر خانوم سلم - 

 …  دیبد اجازه  اگه.  شده 

 :  گفت  دیشنینم را ارغوان یحرفها  انگار که یقادر 

 قبضامو  لیموبا با یگفت روز اون.  دمتید  شد خوب چه -

  گهید شدم ریپ.  دون نم ادمی خوب اما ایداد حیتوض.  کنم پرداخت

 هی.  مادر

 .  برو بعد بده  حیتوض برام نویا قهیدق

!   شودینم قهیدق  دو و قهیدق کی  دادن حیتوض دانست یم ارغوان 

 خانم بالخره  تا گفت و گفت ربع کی.  شد ح یتوض به مجبور

 لحظه همان.   دی کش یراحت نفس ارغوان و داد تکان  سر یقادر
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  لهاس ۱ حدودا ی بچه عکس و لیموبا ی صفحه به نگاهش

 : زد لبخند . افتاد

 .  هیا بامزه  بچه چه یآخ -

 :  شد پررنگ لبخندش یقادر خانم

 .  خواهرمه ی نوه  -

 ؟  گرفتن زن بهراد آقا یسلمت به -

 . برادرشه ی  بچه نیا نه - 

 :  کرد جمع را  لبخندش ارغوان

 !  یسلمت به -

  دوباره  را لشیاموب بود شمرده  متیغن را فرصت که یقادر خانم

 : گفت و گرفت ارغوان ابلقم

.  هیترک بودن  رفته سفر به ایتازگ اتفاقا.  نی بب عکساشونو - 

  عاشقش ترک یدخترا همه که  پهیخوشت انقدر  پسر نیا ماشااهلل

 بودن  شده 

 : گفت یبدجنس  با ارغوان
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 ! ؟ خواهرتون ی نوه  - 

   !ستای ن حرفام به حواست جون ارغوان گمیم رو بهراد -

 پسر دو بهزاد و بهراد یعکسها دنی د به هم یبعد ساعت مین

 یبال  از آرزو یصدا لحظه همان.  گذشت یقادر  خانم خواهر

 :آمد ها پله

  ؟ پس یسادی وا هنوز چرا ؟ بود نشده  رتید مگه تو!  ارغوان - 

  به را نگاهش.  شود مات  ارغوان تا بود یکاف  حرف همان

 به ار خودش که داشت تفرص قهیدق ده  تنها دوخت ساعتش

 .  برساند فرهان ی خانه

 !  شد رمید یوا یا -

 .  برو ریبگ آژانس -

 !   خداحافظ -

  یقادر حرف به توجه یب و گذاشت  جواب یب  را مادرش حرف

 .زد رونیب خانه از کند باز را صحبت  سر هم باز کردیم یسع که

 :  دی غر دیدویم که همانطور
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 ی بچه ادبهز زن و داره   اه خو خاطر بهراد که چه من به -

 یا!  ارغوان فکت به لعنت یا!  ده ییزا یکوفت چه با ومشدو

 من یرایتاخ نصف که نکنه کارتیچ خدا بگم  یقادر خانوم

 !  توئه ریتقص

!  راه  به گرشید نگاه  و بود ساعت  به نگاهش کی ریمس تمام

 . بودند گذاشته  مسابقه هم با ساعتش یها عقربه که انگار

 !   آخه  رماد من یکوفت شانس  چه نیا -

  را شیها هی گر که البته!  فتدی ب هیگر به رشیتاخ از بود مانده  کم

 ها یوراج ،  خودش  یبرا کامل تا ییتنها وقت یبرا کردیم جمع

 !  زدیبر اشک تواندیم  تا بدش بخت و

 یحت.  زد یم نفس نفس هنوز .  دیرس که بود ۳۰:  ۹ ساعت

 است نشسته ینگهبان  قکاتا داخل که خجسته به توانستینم

  به خجسته. برد بال  سلم ی  نشانه به را دستش.  دنک سلم

 :  آمد حرف

  ؟ گانهی خانوم دیخوب -
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  هر!   بدهد بودن خوب یمعن بود دواریام و داد تکان را دستش

  قلبش ضربان و آمد ینم بال  یحساب  درست شی نفسها که چند

 ! بزند  رونیب اش نهیس  از دیترسیم که بود شده  تند آنقدر

 : آمد حرف به  گرید  بار هخجست

 .  تونن منتظر ییانتها ساختمون تو ایآر خانوم -

  جا همان اگر. کرد دنیدو به شروع دوباره  و گرفت ینفس ارغوان

 و افتاد یم  ایآر فرهان گردن خونش حداقل مردیم و افتاد یم

 او از یکلن  پول توانستیم دادیم خرج به یزرنگ یکم آرزو اگر

  بود جوان هنوز.  داد تکان را ش رس !  هید نواعن  به لاقل ردیگب

  خودش! ردیبم ها یزود نیا به نداشت قصد.  آرزو  کی و هزار با

 یحت.  نبود ایآر فرهان ای ینبو  از یخبر رساند ساختمان به را

  بود خوشحال  دیدیم را نگار که نیهم یول.  دیدی نم هم را ماهان

 ها یصندل از یکی یرو نگار.  شتگذا ساختمان داخل به قدم. 

  و زد یلبخند ارغوان دنید با.  زدیم حرف لشیموبا با و نشسته

 :  گفت

 . زنمیم زنگ بهت برم د یبا جان سپهر -
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 و دیچرخ ارغوان  سمت به و  کرد قطع حرف  نیا با را تماس 

 : دیشن را او ی دستپاچه یصدا  لحظه همان

 . سلم -

 . کند حفظ لب  یرو را لبخندش کردیم یسع نگار

 .  یکرد رید کمی.  سلم - 

 : داد ادامه و انداخت اش یمچ ساعت  به ینگاه 

 .  بود ۹ ساعت قرارمون - 

 : گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 . موندم خواب.  خوامیم معذرت - 

 اگه بعد به نیا از اما.  نداره  اشکال من مقابل و  اول روز یبرا -

 .  شهیم ساز مشکل  برات یکن  رید یلیدل هر به

 .  نبود اش  یشگیهم لبخند از یخبر.  بود زده  یجد را حرفش

 :  ستادیا صاف و شد یجد  هم ارغوان 

 . رمیم و امیم ساعت سر بعد به نیا از -
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  شیپ البته و  منه یحرفا خاطر به یینجایا الن اگه.  خوبه -

 زا رو فرهان اعتماد خوادینم دلم.  کردم رو ضمانتت فرهان

 ؟ یمتوجه .  بدم دست

 .بله -

 تر کی نزد ارغوان به یکم.  برداشت یقدم و شد بلند جا از نگار

 : گفت و شد

  یباهوش دختر تو.  میایب  کنار هم با میتونیم که مطمئنم - 

 .  یهست

 موقع یب را دهانش  بار نیا که رفتیم کلنجار خودش  با ارغوان

  یخوددار ی ازه جا رفتیم رژه  سرش در که یسوال  اما نکند باز

 کرده  ریدرگ را  ذهنش که یزیچ آن گفت بالخره .  دادینم او به

 :  بود

 نه.   دیشناسینم منو ادیز شما یعنی ؟ دی کرد منو ضمانت چرا

  حس فقط.  باشم داشته یبد منظور ای کنم یادب یب بخوام نکهیا

 . -هیکنجکاو

 :   داد جواب نگار 
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  ستیفمن گمینم.  برسن دیاب که یگاهیجا به زنا که مهمه برام -

  دل  شهیم ونیآقا بینص خوب یکارا  شهیهم نکهیا از اما!   هستم

 یدار رو استعدادش تو کردم احساس نکهیا ضمن.  ندارم یخوش

 .  یایم بر  کار نیا پس از و

 وقت چیه کنمیم یسع.  دیکرد  اعتماد بهم  که ممنون -

 .  ونکارت  نی ا بود ارزش با برام یلیخ.  نکنم دتونیناام

  بار خونه نیا تو.  یریبگ ادی دارم ستدو رو یز ی چ هی ارغوان -

 یبار نیاول و.  شهیم آخرت بار  یببر نیب از رو اعتماد که یاول

 که 

 . ستی ن خونه نیا ی تو جات گهید مطمئنا یبگ دروغ

 دروغ داشت دوست نه مطمئنا.  نشست ارغوان دل به ترس 

 صورت به داد تکان سر تنها !  ببرد نیب از را یاعتماد  نه و دیبگو

 نگار که البته.  انداخت یم فرهان تیجد ادی به را او نگار یجد

  ارغوان دل در را ترس چطور بود بلد اما.  نبود یترسناک آن به

 !   کند خطا پا از دست نتواند که بکارد
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 که یحال در.  زد یچرخ و  آمد رونیب یجد حالت آن از نگار

 :  گفت کردیم ساختمان به اشاره 

  قبل  ساختمون نیا.  دارد یمحکم یبنا اما هیمی قد یلیخ نجایا -

  ناراحت بخش الن اما بود بد و خوب خاطرات از پر برامون

  راتییتغ یچ هر نیهم یبرا کنهیم ینیسنگ داره  اش کننده 

 از اومد خوشم  یگفت که رنگ با یباز از.  بهتره  باشه شتریب

 هم گهید ی نکته تا چند اما نطوریهم هم  یزد که یطرح

  به لیتبد قراره  رو نجایا گفت شهینم.  کنم اضافه بهش خوامیم

 یبرا ژه یو یجا  هی به لی تبد که فکریم تو شتریب.  میکن  کار دفتر

 ؟ یهست متوجه.  بشه سال ۳۵ حدود مرد هی

 :  داد ادامه هم باز نگار و داد تکان  سر ارغوان 

  ریز درست استخر هی.  ده یم تیاهم یلیخ ورزش به فرهان -

 نییپا ی طبقه البته.  زنهیم  سر بهش یگاه که  ساختمونه نیا

  پشت که یدر از فرهان اغلب و ستین متروکه نجایا مثل

  و رفت ساختمون نیا به ادیز  پس شهیم استخر وارد ساختمونه

  نجایا هم  ورزش اتاق به که شهینم بد نظرم به.  کنهینم آمد

 . کنه خوشحال رو  انفره که ییزایچ هی و.  می بذار
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.   کند خوشحال را آدم آن بتواند یزیچ که دانستیم دی عب ارغوان 

 گفت  بود کرده  آماده  که یجواب  یجا به و زد پس را افکارش اما

: 

  باب رو نجایا  تونمیم حتما دارن دوست ییزایچ  چه بدونم اگه - 

 .کنم درست لشونیم

 .  گهید ردوم هی فقط.  یای م بر پسش از که  دونمیم.  خوبه -

 مکث یکم از بعد.  دوخت نگار به را نگاهش ارغوان.  درک مکث

 :  داد ادامه را حرفش و کرد باز لب

  حرف باهات موردش در ماهان حتما.  داره  نی قوان خونه نیا - 

  ندارم دوست.  یبد انجام مو به مو رو همه که خوامیم ازت.  زده 

 !؟ یمتوجه  ،  یبنداز دردسر تو  رو خودت

  قد و یاستخوان و دی سف صورت  به بود کننده  نگران یکم لحنش

  را ارغوان  شتری ب بود ده یپوش که یمشک یلباسها آن با بلندش

 ؟ باشد راحت تواندیم نگار حضور در کردیم الیخ چرا!  ترساندیم

  هم نگار مطمئنا! ؟ باشد جمع زیچ همه بابت  از الشیخ ای

 . ردیبگ انآس او به نبود قرار و بود خانه آن از یعضو
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 : ددا  تکان سر  ارغوان

 . هست یچ همه  به حواسم -

 :  داد تکان سر نگار 

 و شتیپ ادی م گهید قهیدق چند ینبو اما.  برم د یبا من.  خوبه -

 ش از حتما یداشت  یسوال اگه.  ده یم حیتوض برات رو زایچ یلیخ

 . بپرس

 .  چشم -

  اشتدن دوست.  بود ده یماس  دهانش در زبان شه یهم خلف بر

  غم بذر خانه آن در و ساختمان آن رد که انگار . دیبگو یزیچ

  شیرها سرما احساس آن یا لحظه چرا دینفهم.  بودند ده یپاش

  است عروس خانه آن کردیم  الیخ که قبل خلف بر!  کردینم

  بود ینیخوشب آدم او که البته!  بود  تر متفاوت یکم  فکرش امروز

  عوض  دشوخ  یبرا لاقل را ه خان آن جو تواندیم که دانستیم. 

 نیاول با و  بچپاند گوش در را  شی ها یهندزفر  بود یکاف.  کند

  نگار! دیایب بند نفسش که قصد بر آنقدر شد پخش  که یآهنگ
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  خاطر به را یزیچ که انگار لحظه  کی  که بود کرده  رفتن قصد

 : گفت  ارغوان به رو و کرد گرد عقب  باشد آورده 

 . بگم بهت رفت ادمی رو یا نکته هی -

  به که آورد لب یرو یلبخند نگار.  بود شده  گوش  سراپا  ارغوان

 یزور که انگار.  آمد ینم  مانهیصم هم  ادیز ارغوان نظر

 حرف به حال  همان در.  بود کرده  حفظ لب  یرو را لبخندش

 : آمد

 ی حوصله ادیز من برادر.  نباش فرهان یپا و دست تو ادیز -

 !  نداره  رو دیجد یآدما

 یاعضا تمام که انگار.  بدهد تکان رس نتوانست یحت انغوار

  بدون و کرد تر ق یعم را لبخندش نگار!  بود شده  خشک بدنش

 و ساختمان نیسنگ یفضا و  ماند ارغوان.  رفت یگرید حرف

 کردیم گرما  احساس!  بود آمده  بال  نگار رفتن با حال  که ینفس

 و برود باشد بهتر  دیاش  که بود  افتاده  فکر نیا به تازه  لحظه آن و

 مطمئنا بود او یجا یکس هر !  نکند نگاه  هم را سرش پشت

 نه.  نبود دن ی کش پس پا آدم ارغوان اما.  کردیم را کار نیهم
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 را یکار نداشت دوست کل در!   پول آن به ازشین خاطر به فقط

 !  داشت افت شی برا که انگار.  کند رها نصفه

  داشت ستود البته.  ماند یوبن منتظر و زد نییپا سالن در یچرخ

 پشت  به ی ک سر هم دیشا  و بزند رونیب ی  محوطه به یسر

  هم را نییپا  استخر بود شده  کنجکاو که البته.  بکشد ساختمان

 حال در.  کرد  موکول یبهتر وقت به را نهایا ی همه اما ندیبب

  ندازندیب رونیب خانه آن از را او  که نکند یکار  داد حیترج حاضر

 !  ند یبب ابخو به  را  بوخ کار نی ا یایرو دبا تا و

  و داد تکان سر  ارغوان دنید با.  شد ساختمان وارد بالخره  ینبو

 :  آمد حرف به بود یجد  که یصورت با

 . می کن شروع که بهتره  کنمیم فکر -

 :  گفت و کرد تازه  ینفس ارغوان 

 و خوامیم کارگر تا چند فقط.  میکن شروع.  ندارم یمشکل من -

 وقت هر.  نوشتم براتون شبی د رو شت سیل که  لی وسا یسر هب

 . کنمیم شروع رو کار من دی کن هیته  شما که
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!  دارد  شی پ در ارغوان با یاد یز راه  که کردیم احساس ینبو

  که آنطور توانستینم ارغوان یها یچونگ پر یل  لبه مطمئنا

 از یکی به اشاره !   بدهد حیتوض شی برا را زیچ  همه  دیشا و دیبا

 : تگف و کرد ها یصندل

 . بدم حیتوض براتون رو کار طیشرا من تا دینیبش لطفا - 

  نگار قبل قهیدق چند که یصندل یرو حرف بدون بار نیا ارغوان 

  پشت را شیدستها و ستادیا مقابلش ینبو.  نشست  بود نشسته

 نگاه  بلندش قد   آن با و گرفت بال  را سرش.  زد گره  هم در کمر

 لب خواست ارغوان  . انداخت یم ارغوان به نییپا هب بال  از یها

  بشکند را بود کرده  اش خسته  که یا هیثان چند  سکوت و کند باز

 : آمد حرف به  زودتر ینبو اما

.  دی باش بندیپا خونه نیا نی قوان به شما که مهمه یلیخ ما یبرا -

  حتما دینشد متوجه درست  ای دیداشت یمشکل کدوم هر با اگه

 . بدم حیتوض رت شیب که دیبگ

 :  گفت بلفاصله و داد ن تکا سر انغوار 

 !   ینبو یآقا یزیچ هی فقط -
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 : آمد حرف به ینبو

 . دییبفرما -

 :  گفت و  انداخت اطراف به ینگاه ارغوان 

  شهی نم میطرف از اما بپرسم نباشه درست دیشا!   دایببخش البته -

 واجب کار وقت  هر که شهینم.  واجبه کار هی بالخره .  دینپرس

 از یول.  که کنم فیتکل کسب شما شیپ امیب  بدوم اومد شیپ

 از بهتر یچ گفتم  بپرسم دارم سوال دیگفت خودتون که ییاونجا

 . بپرسم که الن

 وجود نیا با.  د یرسیم نظر به خسته ارغوان ینیچ مقدمه از ینبو

 : گفت  صبورانه

 . دیبپرس حتما -

 : دیپرس و آورد نییپا را  شیصدا  ارغوان 

  سیسرو یبرا  مشغولم نجایا که یتمد  نیا تو  یول دایببخش - 

 .. .  و یبهداشت

 :  داد ادامه هیثان چند از بعد و کرد مکث یکم

  ؟ برم دیبا کجا -
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  ذهن که یسوال تنها و بزند نی قوان از حرف که کرد ینم باور ینبو

  وجود نیا با.  باشد یبهداشت سی سرو  باشد کرده   ری درگ  را ارغوان

 :  داد حیضوت

.   بشه درست دیبا و داره  مشکل اما.  تهس بال  سی وسر هی -

 نییپا ی طبقه یبهداشت سی سرو از دیتونیم د یداشت یکار اگه

 و خوره ی م پله که هستش سالن یانتها در هی.  دیکن استفاده 

  یبهداشت سی سرو  استخر کنار.  نییپا ی طبقه  استخر به رسهیم

 . هست زایچ ی هیبق و

 : گفت بود شده  راحت الشیخ که ارغوان 

 !  اومدم حرفاتون نیب دی ببخش.   شما دیفرمودیم خب.  ممنون - 

 دور و کرد حلقه هم در را شیدستها و انداخت پا یرو پا 

  گرفته نظر  ری ز را شی رفتارها تک تک ینبو.  گذاشت شی زانو

 .  بود

  حیترج!  نداشت دخترک به یخوب  حس کار آغاز همان از مطمئنا

  به روز هر  نداشت الیخ!  بماند دانهرم همانطور خانه آن دادیم

 یکم دادیم حی ترج  البته!  شود خی توب و خواست باز  زن کی خاطر
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  بیفر را خودش مثل .  کند  فکر  ارغوان حضور به نانهیب خوش

  نداشت امکان و بود  خواهد بندیپا نیقوان تمام به او که بدهد

  !  بشود دادن گزارش به مجبور او که بگذارد کج پا یا لحظه

 : کرد شروع و فرستاد رونی ب را نفسش ینبو

  خونه نی ا قانون نیاول که  گفتن بهتون یناظر یآقا حتما - 

 . خصوصیه میحر حفظ

 ادامه ینبو و  داد تکان را سرش هم سر پشت بار چند ارغوان 

 :  داد

 رونیب ییجا  دینیبیم ای دیشنویم خونه نیا یتو  که یزیچ هر

  دیکن نقض رو  قانون نیا یلیدل  هر هب اگه.  نداره  خونه نیا یدرا

  پرداخت به مجبور مطمئنا و میکن تیشکا شما ه یعل  بر- میتونیم

 تون قرارداد  یامضا به توجه با  نیبنابرا.  دیشیم ینیسنگ قرامت

  ری پذ تیمسئول  اون یبندها تک تک تیرعا به نسبت که لزمه

 . دیباش

  که ییادهبن آن داندینم یحت  هک اوردین خودش یرو به ارغوان

  شد قرارداد حرف که لحظه همان اصل !  ستی چ دیگویم یونب
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  هم آن قرارداد یامضا عاقبت و آخر.  افتاد جانش  به دلشوره 

 مثل و ببندد  را دهانش بود مجبور که شدیم نیهم نخوانده 

 را  سرش تنها گذاشتندیم نیماش  داشبورد یرو که ییعروسکها

 !   بدهد تکان

 زیچ همه نظرش  به کار ینجا یا تا.  داد ادامه را حرفش ینبو

 !  بود رفته شی پ خوب

 ؟  دی ندار یسوال  مورد نیا در -

 ! نه-

  سر وحشت یجور  کی.  بود گفته  زور به هم را  کلمه کی همان

 اما!   بردندیم قتلگاه  به را او که یانگار بود گرفته   را شیپا تا

 یآدمها با یوتتفا آدمها  آن!  نبازد را خودش کردیم یسع

 !   بیعج  البته و بودند تر پولدار  یکم فقط !   نداشتند یمعمول

 : داد تکان سر ینبو

 ۹ از بعد.  شب ۷ تا هستش صبح ۹ از تونیکار ساعت !  خوبه - 

 د یندار اجازه  نطور یهم و ده ینم ورود ی اجازه  بهتون یکس صبح
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 چک نگهبانا شب هر.  دیبمون ساختمون یتو شب  ۷ از شتریب

  هر و کارگر و اریدست . نباشه مونساخت یتو یکس که کننیم

 ساعت  نیهم راس دی کن کار باهاش قراره  که هم یکس

 !  ییاستثنا چیه بدون.  کنهیم هیتخل  رو ساختمون

 :  گفت معترض ارغوان

  یکار هی وسط مثل .  می بمون شتریب دی با و میدار  کار ییوقتا هی -

 یعنی.  نداره  که قانون!  خدا امون به کرد ولش  شهی نم و میهست

  دیشا یروز هی اصل  ای.  ادیب شیپ داره  امکان!   ستین من دست

.  امیب و نتونم  بشه  کیتراف ،  کنم تصادف ،   بمونم خواب من

  ینبو یآقا ؟ امیب بعدش روز برم دیبا ؟ تو امیب ندارم حق  یعنی

 !؟ لزمه واقعا  یریسختگ انقدر

 یمو به  مو که زمهل  خونه نیا بیترت و نظم حفظ یبرا -

  یکار میدار ما ی همه!  گانهی  خانم دیبد انجام ور بنده  ضی ارع

  و یبازساز نیا و نخوره  هم  به ایآر یآقا آرامش که میکنیم

  حقوق نجایا ما.  نکنه جادی ا شونی عاد امور  در یخلل راتییتغ

  حرفه و خوب  کار اندازه  همون به که میدار انتظار و می دیم خوب

   ؟ دیهست متوجه!  مینیبب یا
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  هم متوجه  او اگر که بود شده  ره یخ غوانرا به یجور شنگاه

!   شدیم  متوجه مردمکش ثابت حرکت و چشمها آن با نبود

 :  گفت وار  زمزمه ارغوان

 !   دیدونیم بهتر شما البته -

 : داد ادامه بود شده  راحت  الشیخ که ینبو

 یادآوری ره دوبا اما. بودم گفته هم قبل  بهتون  رو یبعد مورد -

 اون از خارج چه و ساختمان داخل هچ یعکسبردار.  کنمیم

 ممنوعه 

 و گل و درخت همه اون با یعنی.  خوشگله یلیخ اطیح! ؟ چرا -

.  بخواما خودم واسه که نه.  نشه گرفته یعکس  فهیح سبز یفضا

 ینما.  خوشگله هم یاصل ساختمون اصل !  گمیم کل در

 ...  ط یمح و دشیسف

 دهان به زبان.  کرد قطع را حرفش  هم باز ینبو ی ره یخ نگاه 

 :  داد  حیتوض گرید بار  ینبو و گرفت

 !  دیکن یرویپ  نیقوان از که مهمه گانهی خانم -
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 پا و دست ن یقوان همه آن از اما داد تکان سر  گرید  بار ارغوان 

  باشد توانسته  که نداشت ادی به  وقت چیه!  بود شده   کلفه ریگ

 نقطه از یکی  هم نیا دی شا!  دبمان  بندیپا نی قوان  به دیبا  که آنطور

  احساس که یزیچ به نسبت توانستینم که بود شیضعفها

  نظرش به نی قوان  آن!  بماند وفادار بسته را شیپا و دست کندیم

 !  آمد یم ریگ پا و دست  حد از شیب

 :  گفت و فرستاد رونی ب را نفسش ینبو

 ،  یقیموس یصدا.  هستش  خونه آرامش حفظ!  یبعد مورد -

  خوردن هم بر باعث که ییصدا هر دیتول ای ،  زدن حرف بلند

  یب کرد  احساس ارغوان!  هستش ممنوع بشه  خونه آرامش

 :  گفت معترض.  کندیم یانصاف

 حرف آروم بگم یچجور کارگر و مرد تا چند به من ینبو یآقا

 -؟  کنم کار نجایا یی تنها ستین قرار که من! ؟ بزنن

 !  شده  ده دا حیتوض - 

  شیموها حرص از دارد امکان لحظه ره کردیم  سسااح  ارغوان

.  نداد نشان یالعمل  عکس چیه  ارغوان بار نیا!   بکند تک تک را
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 را خانه آن نیقوان تمام ی  فاتحه  سرش در لحظه همان از

  عتشیطب در فقط  کند،  تیرعا را  یقانون نخواهد  آنکه نه! خواند یم

 !  باشد عیمط  آنقدر که نبود

 ؟  دیردا یاعتراض ای حرف گانهی خانم - 

 ! نه-

 !  خوبه -

  را دهانش بار نیا داد حیترج ارغوان و داد ادامه هم باز ینبو

 !   باشد شنونده  تنها و ببندد

  از دیتونیم.  ممنوعه ساختمان داخل تنقلت و غذا خوردن -

 کار نیح.  دیکن استفاده  هست در مقابل که یکی کوچ ی محوطه

 تمام که مهمه.   دیباش داشته یکس  با یتلفن تماس  دیندار اجازه 

 و استراحت میتا!   بشه کار صرف شب ۷ تا صبح 9 از وقتتون

 راس! ۱ تا ۱۲ ساعت از.  هستش  ساعت ۱ حدود در یزیچ ناهار

  تک تک تیمسئول.  شنیم کار مشغول دوباره  همه ا ساعت

 شماست با ینوع  به انیم ساختمون نیا به کار یبرا که ییاعضا

  که دیبد انتقال هم اونها به  درست رو نیقوان که مهمه پس
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 کارکنان و  همکارها با کردن صحبت حق .  اد ین شیپ یمشکل

.  نگهبانها چه و خدمه چه.   دیندار عنوان چیه  به رو خونه نیا

 شب و اومدن یوقت  صبح روز هر

  شیپ یمشکل که کنهیم تونیهمراه نگهبانها از یکی رفتن وقت

.   هستن شما و من نیب رابط ن شوی ا ستمین من که ییوقتا.   ادین

.  دیبگرد رو جا همه من کردن دایپ یبرا ست ی ن یازین پس

 ! موننیم تون منتظر ساختمون کنار مدت  تمام  شونیا

  کرده  اش وانهید  ینبو نفس کی  یحرفها کردیم  احساس ارغوان

 سرش پشت ی تر بیعج زیچ نکرده  حفظ را یقبل  قانون.  است

  باز ینبو!  ختیریم هم به شذهن  ی رازه یش کل به هک گفتیم

 :  آمد حرف به هم

  میدار انتظار تون از!  ممنوع کل به خونه ی محوطه در گشتن -

 ها جمعه جز  به  روز هر!  دی باش ساختمون نیهم تو مدت تمام

  دی نتونست ی روز که یصورت در.  دی هست کار  به مشغول نجایا

 رخب من به  ۹ ساعت از لقب  ساعت دو حداقل دیاریب فیتشر 

 ! دیدیم
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 جهیگ سر به ارغوان که یآنقدر.  گفت و گفت و گفت یونب

 که یا ناگفته یحرفها از حجم آن زور از کردیم  احساس و افتاد

 را ینبو داشت دوست!  ستیخفگ حال در کرده   حبس نهیس در

 اما!  بکشد ق یعم نفس چند  دیبگو و کند  دعوت آرامش به

 فقط ،  دیشنی نم اصل  را نیقوان نصف.  شدیمن باز  هم از شیلبها

  فیرد دادیم احتمال البته.  د یدیم را ینبو یلبها خوردن تکان

  به دادن نظم خاطر به یمعن یب  نیقوان و جملت همه آن کردن

 درست یکار  چه دانستیم خوب  ارغوان اما!  است کارش و او

 ینبو تمام  ساعت کی نبود یازین!  غلط یکار چه و است

 !  بخورد را شمغز

  دو کرد احساس ارغوان و شد  تمام یوبن یحرفها  تینها در

 به احتمال  هم آن!  است شده   تر قرمز صورتش پوست درجه

 !   بود  دنشی نکش نفس خاطر

 ! ؟  دیندار  یسوال -

  حبس نفس ینبو.  داد تکان نه ی نشانه به  را سرش  ارغوان

 :  گفت و  فرستاد رونیب صدا پر را اش شده 

 !  خوبه -
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  و شد بلند جا  از ارغوان.  شود متما یراحت نآ به  نداشت انتظار 

  روز که شد نی ا بر قرار.  داد ینبو  به را بود کرده  هیته  که یستیل

 را او روز آن که نیهم.  کند شروع یرسم طور  به را کارش بعد

 !   داشت شکر ی جا بودند نداختهین رونیب خانه از

 که انگار و برگشت یوبن  زدند رونیب ساختمان از که نیهم

 : گفت باشد آورده  دای به یزیچ

  با نبودم که  یصورت در.  دیبپرس من از دیداشت ی سوال هر اگه - 

 .  دیریبگ تماس یناظر یآقا

 به متعلق  نجایا بالخره ! ؟ یچ  داشتم ایآر یآقا از یسوال اگه -

 ...  و  ادیب در لشونیم باب  دیبا و شونهیا

  و بد غوانرا که انگار.  شد  قبل از تر یجد ینبو یچشمها

 !   باشد کرده   نثارش یراهیب

  سراغ دی تونیم صورت نیا ری غ در!  یناظر ی آقا ای بنده  ای -

 چیه به کنمیم دیتاک ،  عنوان چیه به.  دیری بگ رو ایآر خانوم

 .  دی شینم ایآر یآقا   مزاحم عنوان

 :کرد ین ینش عقب  ارغوان
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 !  مونهیم ادمی -

  ارغوان که دبو نگذشته هیثان چند!  بماند ادشی بود دیبع البته 

 :آورد  ادی به یزیچ

  هی یتو ی نقاش سی تدر یبرا  هفته در روز دو من دیببخش - 

 باشم نجایا تونمینم صبح از روز دو اون و.  کنمی م کار یا مدرسه

 امیب کلسم اتمام میتا از  بعد تون نظر از نداره  یاشکال اگه. 

 . نجایا

 :  دی پرس ینبو

  ؟ ییروزا چه -

 .  هچهارشنب و هکشنبی -

  ؟ دیبرسون رو خودتون دیتونیم یساعت چه -

 . برسم ۲ تا کنمیم فکر -

.  دیاریب فی تشر ۲ ساعت از بعد  دیتونیم استثنا رو روز دو نیا -

  از انعطاف ناقابل مورد کی  مورد در حداقل.  گرفت نفس ارغوان

 !  بودند داده  نشان خودشان

************* 
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  شدیم مرد  ۴ شامل بودند هگذاشت  ارشیتاخ در که ییروین تمام

  حتم ارغوان که بودند اندام درشت و بلند قد  آنقدر یهمگ که

 یکم!  کنند بلند  انگشت کی یرو را او یراحت به  توانندیم داشت

 آن از خواستن کار و دادن دستور نظرش از اما بود ترسناک

 ی جثه آن  با!  بود هم بامزه  نظرش به اندام درشت یمردها

 !   بود گم بایتقر هاآن   نیب طشوسمت

  از مراقبت مامور هم را یکی.  بود  کارش گر نظاره  اول روز ینبو

  ارغوان کرد یمعرف فرخنده  را او ینبو یوقت.  بود کرده  ارغوان

 و شادمان!  فتدین خنده  به که  گرفت را خودش یجلو زور به

  کل در.  بود شده  اضافه آنها به هم فرخنده  که بودند  کم خجسته

  در که چند هر.  گذشتیم فرخنده  با خانه آن  در شوقت تمام

  ارغوان یول کردیم مقاومت شدت به زدن حرف  و دنیخند مقابل

  حال در مدام و کردیم جبران را او یکار کم یحساب  مورد نیا در

  دستش از فرخنده  کردیم احساس که ییجا تا!  بود  گفتن و گفتن

 یوراج ی  صدقه نباقر شهی هم آرزو!  است شده  لزم قرص

  بارز اتیخصوص از بودن سخن خوش نظرش به و رفتیم شیها

  چیه که!  دادیم لقب او به مدام پرستو که چند  هر.  بود ارغوان
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  به!   بسپرد ذهن به بخواهد که  نبودند مهم آنقدر نظرش از کدام

  شخود زدن حرف  با نظرش از.  کردیم را خودش کار او حال هر

.   کند فکر بلند یصدا با داشت دتعا یگاه هبتال.  کردیم دایپ را

 یزیچ و زدیم اش یزندگ در ی بزرگ گند  که بود وقتها نیهم که

 !  شدیم مانیپش گفتنش از ابد تا که گفتیم

  ارغوان  دل از را قبل روز ترس حس تمام  دی جد روز شروع 

 کلنگ با راتشانییتغ نیاول و آغاز کارشان که نی هم.  بود شسته

  بودند گرفته  را ارغوان جان انگار که یاضاف ی ارهوای د به زدن

 سمت به سمت  کی از مدام.  آورد جا سر را  حالش شد شروع

  لحظه کی  گذراند  آنجا در که یساعت چند تمام و رفتیم گرید

 !  شدینم قطع  شی صدا هم

  که بود ختهی ر سرش یرو کار آنقدر اول ساعت چند نیا در

  ای ندازدیب اطیح به ینگاه بال  ی طبقه یها جره نپ از نتوانست

.  ردیبگ جذاب طیمح آن از یعکس یواشکی شده  اگر یحت

 و ماند ارغوان و کردند رفتن عزم کارگرها بود ۳۰:  ۶ ساعت

 و زد طبقات در یچرخ.  نداشت یتفاوت خرابه  با که یساختمان
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 جا از را او فرخنده  یصدا لحظه همان. کرد ادداشتی ییزهایچ

 :  پراند

 ! ؟ دی برینم فیتشر -

  باز دهان که بار  هر.  بود بم معمول حد از شتریب یکم شیاصد

 !  دیپریم هوا  به متر مین ارغوان بایتقر کردیم

 ! فرخنده  یداد سکتم -

  جادی ا طرفه کی یتیمیصم فرخنده   با آنقدر روز کی نیهم در 

  هر !  کند شی صدا آقا شوندیپ  بدون بود تر راحت که  بود کرده 

  ارغوان یحرفها و رفتار به نده فرخ  یعملهالا عکس تمام که چند

 !   بود سشی ف پوکر ی افهیق

.   کنم ادداشتی نرفته ادمی تا و  زیچ تا چند خواستم.  رمیم الن -

 همون مثل و  کنه یزیر برنامه که موفقه یآدم نظرم به یدونیم

 وترلج خودشم یها برنامه از قدم به دیبا آدم اصل .  بره  جلو

 متاسفانه اما دارم هام برنامه تننوش به عادت من البته.  باشه

  انجامشون اگه!  ره یم ادمی یعنی.  دمینم انجامشون وقت چیه

 دلم یلیخ!  بودم من یا خونه نیهمچ صاحب الن که دادمیم
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 دلم اصل .  کنم  یزندگ یا خونه نی همچ یتو  یروز هی خوادیم

 دلت تو.   داره  یفرق چه ما  با آدما نیا یایزندگ نمیبب خوادیم

 از شتریب کنمینم فکر البته ؟ی دار بچه و زن یراست ؟ ادوخینم

 .  باشه سالت ۲۷

 :  داد ادامه هم باز ارغوان دیبگو یزیچ فرخنده   آنکه از قبل

 اندازه  کنمیم احساس  اما کمه سالم  و سن نکهیا با من یدونیم -

 یعنی.  مهیحال هم زایچ یلیخ.  دارم تجربه ساله ۳۰ زن هی ی

 .  هست اطرافم به حواسم اما ستمی ن باغ تو کنن فکر  همه دیشا

 و سال و سن  به یزیر برنامه از که شد چه د یفهمینم فرخنده 

 و زدیم حرف  آنقدر.  بود نطوریهم ارغوان اصول !  دندیرس  تجربه

.  کردیم گم را یاصل بحث که دیپریم شاخه آن به شاخه نیا از

  کردیم احساس نده فرخ و شدیم اکو یخال نساختما در شیصدا

  ارغوان ۳ زمان هم که انگار.  شود گر  گوشش  که نمانده  یزیچ

 . زدندیم حرف گوشش کنار

 قدم که یحال  در.  بردارد را فش یک داد تیرضا ارغوان بالخره  

 : گفت رفتیم راه  فرخنده  قدم به
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 ؟ شهیم مگه آخه نشم یمیصم نجایا یکس با گفتن من به - 

  دیند که  تونمینم.  یباش کنارم وت قراره  شب تا صبح ل ثم

  شب هی هم رو ینیچ ظرف تا دو.  آدمم منم یآدم تو.  رمتیبگ

  دونمینم.  کننیم ییصدا هی بالخره  یبذار هم کنار صبح تا

 نهیا منظورم کل در یول.  نه ای گفتم درست المثلشو ضرب اصل 

  توام کنم فکر  رمدا زبون من.  میباش لل که  می ستین مجسمه

 انگار.  گرمه چقدر امشبم یوا .  میبزن حرف هیعیطب پس!  یدار

 نیا حال !  باره یم آسمون از ش ی آت!  زه ییپا گهید ماه  هی انگار نه

 تا اده یپ د یبا گرما نیا تو.  ادیم ریگ  بد هم یتاکس شب وقت

 ... و برم یاصل دونیم

  سر دی رس گوشش به ییقدمها یصدا زدیم حرف که نطوریهم 

  را ایآر فرهان اطیح گرید تم س درست.  ندگردا صدا سمت به

 یاصل ساختمان سمت به و  شدیم اده یپ نشیماش از که دید

  چیه که یدهان ای بود دنشید دوباره  اضطراب از دینفهم.  رفتیم

 : گفت ،  نداشت شدن بسته الیخ وقت

 .  خودشونن انگار ؟ ستنین ایآر یآقا - 
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  یکم نارغوا ردیبگ  را دهانش یجلو بتواند فرخنده   آنکه از قبل

 :  گفت  تر بلند

 ! ا یآر یآقا سلم -

 بلفاصله.  کند یمخف را ارغوان چطور دانستینم فرخنده 

  کامل  که بود اندام درشت هم آنقدر  و انداخت او مقابل را خودش

 شب یکیتار در  یحت اش یصورت شلوار البته.  بپوشاند   را ارغوان

 زده  رونیب ده خنفر یپاها یل   از که دو ب مشخص یخوب به هم

 با بلفاصله فرخنده  و گرداند صدا سمت به سر فرهان!   بود

 :  گفت  ترس

 .  دی نباش خسته!   قربان سلم -

 :  دیرس راه  از ینبو  لحظه همان

 . دی اومد خوش -

 :  کرد فرخنده  سمت به ی ا اشاره  فرهان 

 ،  دمینشن  صداشو کرم من  میکنیم فرض بگو کهیمرت نیا به

  پاهاش پشت او ببند پاهاتم قل حدا!درست ید کر می قا خودشم

 !  -نباشه معلوم
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.  برداشت ساختمان سمت به قدم و نشاند لب یرو یپوزخند

. کرد شیپاها به اشاره  و انداخت فرخنده  به ینگاه  اخم با ینبو

  ارغوان یپاها  متوجه و کرد خم را سرش فرخنده  لحظه همان

  انغوار و دیچرخ عقب به حرص با فاصلهل ب فرهان رفتن با.  شد

  که شکر را خدا. است گذاشته  دهانش یرو را دستش  که دید را

 !  ببندد را دهانش بود  گرفته میتصم ییجا کی بالخره 

  یرو از را دستش شد ساختمان  وارد هم ینبو آنکه محض به 

 :  گفت و  برداشت دهانش

 من ؟ ستنین ترسناک کمی  ایآر یآقا اما. ها  نباشه جسارت -

 رو  به رو ادیز شون یا با دمیم حیترج یعنی گردمی نم سردرد دنبال

 می داشت یخوب  ییآشنا بار نیاول که نه.  ادین شی پ یبحث که نشم

 که شد یچ دمینفهم النم.  برام مونده  بدش ی  خاطره  که نهیا! 

!   شمیم حرف پر رمیگیم استرس یوقت اصول !  افتاد  کار به دهنم

 !  ستین خودم دست مزبون  اریاخت

  حرف پر شهیهم  ارغوان نظرش به که کند اشاره  خواست ده خنفر

 : بزند یگرید حرف داد حیترج اما است
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 نکهیا یبرا بهتره  اما.  رفتن و نگفتن یزیچ ایآر  یآقا بار نیا -

!   دیبش ظاهر  مقابلشون کمتر شما  نه و بشم کاریب کار از من نه

 !   ندارن یشلوغ ی حوصله ادیز  ایآر یآقا

.   نداشت حد که بود یعصبان چانه پر ردخت دست از آنقدر فرخنده 

 نظرش به یرنگ یرنگ یلباسها آن با ظاهرش  هم یطرف از اما

 .  انداخت یم  خواهرش ادی را او!  آمد یم بامزه 

  سرش به ییبل  که کرد شکر را  خدا و دیکش یراحت  نفس ارغوان

  را حضورش که بود اخلق خوش امروز فرهان حتما!  امدین

  افتاده  جانش به خوره  مثل که یکنجکاو با.   بود گرفته ده یناد

 :   گفت بود

 ؟  بپرسم سوال هی شهیم.....  دایببخش -

 :  گفت دادیم حرکت شی پاها به که همانطور  فرخنده  

 .دییبفرما - 

 نه یجسم ؟ شونهیزیچ یعنی ؟ دارن یخاص یضی مر ایآر یآقا -

 .…ها

 : اندچرخ را آن و برد اش شقیقه سمت به ار اش اشاره  انگشت 
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 ییایفوب!  باکلسا یضیمر ن یا از دونمیم چه!  یذهن یعنی - 

 ! یزیچ

  کرد متوجه  را ارغوان که یجور .  دی کش نفس  کلفه فرخنده 

  گرفت پس را حرفش عیسر هم ارغوان.  است  نزده  یخوب حرف

: 

 از کمی آخه.   بذارما روشون یانگ نکرده  یخدا  بخوام که نه - 

 . رگا ان دورن به آدم

  داد قورت را دهانش آب ارغوان.  کرد نگاهش چپ چپ ده فرخن 

 :   گفت گرید بار او

 بشونیج و داره  نگهشون سالم و  حیصح خدا!  چه من به اصل  -

 !   خدا به وال .  بدن مارو حقوق بتونن که کنه پول پر رو

 ق یعم ینفسها.  افتاد راه   به و دوخت مقابلش به را نگاهش

 نه و زد  یحرف او نه گرید .  دآم جا نفسش بالخره   تا دیکش

  یسرسر یخداحافظ با و زدند قدم  هم کنار خروج در تا.  فرخنده 

!  دیدو یاصل  دانیم به دنیرس تا را ریمس تمام. زد رونیب خانه از

  از خاطر به شتری ب ترسش!  باشد  کرده  دنبالش فرهان که انگار
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 با شورد برخ ته که دانستیم رنهگو.  بود کارش دادن دست

 ! باشد نداشته  چاره  که نبود مرگ!  دعواست و تشر انفره

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 و یمشک ی  مردانه راهنیپ با  را رنگش یدود ی  قهیجل و شلوار

  که همانطور و  داد حالت را شی موها.  کرد تن به یدود کراوات

.  زد تا مرتب آرنج تا را شهنرا یپ ینهایآست زدیم سوت یلب ریز

 یها پله.  زد رونیب اتاقش  از و بست دست مچ  به را ساعتش

  انداخت ساعتش به ینگاه و رفت  نییپا را طبقه وسط یا ره یدا

 :زد صدا.  بود گذشته 9 از

 !   ینبو -

 :  ستادیا  مقابلش ینبو که دی نکش هیثان به

 . قربان دییبفرما -

 . درا چراغا،  - 

  چراغها  دیاب دانستیم ینبو .  نبود اضافه ح یتوض به یازین 

!   برود هم بعد  و شود مطمئن درها بودن قفل  از و کند خاموش

!  نداشت دنیشن ادیز و  زدن حرف ادیز ی حوصله فرهان
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 کوتاه  او با را شانیصحبتها شه یهم و دانستندیم هم انشیاطراف

 ! نشود  خسته او که ییجا تا.  کردندیم

 :  آمد حرف به ینبو برود رون یب خانه از انفره   آنکه از قبل 

 ... ایآر یآقا -

 ماند منتظر و دیچرخ ینبو سمت  به.  ستادیا  حرکت از فرهان

  به تر تند ینبو شد باعث نگاهش ینیسنگ.  بزند را حرفش

 :  دیایب حرف

 که کنمیم تلشمو تمام.  خوامیم معذرت عصر اتفاق بابت -

  شرس ینبو. دی گذشت خطامون از که ممنون.  اد ین شیپ یمشکل

  و کرد جا جابه مچ یرو را ساعتش فرهان.  بود انداخته نییپا را

 با و ستادیا مقابلش.  رفت ینبو سمت به آرام ییقدمها با

 : آمد حرف به آرام ییصدا

  تونهینم  یزیچ و خوبه حالم  امروز که کن شکر رو خدا -

 . کنه میعصبان
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  یرجو آورد ن ییپا ینبو ی هشان یرو و برد بال  را راستش دست

  به گرید بار فرهان!  خورد تکان ینبو دستش ینیگسن از که

 :  آمد حرف

 یدونیم!  سالت چند تلش تو بخوره  گند نکن یکار هی فقط -

 !   ستمین صبور یلیخ من که

 : داد تکان سر ینبو

 . کنمیم هیتوج رو فرخنده .  قربان هست یچ همه  به حواسم - 

 :  فتگر   فاصله فرهان 

 !   خوبه -

  خاطر به امروز.  زد رونیب ساختمان از و درک ینبو  به ار پشتش

 که البته.  بود کرده  مبارزه  خودش با شده  که هم نگار حرف

 خاطر به اگر!   نبود ریتاث یب ،  گرفته که یمیتصم در  هم حالش

 اش خانه در  را دخترک آن نداشت  امکان نبود نگار یاصرارها

  یکم نشود یآفتاب  بلشمقا بود  داده  قول که نیهم اما.  دارد نگه

  هر در.  بود نگار یدستها در خوابش رگ.  بود کرده  نرم را او

  و رفت نشی ماش سمت به!  کند اش یراض توانستیم یطیشرا
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  با خجسته.  افتاد راه  به و بست را کمربندش ،   کرد روشن را آن

  را شیپا  او به توجه یب فرهان و شد بلند جا از نیماش دنید

 .  شد رد لشمقاب از و دفشر گاز  پدال یرو

  بود مجبور را دلهره  پر ریمس نیا که بود ییشبها آن از امشب

 اما کردیم  یخستگ احساس ،  نداشت رفتن ی حوصله!  برود

  را کارش دی با فرهان کند امر بانو نهیتهم یوقت دانستیم خوب

  و ودرب رترید  شهیهم کردیم یسع.  برود دنشی د به و کند رها

 جمع آن  با که نداشت خاطر  به وقت چیه.  گردد بر زودتر

 آن نیب اشتباه  به  شهیهم که انگار!  باشد کرده  یراحت احساس

 تیاذ را  گردنش اش یلعنت  کراوات!  بود خورده  بر تیجمع

  دانستیم خوب اما شود خلص شرش از داشت دوست و کردیم

 !  کند حفظ را  ظاهرش دیبا که

 

 نهیمه ت ی خانه  به را خودش  توانستیم که یسرعت  نیکمتر با

  به و کرد رها  خانه بزرگ باغ از یا گوشه را  نشیماش.  رساند

  گوشش به همهمه یصدا ورودش  محض به.  رفت در سمت

  را کن خرد اعصاب یلعنت یشبها  آن از دانستیم خوب.  دیرس
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 مجلل سالن سمت به محکم و بلند ییقدمها  با!  دارد شیپ در

  نگار شد اش  متوجه که یرنف ن یاول ورود محض به.  رفت خانه

 :  آمد  حرف به نما دندان یلبخند با و شد بلند جا از.  بود

 ؟ یاومد زمیعز...  فرهان -

 با و گرفت را  بود داده  لم سپهر آغوش در  که را بایز دست 

 :  دیکش فرهان  سمت به خودش

 . اومده  فرهان ییدا نیبب -

 دشخنلب و بود ده افتا شیدندانها.  ستادیا فرهان یپا مقابل بایز 

  را فرهان جدی صورت که بامزه  آنقدر نه اما.  بود  کرده  بامزه  را

 : گفت و دیکش بایز سر یرو یدست.  کند باز هم از

 ؟  بچه یچطور - 

 یخوب ی رابطه اصول .  بود گفته  زور به هم را جمله  کی نیهم 

 اهل اما.   داشت دوست را با یز  که چند هر!  نداشت  ها بچه با

 بروز 

 ! نبود ش احساسات  دناد

 :  دی بوس را فرهان ی  گونه و دی کش جلو را خودش نگار 
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   ؟ یکرد رید -

 !  کی تراف -

 داد حیترج  وجود نیا با.   است بهانه کیتراف دانستیم نگار

 با.  آمد  سمتش به و شد  بلند جا از هم سپهر.  دینگو یزیچ

 : گفت و  داد دست فرهان

 شوهرش یحت  ! نهیبینم ور کس چیه خواهرت یاین ات انگار - 

 ! رو

  فرهان.  دوستانه چندان نه لحنش و بود خودش به اش اشاره  

  براندازش ره یخ ره یخ نگاهشان با که یتیجمع به را نگاهش

 : رفت سپهر به یا غره  چشم  و دیگز لب نگار و دوخت کردندیم

 !  جان سپهر -

 :  گفت و زد خط لب یرو  از را اش متظاهرانه لبخند سپهر

.  دی کش سر  نفس  کی را شرابش لسیگ! ؟ گمیم دروغ مگه -

  گرفته در شوهر و زن نیب که یکوچک بحث به توجه یب فرهان

 جا سالن یبال  که نهیتهم سمت  به و داد شیپاها  به یتکان بود

 . رفت بود کرده  خوش
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 . سلم -

 :  گفت و نشاند لب یرو مهربان یلبخند نهیتهم

 .  بودم منتظرت نایا از ردت زو.  یکرد رید. پسرم مسل  - 

 . بود کی تراف -

 : آمد حرف به هیتهم.  آورد زبان بر را یتکرار حیتوض همان 

  کیتراف شر از  تو تا ره یبگ سامون و سر تهران اوضاع دوارمیام -

 . زمیعز یبش راحت یشگیهم

  یندخشین فرهان.  ندارد باور را  حرفش که فهماند او به نهیتهم 

 : آمد سمتش به اسینک لحظه نهما و آورد لب یرو

 مامان که یدونیم ؟ گشنمونه ما یگینم ؟ شازده  ییکجا - 

 !  ینباش تو تا ده ینم یکس  به خوردن شام ی اجازه  جونت

 مبل یرو دارا  شوهرش بغل در  که همانطور گری د سمت از نفس

 : آمد حرف به  بود داده  لم بزرگ ی نفره  سه

.  یبخور یزیچ هی یمهمون از قبل ریبگ ادی  بعد هب نیا از - 

  یجور!  شده   یتکرار یادیز گهید فرهان یاومدنا رید نیا چون

 !   زنهیم رو دل که
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 : داد  جواب بدوزد نفس به را نگاهش آنکه  بدون فرهان

 !  نفس شدم خوشحال  دنتید از منم - 

  سکوت هم باز ساینک.  گرفت او از نگاه  و  زد پوزخند نفس 

 :  شکست را اننشیب

 !  شام زیم سر می بر شد تموم توناه کهیت و نهطع اگه -

 :آمد حرف به نهیتهم

 ! ؟ کجاست فرهاد - 

 : زد طعنه هم باز نفس

 !   خودش ییتنها و نوش و شی ع دنبال - 

 :   گفت و سپرد سپهر به را بایز نگار

 . دنبالش رمیم من -

 همان.  نشست  دوب هیبق از تر دور که مبلها از یکی یرو فرهان

 . شد سالن وارد ها خدمه فرم لباس با یجوان  تردخ لحظه

 -م؟ینیبچ رو زیم گنیم زی عز خانوم
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  لشیموبا  سمت به که یسر و بود فرهان به نگاهش نهیتهم 

 :  گفت و فرستاد رونیب  را نفسش.  بود شده  خم

 !  دینیبچ -

 :  گفت و دی کش یسوت.  رفت جوان دختر دنبال نگاهش ساینک

 !   بودمش ده یند ؟ جدیده  -

 : رفت غره  مشچ نهیتهم

 !   کنم زیتم دوباره  تو یخرابکار ندارم حوصله  ساینک - 

  نظر تبادل ،  بزنه حرف همه با.  باشه یاجتماع  دیبا آدم من مادر

 .  -کنمینم که یبد کار.  کنه

 نفس.  گرفتی م شیپ در را سالن یخروج راه  و گفتیم را نهایا

 :  افتاد خنده  به

 که یکس تنها!  یبکار یکی نی ا شکم وت  هم بچه به که یرفت -

 اجاقش هم خدا بنده  اون که  زه ی عز بوده  امان در  تو دست از

 !   کوره 

.  شد ره یخ نفس به و آورد بال  لشیموبا یرو از را سرش فرهان

  داد حیترج اما شد متوجه هم نفس و گرفت را نگاهش رد نهیتهم
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 دانستندیم خانه آن  در همه!  فتدین ترسناک نگاه  آن به چشمش

  که  بود خاطر نیهم به دیشا!   ستی چ زیعز به فرهان سسااح

  متوجه ساینک !  گذاشتیم احساسات نیهم یرو  انگشت نفس

 : گفت و برگشت را رفته راه .  شد اوضاع وخامت

 ؟ ره یم شیپ  یچطور باغ ته ساختمون  راتییتغ یراست فرهان -

  ؟ راهه به رو یچ همه

 :  زد بل ساینک حرف به توجه یب فرهان

 موقع به رو دهنت و ینیبش درست جمع تو نداده  ادتی یسک -

  ؟ نظر اظهار اندازه  به و  یکن بسته و باز

 وجود نیا با.  بود  ده ی ترس بم یصدا  نیا از ،  زدیم تند نفس قلب

 :   دهد نشان یگر ید  جور را خودش کردیم یسع

 یپندار همذات باهاشون! ؟ یا خونه کلفت یوص لیوک -

 !  ؟ خودت  اصل به یشتبرگ  بالخره  ؟ یکنیم

 : دیغر نهیتهم

 - !نفس
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 ؟ دیشن بد حرف پسرت گل ؟ شده  یچ! ؟ بانو  نهیتهم بله -

 یحرف ستین یکس کنهیم بلند خونه نیا تو صداشو که یوقت

 !    بزنه بهش

 :  گفت ساینک

 !   نفس نکن شلوغش -

 . دی پر جا از نفس

 !؟ هیک مگه ؟ دیکنیم عدفا ازش همتون چرا -

 را خودش کار نگاهش ریت که دانستیم.  کردینم  ه نگا فرهان هب

 !  کردیم رشیگ نیزم حتما  کشتینم را نفس اگر!  است بلد

 !  بزنم قدم باغ تو خوامیم!   دارا پاشو -

 شی برا زیچ چی ه که انگار.  افتاد راه  نفس دنبال یحرف بدون دارا 

  خاطر به هم آن دی شا!  سنف  خوردن حرص یحت.  نبود مهم

 پولدار 

 بد اوضاع خاطر به دارا ی شده  کوتاه  زبان و بود نفس بودن

  یسر صدقه از  نداشت و داشت چه هر یناسلمت!   اش یاقتصاد

 :  گفت ساینک!   بود ایآر خاندان
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 ! ؟ آخه یریم کجا.  گشنمه من آقا -

 ه نگا نهیتهم.  زد قهقهه و رفت بال  را اش یبعد  لسیگ سپهر

 : تگف و انداخت او به یچپ

 .  ببر هم  رو بایز!  نگار دنبال برو سپهر - 

.  بردیم حساب  زنش مادر از بیعج.  دیماس سپهر یگلو در خنده 

  تحمل فرهان اما شد برقرار سکوت دوباره  سالن از خروجشان با

  نه!  برسد خودش معمول یزندگ به دادیم حیترج.  نداشت ماندن

 !  فتدیب شیآدمها و خانه  آن ریگ آنکه

 : کرد بشیتعق نهیتهم نگاه  شد بلند جا از  آنکه محض به

 ؟ کجا -

 !  هی کار اضافه شیباق.  دمی د که بود دنتون ی د قصدم -

 . ادیم الن فرهاد!  نیبش -

 !   دی برسون بهش منو سلم - 

.  بگذارد تنها را آنها و برود که   کرد ساینک به یا اشاره  نهیتهم

 نهیتهم.  کرد ترک را سالن بلفاصله هم ساینک.  دی فهم فرهان

 : آمد حرف به
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  ؟ چطوره  اوضاع -

 .  دیبپرس رو یچ اوضاع داره  یبستگ -

 :  گرفت قرار فرهان مقابل و شد بلند جا از نهیتهم

 ! گمیم رو یچ ی دونیم خودت -

 زن.  دوخت نهیتهم یخاکستر نگاه  به را شیچشمها فرهان

 به زه لر توانستیم اش اشاره  کی  با که یجور ،  بود یقدرتمند

 و کارها تمام!  بود بلد را او فرهان اما.  ندازدیب یکس هر تن

 .  شناختیم  را شی رفتارها و العملها عکس تمام را،   شیحرفها

 بدون!  کنهیم کار ساعت مثل داره  واهمه و هول یب -

 .  یمشکل  نیکوچکتر

 :  داد تکان سر نهیتهم

 سر کن شیراه  یجور هی.  برگشته رسف از تازه   ساینک!  خوبه -

 .  کرده  کار به  شروع تازه !  مهمه که یدونیم.  بزنه اصفهان به

 ؟  کنم  شیراه  که باشم یک من.  شماست پسر -

 !  داره  یشنو حرف ازت که یدونیم -
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 !   شنوه ینم  حرف یکس چیه  از که دونمیم -

 !  یکن کاریچ  دیبا یدونیم خوب.  یهست یقدرتمند پسر تو -

 ! رمیگیم دنگ سه -

 ! برات  ه زیاد -

  دید را آن نهیتهم.  رفت بال  پوزخند  ی نشانه به  لبش ی شهگو 

 :  گفت حال  همان در.  دی کش هم در ابرو و

 !  دنگ کی -

 ! دو - 

 .  یدار تهران از دنگم سه - 

 !  هیبر زمان کار بالخره  -

 :  داد تکان سر نهیتهم

 !   بده  ادشی رو چاه  و راه  -

  خودش ضرر به ساینک ینهاگرفت ادی نیا که  دانستیم فرهان

  شیبرا یفرق !   ببندد را بارش بود قرار که او اما شودیم تمام

 .  کردینم
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 . ره یگیم ادی رو لزمه که یزیچ -

 : دیرس گوششان به نگار یصدا  لحظه همان

 ؟ کجان ه یبق ؟ دیکرد خلوت پسر و مادر - 

 :  زد نگار  صورت به یلبخند نهیتهم 

  ؟ دنبالت ومدین سپهر -

 . نکردم دایپ  هم رو بابا!  نه -

 : فرستاد رونیب را   نفسش نهیتهم

 !  کجاست بدونم کنم فکر.  ارمیب  رو فرهاد رمیم -

 دی شا روز شبانه  کی که یانقدر!  خم و چیپ پر و  بود بزرگ خانه 

  رفت که نهیتهم!  بود لزم آنجا در  گشتن یبرا وقت شتریب هم

 : شد کینزد نفرها به نگار

  ؟ گفتیم یچ مامان ؟  یداسیوا چرا -

 ! یچیه -

 را خانه  آن دیبا گرید یکم  انگار.  نشست  مبل یرو فرهان

 : نشست  کنارش نگار! کرد یم تحمل
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  ؟ رفت کجا نفس - 

  حرف زبانش از دیبا انبر با که  انگار.  انداخت بال  شانه فرهان

 د یکش رونیب بیج از گرید  بار را لشیموبا.   دندیکشیم رونیب

 :گفت نگار

 ؟ ستین که یمشکل.  ره یم شی پ درست خونه یکارا دمیشن - 

 :  گفت فرهان 

 !   اوهوم -

 : آمد حرف  به گرید بار نگار

 ؟ یگینم یزیچ که یناراحت من دست از -

 یکم از بعد فرهان.  کند شیرها خود حال به نداشت الیخ نگار 

 یلبخند.  دوخت نگار صورت  به و گرفت لشیموبا از نگاه  مکث

  داد ادامه را حرفش  حال همان در.  بود نشسته نگار یلبها یرو

: 

 گهید طرف هی از.  کردم انتخاب برات رو نهایبهتر از یکی - 

 پشتت جا همه الن.  کنه کار خونت یتو زن  هی خوبه برات
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 یها یناراحت به دینبا.  ستی ن خوب اصل  نیا زن ضد گنیم

 .  بده  اررق  ریتاث تحت رو  تیزندگ هک یبد اجازه  تیشخص

 :  کرد باز هم از را   شیلبها فرهان

.  بشه جمع ماهه ۳ دیبا ساختمون اون یول.  یکرد  خودتو کار -

 .  نمیبیم تو چشم از بشه  شتریب روز هی

 رو فضا اون تونه ینم هم کشته کار آدم هی ماه  ۳  تو که یدونیم -

 .  هیتدمب که دختره   نیا به برسه چه.  کنه عوض

 !  زدم حرفمو -

  کن حساب نیا رو فعل .  ماه  ۴ میگفت ما!  یکلم کی یادیز -

 ! 

  فرهان کنار از نگار.  شدند سالن وارد بایز و سپهر لحظه همان

 :  گفت و شد بلند

  ؟ هوی یرفت  کجا زمیعز -

 :  گفت و انداخت فرهان سمت به ینگاه مین سپهر

 !   اه یس نخود یپ -
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  فرهان.  ددنآم هم فرهاد و نهیتهم  دیبگو یزیچ  ارنگ آنکه از قبل

 : کرد دراز فرهاد سمت   به را دستش و شد بلند جا از

 !  بابا سلم -

 :  دی پرس و فشرد  را دستش فرهاد

 ؟ ومدین ؟  چطوره  افروز -

  نامرتب سرش یموها و افتاده  یکبود ی هاله شی چشمها ریز

 یسع نهیتهم که هالبت.  نبود مشیقد یلباس خوش از یخبر.  بود

  از قبل!   شدی نم میقد مثل هم  باز اما.  ددار نگهش تبمر کردیم

 : کرد باز لب که بود نهیتهم بزند یحرف  فرهان آنکه

 !   گرسنشونه همه!   فرهاد نیبش -

  پدرش به که یحال در. نزد یحرف  اما دید را نهیتهم  رفتار فرهان 

  : گفت  ندیبنش یصندل نیبالتر یرو  که کردیم کمک

 . تهراح جاش!  خوبه افروز -

 و ساینک لحظه همان.  بست نقش  فرهاد یلبها یرو یلبخند 

  نیتر گند از یکی و شدند اضافه  جمعشان به هم دارا و نفس
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 بدون فرهان شام  از بعد.  خوردند هم کنار را شانیزندگ یشامها

 :  گفت و شد بلند جا از دی ترد یا لحظه

 .  برم دیبا من.   ریبخ شبتون -

  گفت ساینک  به رو فرهان. نکرد ماندنش به اصرار یکس نگار جز

: 

 !  ایب باهام پاشو -

 :  آمد حرف  به خندان ساینک 

 ! کن امر شما!   چشم به یا -

 : دی غر نفس 

 !  ساینک یهست یلیذل و خار آدم چقدر -

 :  گفت ساینک

 !  ؟ برخورد پرنسس به که می کرد یکار -

  نفرها. نزد یحرف و کرد زکان ساینک یبرا یچشم  پشت نفس

 در همانجا.  زد رونیب سالن  از و کرد یسرسر  یخداحافظ
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  باز لب دنشیرس محض به.  ماند ساینک منتظر یورود یراهرو

 :  کرد

 یایم یکنیم جمع هفته کی واسه رو لتیوسا وقت اول فردا

 .  -من ی خونه

  ؟ یعنی شم الیخیب خودمو ی خونه ؟ موندگارم اونجا!   ولیا -

 :  داد ادامه فرهان

 !  اصفهان میریم -

 ی کوفته بدنم ینگ یبگ.  اومدم سفر از تازه  داداش جون -

 ! چشمم  رو گهید ماه  کنم استراحت کمی!  سفره 

 !   تم منتظر ۸ ساعت -

 ! ؟ فرهان گفتم یچ یدیشن اصل  -

  آشپزخانه سمت به راهرو از.  بود شده  تمام حرفش فرهان نظر از

 . گرفت ده یننش را ساینک یحرفها و غر غر  یصدا و رفت

 دو به و بود نشسته یا گوشه  زیعز.  دیکاو را  اطراف نگاهش

.  دادیم را لزم دستورات  کردندیم کار کنارش که یدختر

.  بود کرده  جمع شی گلو ریز و کرده  سر به را  دشیسف یروسر



 

205 
 

 مهرسا .  مسلخ

 بسته آن به هم را اش جقه بته طرح یهایروسر ره یگ آن از یکی

  پزخانهشآ  به قدم انفره.  دیدرخشیم دشی سف رتوص.  بود

 :  گذاشت

 دخترها.  گرداند سمتش به را نفر سه هر سر شیصدا!  سلم - 

  شکفت گلش از  گل اما زیعز.  رفتند  کنار و کردند سلم دستپاچه

 : 

!   یبزن من به سر هی ستی ن قرار یاومد نجایا تا کردم فکر -

 ؟ پسر یخوب

 : برد  فرو شلوارش بیج داخل را شی دستها فرهان 

 ؟  خوبه هاتزانو.  خوبم -

 یجا گهید.  کرد معجزه  یآخر  دکتر نیا.  خوبم تو لطف به -

 . مادر کنمیم دعات  هم شب تا صبح!  دومیم رفتن راه 

 :  داد تکان سر فرهان

 !  رسونهیم بهم  بگو ماهان به یخواست یزیچ اگه.  رمیم دارم -

 !  ؟ نزنم زنگ خودت به یعنی - 

 !  بزن -
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  زیعز یلبها یرو را دخنلب  نیهم و دبو خلصه شیجوابها

 . نشاندیم

  زهره  که کن وا اخماتو!  بالت و قد اون با بگردم دورت یا -

 . سمتت انیب نشه  آب دخترا ی

  لبخند با که یدختر  دو به رو و  شد تر تنگ فرهان یابروها گره  

 :دی غر بودند زده  زل او به

 !  دیبرس  کارتون به -

  شد آب دخترها ی ره زه  که بلند شی صدا و بود تند انقدر نشلح

  آشپزخانه از چطور  دندینفهم شد جمع لبخندشان آنکه بر علوه . 

 :  دیکش  هم در ابرو زی عز .  زدند رونیب

 خروس چرا .  نکردم بزرگت ینجوریا تورو من  که واهلل به -

  باد بودم کرده   فیتعر  ششونیپ  ازت یچ هر ؟ پسر یشیم یجنگ

 !  شد اهو

 و بده  انجام رو دکترت ینایتمر ،  یالک حرف و فیتعر یجا -

 !  باشه پسرت تیترب به سرت
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  کرده  بزرگش خودش!  است زیت و تند فرهان دانستیم زیعز 

 :بود بلد را او  با کردن مقابله!   ردیبگ دل به او  از نبود قرار.  بود

  بذار برو!  کنم فکر یگرفت ارث خودم از.  زبون  نیا به ماشاهلل -

 خوف دلشون تو یدیپر.  می برس کارامون به  انیب دخترا نیا

 ! کردن

 :  کرد زمزمه فرهان

 !  ریبخ شب -

 ی صدقه قربان که دی ند را زیعز نگاه  و زد رونی ب خانه آشپز از 

  دل سامانش به نا یزندگ یبرا  دل در و رفتیم شیبال  و قد

  توانستیم که  یسرعت نیآخر با و شد نشیماش سوار!  سوزاندیم

 یبار چند و داد  نییپا را نشیماش ی شهیش.  شد دور خانه آن از

  بند را نفسش!  نبود هوا خانه آن در که انگار.  دیکش ق یعم نفس

 : کرد زمزمه لب  ریز !  بودند آورده 

 !  مجوج عجوج قوم -

.   گرفت  شی پ در را هتل  ریمس اش خانه به  رفتن یجا به 

 :  نوشت و برداشت را  لشیموبا
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 .  ۱۲ ساعت -

 ابانیخ به چشم و کرد ارسال نظرش مورد فرد  یبرا را غامیپ

 . دوخت

 حال در که شدیم یساعت مین ارغوان  و بود گذشته  ۱۱ از ساعت 

 .  بود  پرستو با صحبت

  نوشته هتلشون جیپ یپستا ریز  نستاگرامیا تو یکی.  ناهاشیا - 

 . 

 :  گفت یکنجکاو با ارغوان

 ! بخون بخون -

 :   خواند  جانیه با  پرستو

 ؟ داره  مشکل یجنس نظر از هتل  نیا ریمد گنیم که راسته -

 ! بازه  همجنس دمیشن من

 :   شد گرد شیچشمها ارغوان 

  ؟ ارغوان جون! ؟ نوشته  نویا!!  نه -
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 یعنی!  نکرده  پاکش جیپ ریمد که جالبه.  نوشته تو جون به -

  ؟ ستین مهم واسشون

  شده  شهرتشون باعث نایهم دیشا.  ارنیم در پول دارن روزانه -

 ! 

 بلدن رو افتادن زبون سر روش و راه  پولدارا نیا.  ستین دمیبع -

 . شده  یپل یر کامنتش چقدر نیبب اوه  اوه . 

  گذاشته تختش کنار که یا تخمه ظرف داخل را  دستش ارغوان

 :  گفت و کرد بود

 ! گفتن یچ نیبب بخون.  جون آخ -

  اون ستین درست بازهمجنس نوشته اومده  یکی - 

  و آدمه هی انتخاب نیتر یخصوص نیا رمنظ به و استهمجنسگر

 !  ستین  مربوط یکس به

 تیخوب.  مردم یزندگ تو کشنیم سرک هیچ خدا به!  کل یبار -

 !  خب نداره 

 ! ؟ الن میکنیم کاریچ میدار  تو منو پس -
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  نیا نمیبب خوامیم کنمیم کار اونجا دارم من!  می دار  فرق ما نه -

  ؟ چشه کارم صاحب

 !  شد تراح  المیخ. آها -

 آدما نجوریا واسه.  داره  مشکل جماعت زن با  چرا بگو پس -

 اصل !  باشن اطرافشون و دور گل ور گل تر یمردا که بهتره 

 گهید زیچ هی ای ؟ کننیم استفاده  رو گل ور ترگل لفظ مرد واسه

 ! ؟ گنیم

 !  گنده  و زمخف -

 !؟ الن تعریفه نیا -

 !  گفتم یزیچ هی!  وال  دونمیم چه - 

 .  نده  نظر انقدر بخون رو اش هیبق -

 . گفته یچ  نیبب نیا آها -

 : شکست و  برداشت یگرید ی  تخمه ارغوان 

 !  بگو بگو -
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 شده  سرد  رابطشون یول داشته زن قبل  ایآر  فرهان که گفته 

  شکراب نشونیب فرهان یجنس  شیگرا  خاطر به احتمال  بوده 

 .  -شده 

 !؟  واقعا شتهاد زن!  زن ناو دل واسه رمیبم آخ آخ -

 :  گفت بلفاصله پرستو 

 . .  رامش اسم به بوده یکی.  آره  -

  بوده  چش رامش مگه.  داشته  هم یقشنگ اسم چه.  بابا یا -

 آره  گهید گفتنیم نویهم!  گنده  و زمخت یمردا دنبال رفته که

 ! ؟

 به لشیم طرف!  تسین که بردار یشوخ گهید ه یجنس شی گرا -

 !   طرفیه نیا

  راحت انقدر که بودن طرف خواب  اتاق تو مگه آدما نیا حال  -

  ؟ دنیم نظر

 . گهید دنیشن نارویا یموثق منبع هی از احتمال  -
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 ستین من از رادیا و بیع که شکر خدارو باز.  وال  دونمیم چه -

 تازه  جماعت زن از بودن گریزون  همه نیا لی دل.  خودشه از و

 !    جاافتاد واسم

  از تو.  شنیم یخوب یدوستا زنا یبرا گنیم آدما  نجوریا نیبب -

.  دارن فرق یعاد یمردا با  مردا نجوریا.  جلو برو یدوست در

  یبتون کنم فکر.  داره  فرق  شونیچ همه و  قشونیعل  یعنی

 . یشیم دوست همه با کل  که توام.  یبش  دوست باهاش

.  رنذاینم انش یاطراف نیا.  بشم  کشینزد کنم یسع دیبا آره  -

  تشیعصبان و  خشم وال !  ازش دمیترس سگ مثل بگما نمیا البته

 !  نداره  دارن یمدل نیا ش ی گرا که ییآدما به یشباهت چیه

 یظاهر یعنی.  نیعاد یآدما هی شب که  هستن اشونمیسر هی البته

  نجایا تا که بوده  ینجوریهم احتمال  نمیا.  دنی نم نشون یزیچ

 واقعا دارن  شک همه نکهیا ای!  ده ینفهم یزیچ- یکس

 ! هی چجور  لتشیتما

 . ستنین یعاد ای نی عاد آدما نیا دمینفهم من آخر - 
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 که یزیچ! ؟ مامانم ای داشته ب یغر بیعج شاتیگرا بابام من -

 . گمیم دارم دموید لمایف از

 حرف به استناد با بگو منو!  خوره یم خودت درد به اطلعاتت -

 ! جلو رمیم نیا

 .  دونمی م خوب رو یزیچ هی نیبب یول -

 ها؟-

 شدن ک ی نزد و جماعت زن از هستن که یچ هر آدما نیا

 شجاع یلیخ  اگه.  ندارن یحس چیه یعنی.  ادیم  بدشون بهشون

  ؟یریگی م صد در صد جواب کن امتحانش  ینجوریا- یشد

 ! شنهاداتتیپ نیا با ینش خفه -

  چند درست و  بودند نهافر  شاتیگرا  سر جدل  و بحث حال در 

 دم همان از و گذاشت هتل به  قدم فرهان تر طرف  آن رمتلویک

  قدم محکم فرهان.  کردند سلم و شدند خم  مقابلش همه در

 ی طبقه ی دکمه و رفت  آسانسور سمت به میمستق .  داشتیبرم

.  دی چی پ گوشش در یمیمل  یقیموس ی صدا.  زد را ۱۶

 ی واره ی د به را اش هیتک و بست یا لحظه را شیچشمها
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  هم به اش یا لحظه آرامش آسانسور قفوت با.  داد آسانسور

 وارد.  بود ده یرس  هتل ی طبقه  نیآخر به.  کرد باز  چشم.  ختیر

 ۱۶  ی  طبقه یراهرو

  به.  بود اتاق کی هم چپ سمت و اتاق کی راست سمت.  شد

  در و زد را مخصوصش کارت.  افتاد راه  به چپ سمت  اتاق سمت

  پشت که در .  گذاشت دشخو  مجلل تییسو  به قدم.  شد باز

 ساعت ی عقربه. دوخت ساعتش به را نگاهش شد بسته سرش

 و دیچرخ.  آمد در به یا تقه یصدا لحظه همان و ماند ۱۲ یرو

 جلب را توجهش بود در پشت که یکس ریتصو. کرد باز را آن

 : د یشن را صدا. کرد

 ! ؟  تو اومد شهیم - 

  تهسب  سرش  پشت هک در.  شود وارد او تا دیشک  کنار  را خودش

  و داد هول تخت یرو را او  نداد امان دخترک به فرهان شد

 !  دی کش رونیب تن از را اش قهیجل

  بود کرده  خوش جا تخت یرو سرش یبال  جوان دختر یدستها

  به فرهان دست.  داشت تن به مانتو هنوز و افتاده  سر از شالش. 

  دخترک به  نگاهش و رفت شخود راهنیپ ی ها دکمه سمت
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.  کند اغوا را فرهان  کردیم تلش شیچشمها با  که انگار.  دتااف

 یلبها هم بعد و ینیب سمت  به شیچشمها از فرهان نگاه 

 ره یخ نگاه  و چشمها ی گستاخانه حالت از.  شد ده ی کش قرمزش

 یرو هیثان چند را شیچشمها هم باز اما.  امدین خوشش اش

 . شدیم باز یگر ید از بعد یکی ش یها مهکد.  داشت نگه شیلبها

  دی ایب در تنش از راهنشیپ آنکه   از قبل.  بود  عیسر شیدستها

  کرد آزاد را کمربندش. کرد محکم کمربندش قلب به را دستش

!  ؟ کندینم حس  را دیبا که یزیچ  آن چرا که دیپرسیم خودش از. 

  به دنشانیبوس ی وسوسه ای ؟  شدینم سرخ یلبها آن جذب مثل 

 ؟  افتاد ینم جانش

 

  که بود نفر کی یلبها طرح و د ی چرخیم شسر در  مدام اسم کی

 و جذاب و درشت یچشمها.  بود کرده  پر را ناخودآگاهش تمام

  هم دیشا.  بود رنگ نیهم  به شهیهم که یکوچک و پر یلبها

  ینیب هم هنوز!   تر بنده یفر یکم  هم دیشا ،  تر رنگ  خوش یکم

 و بلند یموها  و دیسف پوست.  داشت خاطر به را اش یقلم

  نگاهش.  داشتند ینم بر سرش از دست...  چشمها آن ... لختش
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 و یا قهوه  رنگ.  رفت بال  هم باز دخترک یچشمها تا

 .  نداشت رامش به یشباهت حالتش یب یچشمها

 یرو لبخند طرح به هیشب یزیچ و شد باز هم از دخترک صورت 

 اما.  دیایب نظر  به بادلر کردیم یسع.  کرد خوش جا صورتش

 قلب و فتدیب کار از فرهان ی دستها تا بود یکاف  لبخند نهما

  ق یعم کم  کم لبخندش.  شود رها هوا و نیزم  نیب کمربندش

  نیا!  رفتی م فرو  هم در قبل  از شتری ب فرهان  یابروها و شدیم

 ،  نبود لشیم باب دختر ی کننده  اغوا حالت و یخوشحال  و لبخند

 که یتیعصبان با ! کشاندیم جنون به را او ،  کردیم اش یعصب

  ادیفر بود شده  تلنبار  دلش در نهیتهم ییکذا مهمانی مدت تمام

 :   دیکش

 !   برو پاشو -

 کرده  چه ؟  بود شده  چه.  دیماس صورتش یرو  دخترک لبخند

.  برداشت پنجره  سمت به یقدم و کرد پشت او به فرهان! ؟ بود

 : شد  زیخ می ن دخترک

 ؟ شد یزیچ ؟ کردم یکار. دمیرس تازه  -
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  را دهانش کاش!  نداشت جدل و جنگ ی هحوصل فرهان

 : غرید!  رفتیم و بستیم

  رونیب برو گفتم - 

 و فرهان ی رفته هم در یابروها  از هم.  بود ده ی ترس دخترک

  ندهند؟ را  حقوقش و حق  نکهیا از هم

 ...  ایآر یآقا -

 تخت یرو حال .  دیرسیم نظر  به مانده  در و  دیلرز یم شیصدا

  دانستینم.  بود  زده  حلقه چشمش در اشک و بود  نشسته صاف

 را خودش کردی م یسع که بود یا ساده  دخترک.  است کرده  چه

 او به و بود فرهان  با اش رابطه نیاول اما!  دهد نشان یا حرفه

 گفته.  داردیم  نگه را او ابد تا کند رفتار درست اگر که بودند گفته

 کرده  اش یراض  که ییزهایچ یلیخ!  ستین تنوع اهل که بودند

!   بدهد تن بیعج و مهین و نصفه یها رابطه نیا به تا بود

  اتاق در دختر یصدا.  بشنود را شی صدا نداشت دوست فرهان

  انگار!  دیرسیم رامش یصدا فقط  فرهان گوش به اما دیچیپیم

  کی که مغزش به لعنت!  آمد یم در رامش زبان از کلمات که

 !   شدینم یخال رامش از ظهلح
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 !  نرویب گمشو -

 و افتاد لرزه  به  دخترک بدن تمام که دی کش ادیفر  یجور بار نیا 

  از و کرد جور و جمع چطور را  خودش دینفهم.  آمد بند  نفسش

  را نفسش فرهان شد بسته سرش پشت در یوقت. زد رونیب اتاق

. دوخت شهر ینما به را نگاهش  و فرستاد  رونیب حرص پر

 همان را دختر ی شماره  و  دیکش رونیب بی ج از را  لشیباوم

  که یکس.  گشتیم یگرید آدم فکر به دیبا. کرد حذف لحظه

 لبخند و زدینر عشوه   شیبرا!   بماند گذاشتی م که یقانون سر

  موجودات نیتر  ده ی چیپ نظرش به...  زنها..  زنها!   ندهد لشیتحو

  به فرهان! لهیح و مکر پر  اندازه  همان به و بودند نیزم یرو

 لحظه چند یبرا.  انداخت آن یرو  را خودش و ت رف تخت سمت

  امشب اتفاقات تمام.  گذاشت هم یرو را اش خسته یپلکها

  نفس یحرفها.  کردیم عبور شی چشمها مقابل  از که شد یلمیف

 ،  سپهر یعصب حالت و نگار یشگیهم یمهربان سا، ینک یکارها و

 ...  فرهاد سامان به نا حال و یشگیهم قدرت پر ی نهیتهم

  اکو سرش در  دوباره  را رامش نام یا زمزمه.  دش  باز شیامه چش

  به و شد بلند جا از.  شد مشت  شیدستها.  کردیم تکرار وار
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  به آب مشت چند.  برداشت قدم یبهداشت سی سرو سمت

  ریش ریز را  سرش که بود نکرده  تیکفا انگار دی پاش صورتش

  گردنش به و گرفت راه  سرش پشت از آب یها  قطره .  گرفت

 یبال  و  داد تکان را سرش. کرد سیخ را  شی موها و دیسر

 تا دادیم اجازه  و بسته را شی چشمها.  شد سی خ هم شی موها

 و بست را آب ریش.  کند کم را وجودش یگرما آب قطرات

  گردنش از آب  قطرات و شیموها یسیخ.  گرفت بال  را سرش

 تخته کی اش مردانه راهنیپ.   نشتیم تنش یرو و خوردیم شر

 .  نداشت یتیاهم شیبرا ام ا بود شده  سیخ

  کجا به بود قرار اش یزندگ.  انداخت نهیآ در خودش به ینگاه 

  شده  خسته روزه  هر تکرار نیا از  ؟ شدیم چه سرنوشتش ؟ برسد

  خودش یها ی خوش دور یک از ؟ بود چه اش یدلخوش  تنها!   بود

 ه کنند وانهی د ینیروت  به لیدتب   اش یزندگ! ؟ بود  ده یکش خط را

 !   بود شده 

 

.  آمدند بلند  حد از شی ب نظرش به.  دی کش شی موها به یدست

 حرص از فکش هم  هنوز.  دیکش شیموها انیم  دست یباز چند
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 هم خودش یبرا  که انگار!  دانستینم ؟ چه حرص.  بود منقبض

  باز را سیسرو  یکشوها از یکی.  بود سوال علمت  نیبزرگتر

 ینگاه.  کرد اش آماده  و برداشت را خواستیم  که یزیچ و کرد

  شیموها وسط را دستگاه  و انداخت شیموها  و خودش به

 یرو را مو نام  که چه هر عقب به رو حرکت  کی  با و گذاشت

 کرد تکرار بارها را حرکت نیا!   برد نیب از دیکشیم دکی  سرش

 یدست شد تمام که کارش.  نماند سرش یرو یز یچ که ییجا تا

 ینگاه و کرد پرت ییروشو خلاد را دستگاه  و دی کش  سرش به

 یب.  بود شده  عوض اش افهیق.  انداخت دشیجد ی چهره  به

 گرفت  خودش  ریتصو از نگاه  بود افتاده  اتفاق که  یرییتغ  به توجه

  آنجا که ییلباسها از یکی ،  کمد از.  برگشت اتاق سمت به و

  زد رونیب اتاق از اصلهبلف.  کرد تن به و برداشت را بود گذاشته

 شد  بلند جا از دنشی د با هتل رسپشن.  بود هشتگذ  ۲ از عتاس. 

  هم در ابرو فرهان. دوخت چشم  سرش به مانده  باز دهان با و

 کاریب کار از را  چاره یب کارمند رد یبگ میتصم آنکه از قبل و دیکش

 :  گفت کند

 .  شه زیتم  تمییسو -
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 یحت.  گذشت جوان رسپ کنار از و گفت را  جمله کی نیهم

 احترام هتل صاحب  به و شود  خم مقابلش کمر تا او نداد اجازه 

 ! بگذارد

 الیخ.  راند باغ خانه سمت به و دی رس نشیماش به زود یلیخ 

  دیرسیم ش  نظر به که یراه تنها و ببرد ادی از را امشب داشت

  زیچ همه  اما بود بشیغر و بیعج یها رابطه همان از یکی

  نیا دیمه فینم.  بود قبل از تر یعصبان حال   و دبو شده  خراب

 گذشتیم چه  هر که انگار!  برود وجودش از است قرار یک خشم

 !  شدی م بدتر

.  گرفت ش ی پ در را اتاقش ریمس میمستق و د ی رس باغ خانه به

 یچمدانها از یکی.  بود کرده   فرار شیچشمها از  خواب که انگار

 چند و انداخت لشداخ لباس دست چند و برداشت را کوچکش

.  دیچ هم یرو  را ازشین مورد لیوسا و زد چرخ اقشتا در یبار

.  رفت سالن یانتها اتاق سمت به و زد رونیب  اتاقش از آخر در

 سنگ یرو شی کفشها یصدا.  شد وارد و چرخاند را ره یدستگ

 اتاق چراغ.  د یرسیم گوش به که  بود ییصدا تنها خانه رنگ کرم

 لپ که یزیم و بود کتاب خوردیم چشم به چه هر . کرد روشن را
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  یکشو و رفت زیم سمت به.   بود کرده  خوش جا  آن یرو تاپش

.  کرد دا یپ را خواستیم که  یزیچ.  دیکش  رونیب را دومش

 یتو یکم  و دیکش رونیب  مخصوصش ی جعبه  از را اسلحه

  اش یمیقد اری به مطمئنا.  زد رونیب اتاق از و  چرخاندش دست

 ! دکریم دایپ ازین

 * * * * * * * * * * ** * * * * 

 که یا هفته کی. گذشتیم خانه  آن در کردن  کار از هفته کی

  را الشیخ نیهم انگار و ستین ایآر فرهان از یخبر دانستیم

  است رفته چرا و کجا بود نگفته او به یکس.  بود کرده  تر راحت

 یادیز زمان مدت یکنجکاو دهد  اجازه  که نبود یآدم ارغوان اما

  زبان ریز از یجور ه بالخر!  شتندا  هم تعارف.  دهد آزارش

 به که بود  ده یفهم و ده یکش  رونیب حرف شادمان  و فرخنده 

 و گرفتیم گرم فرخنده  با یحساب روزها نیا.  است رفته اصفهان

  خجسته که  چند هر.  گذاشتیم خجسته و شادمان سر به سر

  و بود ناظر دور از تنها و کردینم یقاط آنها  با را خودش ادیز

  هم هنوز ینبو !  زدیم حال ضد  غوانرا  قول به  هم جاها یلیخ
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 با ارغوان هم هنوز و ندهد نشان او به خوش یرو کردیم یسع

 . کردیم صحبت او با حدود و حد تیرعا و احترام

  یسرزندگ  احساس ارغوان  و کردندیم کار وقفه یب کارگرها 

  برگشتن به متخ کار نیا  آخر دانستیم که نیهم.  کردیم

  به نسبت یبهتر اوضاع بال  ی طبقه . بود یراض شودیم منوچهر

 طبقه یکارها از یلیخ بیترت که یجور.  داشت نییپا ی طبقه

  آنطور زیچ همه و بود شده  مشخص اتاقها.  بود شده  داده  دوم ی

 درست یا شهیش اتاق کی.  رفت یم شیپ خواستیم ارغوان که

  یصخش اتاق که بود داده  بیت تر بال  ی طبقه سالن مرکز در

 . شدیم فرهان

 نه ای دیآ یم  خوشش اتاق بودن یا شهیش نیا از  دانستینم البته

  داشته اشراف توانستیم راحت الیخ با جا همه به که نیهم اما. 

 !   بود رینظ یب که خودش نظر به باشد

  شدیم ده ید  اتاق از میمستق که  یوارید یرو بود  گرفته  میتصم

 البته و باشد خانه نیا معرف که یزیچ.  بکشد خاص یطرح

  ییایدر خواستیم دلش بیعج اما.  شناختینم ادیز که یفرهان

  به اش یبند رنگ!  خروشان  هم و بود یآب هم.  بکشد آرام نا
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 هم فرهان ی ادهایفر یصدا  با که البته و شدیم جذاب نظرش

 !   داشت یخوان

  بعد تا کند شروع را بال  ی طبقه کاری رنگ کار گرفت  میتصم

 البته  بود آماده  یاصل اتاق.  برسند  شیها یکار خرده  به آن از

 که یکوچک بار  و ورزش اتاق اما.  شدیم نصب د ی با شی ها شهیش

  خودش به را یا گوشه بود قرار ماهان ی خواسته به هم آن

 خاص نقاشی شروع محض به که.  بود مانده  دهد اختصاص

 . دادیم مانجا کم کم هم را آنها خودش

  که بود نییپا ی طبقه به طبو مر  شانیرهااک از  یمیعظ بخش 

  سر یبرا زمان مانده  یباق یها ماه  نیا کل بود مطمئن ارغوان

 ! دارد لزم  دادنش سامان و

 

  یرییتغ گرفت  میتصم که بود شده  اش یکار دوم ی هفته وارد

 ۷ ساعت یجا  به بود قرار. بدهد شی کارگرها  یکار ساعت در

  هر و باشد تهداش کردن یشنقا فرصت ارغوان تا  بروند ۶ یهمگ

 !  بخواهد یکار و بدهد جواب آنها به نباشد مجبور لحظه
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  شیبرا.  کردیم شروع را واری د یرو ینقاش هم هفته همان از

!   رسدیم کجا  به شوقش و  ذوق نی ا دانستی نم و داشت ذوق

  دتاع خانه آن یاهال روح یب و سرد یدادنها نظر به که البته

 ادامه به که گشتیم اقیاشت یکم  دنبال  مه هنوز اما.  بود کرده 

 .  کند  دلگرمش کار ی

 و کرده  یخداحافظ کی به کی  گرها کار که بود ۳۰:  ۵ ساعت

 :   غرید ارغوان.  رفتندیم

 .  مونده  ساعت مین -

 :  زد لبخند کارگرها از یکی

 !   فردا شال ی ا.  شناسهینم وقت که یخستگ مهندس خانوم -

  گرفتنشینم یجد  که رگاان قامتش  و قد و سال  و سن خاطر به 

  طاقت هفته دو بود چه هر اما.  بود  بودنش زن خاطر به هم دیشا

 و بد زمان و نیزم به و کردیم غر  غر لب ریز ارغوان!   بود آورده 

 یآنقدر نظرش به مردانه طیمح آن در کردن کار.  گفتیم راه یب

 . باشد نداشته  اضافه جدل و جنگ به اجیاحت  که بود سخت

 .  ردینگ سخت کارگرها به ادیز دادیم حیجرت  نیبنابرا
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 به که ارغوان دنید با و گذاشت ساختمان داخل به قدم فرخنده 

 :  گفت رفت یم بال  ی طبقه

 ؟ دی برینم فیتشر -

 : گفت حوصله یب ارغوان 

 . کنمیم کار بال  رمیم.  مونده  گهید مین  و ساعت کی - 

 ؟  دیندار  کمک به اجیتاح - 

 !  نه -

 بیعج فرخنده  یبرا اش یحوصلگ یب و یا  کلمه کی  جواب

  گشت  بر بود در کنار درست که  گاهشیجا به وجود  نیا با.  بود

 بال  ی طبقه به ارغوان.  نشست یحوال همان یصندل یرو و

 و رنگ ینارنج تاپ.  دیکش رونی ب تن از را شالش و مانتو.  دیرس

 فشیک از و کرد  رها ییجا را شیلباسها.  داشت پا به نیج شلوار

  را ارغوان خود انگار  مشیفر.  دی کش رونیب را مخصوصش نکیع

 در ینظم یب آنقدر !  مربع گرید یکی و گرد یکی. کردیم فیتوص

 و نظرم ی ب ارغوان از یفیتعر  ینوع به انگار که زدیم موج آن

 سمت به ،  زدیم چشم یرو را نکیع که یحال در!  بود قانون
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 انگار.  کرد شروع  و نشاند لب یرو یدخنلب.  رفت  شیقلموها 

  کند باز را همش در یابروها توانستیم لحظه آن که یزیچ تنها

 ! بود کار نیهم

 پارک یاصل ساختمان مقابل را  نشیماش فرهان  بعد ساعت کی 

 خبر یب برگشتن نیا از دستپاچه و دیدو جلو عیسر  ینبو ،  کرد

 :  گفت

 . قربان دی مداو خوش -

 : داد انتک سر فرهان 

 . چمدون - 

  را فرهان چمدان و دیدو نیماش عقب صندوق  سمت به ینبو 

 : دی کش رونیب

  نداشتم خبر.  باشه گذشته  خوش بهتون سفر دوارمیام - 

 . دمیدیم براتون شام ی هیته  گرنه  و دیگردیبرم

 :  گفت  عوض در  و گرفت ده ینشن  را حرفش فرهان

 ؟ خبر چه -

 :  داد حیتوض را  نبود و بود چه هر  خودکار ینبو 
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.  کردن یسرکش  و آوردن ف یتشر یبار چند  یناظر یآقا - 

.  بشن مطمئن ساختمون کار از تا گرفتن تماس هم ایآر خانم

 طبق .  ره یم شیپ برنامه طبق  داره  هم ساختمون اون یکارا

  و رفته شیپ  تر عیسر کاراش دوم ی طبقه طراحمون ی گفته

 ی طبقه اما.  شهست  آماده  ابیتقر گفت شهیم کی کوچ یرااک جز

  ایگو شده  داده  قول که یمیتا سر و بره یم یشتر یب کار نییپا

 . شهیم تموم

 :  رفت اتاقش  سمت به فرهان 

 ؟ هست یکس  طرف اون -

 . رفتن همه کارگرها ریخ -

  هم ارغوان که دانستیم و بود  ده ید را کارگرها رفتن که البته 

  نیا در شی موها ستادیا نهیآ مقابل فرهان.   رودیم ساعت سر

 ساینک ی گفته به. داشت یسانت کی نامحسوس رشد هفته کی

 بلند یکم ش یموها یرو و بود  زده  هم باز را  شی موها اطراف

 یرو که یا هفته  کی شی ر ته آن با اش چهره . بود شده 

 به یدست.  دیرسیم نظر به تر جذاب بود کرده  خوش جا صورتش

 : تگف ی آن یمیتصم در و  دیکش شصورت 
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 .  استخر رمیم - 

  ؟ ارمیب براتون دی دار ازین یزیچ -

 ؟ یبر یتونیم ،  نه -

  از بدنش تمام و بود گذشته ۷ از.  انداخت ساعتش به ینگاه

  خودش زودتر داشت دوست.  کردیم درد مدت یطولن یرانندگ

 احتاستر یجکوز  در هم یا  قهیدق چند و برساند  استخر به را

 یانتها ساختمان  سمت به را راهش و زد رونیب ساختمان از. کند

 یرو که  فرخنده  آلود خواب ی افهیق  ریتصو.  کرد کج اطیح

 با.  برد فرو هم در را شی ابروها بود نشسته در کنار یصندل

 : دیغر  بلند یصدا

 ! فرخنده  -

  صدا نیهم اما. شد پرت یصندل یرو از چطور دینفهم فرخنده 

 : ببرد تهکس مرز تا را او نکهی ا یبرا بود یکاف

 ؟  بله! ؟ آقا بله -

 : آمد حرف به فرهان.  بود دستپاچه و هول

 !  برو پاشو رفتن  همه!  ستین خواب یجا نجایا - 
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  او به بود گذشته  ۷ از که نیهم.  کرد ساعتش به ینگاه فرخنده  

  که بود دستپاچه هم آنقدر.  است رفته هم ارغوان که فهماند

 از و کرد یافظخداح و یاهوخ  عذر بلفاصله.  نکند صبر آنجا

 یوقت خواستی م دلش یکس چه! شد   دور فرهان یچشمها مقابل

!  ؟ شود سبز  مقابلش است حوصله یب و خسته  آنقدر فرهان که

 ! بود کس جی ه جواب مطمئنا

 یفر هندز بود کرده  پا به فرهان که ییصدا و سر از فارغ  ارغوان

 ددایم تکان دشا آهنگ تمیر با را  خودش و بود چپانده  گوشش در

  شده  کارش محو  آنقدر.  آورد یم فرود وارید یرو  را شی قلمو و

  چرا دانستینم اصل !  بود برده   ادی از کل به  را ساعت  که بود

 چه هر و استخر ،  ایدر از تینها یب خودش.   کشدیم ایدر دارد

 عشرو یک  از ترسش نیا دانست ینم.  دیترسیم داشت آب که

  چیه بود نداده  اجازه  وا به وحشتش بود که چه  هر اما است شده 

  کردیم احساس وجود نیا با!  برود ق یعم یآبها یکینزد تا وقت

 .است هماهنگ خانه و طبقه  آن یفضا با ایدر

 را چراغها.  شد نییپا ی طبقه استخر وارد یپشت  در از فرهان 

 یویما با را شیلباسها.  شد در کنار رختکن وارد  و کرد روشن
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 پله دو از برداشت هم را اش حوله  و کرد عوض رنگش یمشک

  ،  استخر شامل که شد یاصل سالن وارد و رفت نییپا کوتاه  ی

. کرد زانیآو ییجا را حوله.  بود بخار و خشک ی سونا ،  یجکوز

  ستادی ا استخر کنار!   بود مجلل  یحساب آنجا بال  طبقات خلف بر

 انگار . گرفت آرام رساند آب  به را تنش که نی هم. زد رجهیش و

  در تن از را ساینک یها ینفهم تمام و اصفهان  سفر یتگسخ که

 از دست و آمد  خودش به ییدستشو  فشار از  ارغوان. آورد یم

  یها عقربه و  انداخت لشیموبا ساعت به ینگاه.  دیکش ینقاش

  حد از ادیز که فهماندیم او به  بود مانده  ۴۵:  ۷  یرو که ساعت

  به بود گوشش  در که یهندزفر و لیموبا همان با.  است ده مان

 بعد و زدیم یبهداشت  سیسرو به یسر اول.  رفت ها پله سمت

 کرده  عادت کردنش کار به  هم آرزو که انگار.  رفتیم خانه به

 ! گرفتینم او از یخبر که بود

 با.  رفت سالن یانتها در سمت به و شد نییپا ی طبقه یراه

 سمت به د وب شده  کیتمیر  یکم آهنگ خاطر به که ییقدمها

.  رفت داشت قرار استخر از تر دور یکم درست که سی ورس

  آنقدر هم  ارغوان.  دیدینم را  ارغوان و بود شنا حال در فرهان
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 یحت!  نشود فرهان متوجه که بود برده  بال  را آهنگ یصدا

 . فتادین سمت آن به هم نگاهش

 و آورد رونیب  آب از ار سرش ارغوان  رفتن محض به فرهان 

 اما.  زدی م نفس نفس.  داد استخر ی واره ی د به را اش هیتک

  دیبا را کارها.   دی کش ق یعم نفس چند.  بود شده  سرحال بیعج

  توانستیم  آنوقت.  دیکشیم  کنار را خودش و  سپردیم ساینک به

!   شودیم آوار سرش یرو چطور  نهیتهم امپراطوری تمام که ندیبب

  تنها!  شیها یقلدر  نآ تمام با نفس  نه و بود ید یام ساینک به نه

  دلش نه و  داشت کارها آن انجام به یلیم نه  که ماندیم نگار

!   شود کاره  همه  خودش و ردیبگ فرهان از را کارها دادیم تیرضا

  یصدا بود اش  خانواده  ریگ در فرهان ذهن که یا لحظه همان

  به را شاهنگ و رفت هم در ش ی ابروها.  دیشن  را فونیس فلش

 به یکس چه.  دوخت داشت قرار سی سرو که ییجا سمت

 که یوقت  هم آن ؟ بگذارد آنجا  به قدم بود داده  اجازه  خودش

 از گناه  یب البته و خبر یب جا همه از ارغوان!  بود خودش

  اش ییکذا  یها یهندزفر از یخبر بار نیا. زد رونیب سی سرو

  بتواند تا بگرداند چشم آنقدر نبود  یازین خروج  محض به و نبود
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  و دید را فرهان ی رفته هم در یابروها اهشگن !  ندیبب ار فرهان

 !  است ده ینکش نفس وقت چیه  انگار که یجور  آمد بند نفسش و

  بند بند در را لرزش .  بود مانده  مردد ماندن و رفتن نیب  شیپاها

 آن.  بود کرده  خانه دلش در  ترس.  کردیم احساس  وجودش

 خورده  گره   هم در شانیبال  که ییابروها و  درشت یچشمها

 که شیموها.  بزند معمول  از تر تند قلبش شد یم باعث بودند

 یم چشم به قبل  از شتریب شی چشمها که انگار بود شده  کوتاه 

 ! کردیم رو و  ریز  را جانش ته تا  انگار که ینفوذ پر نگاه  آن.  آمد

 چه تفریم بال  ها پله از لحظه همان و کردی م گرد عقب اگر

  آنکه از قبل  ؟ چه دیدویم نفس کی و دکریم  فرار اگر ؟ شدیم

 کند فکر یبهداشت  سی سرو در شدن یمخف ی  نهیگز به بتواند

  استخر ی لبه را دستش دو و داد خودش  به یتکان فرهان

 . دی کش رونیب را بدنش و گذاشت

 یسع!  است شده  یخال قلبش ته یزیچ کردیم  احساس ارغوان

 او با و است آدم هم ایآر فرهان نکهیا فکر با  را خودش کردیم

 خودش توانستینم کردیم چه هر اما!  بدهد یدلدار  ندارد یکار
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  رو بود بلد که  یکار تنها به هم باز اضطراب از.   بدهد یدلدار را

 :  کرد  باز دهان و آورد

 چقدر دمینفهم.....  بودم بال  یعنی...  داشتم یکار من.......  -

 .  رفت ذهنم از اصل  بودم مشغول که نه  . گذشت زمان

  و بود ناقص ی سکته به هی شب شتریب که زد دستپاچه  یلبخند

  صورتش  به یدست که افتاد فرهان  به نگاهش! شد کج لبش

 : کرد باز لب گرید بار.  بزند پس را آب  قطرات  تا دیکش

 . کنم استفاده  نییپا سی سرو  از تونمیم که گفتن ینبو یآقا -

 مزاحمت قصد   گرنه و نیینجایا شما دونستمینم که من یعنی

 !  نداشتم

  باعث نیهم و آمد یم ارغوان سمت به آرام ییقدمها با فرهان 

  در کاش که کند فکر نیا به  و شود خشک ارغوان دهان شدیم

  آمد ینم نییپا ی طبقه به اصل  کاش ای!  افتاد یم ریگ سی سرو

 ! بود  کرده  یغلط عجب! 

  را تلشش امتم ارغوان و بود ادیز نشانیب ی  فاصله هم هنوز

 شتریب دیشا !  کند دایپ فیتخف  مجازاتش یکم   حداقل تا کرد
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 ده ید از مدام  که!  بود فرخنده  و ینبو یحرفها  خاطر به ترسش

  تا ترساندندیم را او ای کردندیم یری جلوگ فرهان توسط شدنش

 او!   نداشت ترس ییتنها به فرهان که البته!  نشود سبز مقابلش

 هر که ییپا در و شتاد دست دو.  بود گرید یآدمها مثل هم

!   نداشت فرق هیبق با مطمئنا!   شدندیم تر کی نزد او به لحظه

  داشت تفاوت اش یجنس لتی تما و بود تر اخلق بد یکم فقط

. آمد ینم حساب به یحاد  مشکل ارغوان نظر از هم آن که! 

  هنوز که یحال  در.  سدنتر او از  کرد یسع و ستادی ا صاف ارغوان

 : آمد حرف به دارد نگه بود که ییجا سر را او کردیم تلش

  هم هوا.  برم  که باشه بهتر کنمیم فکر. ندارم گهید یکار من -

 فکر برم اگه الن.  طولنیه مم ریمس و شده  کی تار یحساب

  شبتون.  شمی نم مزاحمتون!  خونه برسم بعد ساعت دو تا کنمیم

 !   خوش

  رسید شگوش به هانرف یصدا  که برود و کند گرد بقع خواست

 : 

 ؟  هیساعت چه تا تونیکار ساعت -
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 دیترسیم او از .  بود ده یفا یب تلشش  تمام.  ستادی ا نرفته ارغوان

  یابروها آن از ،  خودش از.  بود ده یشن که ییحرفها خاطر به نه! 

  به خونسرد تینها یب که ییصدا آن و ییکذا ی رفته هم در

 حالت آن تواندیم اندازه  چه تا  دانستیم ارغوان و دیرسیم نظر

  رفتیم بال  شی صدا  سرعت به که یوقت هم آن!   باشد  ترسناک

 !  بزند ادیفر سرش بر بود ممکن هم لحظه آن و

  دیبا رو نی قوان  که دونمیم و موندمیم دینبا که دونمیم.  عصر ۷ -

 ...  واقعا من یول.  کنم تیرعا

 . دمآ حرفش نیب فرهان

   ؟ خواستم اضافه  حیتوض - 

  و بود ستاده ی ا کشینزد  فرهان.  دوخت هم به را  شی هابل ارغوان

  قطرات.  بود رنگش یمشک ی ویما داشت تن به  که یزیچ تنها

 از که یآب قطره  به لحظه آن ارغوان و دی رقصیم  بدنش یرو آب

  هر.  بود شده  ره ی خ کرد دایپ ادامه نافش تا و گرفت راه  اش نهیس

  ییصدا ذهنش ته اما شداب فکر  روشن خواستیم که هم درچق

  رابطه یبرا کردیم تکرار وار زمزمه که دیرسیم گوشش  به یموذ

  طور اش ی جنس لیم کاش مثل !  است فیح  مردها با داشتن
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 از فرهان!  شود قانع جنسش هم  به آمد ینم او به!   بود یگرید

 : شد یعصب ارغوان ی رهیخ نگاه  و یا دفعه  کی  سکوت

 ! ؟ یشنو یم صدامو - 

  ارغوان که بود بلند آنقدر شیصدا .  بود شده  یعصبان  زود یلیخ

  صورت به وحشت با را شی چشمها و خورد تکان شی جا سر

 فرهان 

  مرد یبرا نظرش به که یاندام آن و یلعنت آب قطره  آن.  دوخت

 همان کردیم  احساس!  سپرد  یفراموش به را آمد یم فیح گرید

 : کرد باز هم از را شی لبها!  دهدیم را اخراجش  حکم جا

 اصل  نکهیا ضمن.  بزنم هم  به خلوتتونو خواستمینم که من -

 درس من!  دیکن صحبت ینطور یا کارمندتون با ستی ن خوب

 به که.  کنم کار و باشم مستقل که دمیرس نجا یا به و خوندم

 یبزن غیت رو اون و نیا یبکش نقشه نکهیا!  ستی ن عار کار نظرم

 یازین یکس به و خودمه بی ج تو  دستم شکر  خدارو که!  ره اع

  نیا تا دی بذار احترام کارمنداتون  به هم شما که بهتره  پس.  ندارم

 به نه.  بذارن احترام هم شما به بتونن و بشه طرفه دو احترام
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  که خوبه!  کنن کرنش براتون جیبتونه تو که یپول ی واسطه

 کار طیمح  تو  هم اتیاخلق

 . بشه حفظ

 و دیچیم  هم سر تشپ تند تند ار کلمات و بود  نییپا سرش 

  از!  زندیم رون یب آتش که انگار فرهان یچشمها از که دیدینم

 : آمد حرف به هم باز و کرد استفاده  فرهان یطولن سکوت

 که بهتره  نظرم به دیهست یناراض من حضور از شما اگه -

  سانسور خونه نیا تو خودمو حضور  تونمینم من.  دیکن اخراجم

 من!  بندازم راه  یباز گربه و موش دیهست ا شم یوقت ای کنم

 به. رمیم خونه نیا از بشه تموم کارم یوقت و  نجامیا کار یبرا

  ساختمون ن یا  تو من دیدونیم شما که یوقت ادیم مسخره  نظرم

  فکر!  کنه  می قا منو بخواد فرخنده  دنمید وقت بازم کنمیم کار

  طرف از هن  البته!  شماست شعور به نیهتو ینوع  به نیا کنمیم

 و بذارم احترام سمیرئ به دمی م حیترج باشه من به اگه که!  من

 !  کنم یاحوالپرس  و سلم

  بود وقتش.  آورد بال  ترس با را  سرش دیرس نقطه به که حرفش

  نظرش مد که یمثبت ریتاث تا شود  ره یخ فرهان  یچشمها در که
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  را خودش اما شدیم مانع ترس که البته!  بگذارد او یرو را بود

.  کشاند او ترسناک نگاه  تا را  شیچشمها آرام آرام و دکر  مجبور

 قلب یرو را  دستش که داشت یبیعج لیم صورتش  دنید با

 پشت تا و  شدیم شروع قلبش از یفیخف درد.  بگذارد ناآرامش

 صاف را گردنش و نباخت را خودش اما.  کردیم دایپ ادامه کتفش

 به ردخونس ظاهرش . کرد نگاهش ره یخ سکوت در انفره. کرد

  سرش در دانستیم ارغوان که  ییخونسردها آن از.  دیرسیم نظر

 کرده  خوش جا دستش انیم ل ی موبا!  کشدیم را  قتلش ی نقشه

 و  بود

  زانیآو آن به  که یهندزفر وجود با اش کننده  کر  آهنگ یصدا

 : دیرس گوشش به خواننده  یصدا !  دیرسیم گوش  به هنوز بود

 ردلب ی صنم نیریش نی ریش یصنم دلبر

   آذر دلم به زد بر  زد بر دلم به آذر

 عاشق  ام شده یو بر ،  یو  بر ام شده  عاشق 

 کسر ی من  دل او برد برد او من دل کسری
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  شیآبرو شتریب  تا کردیم تلش  وجود تمام با که یآهنگ یصدا از

 لحظه که رانگا نه انگار.  داد قورت محکم را دهانش آب ببرد را

 که انگار  نه انگار و بود ه کرد یسخنران فرهان یبرا قبل یا

 یصدا پر  لیموبا تا فرهان نگاه !  بماند یقو   بود کرده  یسع

 : گفت و شد ده یکش ارغوان

 ! ؟ هیچ  نجایا نیقوان -

 : گفت عی سر.  خورد جا ارغوان!  قاطع و بود محکم شیصدا

 ؟ بله -

 :   داد امتداد نارغوا یچشمها تا را  نگاهش فرهان

  صدا و سر پر!  دوم قانون ،  نشو یآفتاب من مقابل!   اول قانون -

 !  نزن حرف دهنت از تر گنده !  سوم قانون ،  نباش

 مقابله خودش با ارغوان.  گفت  معمول حد از تر بلند را یآخر

 انیم از را لی موبا فرهان!  نبندد را شیچشمها  ترس از تا کردیم

 دی کش رونیب راحت یلیخ ارغوان حس یب و بسته خی یانگشتها

 و

 : گفت
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 می زندگ از کل  رو مشکل اون.  ندارم مشکل کردن حل به عادت

 .-زنمیم خط

. کرد پرت استخر  داخل حرکت کی با را لیموبا و گفت را نیا

  شد  گرد تعجب از شیچشمها و  رفت لشیموبا دنبال ارغوان نگاه 

  توانستیم چطور!  دهد انجام  را کار آن فرهان که کردینم باور. 

  که یکار هر تواندیم کارفرما  که بود ه دش نوشته لماع یکجا ؟

 ! ؟ دهد انجام خواهدیم

 …  لمیموبا...  لمیموبا... مو -

  استخر سمت به و داد یتکان وحشتش  از شده  خشک  یپاها به 

  شدن سی خ به توجه یب  و نشست زانو یرو.  برداشت قدم

  که یناراحت حس از پر حال انهم در و زد زل آب ته به شلوارش

 : گفت بود لشیموبا دادن  تسد از خاطر هب

 ؟ یکرد بود یکار چه نیا -

  که یلیموبا و بود استخر آرام آبی به غم پر هم هنوز نگاهش 

 نه!  ندیبب استخر ته را قابش از یرنگ یصورت ی هی سا توانستیم

  ! شدن الیخیب و رفتن دل  نه و داشت را آب در دنیپر  جرات
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.   ستادیا شر س پشت و اشتبرد قدم سمتش به آهسته فرهان

 انیم و  گرفت دست در را ارغوان ی برهنه یبازو و شد خم

  را درد ارغوان که یجور! فشرد  معمول حد از شتری ب شیانگشتها

 !  کردیم احساس

  رو عواقبش ی تونیم نیبب اول یکنیم یسخنران ی دار که یوقت -

 !  نه ای یکن تحمل

 و دوب افتاده  زشلر به وجودش بند بند ،  بود ده یترس ارغوان 

!  است ماه   وریشهر که انگار نه انگار!  بود بسته خی شیدستها

 :  کرد زمزمه

 … و سادم کارمند به نجایا من -

 :  دی کش ادیفر فرهان

 !  کن کار ساده  کارمند همون حد در و نییپا بنداز  سرتو پس -

 زنگ فرهان  ادیفر یصدا از  شی گوشها کرد  احساس ارغوان 

 را شی گلو یبد بغض.  بخورد انتک  توانستیمن اصل !  زندیم

.  ندیبنش  اشک به شیچشمها بود نمانده  یزیچ.  دادیم فشار
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 فشار که یحال در.  دیفهمیم را شیحالتها  تک تک فرهان

 :  گفت آورد یم شی بازو به یشتریب

 ؟ آره  ؟ یکن  هیگر یخوایم -

 لحن.  بدهد نشان فضع خودش از نداشت دوست ارغوان

.  زدینر  اشک که شد یتلنگر ش ی برا فرهان یصدا  ی رانهیحق

 همان در.  کرد رها  را شیبازو  و نشاند لب یرو  یپوزخند فرهان

 : گفت حال

 !  یکن هی گر  خودت حال به یتونیم حال  -

  گذاشته یحوال  همان که یا  حوله و کرد دراز  را دستش فرهان

  به ارغوان به پشت.  ختدا ان  دوشش یرو  و برداشت را بود

 دهد اجازه  اگر  که کردیم احساس ارغوان.  رفتیم رختکن سمت

  شود ختم جا نیهم به یداشتن دوست چندان نه ی مکالمه نیا

 : آمد حرف  به بود افتاده  اندامش به که یلرز با!  است باخته

  رو کردن هیگر البته و کنمیم  هیگر مهمن که ییزایچ یبرا من 

  مدآ یاحساس رظن از چقدر یعن ی نیا.  دونمینم ضعف ی نشونه



 

244 
 

 مهرسا .  مسلخ

.  بدم نشون اشک با رو احساساتم  تونستم که هستم- یقو

 ! ترسم ینم شما از من حداقل  ؟ بترسن شما از همه  دی دار دوست

 همان.  گرفت  قرار  ارغوان به رو  دوباره  و دیچرخ.  ستادی ا فرهان

 ندبب " کردیم زمزمه دل در .  آمد بند نفسش ارغوان لحظه

  را شیقدمها  فرهان!   بود ه شد رید اما "!  وونهی د ببند ،  ارغوان

.   خواندیم  دخترک یچشمها از را ترس.  برداشت او سمت به

 ! ؟ زدیم شجاعت از دم که نبود ییپررو

 بودم گفته.  شهیم تموم ضررت به نیا ره یم ادتی زود حرفامو -

 .. دارمیم بر راه   سر از مشکلتمو

 تمام الیخ فرهان اما بود اش جمله ی امهدا منتظر ارغوان 

  ارغوان ی نهیس به محکم را  دستش.  نداشت  را حرفش کردن

.  شد پرت  استخر سمت به و  آمد بند نفسش که  یجور.  دی کوب

 فتدیب  آنکه از قبل و دیچ یپ فضا در وار اکو غشیج یصدا

 ی فاصله در را او و شد  حلقه شیبازو دور فرهان یدستها

 اده مآ و بسته را شیچشمها ارغوان .  داشت نگه بآ از یکینزد

 متوجه تا  دیکش طول هیثان  چند.  برود فرو  آب داخل که بود
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.  کرد باز را  شیچشمها.  شود فرهان ی دهنده   نجات دست

 : گفت ترسش از.  نداشت  آب با یچندان ی  فاصله صورتش

 ! ینکن ولم خدا تورو - 

 ذره   شیبرا کرد یم الیخ واقعا!  ؟ داشت تیحما  انتظار فرهان از 

  داخل را او خواستیم اگر! ؟ دارد تیاهم ارغوان یهاحرف یا

 استخر 

  نداشت امکان.  کردیم را  کار نیا هیثان از ی کسر در ندازدیب

 !  کند تعلل یا لحظه

 :  گفت فرهان 

 !  یاینم طبقه ن یا گهید بگو - 

 :  کرد تکرار ترس  با ارغوان

 !  امینم طبقه نیا گهید - 

 : دیغر نفرها

 ؟ یزنینم  حرف نتهد از  تر گنده  گهید - 
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  را هوا توانستندیم مطمئنا!  کند  تکرار را آن نداشت الیخ ارغوان

 رو باشه لزم که یحرف -!  نه  را زدن حرف اما کنند غیدر او از

 .گمیم

.  آورد در را ارغوان غیج نیهم و کرد شل یکم  را دستش فرهان

!   نداشت را او با یلجباز ی ه حوصل.  دی کش هم در ابرو فرهان

  خودش به گر ید  که بدهد او به  یحساب درس ت داش الیخ طقف

 ! بزند  هم بر را خلوتش ندهد اجازه 

 ! دمینشن ؟ یچ -

  توانستینم اما داشت وحشت آب  از!  بود گرفته  حرصش ارغوان 

  از باز آغوش  با توانستیم حداقل!  دیبگو راه ی ب و بد خودش به

   !کند استقبال مرگ

.  زنمیم رو د ی با که یفرح من و باشه ریپذ انتقاد دی با کارفرما -

 طبقه نیا امیم بازم کنم استفاده  سیسرو از بخوام اگه ضمن در

  رها را ارغوان دست و ندانست زیجا را شتریب یبخشندگ  فرهان! 

 زمزمه فرهان. شد خفه آب  در زود یلیخ غشیج یصدا.  کرد

 : کرد
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 !   اریب تم لیموبا برو حال  -

 که نبود مهم شیا رب!  رفت نتکرخ سمت به و زد یپوزخند 

  اش یجواب حاضر و دراز زبان  از!  نه ای هست  بلد شنا دخترک

 به دهان و نباشد  بلد شنا که ست ین احمق  آنقدر که بود مطمئن

 بلفاصله و بپوشد را شیلباسها داشت قصد.   بگذارد دهانش

  هم اول از !  برود کند رد را دخترک و ردیبگ ماهان با یتماس

 !  کند اعتماد او به  دی نبا دانستیم

  که یاصوات هم یکم و دیرس گوشش  به زدن پا و دست یصدا 

 مکث و رفت راهنشیپ سمت به  دستش!  بود نامفهوم نظرش به

 کرد 

!  ؟ بود رفته یعنی.  آمد ینم یی صدا نظرش به داد  گوش یکم

  بود محال.  انداخت رختکن باز در به ینگاه و دی چرخ فرهان

 از و کرد رها جا همان را  لهوح.  برود ادص  و سر بدون آنقدر

 لحظه همان و برداشت قدم استخر سمت به.  زد  رونیب رختکن

  تند پا شد چه دینفهم.  دید استخر در را ارغوان جان مهین بدن

 ارغوان کمر دور را دستش.   زد استخر داخل ی ا رجهیش و کرد

  شرت صو.  کرد رها استخر  کنار و دیشک بال  را او و کرد حلقه
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!   بکشد آنجا را دخترک نداشت الیخ. زدیم  یدیسف به یکم

  معمول حد از شتریب یانگار که  بود زبانش کردن کوتاه  قصدش

 :  غرید!  بود کرده  کوتاهش

   ا! نباشه تیباز  که نفعته به -

 ینیب یکینزد  تا را گوشش و شد خم.  امدین ارغوان  از ییصدا

 معده  لیحوا ییجا را دستش بلفاصله.  دیکشیم  نفس.  برد اش

 تینها در و بار سه ،  بار دو ،  بار  کی.  داد فشار و گذاشت اش

 از بود شده  جمع اش معده  در که یآب و خورد یتکان  ارغوان

. کرد سرفه یبار  چند.  دیکش ی قیعم نفس و آمد رونیب دهانش

  ی رفته هم در یابروها یحت.  دادینم را زیچ  چیه شیچشمها

  به را دخترک خواستینم هنک یا فکر با را خودش!   را فرهان

 حرکت آن هم خودش یبرا !  کردیم هیتوج بدهد | کشتن

 !   بود یاراد ریغ  شتریب که انگار.  بود هضم قابل  غیر عشیسر

 ! یدراز   زبون یادیز  ستین بلد شنا که یکس یبرا - 

  ینارنج تاپ.  ددا خودش به یتکان و کرد سرفه هم  باز ارغوان 

 یسیخ زور از و بود رفته بال   اش نهیس ی سهفق یکینزد  تا اش

 آن اما.  شد زیخ مین و کرد  مرتب را آن. بود  ده یچسب تنش به
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 جا از حوصله یب فرهان! بدهد  او به یجواب نداشت الیخ لحظه

 :   شد بلند

 ! ؟ یدیشن!  ستین کار در یدوم بار اما دمتی بخش بارو نیا -

 اما بود آمده  اج یکم حالش.  گرفت بال   را سرش  ارغوان

  وانهید ضربان قلبش.  دارد اجیاحت شیقرصها به  کردیم احساس

  را دهانش  نتوانست هم لحظه آن یحت!  بود  گرفته یا کننده 

 را زدیم چرخ سرش در که یفکر  حال همان در.  دارد نگه بسته

 : کرد زمزمه خودش با

 !  وننمهرب گراها همجنس کردمیم فکر -

  تن را شیلباسها و ودرب یلعنت نتکرخ آن به داشت قصد فرهان

  ارغوان که انگار اما.  برساند اتاقش به را خودش  بلفاصله و کند

 ! برود خانه به را شب آن نداشت الیخ

  تک.  دیلرزیم بود گذرانده  سر از که یاتفاق از بدنش هم هنوز

  سر ده یشن که یحرف از که یفرهان  به توجه یب  و کرد یا سرفه

!   شود بلند نیزم یرو از کردیم یسع ،  دوب شده  خکوبیم شیجا

 انیم را تاپش ی گوشه.  بزند را لشیموبا دیق د ی با که دانستیم



 

250 
 

 مهرسا .  مسلخ

  را اش یسی خ تا چلند مشتش در را آن و گرفت  شیانگشتها

  دی ق از را شی موها!  بود سیخ شی سراپا!  بود ده یفا یب اما. ردیبگ

  دبو  کرده  خوش جا شیموها یتارها یل  لبه  که یسیخ کش

 و است ده ی چرخ سمتش به فرهان  که نشد متوجه  و کرد رها

  گرفته درد سرش  و سوختیم  اش هیر!  کندیم نگاهش بیعج

. برد اش شقیقه  سمت به را دستش و نشست تنش  به لرز.  بود

 بود ممکن لحظه  هر انگار که بود شده   تند آنقدر  قلبش ضربان

  بار نبود  خوب چندان که ی حال با!  بزند رونیب نهیس  از قلبش

 :  آمد حرف به گرید

 ! کنمیم تیشکا ازت -

  را نگاهش و کرد  قلب  هم در  نهیس یرو را شی دستها فرهان 

. دوخت بود شده  رها اطرافش حال  که ارغوان  سیخ یموها به

  مضحک سبز  رنگ آن و شود دای پ یکس که کند باور توانستینم

  سطل خلدا  از را دخترک که انگار!  ندزب شی موها  نییپا به را

 رنگ

 ارغوان!  شدی نم سرش هم مد از یزیچ مطمئنا!   بودند آورده  در

 : آمد حرف  به گرید بار
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 ! کنمیم تیشکا حتما بذارم  رونیب خونه  نیا از که پامو -

 : کرد نگاهش یخونسرد  با فرهان

 ! یبکن کارو نیا یتونینم -

  ارکن هنوز که نیهم...  دلهره  ،  سرت ،  سرما از!  دیلرز یم ارغوان

 او گرید بار بود یکاف!  زدیم دامن  ترسش به بود ستاده ی ا استخر

  و دیایب بند  نفسش شهیهم  یبرا تا بدهد هل استخر داخل را

 !  شود بسته شهیهم یبرا شیچشمها

  ؟یبترسون منو پولت با یتونینم -

 که یزیچ از پوستش!  دیدیم  را نیا فرهان و د ی لرزیم اش چانه

  از چقدر که کردیم فکر  دشخو با فرهان و بود شده  تر دی سف بود

  دیسف پوستشان که ییزنها از چقدر! است متنفر دی سف پوست

 ! است متنفر است

 نیا  از شتریب ندارم یاجیاحت.یلرزیم یدار الن نیهم -

 بترسونمت 

.  ستادی ا ارغوان ی نهیس به نهی س و برداشت جلو به یقدم فرهان

 هر کردیم  احساس که بود شده  سست آنقدر  دخترک یازانوه
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 دستش که داشت  یبیعج لیم!   بخورد نیزم دارد امکان لحظه

.  شود خوردنش  نیزم مانع تا کند بند فرهان ی شانه به را

 : کرد زمزمه و انداخت ارغوان  یچشمها  به ینگاه فرهان

 !  یاخراج لحظه نیهم از تو -

 را حرفش تی جد با فرهان!  بود یکار یحساب اش  ضربه نیآخر

 : داد ادامه

  نیا به قبلش بهتره  یکن باز  رو دهنت یخواست که ییجا هر -

  فکر!   ادیب ادتی قراردادت یبندا و یکرد امضا یچ که یکن فکر

 !  یببند رو  دهنت تا کنه کمک بهت کنمیم

  به  بود کرده  زمزمه که یحرف مورد در یخوب درس داشت دوست

  دشوخ کردن تبرعه به یاز ین  که کرد ساحسا اما!   بدهد او

 و فکر نیهم آدمها ی هی بق مثل هم او اگر شدیم چه !  ندارد

 اجازه .  کردی نم یفرق فرهان یبرا! ؟ دیچرخیم سرش در الیخ

 ! بزند پا و دست خودش نادانی در داد

.  برداشت رختکن سمت  به را بلندش یقدمها او به پشت 

 ،  خودش از ،  بود یعصبان.  دانبم توانستینم آن از شتری ب ارغوان
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  به هیشب شتریب کارفرما یجا  به که یفرهان از و بدش بخت زا

 اجیاحت شی قرصها به.  بود امده ین جا نفسش هنوز!  بود جلد

 و افتان!  بود گذشته هم مصرفشان  ساعت از یحت ،  داشت

  از فرهان آمدن رونیب از قبل تا دیبا.  رفت بال  را ها پله زانیخ

 پول .  رفتیم آنجا

 چه!  جهنم به  ؟ بود شده  راجخ ا!  یمتیق ره به نه اما بود خوب

  بخور حقوق و یمعلم شغل همان به توانستیم! ؟ داشت یتیاهم

  سراغ منوچهر یبده یبرا توانستیم اصل !  گردد  بر رشینم و

  راثیم و ارث  سهم از یکم اگر شدیم چه!  برود چهرشی پر عمه

 ! ؟ بدهد را پدرش ی ده یکش بال 

  یجور.  بست  محکم دورو محض به و کرد باز را  آن دی رس در به

 نداشت الیخ اما.  دی رس هم فرهان گوش به بلندش  یصدا که

  وجود فرهان  افکار یایدر در مطمئنا.  کند یتوجه  دخترک به

 ! کند  ریدرگ را ذهنش که نداشت ییجا او ارزش کم

 سیخ یلباسها همان یرو  را شی مانتو چطور دینفهم ارغوان 

  را لشیوسا تمام . انداخت شر س یرو هم را  شالش و دی پوش

 و کرد جمع
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  غر  خودش با لب ریز.  زد رونیب ساختمان از ه یثان از یکسر در

 الیخ!  گردد بر باغ خانه آن به  دوباره  نداشت الیخ.  کردیم غر

  دست از را  جانش اگر!  ندیبب را  وانهید مرد آن گرید  بار نداشت

 را سقف ئنامطم! ؟ دادیم را آرزو جواب یکس چه! ؟ چه دادیم

  ارسلن از بعد!   بود جانش ارغوان! کردیم خراب فرهان سر یرو

 اش یزندگ یآرزو و دیام تمام اش یناگهان دادن دست از و

 .  بود ارغوان

 هر لب ریز.  د یلرزیم هنوز شی پاها و زدیم نبض شیها قهیشق

 !  کردی م فرهان  بار بود  بلد راه یب و بد چه

!   اده یز سرت از یقشنگ نی ا هب خونه!  اره ینم شعور که پول -

 ! ی ری زنج ی وونهید !  خنگ!  نادون

 :  گفت و شد بلند جا از شادمان بود ده یرس ینگهبان اتاقک به

  شانس.   اومد سفر از هم آقا  ؟ یبود ساختمون تو الن تا -

 . دمیرس تازه  منم.  یرفت بود کرده  فکر ینبو.  شی دی ند یآورد

 من که موقع نوا کردمیم ر کف.  بود نجایا خجسته من از قبل

 . یرفت نبودم
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  ریگ در و ده ی د را آقا که دانستینم.  دیکش یقیعم  نفس ارغوان 

  به توجه یب  ارغوان!  بود اورده ین شانس هم آنقدرها!  شده  هم

 :  گفت شادمان یحرفها

  ؟ یدار  آب اتاقکت تو -

 یمانتو.  خورد جا ارغوان ی شده  دیسف یلبها دنید از شادمان

 یزیچ نیا و شدیم سیخ شلوارش و تاپ سیی خ از رنگش کرم

 !  بماند دور شادمان دید  از که نبود

  ؟ خوبه حالت -

 : داد  تکان سر  ارغوان

 ؟ یدیم  آب وانیل هی - 

 ! آره  آره  - 

 . داد ارغوان دست به و برداشت آب یوانیل بلفاصله شادمان 

 . ایب - 

 یهادست با و  دیکش رونیب یقرص ی بسته اش کوله زا ارغوان 

  خورد آب سرش پشت و گذاشت دهان به را آنها از یکی لرزانش

  چند خورد که را  آب ارغوان.  کردیم نگاهش تعجب با شادمان. 
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 است شده  تر آرام کرد  احساس یوقت و  بست پلک هیثان

 : گفت شادمان به رو و کرد باز  را شیچشمها

 ؟ یدار م ورق و خودکار -

 همان در گرفت  سمتش هب و  برداشت یورق و  خودکار شادمان 

 : .آمد  حرف به حال

  ؟ رمیبگ نیماش  واست یخوایم! ؟ شده  یچ - 

 . ممنون آره  -

  خنده !  نبود ها یولخرج آن آدم ارغوان.  کرد تعجب شادمان 

 :  گفت و کرد یا

 ؟ یزد بانک ؟ خبره  چه -

  شتریب شادمان لحظه هر و نداد اش یشوخ به  یجواب ارغوان 

 :  داد دستش به و نوشت کاغذ یرو یزیچ.  شدیم متعجب

 الن تا کنم فکر.  ارمیب درش نتونستم استخر تو افتاد لمیموبا

  استخر از یتونست و ستین یزحمت واست اگه.  باشه سوخته گهید

 اگه.  برات نوشتم خونمونو ی  شماره  کاغذ رو.  اریب درش- برام

 .رمیبگ امیب بزن زنگ بهم شی اریب در یتونست
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  ؟یاینم فردا مگه - 

 !  نه -

 !؟ چرا -

 ! حال  -

  و کرد یسرسر یخداحافظ.   بود امده ین جا به هم  هنوز نفسش 

 :  گفت شادمان که شد رد اتاقک یجلو از

 .واست نگرفتم  نیماش -

 ! ستین مهم - 

  را خودش توانستیم.  بزند رونیب خانه آن از زود خواستیم فقط

  باز نبود یاز ین.  ردیگب نیماش جانآ  از و برساند یاصل ابانیخ به

  یخبر.  رساند  خانه به را خودش چطور دینفهم!  ستدیبا آنجا هم

.  بود آورده  شانس را  دفعه کی  نیا انگار و نبود یقادر خانم از

 به و رفت بال  ها پله از!  نداشت  شدن چیپ  سوال ی حوصله

  را وضعش  و سر آرزو آنکه محض  به. دیرس خودشان  ی طبقه

 : دکر  گرد چشم دید

 ! ؟ یا ده ی کش آب موش  مثل چرا -
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.  کند خشک را شیلباسها بود نتوانسته آنقدرها هم هوا یگرما

 :  گفت و نشاند لب یرو یلبخند

 !  استخر تو شدم پرت -

 : دی کوب  اش گونه به آرزو

 تاتنج یک! ؟ دختر یخواستیم یچ استخر تو!   سرم بر خاک - 

 .ه ریبم مادرت یا!  یستین بلد هم شنا ؟ داد

.  کاشت شیموها یرو ی ا بوسه و رفت ارغوان  سمت به 

 : گفت عیسر  ارغوان

 نییپا ی طبقه  رفتم ؟ آرزو یکنیم شلوغش چرا!   جونت از دور -

 !  استخر تو افتادم  خوردم زیل کنم استفاده  سی سرو از

 خدا به.  کار نیا سر نرو گمیم بهت یه!  یندار  رو به رنگ -

 .  ارغوان ست ی ن روشن دلم

 دوست.  دی خند هم باز ارغوان.  بود ناراحت صورتش لتحا

 !  بکشد آرزو  رخ به را خرابش حال نداشت

  خراب لممیموبا.  ده ی پر نیا واسه روم و رنگ.   هوی شد سردم -

  شنا تو که نه.  ارمیب درش نتونستم  استخر تو افتاد یعنی.  شد
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  یبوق عهد ی لکنته اون ی جنازه  نشد که شد نی ا!  قدرم یحساب

 !  بدم نجات رو

 . یخریم بهترشو دونه هی شال ی ا!  سرت یفدا -

  دیبا یگوش نی تر داغون دیخر واسه الن. ستی ن دستت متیق -

 .  بدم پول تومن ۲

 . ندارم یا استفاده  که من.  تو مال من لیموبا -

 .  رمیبگ شدو برم من.  کنمیم واسش یفکر هی حال  - 

 ؟ گهید یخوب جان مامان.  ارغوان -

 ؟  باشه دومم بار نی ا که گفتم دروغ تو به یک من - 

 ! مادره  من مال اتیباز  پدرسوخته!  خدا  ی شهیهم -

 !  خوبم  من!  کربل  یصحرا  به نزن - 

  دادیم فشار قلبش یرو را دستش.  رفت حمام سمت به و دیچرخ

 ادامه هم هنوز و بود شده  وعر ش  فرهان ی خانه از یفیخف درد. 

  رو کند استراحت و ردیبگ دوش که نیهم نستادیم اما.  تداش

 .  شودیم راه  به
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.  دی کش دوش ری ز را خودش و بست  پلک کرد باز که را آب ریش 

 از مدت تمام  رفتارش ،  نگاهش ،  فرهان یحرفها  تک تک

 سرما احساس هم لحظه آن یحت.  شدیم رد شی چشمها مقابل

  غضب و خشم پر نگاه  آن با و بود جا همان فرهان که گارنا. کرد

  کرد باز شتری ب را داغ آب و نشست تنش به لرز! کردیم اندازش بر

  تا

 .. شود گرم اش بسته خ ی تن یکم دیشا

**************** 

 که یزیچ برخلف و گذشتیم آمده  شیپ اتفاقات  از روز دو

  راحت الشیخ.  دو ب نشده  ارغوان از یخبر ،  کردیم فکر فرهان

  است انداخته رونی ب هم را خانه آن زن تنها خره بال  که بود شده 

 ! کند  یحکمران اش مردانه قلمرو در  توانستیم حال ! 

  به بپرسد یحت  ای کند چیپ سوال را فرهان نداشت جرات یکس

 و بود ده یپرس ماهان!  است انداخته رونیب را دخترک یلیدل چه

 حیتوض یا ذره  بدون " کردم جشرااخ " بود ده یشن کلم کی

 زبان از حرف تواندیم نگار فقط که دیفهم لحظه همان!  افهضا

 ی مسخره  نیروت  و یعاد یزندگ به دوباره !  بکشد رونی ب فرهان
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 ساینک روزها نیا که تفاوت نی ا با بود برگشته اش یشگیهم

 یسع نهیتهم ی خواسته به !   شدینم جدا او از هم هیثان کی

  یآنقدر اام بسپارد وا به را کارها ی همه و بدهد ششوزآم کردیم

  یآموزشها  یرو نتواند که دی پریم هرز نگاهش و بود هوا به سر

 یب بایتقر هم اصفهانشان سفر  کل یحت!  کند تمرکز فرهان

 مانده  جهینت

 .  بود

  حرف دنبالش  هم ینبو و آمد یم نییپا را خانه  یها پله فرهان 

 : دادیم را خبرها و زدیم

  گفتن هم ایآر  خانم البته.  نرا یم فیتشر عصر ی اریشهر یآقا -

 ؟  بدم شام سفارش.  انیم باهاشون

 . نه یاریشهر یبرا  اما آره  شوهرش و نگار یبرا - 

 . قربان چشم -

 نکهیا از قبل اما کرد باز را راننده  در.  بود ده ی رس نشیماش به 

  و افتاد طایح یانتها ساختمان به چشمش ندیبنش یصندل یرو

 :   دیپرس
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 ؟  شد یچ ساختمون ناو راتییتغ -

 :  داد جواب بلفاصله و کرد دنبال را فرهان نگاه  خط ینبو 

 ادامه رو کار  بتونه که هستن ی مطمئن فرد دنبال یناظر یآقا -

 .  نشده  دایپ یکس متاسفانه هنوز.  بده 

 . بشه تموم  کارش دیبا ماه  ۴ از کمتر -

 . کنمیم یری گیپ امروز قربان شهیم اطاعت - 

 اجازه  یکنجکاو حس اما شود   نشیشما سوار تاسخو دوباره  

 : گفت و بست را نیماش در.  نداد

  ؟ شده  تموم دوم طبقه کار یگفت -

 .  رفته شی پ زودتر کارش  نییپا به نسبت اما.  نشده  تموم -

 :  گفت ینبو که بود ستاده یا مردد فرهان

 ؟ دینیبب  دیدار دوست -

 

 به و ددا یتکان شیپاها به ،  بدهد یجواب آنکه  بدون فرهان

  افتاد راه  دنبالش سکوت در ینبو .  برداشت قدم ساختمان سمت
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 که یا رانهیو به فرهان نگاه  و شدند ساختمان وارد دو هر. 

  خراب نییپا ی طبقه یوارهاید تمام بایتقر.   افتاد بود مقابلش

.  دیرسی م نظر هب قبل از تر  روشن و بزرگتر فضا و بود شده 

 به.  رفت بال  ی طبقه سمت هب و زد نییاپ ی طبقه در یچرخ

  افتاد سالن وسط شکل یلیمستط طیمح به چشمش ورود محض

  به دی د را فرهان ی ره یخ نگاه  که ینبو بود نشده  کامل انگار که

 :  آمد حرف

 به البته.  کنن کار اتاق به لی تبد رو قسمت نی ا داشتن قصد -

 . نکنم اه تباش اگه باشه  شهی ش سرتاسر بود اررق  وارید یجا

 همان با را آنجا و زد یچرخ.  برداشت جلو به یقدم فرهان 

.  کردینم خطور یزیچ نیهمچن  ذهنش به.  کرد تصور ها شهیش

 اشاره  ینبو.  بود  رینظ یب نظرش به بود داده  دخترک که یطرح

 :  گفت و کرد کاره  مهین ینقاش به

  دشمور در یلیخ.  بکشن یخاص  ینقاش دبو قرار  قسمت نیا -

 رنگ نکهیا و  گفتن ایدر هی طرف از.  زدن حرف و دندا حیتوض

 . خوره یم هست ذهنشون تو که یل یوسا به شی بند
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   بود گفته را  طرحش ازیپ تا ر ی س از که بود وراج آنقدر دخترک 

 به که ییجا تا. کرد منتقل فرهان به را  شیحرفها تمام هم ینبو

  گوش در کتردخ یصدا.  کرد تصور را طبقه آن دشیم یراحت

  شی برا تاب و  آب با که بود خودش که انگار و زد یم زنگ فرهان

 نبود که شکر را خدا.  دی کش هم در را شی ابروها.  کردیم فیتعر

 !  بخورد را مغزش تا

  ؟ بده  ادامه رو طرح نیهم شهیم دایپ یکس - 

 کار اما هستن بخو طراح هی کردن  دایپ مشغول یناظر یآقا -

  سخته کمی م یبسپر گهید یکی  تدس به می واخب  رو مهین و نصفه

 .  ستین ممکن ریغ اما. 

 راه  طبقه آن در گرید یکم و  دیکش صورتش به یدست فرهان

 از بهتر را او که ینبو!  بود  جنگ در خودش با انگار.  رفت

 خودش 

 : آمد حرف به شناختیم
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 سر از رو کارشون و گردن بر  گانهی خانم دیبد اجازه  شما اگه - 

  ستین کار از یخبر اما انیم گرا  کار که شهیم یروز دو.  نریبگ

 !  آقا شمیم تونیبزرگوار  و لطف ونیمد دیبد اجازه  اگه. 

 بلد ینبو.  برداشت فرهان یها شانه یرو از یبار  حرف نیا با 

  مردد فرهان که یوقت و کند مطرح را اش خواسته چطور بود

  یآقا که درکیم بهانه را خودش ی خواسته.  دن ک کمکش است

 آن طرح از که  دانستیم خوب!  برساند اش خواسته به را خانه

  را نفسش فرهان! است کرده  مکث آنقدر که آمده  خوشش طبقه

 :  فرستاد رونیب

  فهمش ری ش و دیبگ بهش دوباره  رو نیقوان!   گستاخه یلیخ -

  دیکن

 : کرد خم را سرش ینبو

 ممنون.  هست بهشون حواسم شخصا حتما.  آقا  دیکرد لطف -

 . لطفتون از

 شده  راحت الشیخ.  زد رونیب ساختمان  از و داد تکان سر فرهان

 نکهیا خاطر  به نه.  گرددیبرم کارش سر وراج  دختر که بود
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  سراپا وجودش  که!  بگذارد خانه آن به قدم  هم باز خودش

  شی پ زودتر رشاک ساختمان آن آنکه خاطر به شتریب!   بود دردسر

 ! شود کامل  بود نشسته ن فرها  دل به که ی طرح آن و برود

************************* 

  به ختهیر هم به که ییموها و شده   کج سرش یرو که یشال با

 بسته  جا جابه شی مانتو یها دکمه.  رفت جلو یکم  دیس ریم نظر

 لحظه همان.  دراز را دستش و کرد خم را کمرش.  بودند شده 

.  دی د را ستورپ نام.  دیزلر بیج  در لشیموبا که گردد  بر تاسخو

 : داد جواب بلفاصله

 ! ؟ هیچ - 

 ! ی بخور جوب آب دی با یبرگرد!  ایبش مونیپش نمینب وقت هی -

 :دی غر  ارغوان

 !  ذات بد!   پرستو بهت لعنت یا -

  را لیموبا و کرد  قطع را تماس.  دیشن  را پرستو ی خنده  یصدا

 یور  شتری ب را شی موها کرد یسع.  داد  سر  بشیج داخل

 به لعنت!  نباشد مشخص اش چهره  حداقل  تا زدی بر صورتش
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  ارغوان شدن آبرو یب به آخرش که دوستانه یشدنها  جمع نیا

  چشمک درست  توانستینم که بود چه او تقصیر!  شدیم ختم

 ! ؟ بودند باهوش حد از شی ب شیدوستها نکهیا ای! ؟ بزند

 چیه شب از ساعت آن که کرد شکر را خدا و ستاد یا جاده  کنار 

  و کرد دراز را دستش که ن یهم.  شودینم رد آنجا از ینیماش

.  شدند رد مقابلش از هم سر پشت نهایماش گرفت ییگدا ژست

 : دی غر  ارغوان

 !  بود  یشانسعل اسمم داشتم شانس  اگه من -

 هکنیا ای زدیم ییگدا به را خودش دیبا ای.  بود  شانی باز مجازات

  نکهیا تا ببرد ار خودش یروب آ  دادیم حیترج!  خورد یم جوب آب

 نهایماش!  فتدیب دکتر و دوا  به فیکث آب خوردن خاطر به بعدا

  که یالوگید  توانستینم ارغوان که شدندیم رد سرعت با آنقدر

  ستاده یا تر طرف آن یکم سردار!  دی بگو را بودند کرده  مجبورش

.  دهدیم انجام را مجازاتش مو هب مو ارغوان شود مطمئن تا بود

  را شهیش و کرد کم را سرعتش ارغوان دنید با انه یماش از یکی

  را دستش!  بگذارد تمام سنگ که  بود ارغوان نوبت.  دی کش نییپا

 :  گفت و برد جلو
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 از ریخ.  دمیم رو بچه تا ۸ خرج.  کن کمک من به آقا -

 شال یا ،  هشب طل  یزنیم دست خاک به شال یا ،  ینیبب تیجوون

 .کنمی م دعات.  هباش راه  به رو تیزندگ

  ۸ بود شده  باورش  هم خودش که بود رفته فرو نقشش در آنقدر

 خنده  یصدا.  کشندیم را انتظارش خانه در قد  مین و قد ی بچه

 او به یا جانانه یشو خفه " داشت دوست و دیشن یم را سردار ی

  آشنا گوشش  به راننده  مرد یصدا.  کردیم یخوددار  اما دیبگو

 :  بود

  ؟ کنمینم اشتباه  ؟ دختر یدت خو!  ارغوان -

 یرو مو  آنقدر.  گرفت بال  را سرش چطور دینفهم ارغوان

 صی تشخ را  مرد صورت بود نتوانسته که بود ختهیر صورتش

  بسته دهانش.  دیپر رخش از  رنگ مقابلش مرد دنید با.  بدهد

  خودش با دل در . ماند هوا و نیزم انیم همانطور دستش و شد

 "!  نداشتت نساش اون با حترو تو " کرد تکرار

 !  پاشا -
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  بود فهمانده  او  به خندانش صورت.  بود کرده  زمزمه  را پسر نام 

 آنها به سردار!  است شده  دیبا که یزیچ از  تر مضحک که

 :  برد نیماش داخل را دستش بلفاصله پاشا دنید  با و شد کی نزد

 . مید ید شمارو ما عجب هچ.  دارید  مشتاق آقا -

  بردارد ارغوان یرو از را خندانش اه گن نداشت الیخ که پاشا 

 :  گفت و فشرد را سردار دست

 ! نهیچینم برنامه یحساب و درست که مژگانه ریتقص -

  مرتب را شی موها و برد شالش سمت به دست بلفاصله ارغوان

 درست را شی مانتو یها دکمه  کرد یسع عجله با  بلفاصله.  کرد

 : گفت خنده  با پاشا.  کند

 !؟ هیوضع چه نیا -

 :  داد جواب ارغوان یجا به سردار 

 یوقت تا.  بود مجازاتش نمیا.  باخت میکردیم ی باز چشمک - 

 !  رستوران تو ادیب نداره  حق  اره ین در پول شیی گدا از

 : گفت و  آورد در ییادا سردار یبرا ارغوان

 !   یخوب تو - 
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  و دیشک رونیب یتومان هزار  ده  اسکناس بشیج از خندان پاشا

 : گفت

 . پول نمیا -

 :  شد معترض سردار

 !  ستی ن حساب  نیا ییآشنا تو.  ست ین قبول نه -

 :  گفت و د ی کش پاشا دست از  رو پول ارغوان

.  که رمیبگ بهیغر از نینگفت.  ارین در قانون خودت  از یالک -

 !  پول نمیا.  ریبگ پول نیگفت

.  دنیبب را آن پرستو  تا داد تکان هوا یرو را ناساسک و برگشت 

 :  گفت حال همان در سردار

 به دلمون ،  ی بخور میبد جوب آب اول همون  از گفت آرش -

 !  اومد رحم

 ؟ جاده  کنار نیانداخت منو و اومد رحم به دلتون -

 ینهایماش  کنار را نشیماش خندان  هم پاشا.  د ی خند زی ر سردار 

  راه  رجلوت  سردار.  گرفت قرار  ارغوان ارکن و  کرد  پارک گرید

 پاشا لحظه همان.  سرش پشت هم پاشا و  ارغوان و رفتیم
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  دارید از که یسرخوش  همان با و انداخت ارغوان ظاهر به ینگاه

 : آمد حرف به بود داده  دست او به  ارغوان ی دوباره 

 !؟ یرنگ یرنگ یچطور - 

 در.  داد  پاشا نشان را فشیرد یدندانها و زد  لبخند ارغوان 

 :  دمآ حرف به حال همان

 خاطر به رو زادت  خواهر ی کله ،  تو برم خوامی م النم!  خوب -

 ! ؟ ستین که یمشکل.  بکنم شیلیتخ  یمجازاتا نیا

 :  دیخند پاشا

 اومدم روزه  چند.  شکارم دستش از خودمم!  باش من مهمون - 

  ! نهی بچ ستین بلد یحساب  و درست ی برنامه به رانیا

 ! یاومد خوش -

  به نگاهش یوقت اصول .  نخندا و ق یعم.  کرد   نگاهش پاشا

 یانرژ سراپا دختر  نیا.  بخندد توانستیم فقط  افتاد یم ارغوان

 ! بود 

 . ممنون -
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  دنشانید  با پرستو.  شدند رستوران وارد هم ی شانه به شانه

 :گفت

  ؟ یکرد یزن جر باز -

 : انداخت نیچ را  اش ینیب ارغوان

 ! خوردم بازومو نون ؟ هیچ یزنرج - 

 

.  گرفت پرستو چشم مقابل را اسکناس و زد شی زوا ب به یا سهوب

 ریمس و بردند  ادی از را ارغوان مجازات یهمگ پاشا حضور با

 کردیم شکر را  خدا ارغوان.  شد  ده یکش یگرید سمت  به صحبت

  که نبود یکار  یباز طول تمام!  بکشد یراحت  نفس تواندیم که

 اصل  ،  نبود خودش دست!  باشد نکرده  مجازات  انعنو به

  باز یادیز را  چشمش کی!  نبود  بلد!  بزند چشمک توانستینم

 اتم بود قرار  که انگار.  بستیم مهین تا را یکی آن و کردیم

 !   بود سخت زدن چشمک اندازه  همان به نظرش به!  بشکافد

 :  گفت و کرد باز اش ییدا یبرا  ییجا مژگان
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 به نیهم واسه . یایب نجایا یباش داشته وقت کردمینم فکر -

 . نگفتم یزیچ ها بچه

  هنوز که یحال  در.  کند دایپ را ارغوان  تا چرخاند  را نگاهش پاشا 

 : داد جواب داشت لبخند

 ! ؟ بدم دست از رو یهم دور نیا شدیم مگه -

  از که یجور!   کرد فرو  ارغوان یپهلو به بایتقر  را آرنجش  پرستو

 :کرد زمزمه  و دی پر درد

 ! ؟ ینداز یم جفتک چرا!  ؟ شد یادیز تونج ی و کاه  باز - 

 را شیلبها آنکه بدون و کرد پاشا به ینامحسوس ی اشاره  پرستو

 : کرد زمزمه بدهد تکان

 ! بده  دست از رو یدورهم بود محال ؟ گفت یچ یدیشن -

 :  گفت و کرد  پرستو ی مانده  ثابت یلبها به ینگاه ارغوان 

 ! خب نبز حرف درست ؟ یکنیم ینجوریا نتوهد چرا -

 : انداخت نیچ را اش ینیب  وپرست

 !  یستین باغ تو اصل  - 
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!   شد ارغوان الیخیب کل به و  چرخاند ایدر سمت به را شیرو

  بزنند جاده  دل  به بودند گرفته می تصم ها هفته  آخر معمول طبق 

  ریم فشم جاده  یرستورانها  از یکی به راهشان آخر تینها در. 

  : آمد حرف هب پاشا !  چشمک بازی بساط و دیس

 ! ؟ شد تموم تونیباز اومدم من -

 :  گفت  عیسر  پرستو

 .  بازم میکنیم یباز!  نه -

 : گرفت بال  را ش یدستها ارغوان

 التونیخ  دینکن آب ریز سرمو تا امشب.  ستمین گهید من - 

 !  شهینم راحت

 :  دیخند مژگان

 . میگیم آسون یمجازاتا  نترس -

 ! کردم باور منم یگفت  تو!  خودت جون آره  - 

 :آمد حرف به آرش 
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  از یجور هی.  یدیم انجام مجازاتارو ی همه توام که نه - 

 ! بالخره  یریم در رشیز

 :  آمد حرف به هم  باز ارغوان 

  ارغوان.  نی بکش منو نیخوایم کاراتون با باشه شماها به اگه -

 !  ست مرده  ارغوان ه ی از بهتر زن جر

 : گفت یلودگ با سردار

 ! ریتکب -

 : آمد حرف به بود نشسته ایدر کنار ستدر که یعل

 !   دوستان دیکن  یدار آبرو میدار یخارج مهمون -

 : گفت پاشا

 شما نیب یوقت یول هست  بال  سالم و سن.  دیباش راحت - 

 !  شمیم جوون دوباره  انگار امیم جوونا

 : گفت عیسر پرستو 

  !  عدده  هی سن - 

  : کرد زمزمه  پرستو گوش کنار یلب ریز  ارغوان
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 !  روشن شهاب چشم -

 :  داد  را جوابش همانطور هم پرستو 

 !  گمینم خودم واسه.   یبر بندازم بهش تورو خوامیم - 

 ؟ وقت هی  نشه زحمتت -

  باشه خدا به توکلت شهیم یچ مینیبب یول هینیسنگ ی پروژه  -

 !  جوون

 ! وضع لځ -

  خودش یرو را پاشا نگاه  ینی سنگ هنوز و گرفت پرستو از نگاه  

 جواب لبخند با را لبخندش بتواند آنکه از قبل.  کردیم سسااح

  لشیموبا ی صفحه به ینگاه.  خورد زنگ لشیموبا بدهد

  از که بود نمانده  یزیچ صفحه یرو ینبو نام دنی د با انداخت

 : گفت  پرستو!  نییپا شود پرت بودند نشسته شی رو که یتخت

  ؟ هیک - 

 !   ینبو -

 : دیکش هم  در ابرو پرستو
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 .  نده  جوابشو! ؟ بهت زده  زنگ ییرو چه با -

 در بد یوراج تو من اسم!  دختر ریبگ دهن به  زبون قهیدق هی -

 ! رفته

  را تماس حال همان  در.  گرفت فاصله یکم و آمد نییپا تخت از

 : بزند حرف یجد کرد یسع  و کرد برقرار

  الو؟ - 

 :  دی رس گوشش به ینبو یصدا

 شب از ساعت نیا که کنمیم یاهوخ عذر.  نهاگی خانوم سلم -

 .   گرفتم تماس باهاتون

 .  دییبفرما کنمیم خواهش.  ینبو  یآقا سلم -

 دوباره  هفته  اول از دیتونیم  که برسونم اطلعتون به  خواستم

 ..  -ایآر یآقا.  کارتون سر  دیبرگرد

 تمام گران ارغوان یبرا بود کرده  انیب که یجور و ینبو حرف

 :   دیپر ینبو حرف بین!  شد

 ای. ندادن حیتوض  براتون خوب  ایآر یآقا انگار ینبو یآقا -

 اخراج رو بنده  ا یآر یآقا که درسته!   رفته  خاطرتون از شما دمیشا
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.  بذارم خونه اون یتو پامو گهید ندارم الیخ من اما.  کردن

  ایآر یآقا ی خونه طیمح.  مداد  استعفا هم بنده  ینوع به یعنی

  کار یبرا خوب طیمح هی عنوان به بتونم من که ستشین یجور

 ! سلمت به مارو و ریخ به شمارو.  کنم  حساب روش

 الیخ!  زده  وحشت  البته و بود دلخور ارغوان.  کرد مکث ینبو 

 ! ؟ بود شده   ریس جانش از مگر . بگذارد خانه  آن به پا نداشت

 راک یهمگ که!  است برگشته یدار برده  عصر به  کردیم احساس

  که هم وقت هر.  باشد یراض خانه یآقا تا بکنند جان و بکنند

 !   نزنند دم هم هیبق.  دی بگو ناسزا و بزند شلق  نبود یراض

 .  دیباش داشته یبهتر یشغل فرصت  کنمینم فکر گانهی خانوم -

 !   ستین پول  یچ همه - 

  از!  شدیم تر د یناام ینبو ظهحل هر و دادیم جواب قاطعانه  ارغوان

  اتفاق اوردیب  خوش زبان با را  ارغوان نتواند رگا دانستیم یطرف

 ! کشدینم را کس چ یه انتظار یخوب

 . دیکن فکر بدم زمان بهتون تونمیم ؟ هستش تون آخر حرف - 
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 و فرخنده  به.  ریبخ شبتون.  گفتم بهتون رو ممیتصم - 

 !  دیبرسون سلم هم شادمان و خجسته

 یلیفام با نفر  سه آن یبرا دلش  که البته.  کرد قطع را تماس

  به را خودش  نداشت الیخ اما!  شدیم تنگ خوشحالشان یها

.  نداشت  یتیشخص ثبات ا یآر فرهان نظرش از.  بدهد کشتن

  نیا سالم آدم که البته!   بود شیپر روان و  وانهی د هم دیشا

 . کرد ینم  را رفتارها

 : نشست پرستو کنار و برگشت تختشان  سمت به

 !؟ شد یچ - 

 .  کار سر برگردم گفت - 

 ! خود یب -

 گفتم نویهم منم -

 !  کردنش دایپ کار با جونت سوگل از  نمیا!   نیآفر -

 ! لجی باهاش انقدر چرا دونمینم.  هیخوب دختر سوگل -

 :  انداخت نیچ انزجار با را  اش ینیب پرستو 
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.  بوده  مشکوک شهیهم!   میدیند  دختر نیا از یخوب  چیه که ما -

 و خانواده   از سر نه ده یم تو  به شی گزند مکان و جا از خبر نه

  تو یچ همه از که هیدوست چه نیا.  آورد در شهیم کارش و کس

 ! ؟  یدونینم ازش یچ یه تو و خبره  با

 حال  تا ینخوند  کتاب!  گران درون.  زننینم حرف ایسر هی -

 ییجا به که واهلل به.  بره  بال  معلوماتت بخون کتاب تا ۴؟

 موز ی دختره   نیا هنوز چرا ی خوند رقدان که تو  - ! خوره یبرنم

 ،  یپسر دوست که بگه اومده  حال  تا اصل  ؟ ینشناخت رو مار

 به یربط که نیا گهید! ؟ نه ای داره  یزیچ یشوهر  ،  ینامزد

 تونیدوست ماشال ! بشکافه   خوادینم اتمم!  نداره  ییگرا درون

 !   خودش از بگه دیبا یزیچ هی.  گهی د شده  دار شهیر

 که یمرد با سوگل یهمراه و افتاد دیسف بنز  آن ادی هب  ارغوان

  که بود شده  سوگل پرت حواسش!  بود نبرده  فرهنگ از ییبو

 : کرد  شی صدا پاشا

.  بزن ما  به یسر هی حتما  یداشت وقت اگه روز هی ارغوان -

 !  ندتیبب  خوادیم دلش یحساب مامان
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 با اصل !  اشتدن لکسوز پاشا که فیح.  آورد لب یرو یلبخند 

  باز!  ولغیر کند ازدواج سوار لکسوز مرد با بود کرده  عهد  خودش

 یا غره   چشم و کرد احساس شی پهلو در را  پرستو آرنج هم

 : داد را پاشا جواب و رفت بهش  نامحسوس

 !  دنشونید امیم حتما بذارن زندم اگه شال یا -

 به یکس هر  و شد تمام که  بود شب ۱۲ ساعت شانیهم دور 

  بود قرار مژگان  شهیهم معمول طبق .  رفت اش خانه سمت

  اش زاده  خواهر شدن قدم شیپ از ریدلگ پاشا.   برساند  را ارغوان

  ترک را رستوران ییتنها به زانیآو یلبها با ارغوان رساندن یبرا

 فکرش تمام.  نداشت زهایچ نیا به یتوجه  اما ارغوان.  کرد

  سوگل تدانس یم که هالبت.  پرستو  یحرفها و  بود سوگل شیپ

 را شانیحدود  آدرس اما بداند ق یدق آنکه نه!  کندیم یزندگ کجا

  به که یاتفاق بار کی هم آن.  بود ده ی د هم را مادرش!  دانستیم

  به که بود هیحاش یب و مهربان آنقدر سوگل.  بود آمده  مدرسه

 . کردیم یرو اده یز پرستو نظرش

************* 
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 مگه آخه. نره  رونیب دیابن خونه نیا از یحرف چ یه گفتن بهم -

 دارن یچ اصل  ای! ؟ ترسنیم انقدر  که کننیم کاریچ خونه نیا تو

  یبزرگ اون به  خونه شهینم باورت ؟ آدم واسه ذارنیم بپا مدام که

  کشف رو ی چ همه یبچرخ  یبر یشیم وسوسه یه یقشنگ و

!  ینر ییجا و ینکن یخرابکار که هدنبالت یکی مدام اما یکن

!   شی بخور نذارن بعد بدن نشونت یبستن که  نهمویم نیا لثم

  دلش آدم  نکهیا هم شهیم حروم شهیم آب یبستن هم خب

 اون از یحساب و درست خودش نه.  خب بخوره  یبستن خوادیم

 ذاره یم نه و کنهیم استفاده  خونه

 نداره  جرات یکس هک اخمه بد انقدرم!  ببره  رو اش استفاده  یکس

 کار  توش که یساختمون از ممقد هی من!  بزنه حرف حرفش رو

  نیا پشت نمیبب مونده  دلم به اصل .  نرفتم تر طرف اون کنمیم

 ..  بزرگ ی محوطه هی آخه!  خبره  چه ساختمون

 :  گفت  و دیپر  شیحرفها  نیب سوگل

  ؟ ینرفت یاصل ساختمون سمت حال  تا یعنی -
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 کار که مه  یساختمون اون از گمیم دارم!  شهو خ دلت بابا نه -

 !  رمینم یورود در تا ییتنها کنمیم

 منم یکرد ف ی تعر که نجوریا.  ینینب رو خونه اون کل فهیح - 

 . نمیبب رو اونجا خواست دلم

 یعنی.  بذارم خونه اون تو با شهی نم قسمت گهید!  کن ولش -

!  داره  یروان یروح مشکل ای آر خود گمیم من!   رمینم که بهتر

 احساس آدم!  ؟ اخمه بد رانقد و هیورنجیا یمرد  کدوم وگرنه

 یک هر به گلوله  هی یکی باشه دستش دم تفنگ هی اگه کنهیم

  انقدر بگم خوام یم یعنی!  زنهیم باشه گرفته قرار  راهش سر که

 !  طاقته و صبر یب

 !  -خوبه یلیخ پولش.  نده  دست از کارو نیا گمیم که من

  پول اون بتونم که باشم زنده  دیبا!  ها مهمه منم نجو سوگل - 

 ! . کنم خرج رو

 طبق  هم تو از و بود گفتن من از ،  زمیعز ی دونیم خودت -

 !  دنینشن معمول
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 سر یخداحافظ با و کرد جا  جابه شانه یرو را  فشیک سوگل 

.  شد مردد قبل  از شتریب ارغوان.  زد رونیب مدرسه در از یسر

  چند!  گذشتیم ینبو ی دوباره  شنهادیپ از که بود  یا هفته کی

  داشت پا کی ارغوان مرغ بار هر و بود گرفته تماس هم گرید بار

 دوست ! 

  گذراندن خوش کردن کار نیح.  شود ایآر فرهان ی برده  نداشت

  خوش شدینم دایپ خانه آن در که یزیچ و داشت تیاولو شی برا

 که البته.  بودند شده  مرده  دل آنجا همه که انگار!  بود یگذران

 !  بود مه عبوسش  ی هخان صاحب خاطر به

 

  کوچه از سر. زد رونی ب مدرسه در از که بود ینفر  نی آخر بایتقر

 سمت به را شیقدمها و آورد  در یشگیهم آرام و خلوت ی

  که بود ده ینرس  هم کوچه اواسط هنوز.  کرد کج یاصل ابانیخ

.  گرفت رقرا کنارش  یدود یها  شهیش با یرنگ یمشک نیماش

  کار فکر  سرش در  هم هنوز.  تبرداش قدم  توجه یب ارغوان

  بود پرستو طرف کی از.  دیچرخیم فرهان یبرا نکردن ای کردن

 گرید طرف از  و کند رها را کار آن خواندیم سرش در مدام که
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  داشت اصرار مدام و کردیم بهانه را  خوبش حقوق که بود سوگل

 و بخور حقوق که تنسدایم  خوب سوگل.  گردد بر کارش سر

  مثل!  بود ارغوان مثل هم خودش.  رسدینم ییجا به یمعلم رینم

 بهتر را ارغوان حال پس.   نبود اش پشتوانه پولدار پدر پرستو

 پشت از ییصدا که بود خودش الیخ و فکر غرق. کردیم درک

 : کرد  جلب را توجهش

 کنمیم فکر ؟ دی بخون برام رو آدرس نیا شهیم.   دی ببخش خانوم -

 . شدم  گم نجایا

  زده  چشم به یاه یس یآفتاب نکیع دمر.  دیچرخ عقب به ارغوان

 ستاده یا نشیماش کنار د، یرسیم نظر به کلیه ی قو  بایتقر و بود

  در که یکاغذ به را نگاهش و گشت بر را رفته راه  ارغوان. بود

 یزیچ بتواند  نکهیا از قبل اما. دوخت داشت قرار مرد دست

 و نشاند نیماش داخل را او و گرفت  را دهانش یجلو  یکس دیبگو

 افتاد راه  به نیماش یزدن هم بر چشم به

************** 

 لب به را آن و گرفت اشاره  و شست انگشت نیب را گارشیس

 زیم یرو از را شرابش لسیگ  و گرفت یقیعم کام .  کرد کی نزد
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  شیانگشتها انیم را لسیگ و کرد نگاه  آن به یکم.  برداشت

 : دیشن را مرد یصدا.  خاندرچ

 !  اصل اصل.  کن تست کمی شما.  نوعشه نیتره ب از - 

  چشم مقابلش سال انیم نسبتا مرد به و ستاده ی ا کنارش ماهان 

.  بست چشم و  کرد کینزد ینیب  به را لسیگ فرهان.  بود دوخته

  یرو را شیلبها.  دی کش هیر  به را شراب عطر و گرفت نفس

  شراب.  ختیر  دهان به را اتشیمحتو از یکم و  گذاشت لسیگ

.   برگرداند لس یگ داخل تینها در و کرد مزه  مزه  و چرخاند را

 .  نبود یالکل مشروبات خوردن اهل

 :  آمد حرف به فرهان.  گرفت   دستش از را  لسیگ ماهان

 !   ستی ن خوب -

 :  آمد حرف به مرد. زد گارشیس   به یگرید پک

 ! ؟ ستی ن خوب دیگیم چطور.  نوعشه نیبهتر از -

  حال همان در.  انداخت آن به ینگاه و شتبردا را شراب یبطر 

 : گفت

 !  شده  پر یدست -
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!  بفهمد فرهان نداشت انتظار  دیشا.  دیپر مرد رخ از رنگ 

 :گفت بلفاصله

 . شده  یاشتباه  حتما آقا -

  مرد به میمستق را نگاهش و  گذاشت زیم یرو را یبطر فرهان

 ره دوبا.  بود کرده  دستپاچه  را او یابسح شیچشمها.  دوخت

 :  ددا حیتوض

 رو اشتباه  یبطر من حتما یعنی.  شده  اشتباه  ایبطر دیشا - 

 . آوردم

.  دیبگو یزیچ نبود یازین.  دوخت ماهان به را  نگاهش فرهان 

  که نیهم.  برود مرد سمت  به ماهان که بود یکاف نگاه  همان

 : آمد حرف به دمر بلفاصله رفت شیبازو  سمت به دستش

  شهیهم که من.  شده  یاشتباه .  دمشرمن  من ایآر یآقا -

  دمیم قول.  دیبگذر خطام از و  بار نیا. کردم کار براتون صادقانه

 . شده  اشتباه .  بدم انجام درست رو یچ همه  گهید ی دفعه از

 یرو یگاریجاس داخل را گارشیس فرهان.  دیلرزیم بدنش تمام 

 انگشت.  شد بلند تشیریمد یصندل یرو از و کرد رها زشیم
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 ،  داد تکان ماهان به رو و چسباند هم به را اش یانیم و ه اراش

 عقب و کرد رها را مرد یبازو هم ماهان.  ردیبگ فاصله که یعنی

 .  ستادیا مرد مقابل و  کرد یشرویپ یکم  فرهان.  رفت

!  نگفتم یزی چ یآورد برام آشغال ودکا بار یقاط  قبل ی دفعه -

 نییپا یها کوچه  پس کوچه ی سازه  دست شرابت که بارم نیا

 . یبر  کنم ولت مجازات و هیتنب بدون که  شهینم.  شهره 

 : کرد زمزمه  یترسناک لحن با و آورد تر نییپا ی کم را شیصدا 

 !  داده  دست از عقلشو ایآر فرهان گنیم ینجوریا - 

 و بود فرهان  شخندین به  نگاهش.  دیپر مرد رخ از رنگ 

  شده  یا شهیش  یوگ  دو به لیتبد  یحس یب زور از که ییاچشمه 

 !  بودند

 !  ببخش شما.  کردم  اشتباه  آقا -

 . ذاره ینم کارمون روال یول بخشم خوامیم من !  شد فیح -

 : گفت و برگشت  زشیم سمت به 

 !  ماهان - 
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 از را او و گرفت را مرد یبازو و  گذاشت جلو قدم بلفاصله ماهان

  اما دیرسیم گوشش به مرد یالتماسها یصدا.  برد رونیب اتاق

  به را اش هیتک و نشست زشیم پشت.  نداشت یتیمها شی برا

  و شد اتاقش وارد ماهان بعد یا قهیدق!  داد  استشیر یصندل

 :گفت

 . ها بچه به سپردمش -

 !  رنی نگ سخت ادیز -

 . ره یم ینم -

 :  گفت و داد تکان د ییتا ی نشانه به  را سرش فرهان 

 . کن دایپ رو گهید یکی -

 چشم  -

 ینبو نام به ینگاه.  خورد زنگ نفرها لی موبا لحظه همان

 :  داد جواب را  تماس و انداخت

 !  بگو -

 :  گفت حوصله یب فرهان.  برد یکی رو  دختره  نیا آقا -
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 !؟ هیک دختره  -

 .  بدهد حیتوض یشتریب  آرامش با کرد یسع  بار نیا ینبو 

 .  بردنش و نیماش تو انداختن ور گانهی خانوم الن نیهم -

 که انگار لحظه کی اما.   بود برده  ادی از را  گانهی نام نفرها

 : گفت  بلفاصله باشد ده ی چیپ گوشش در  ارغوان یصدا

 ! ؟ وراجه دختر - 

 یکی دمی د که کنم صحبت باهاشون بودم اومده .  آقا بله -

 . بردش  کرد سوارش

 . رتکا سر گرد بر!  نداره  ما به یربط - 

 ...  آقا آخه - 

 : گفت هحوصل  یب فرهان

 ! ؟ باشه مهم برام ادیم من به - 

 : آمد حرف به بود نیماش بیتعق حال  در که ینبو

 . خوامیم عذر آقا نه -

 !  کارت سر  برگرد - 
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 : گفت ماهان به رو و کرد قطع را تماس

 هی یکی نی ا کنم فکر.  باش خونه واسه طراح هی فکر به - 

 !  اومد شسر ییبل 

 همان که انگار نه انگار.  دبو داده  لم راحت و انداخته پا یرو پا 

 آمد حرف به ماهان! بود زده  یحرف او با ییربا آدم از ینبو لحظه

 : 

  ؟ کار سر گرده  بر ستین قرار ؟ یچ یقبل طراح -

 ! ادیم بمونه  زنده  اگه -

  خورد زنگ لشیموبا گرید بار.  نشد فرهان منظور متوجه ماهان 

 : کرد قراررب را تماس.  بود ینبو هم باز و

 !  نده  من به رو هست که یکوفت هر و  یدزد گزارش -

 :  آمد حرف به عیسر ینبو

  ؟  کنم دخالت دینبا.  شهر ی حومه  رنیم دارن آقا -

  گفتم؟ یچ بهت من! ؟ یافتاد راه   دنبالشون -

 . نداره  یسن دختره  یول...  خوامیم عذر   آقا دونمیم -
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 گرد بر! ؟ یکارش و کس تو ای ؟  شمیوص لیوک! ؟ مشمیق من - 

 ! گمیم بهت آخره  بار.  کارت سر

 : کرد زمزمه و فرستاد رونیب  را نفسش ینبو 

 !  چشم -

 :  گفت فرهان کند قطع را تماس نکهیا از قبل

 ؟ ره یم داره  کجا -

 : داد جواب باشد گرفته جان که انگار ینبو

 .  لواسون سمت -

 ! بکن یدار  دوست کار هر -

  ینبو و بود شده  صادر اجازه  یعن ی کی نیهم. کرد قطع را تماس

  به و کرد شتریب را سرعتش!  دهد انجام یکار  هر توانستیم

 .  شد تر  کی نزد نیماش

  مرد کنارش بود  داشته نگه نیی پا را ارغوان سر یقدرتمند دست

  ارغوان بود حواسش مدت تمام  که بود نشسته یکلیه درشت

  که بود شده   تند رقد آن قلبش ضربان!   نخورد یا اضافه تکان

.  شود ریسراز اشکش بود نمانده  یزیچ.  آورد یم بند را  نفسش



 

293 
 

 مهرسا .  مسلخ

!   برندیم کجا را او که دانستیم نه و شناختیم را آدمها آن نه

 بسته هم  به کمرش پشت اول ی لحظه همان را شیدستها

  را شیچشمها! کردینم یکار که البته.  کند یکار  نتواند تا بودند

 یزیچ و  ندینب را ریمس که  ددنبو بسته دیفس  یا پارچه با هم

 : کرد زمزمه زده  وحشت یی صدا با!  نفهمد

  ؟ دیدار کاریچ من با  ؟ میریم کجا -

 که یمرد.  بود  حیتوض منتظر زده  وحشت.  دیلرز یم بدنش تمام

 :  آمد حرف به بود کرده  خوش  جا کنارش

 !  ببند  دهنتو -

 .  بود ممکن ری غ ارغوان دهان بستن که تهالب

  دی بدزد منو اگه یعنی.  خانوادم نه دارم یپول خودم نه من -

 و دی ترک که داشتم  لیموبا به ایدن دار از.  ره یگینم  دستتونو یزیچ

 نابود 

 یکل که نایا از.  دستمه شی بوق عهد و یآشغال دونه هی النم.  شد

 !  ندارم هم  طل !  داره  دکمه

 :  داد تکان و برد بال  یکم را دستش 
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.  ندارم یچیه من خودم جان  به.  بدله دینیبیم که هم نایا -

 و درست اصل  یعنی.  نگم یز یچ یکس به دمیم قول. برم دی بذار

 بالخره .  بدم گزارش یکس  به بخوام که دمتونی ند را یحساب

 زای چ نیا تو حافظم من واقعا یول خوادیم ینگار چهره  ازم سیپل

 . مکنیم دعاتون یکل برم من دی بذار شما.  تخیلیه یلیخ

.  بود داده  دست  از را زبانش اریاخت و دیلرزیم ترس  از شیصدا 

 : دی غر بود نشسته جلو که یمرد

 !  زنهیم زر داره  زیر هی ؟ شهینم خفه نیا چرا - 

  ارغوان دهان  یجلو را دستش  بود نشسته ارغوان کنار که یمرد

 :  داد فشار محکم و گرفت

 ببند د!  خوره یم تکون بس از  شهینم  سوز مین  زبونش خوبه - 

 ! گهید

 و بود مانده  کج مدت تمام که گردنش درد از یاشک یقطر

 پارچه و افتاد نییپا  چشمش  از دادیم فشار را دهانش  که یدست

 اگر اما.  ببندد  را دهانش بود نفعش  به. کرد تر  را رنگ دیسف ی

 منوچهر دختر او که دندیفهمیم اکج از آنها بستیم را دهانش
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  را شیها یبده تا نداشت بساط  در آه  که یکس .  است گانهی

  ییرها بابت یهنگفت پول بخواهد نکهیا به برسد چه.  کند پاس

  فشار مرد یانگشتها یرو را شی دندانها ارغوان!  ؟ بدهد دخترش

  یبلند یصدا با مرد.  بردارد دهانش مقابل از را دستش تا داد

 :  دیکش ادیفر

 ! ؟ یکنیم یغلط چه!  آخ - 

  هم را  بود ارغوان سر یرو که یدست یحت.  گرفت بال  را تشسد

  به تند تند حال  همان در.  ندیبنش صاف توانست او و برداشت

 :آمد حرف

  خواستمیم!  ره یبگ دردتون که نبود نیا قصدم.  دیببخش آقا -

 هر اصول  یعنی.  شهره  بال  کارم محل خدا به ن یبب.  بزنم حرف

 شماها.  ستی ن پولدار هزنیم رونیب شهر بال  یها  خونه از یکس

  حتما. هستم گانهی ارغوان من نیبب.  دیگرفت اشتباه  یکس با منو

 ! د یبدزد  نیخواستیم رو گهید یکی

 . زنهیم حرف داره  هنوز که دختره  نیا اصغر -
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 نییپا را ارغوان سر دوباره  و  کرد فراموش را دستش  درد اصغر

 کردیم احساس که یجور.   داد فشار شتریب  بار نیا و گرفت

 یحت ،  زدندینم یحرف که آنها!  است شده  رگ به رگ گردنش

. کند میتسل  را خودش گرفت می تصم دادندینم هم را جوابش

 !   شدیم اش یزندگ روز نیآخر روز آن مطمئنا

  مقابلش نیماش از چشم که همانطور و برداشت را  لشیموبا ینبو

  خوردن بوق بار چند از بعد.  گرفت فرهان با یتماس  داشتیبرنم

 : داد جواب

 .  بگو - 

 .  رنیم شهروز یل یو سمت -

 : گفت هی ثان چند از بعد و کرد  مکث فرهان

  ؟ یمطمئن -

 . آقا بله -

 همه!  ستیچ شهروز با دخترک ربط دانستینم فرهان 

!   گذراندیم بودن شرخر راه  از را اش یزندگ شهروز که  دانستندیم

 :آمد حرف به ینبو
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 :  گفت و دیکش  ینفس فرهان ؟ کنم  کاریچ آقا - 

 . هیچ شهروز با دختره   نیا ربط نیبب -

 :  گفت ماهان.  کرد قطع را تماس 

 ؟ افتاده  یاتفاق -

 !  لواسون میریم.  کن حاضر نتویماش - 

 . چشم -

 جا عقب یصندل  یرو فرهان و شد آماده  نیماش  دستورش به 

 بیج زا را  لشیباوم.  داد یصندل  به را اش هیتک و کرد شخو

 .  گرفت  تماس ینبو با و دی کش رونیب

 ؟  آقا بله -

 ؟ ییکجا - 

 . برسن نمونده  یزیچ.  ل یو کینزد - 

  ارتباطش اگه!  باشه ییربا آدم هی قض نیا واقعا  دی اریب شانس - 

 !  شهیم  یچ دیدونیم خودتون باشه یا گهی د زیچ شهروز با
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 ی زده  وحشت یچشمها و رو به رو ی نهیآ  به را اهشگن 

 : کرد زمزمه ینبو.  بودند مسئول نفرشان دو هر.  دوخت ماهان

 !   باشه یا گهید زیچ کنم ینم فکر آقا -

 .  نشونیماش به بده  حواستو!   کنمینم یزندگ تو یفکرا با من -

 : گفت بلفاصله ماهان.  کرد قطع را تماس 

 !  ده یسف کارنامش.  کردم  ق یتحق موردش در من - 

 !   باشه رنطویهم باش دواریام -

  به را اش یآفتاب نکیع و داد یکنار ی پنجره  به را نگاهش

 یل یو مقابل بالخره . نزد یحرف  ریمس به دنی رس تا و زد چشم

 سمت به و شد اده یپ نیماش از ینبو.  کرد توقف نیماش شهروز

 !؟ شد یچ -:  دی کش نییپا را شهیش فرهان.  آمد ماهان نیماش

 . ندموم منتظر من . آقا تو رفتن -

 :  گفت ماهان به رو و داد تکان سر فرهان

 .   بزن بوق در یجلو برو -
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 و چشم هم هنوز.  بودند برده  ل یو داخل کشان  کشان  را ارغوان

  را خودش توانستیم نه و دیدیم را ییجا نه.  بود بسته شیدستها

 شیاشکها.  کند خلص وانهی د مرد آن رحم یب یدستها از

 بدنش تمام.  بود ده ی ترس کلمه یواقع یمعنا به  و گرفته  شدت

 یصندل مقابل.  بود شده  دیسف  وحشت از صورتش و بسته خی

  یرو زانو با ارغوان.  کردند رها و دادند هل  را ارغوان شهروز

 . دی گز لب درد از و افتاد نیزم

 ! ؟ نشیاوردین که یاشتباه ؟ خودشه -

 : دآم حرف به هبلفاصل.  ستیک مرد آن دانست ی نم غوانرا

 دیکنیم فکر  شماها که یاون من.  شده  یاشتباه  حتما آقا -

 .  ستمین

 ؟ یستین گانهی منوچهر دختر تو مگه - 

 که یا پارچه لحظه همان.   بست دهان پدرش نام دنیشن با 

  ارغوان.  کردند باز را بود کرده  خوش جا  شیچشمها یرو

  ینور پر و بزرگ یل یو.  کرد جمع نور شدت  از را شیچشمها

 نظر به ساله  ۳۰ بایتقر.  افتاد  مقابلش مرد  به چشمش.  بود
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  چانه یکینزد تا چشمش کنار از  صورتش یرو چاقو  رد.  دیرسیم

 هم به شی موها و بود سبزه  صورتش. کردیم ییخودنما  اش

  زبس شرتی ت و نیج شلوار  شیلباسها.  دیرسیم نظر به ختهیر

 که یانگار.  بود مانده  ارغوان یرو اش ره یخ نگاه .  بود رنگ

.  بدهد یجواب  چه دانستینم اما ارغوان! بود  جواب گرفتن منتظر

 :گفت طاقت  یب شهروز

 ! ؟ یشنو ینم صدامو -

 : آمد حرف به ارغوان

 .. دخترشم چرا -

 !  خوبه -

 و کرد بودند  ستاده یا ارغوان سر پشت که ییمردها به یا اشاره  

 : گفت

 !  کنم اختلط باهاش ییتنها خوامیم دیبر -

!  لرزان ارغوان و ماند شهروز فقط .  کردند ترک را سالن مردها 

 چه اش یعاد یزندگ و او. ردیبگ را شیاشکها یجلو کرد یسع
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 نیهمچن  هم خوابش به یحت! ؟ ییربا آدم!  ؟ رفتارها نیا به

 !  دی دینم را یزیچ

  حرف میبتون تو منو کنم فکر یول امیب کنار نتونستم بابات با -

   ! میبفهم ومه

 داشت لب یرو یلبخند.  ستادی ا ارغوان کینزد و شد بلند جا از

  از قبل!  کردیم تر زده  وحشت بود که یزیچ  از را ارغوان که

 با یورود در کند یکار ای  بدهد مردک به یجواب بتواند آنکه

 یم بال  را سرش آرام که یحال  در شهروز و شد  باز هم از ضرب

 :  دی غر کند اه گن وارد تازه  به نکه یا بدون آورد، 

 نییپا یانداخت تو  سر که ستی ن کاروانسرا! ؟ یابو چته!  هوش -

 ..و

  شلوار بیج داخل  را شیدستها.  کرد راست قد مقابلش فرهان

 : گفت حال  همان در.  بود برده  فرو رنگش کرم ی مردانه

 !؟ ببرم امیب ای  صداتو یبریم -

.  بگرداند عقب  به را شسر ارغوان که بود یکاف فرهان یصدا 

  الشیخ جهنم آن وسط آشنا ی چهره  آن دنی د از چرا دینفهم
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 و ستادیا پا ی رو که شد خوشحال آنقدر چرا دینفهم.  شد راحت

 اما.  دی ترسیم هم او از مطمئنا.  کرد پرواز فرهان سمت به

  یقدم کی  به که نیهم!   باشد فرهان کی نزد دادیم حیترج

 سر با بود نمانده  یزیچ و کرد  ریگ  شفر به شی پا دیرس فرهان

 را او و دیرس  دادش به فرهان یدستها!  دیایب  فرود نیزم یرو

  ارغوان یبازو دور را شیانگشتها و داشت نگه هوا و نیزم انیم

 نهیس یرو ارغوان سر.  دیکش  خودش سمت به را او و کرد حلقه

 آن از انزجار و خشم و حرص از فرهان فک و ماند ثابت اش

 زمزمه یصدا!  شد منقبض ارغوان تن یبو ماماستش و یکیدنز

 :  دیشن را  اش دستپاچه ی

 هر ،  کنمیم یبگ کار هر.  کنه  میزندان نذار ،  بکشه منو نذار -

 !دمیم انجام  یبخوا یچ

 او به یفیکث جسم  نکهیا مثل و  کرد رها را ارغوان یبازو فرهان

 را او و دیش ک  عقب به انگشت دو با را شی مانتو باشد ده یچسب

 . شد میقا و  دیکش فرهان پشت را خودش اما ارغوان.  زد کنار

  حرف به شهروز.  شد چنگ او ی مردانه راهنی پ به شیانگشتها

 : آمد
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 .  کردمیم یچراغون براتون رو نجایا نیگفتیم.  ایآر  یآقا.  به به -

 یانگشتها و  ارغوان دست از  را خودش کردیم یسع  که فرهان

 :  داد  ابوج کند خلص اش خورده  گره 

 ! ؟ بعدش!  یکرد هم یچراغون رمیگ -

 به بود شده   دستپاچه شیل ی و در او دنید از یکم که شهروز

 :آمد حرف

 ! ؟ شده  یدلخور باعث که  کردم یکار -

.  برداشت هوده یب یتقل  از دست بالخره  ارغوان از کلفه فرهان

 همان که کرد  مکث هیثان چند.  شد ره یخ شهروز یاچشمه  به

 :  دیایب حرف به شهروز شد ثباع

 ؟ آشناست ؟ اقوامه از دختره  نیا - 

 : کرد باز لب فرهان

 ! ؟  یبزن حرف درست ینگرفت ادی - 

  شی صدا به لرز و ستدیبا صاف شهروز که بود ی کاف جمله همان

 :  داد جواب حال همان در.  فتدیب
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 . نداشتم جسارت قصد.  اآق دیببخش -

 ؟ یفتیم در من یآدما با حال  تا یک از -

 از یکی را  او دادیم حیترج! ؟  بود فرهان آدم.  خورد جا ارغوان

 غلط من آقا -:  گفت بلفاصله شهروز!  کند ی معرف کارکنانش

 !  خواستم حقوقمو و حق  فقط.  باشم داشته کار  آدماتون با بکنم

 ؟ هیچ حقوقت و حق  - 

 ! بدهکاره  من به دختره  نیا یبابا -

  ارغوان به ینگاه  مین و چرخاند عقب به یکم  را سرش نفرها 

 رفته سر آنجا اش حوصله انگار که هم در یابروها با و انداخت

 : گفت بود

 ؟ بدهکاره  بابات -

 :کرد باز لب ارغوان

 .  دمینشن اسمشم.  شناسمینم رو آقا نیا اصل  من -

 :  گفت حوصله یب فرهان

 ؟ یدی خر طلبکاراش از باباشو یچکا -
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 : گفت دستپاچه و دی کش شیموها به  یدست شهروز 

 !  بگذره  یراه هی از د یبا مونیزندگ - 

 :  گفت و داد شیپاها به یتکان.  زد   پوزخند فرهان

 !  ستی ن مربوط من به شیباق -

 شهروز یچشمها.  رفت در سمت   به و گرفت فاصله  ارغوان از 

  خودش به بود شده  خشک شی جا سر مات که  انارغو و زد برق

 : رفت فرهان لدنبا و آمد

 ؟ یچ من پس - 

  ده یترس مرگ حد به.  آمد رونیب دهانش از که بود یحرف تنها

 کردیم رها آنجا را او فرهان اگر!  کند چه دی با دانستی نم بود

.  بود امده ی ن خوشش شهروز  از!   دیایب روزش به  چه نبود معلوم

 سمت به یچرخ  مین و ستادیا  فرهان!  نبود یدرست آدم مطمئنا

 : گفت حال همان در.  زد وانارغ

 !؟ یچ تو - 
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  انگار! ؟ بود یعصبان شهیهم  چرا.  دیباریم آتش شیچشمها از 

 شهروز که یجور  ارغوان.  بود شده   نیعج روحش  با خشم که

 :کرد  زمزمه نشنود

  خواهش.. . بکشه منو خوادیم.  شناسمینم رو اروی نیا من -

 ....کنمیم

  نظرش به اناتیجر  نیا.  بود مشخص یبخو به شی صدا در عجز

 اش یزندگ  انیپا توانستیم که  بود یجد آنقدر.  آمد ینم یباز

 : کرد زمزمه گرید بار!  ندیبب ل یو آن در را

 .. کنمیم یبگ یکار هر - 

 ارغوان یچشمها در که یاشک ی حلقه و خواهش با فرهان دل 

 قلب در ی ره یدستگ به شیانگشتها.  نشد نرم  کردیم ییخودنما

 آنها سمت به فرهان نگاه  و  داد تکان را شی لبها ارغوان.  شد

 :  کرد یخوان لب.  شد ده یکش

 ....  کنمیم خواهش -

 کردیم  جلب را توجهش  دختر نیا در که ی زیچ نیاول دیشا

  اگر داشت حتم که بود  کوچک آنقدر.  بود شیلبها نیهم
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!   شدیم  محو کل به گذاشتیم او یلبها یرو را شیلبها

  ارغوان سمت به کامل و افتاد نییپا ره یدستگ از شیانگشتها

. گرفت یا دوباره  جان حرکت آن با ارغوان که  انگار.  دیچرخ

 بیج داخل را شی دستها که یحال در و ستادی ا مقابلش فرهان

 : گفت بردیم

  ؟ کنم یباز  منو سوپر نقش ادیم من به - 

  کند یباز را من سوپر  نقش شی برا فرهان نداشت انتظار انارغو

!  ؟ بود انسان  واقعا!  داشت تیانسان انتظار او از حداقل اما! 

 به یگرید حالت  صورتش خشم جز که انگار!  ؟ داشت عواطف

 و کن خرد  اعصاب خونسرد یرو نیا البته.  گرفتینم خود

 ابلقم نداشت دوست.  گرفت دی ند شدینم هم را  وحشتناکش

 : کرد هزمزم.  کند ثحب فرهان  با هوسبازش نگاه  با شهروز

 !  ببر نجایا از منو فقط -

  گرفته همانقدر.  آمد یم رونی ب چاه  ته از که انگار ارغوان یصدا

 چشم مدت تمام شهروز.  رفت جلوتر یکم فرهان!  جان کم و

. آورد ینم  در سر شانیها زمزمه از یزیچ و بود  دوخته آنها به

 : کرد زمزمه  ارغوان گوش  کنار نفرها
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 !   ستمی ن باباتم که من ه ردنک رحم بهت بابات -

  هنوز ارغوان.  رفت در سمت به  و نشاند شیلبها یرو یپوزخند

  بود رفته فرهان اما کردیم نگاهش التماس به هیشب یحالت با هم

 ی همه و او به بود بلد راه یب  و بد چه هر ذهنش در ارغوان. 

  بلند را شیحرفها و بکشد ادیفر بود نمانده  یزیچ !  داد متعلقاتش

  گشاد ترس از که ییچشمها  با ارغوان رفت که  فرهان!   دیوگب

 یبرا و بود  مانده  باز مهین  دهانش.  ماند ره ی خ در به بود شده 

 یصدا.  کندی نم دایپ را کلمات  کرد احساس عمرش در بار نیاول

 :  دیشن سر پشت  از را شهروز

 ! ؟ هیچ نهافر  با تو صنم - 

 یحت!  کند  باز لب نستنتوا اصل !  چیه دیبگو نتوانست ارغوان

  بار را شیصدا!   ندازدیب ینگاه شهروز به و برگردد نداشت الیخ

 :  دیشن گرید

  نجایا ییهوا  چه به حال !  شد التیخیب یانگار بود  که یچ هر -

 .. حرفمون اصل سر  می بر خب!  دونهی م خدا بود اومده 
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 یم منفور نظرش به شهروز صورت.  دیچرخ سمتش  به ارغوان 

 را  انزجار حس اش یخرطوم ینیب و شلخته یلباسها آن اب.  آمد

  حرف به دخترک که نماند منتظر.  کاشتیم ارغوان دل  در شتریب

 :  داد ادامه خودش.  دیایب

 نجایا ؟ زنهیم  بشیغ و کشهیم محل یب چک ؟ کجاست بابات -

 !   هرته شهر هم

 : کرد باز بل ارغوان

 !  ینبود شما حسابش  طرف - 

 :  آمد  جلوتر شهروز 

 ادیز نه شناسمیم باباتو نه من دختر نیبب!  هستم حال  یول -

  و کجاست بگو ای.  منه دست چکاش الن. شناختمیم طلبکاراشو

 !  یمهمون نجایا ها حال  حال نکهیا ای.  کن خلص خودتو

 به چه را او.  کردیم شتریب را ترسش شهروز ی  دانهی پل شخندین 

!  ؟ شدنها دیتهد  نیا به چه را اش یلمعمو یزندگ !؟ ها یباز نیا

  عاجز یحرف هر گفتن از بار نیاول یبرا و شده  خشک دهانش

 !   بود شده 
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  دیدو جلو ماهان.  شد ل یو اطی ح وارد آهسته ییقدمها با فرهان 

 : 

  کجاست؟ دختره ! ؟ شد یچ -

 :  گفت  و زد چشم یرو را اش یآفتاب نکیع فرهان

 !   میراد کار ماهان میبر -

! ؟ شدیم چه  ارغوان فیتکل. زد خشکش ماهان حرف نیا با 

  خوب یهمگ و!  آمد یم  بر فرهان از یز یچ هر که البته

  ینبو!  ندارد ینرمش نیکوچکتر زن جنس به  نسبت دانستندیم

 : آمد حرف به  کارانه ملحظه

 احیانا گانهی  خانوم که بدونم خواستم یم نباشه جسارت  اگه آقا -

 ؟  ستین که  زشهرو  جاسوس

  ینبو شد باعث همان و گرداند ینبو سمت به  را سرش فرهان 

 :  گفت عی سر  حال همان در.  ندازدیب نییپا را  سرش ترس از

 !   نداشتم یفضول  قصد.  کنمیم یخواه عذر -

 :  داد جواب ینبو انتظار برخلف اما فرهان
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 به نجایا اومدم زدم کارم از.  ستین حرفا نیا مال کهیمرت نیا -

 !  یچیه خاطر

 هست امکانش اما.  دادم اشتباه  گزارش که شرمندم من - 

 ... گانهی خانوم

 : دیغر فرهان   که بود نشده  کامل حرفش

 !   یسادیوا که  هنوز!  ماهان -

  نجات را ارغوان تا بود فرهان ی اجازه  منتظر هنوز که ماهان

 :  دیپر جا از انفره  یصدا با دهند

 . منکیم روشن نویماش چشم -

 : کرد امتحان را  شانسش بار نی آخر یبرا ینبو 

 ...  رو گانهی خانوم دی بد اجازه  اگه -

 : دی پر حرفش انیم فرهان

 ! ؟ ادیم  خوشت دختره  نی ا از!  یزنیم مشکوک روزا نیا -

 :  گفت بلفاصله.  نداشت را حرف نیا انتظار.  خورد جا ینبو

 ...  فقط!  نه که معلومه ،  آقا نه -
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 ! کنهیم سوراخ تو مغز!  خوره ی نم تو به  هم دختره  نیا -

  اشاره  فرهان.  داد تکان سر د یناام ینبو.  بود هم  در شی ابروها

 :کرد  ماهان به یا

 .  دیدار وقت قهیدق ۵.  دیبکن نی خوا یم کار هر -

  سمت به نهافر.  افتاد راه  به ینبو  از جلوتر چطور دینفهم ماهان

 یآدمها . کرد خوش اج عقب یصندل یرو  و رفت نیماش

 ماهان.  بودند شده  ل یو وارد  دوباره  فرهان  رفتن با شهروز

 یارغوان و دید را شهروز.  انداخت داخل را خودش چطور دینفهم

 فیکث دست تا  بود کرده  مچاله وارید ی گوشه را خودش که

 : دیغر  ماهان! نخورد او به شهروز

 !  کن ولش -

 ینبو.  د ی کش عقب به ار او و گرفت را شهروز ی قهی ماهان

 :  رساند ارغوان به را خودش

 ! ؟ دیخوب -

  هم قبل از بدتر ینبو سوال نیا با.  بود ری سراز ارغوان یاشکها 

 و کردیم سیخ  را اش گونه اشک غلتان و درشت یها دانه!  شد
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  ضربات هانام!   کند چه دیبا  آوردنش بند یبرا دانستینم ینبو

 شهروز یآدمها.  کردیم وزشهر  صورت ی حواله را اش یکار

  در.  کند رها را ارغوان گرفت می تصم ینبو بار نیا و آمدند جلو

 :  گفت رفت یم ماهان کمک به که یحال

 . اطنیح تو نایماش.  رونی ب دیبر شما -

 که کردیم  تند پا در سمت به . نکرد صبر آن  از شتری ب ارغوان 

 : دیشن  را وزشهر یصدا

 !  کنمیم پولتون -

  خونسرد  که افتاد فرهان به  نگاهش.  دش اط یح وارد ارغوان

 لحظه کی یحت.  کردیم کار لش یموبا با و داده   لم نیماش داخل

!   شهروز هم و  دی ترسیم فرهان  از هم.  بماند آنجا توانستینم هم

 در که یجان  نیآخر با!  کنندی نم رحم او به کدام چیه دانستیم

 و کرد استفاده  اننگهب غفلت از.  دیدو در سمت  به داشت بدن

!   دی دینم زیچ چیه.  دیشنینم زیچ چیه.  کرد شتر ی ب را سرعتش

 تنها اهل که او پدر ،  بود شی چشمها مقابل منوچهر صورت

 وضع و بد بخت از.  بود ییآبرو با مرد منوچهر.  نبود گذاشتنش
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 یب چک دنی کش و قرض  به مجبور جامعه افتضاح اقتصادی

 !  نبود شتردخ گذاشتن اتنه  آدم که  او اما!  شد محل

 

  او سال و سن  به یدختر!  بود یادیز ارغوان یبرا  امروز اتفاقات

  دغدغه تنها شد یم داریب که صبح روز هر!  اتفاقات نیا به چه را

 با اش یناراحت  نیکوچکتر ،  بود شیلباسها بودن مرتب اش

  اتفاق دنبال روزش  تمام ،  شدیم عرف آرزو یرفتنها صدقه قربان

  اتفاق نیکمتر  افتنی از شب و گشتیم اش یزندگ  در خوب

 کردیم یخوشبخت احساس تزای پ خوردن با!  دیخوابیم زنان لبخند

 هشت و شش  تمیر و شاد یقجر عهد یآهنگها آن از یکی با و

 متروکه یا جاده  کنار یروز کرد ینم هم را فکرش!   شدیم شاد

  خوابش به!  بدود دارد بدن در جان تا امن ییجا به دنیرس یبرا

!   شود شدنش  ده یدزد  باعث پدرش یها یبده ی روز دید یمن هم

 سیپل ستگاه یا نیاول سمت به راست کی را  ریمس همان دیبا

  یایگو  لرزانش یپا و دست!  نبود  قانون یب که مملکت.  رفتیم

 ،  امدین بال  نفسش یا لحظه.  بود گذرانده   سر از که یزیچ

.  دارد رب گری د قدم کی یحت کند ینم یاری قلبش کردیم احساس
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  یصدا از شی گوشها ،  شد خم و گذاشت قلبش یرو را دستش

  را بازدمش و دم کردیم یسع.   بود شده  پر قلبش ضربان بلند

 یب اما.  ردیبگ یشتریب ژنیاکس تا ببندد را دهانش و کند منظم

  رنگ صورتش.   شدیم بسته و باز یماه مثل دهانش.  بود ده یفا

 با یقرص نه و بود راهشمه  فشیک نه.  دیرسیم نظر به ده یپر

 . نشست زانو دو یرو.  داشت خودش

  نهیس ی قفسه به یمشت.  بود جان کم گوشش  به اطراف یصدا

  شیبرا  اضطراب.  کرد  سرفه  یبار چند و شد خم.  دی کوب اش

 . بود سم

 گوش حرف  یلیخ انارغو نه اما.  بود کرده  تکرار بارها دکترش

 !  باشد آرام  که دادیم اجازه  اش یزندگ طی شرا  نه و بود کن

.  دیلرزی م ترس  از ارغوان.  کرد ترمز شیپا مقابل ینیماش 

 انگار ییآشنا یصدا.  کشدیم را انتظارش یزیچ چه دانستینم

 :  دی رسیم گوشش به دست دور از که

   ؟ دیخوب گانهی خانوم -
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.  داد تکان دییتا ی نشانه به را سرش نارغوا.  بود  مقابلش ینبو

 :  گفت و کرد باز شی برا  را عقب در.  دیترسینم او از اقلدح

 .  رسونمتونیم ؟ دی بش نیماش سوار دیتونیم -

.  کند کمکش کرد یسع ینبو.  گرفت شی زانو  به یدست ارغوان

 لحظه همان. کرد نیماش  سوار را او و گرفت را شی بازو ریز

 نیزبیت یچشمها و شد رد کنارشان از سرعت با ماهان نیماش

  بود خراب آنقدر اما ارغوان حال.  دید  را ارغوان یبخو به فرهان

  نشست عقب یصندل یرو زحمت با.  دیدینم را اطراف اصل  که

  را آن دنشید با.  کرد دایپ آنجا  را فشیک یناباور  کمال در. 

 یرو ینبو .  گشت قرصش دنبال لشیوسا انیم و زد چنگ

 : داد  حیتوض و گرفت جا راننده  یدلنص

 با یمهم ی لهیوس حتما  گفتم. کردم دایپ  ااونج فتونویک - 

 .   آوردمش براتون.  دی دار خودتون

  را شیچشمها.  اوردیب زبان به را اش یقدردان توانستینم ارغوان

  آن خواند نگاهش از ینبو و دوخت جلو ی نهیآ به یمهربان با

 !   دخوانیم  دیبا که را یزیچ
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.  فرستاد نییاپ  آب بدون ار قرصش ارغوان و افتاد راه  به نیماش

.  شد جمع خود در و دیکش دراز عقب یصندل یرو همانجا

  هم ینبو.  دیایب جا حالش دی شا تا دیکشیم ق یعم ینفسها

  یبرا توانستیم را حرفها یباق.  کند استراحت  او تا کرد سکوت

 یوقت.  ماند حال همان به ارغوان یساعت مین. بگذارد بعد

 ینگاه نهیآ  از ینبو.  نشست شی جا رس شد راه  به رو اوضاعش

 :  کرد او به

 ؟ بهترید -

 اطرافش آرامش همه نیا و او به ینبو.  داد تکان  سر ارغوان 

 :  آمد حرف به.  نداشت عادت

 .  دیکن ف یتعر برام رو شهروز انیجر  دیتونیم دیخواست اگه -

 : گفت و داد فرو را دهانش آب ارغوان

 ازم اومد یکی رونیب ماومد مدرسه از.  شناختمشینم اصل  من -

 بابام گفت بهم.  آوردم  در نشونیماش از سر هوی  اما بپرسه آدرش

 ! اون به نه اما داره  یبده بابام البته.  داره  یبده بهش

   ؟ نشیشناختینم قبل از اصل  - 
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 ! اصل  نه -

 آمده  خودش به یا لحظه که ر انگا ارغوان.  داد  تکان سر ینبو 

 :  گفت باشد

 دیبا ،  بودن ده یدزد منو به سی پل شیپ برم دیبا من...  سیپل - 

 .. بگم سیپل به

 : کرد باز لب ینبو 

 . دیریبگ می تصم دی شد  که آرومتر.  دیدی ترس کمی الن -

 !  امینم کوتاه  من!  بکنه خواست کار هر یک  هر که شهینم -

 نیا از گهید  کنهینم جرات شهروز.  دیشاب آروم گانهی خانوم -

 .   خوادیم رو پولش اون.  راحت التونیخ.  بکنه رااک

 :   کرد زمزمه حال همان در.  داشت بغض ارغوان

  دخترک یبرا دلش ینبو ؟ شد داشیپ کجا از گهید نیا -

 .  سوختیم

 کاره  مهین طرح  و کند صحبت کار از تا بود رفته دنبالش امروز

  ستتوانیم یطراح آن از مطمئنا!   است کرده  شی رها که یا
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 را او امثال و شهروز  دهان که ی آنقدر.  بزند بی ج به یخوب پول

 !   ببندد راحت

 . دارم براتون یشنهادیپ هی -

 : دوخت جلو ی نهیآ به را نگاهش ارغوان

 !؟یچ-

 .  کارتون سر  دیبرگرد -

  منش کشته شهروز دست به! ؟ کنهیم من به یکمک چه نیا - 

 !  کشهیم منو ایآر فرهان صد در صد

 در.  داد هیتک جلو  یصندل به را ش ی دستها و دیکش جلو را شخود

 :  گفت حال همان

  و فرستاد رونی ب کلفه را نفسش.  است گذاشته جا ساختمان در

  ساعت از بعد.  دانستیم یخوب  به را نیقوان.  گشت  بر را رفته راه 

  به توانستینم هم لشیباوم بدون اما نداشت ورود ی اجازه  ۷

 ! ندینب را فرهان  لاقل بود دواریما.  گردد بر خانه

!   ستین نرمال خونه اون یآقا یول ندارم یاحترام  یب قصد -

  خاطر به البته!  عجیبه.  ستین آدما ی هیبق مثل...  بگم یچجور
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 پشت حرف.  ست ی ن خودش دست!  خدا بنده  هست شاتشمی گرا

 اده یز شییجاها هی اما!  باشه کلفه ه دار حق  کممی اده یز سرش

 من!  ره یبگ من از رو آدم و عالم  انتقام قراره  ار انگ!  گهید هیرو

  تو خودمو پول خاطر به بخوام که حرفام نیا از  تر دوست جون

 !   بندازم دردسر

 حرف یشی گرا چه از.  دیفهمینم را ارغوان یحرفها اصل  ینبو

  برگرداندن کردیم فکر که یزیچ تنها به لحظه  آن! ؟ زدیم

  بکشد طول  نیا از شتریب بتیغ نی ا اگر دانستیم.  بود ارغوان

 !  ردیبگ را فرهان خشم ی جلو توانستینم

 به اجیاحت  هم ساختمون اون دیدار اجیاحت پول نیا به شما -

  دی بتون کنم فکر نیبنابرا.  دارد  کار شرفتیپ  و درست یطراح

  به.  دیبرس کارتون  به و دیکن  فراموش رو گذشته یها یناراحت

  حل مشکلتتون از یلیخ!  ستی ن یلوپ کم  موضوع حال هر

 . شهیم

  قرار شهروز گرید طرف و فرهان طرف کی.  شد دل دو ارغوان 

  حداقل.  کند  انتخاب را فرهان دادیم حیترج مطمئنا.  داشت

  نبود قرار بابت نیا از و  بود مشخص اش یجنس شاتی گرا
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  که ماندیم خرابش اعصاب و ثبات  یب ررفتا فقط!  شود شکنجه

 یآفتاب مقابلش کمتر که نیهم !   کند ستدر توانست یم هم آن

 : آمد حرف به گرید بار ینبو.  کردیم تی کفا شی برا شود

 کنهینم جرات  شهروز دیکنیم کار آقا ی هیسا  ریز یوقت تا -

 استفاده  تی موقع نیا از ستین بد.  کنه ییخطا ای بزنه یحرف

 . دیکن

  یلفضو اگه دای ببخش البته! ؟  هیچ هم به شهروز و آقا ربط - 

 !  دیبگ ستین

  قرار بود مشخص.  کرد سکوت و گرفت نهیآ از را  نگاهش ینبو 

 .  بود گرفته را مش یتصم!  ردیبگ را خواهدیم که  یاطلعات ستین

 : کرد باز لب بالخره  بود شده  کننده  خسته که یسکوت از کلفه

 !   سومه بار نیا - 

 :  نشد  متوجه ینبو

  ؟ دیگفت یچ -

 ...  سومه بار نیا گمیم -

 :  داد ادامه را حرفش هیثان چند از بعد و کرد مکث
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 خدا گفتیم دوستم.  ارمی م در خونه اون از  سر دوباره  که - 

 !  کرد  ریخ به که انگار.  کنه ریخ به رو شیسوم

 : داد تکان سر ینبو

 ؟ د ی گردیبرم پس -

 : آمد حرف به ینبو.  کرد  مکث ارغوان

 .  دیگرفت  رو میمصت نی بهتر ونبرگشتنت با کنمیم فکر -

  هم الشیخ.  داد تکان سر و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

  مدام هم عقلش و داشت ترس دلش ته......  نه هم و بود راحت

 یم حیترج ارغوان اما.  نکند  قبول را کار نیا که  دی کشیم ادیفر

 پدرش ،  داشت دوست را کار  نیا.  دکن گوش احساسش به داد

 حرف به مکث یا لحظه بدون...  گشتیم بر  خانه به دیبا  هم

 : آمد

 خودم که دیبگ هم رو آقا آمد و رفت ساعت لطفا.  باشه -

!   باشما  زیگر مردم من که نه.  نشم ظاهر جلوشون باشه حواسم

 به مشکل بعدا  که بگن یزیچ و بگم یزیچ خواد ینم دلم فقط

 . اره یب وجود
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  را الشیخ ارغوان دادن تی رضا نیهم.  داد  تکان سر ینبو 

 کاره  مهین ساختمان آن که بود یوقت از ترسش.  بود کرده  راحت

 رها 

  سرش بر که یخشم کوه  و  فرهان و ماندیم او آنوقت و شدیم

 !   شدیم آوار

      *** 

 کرده  عهد خودش با بار نیا و گذاشت  باغ خانه آن  به قدم دوباره 

  نیا به حداقل!   باشد نداشته فرهان با یبرخورد چیه  که بود

 زدیم چرخ مدام سرش در که چند هر!  بماند بند یپا خانه قانون

 البته.  بزند ساختمان  پشت به یسر و کند دایپ یمناسب زمان که

  اناتیجر از بعد انگار.  بود او به حواسش قبل  از شتری ب فرخنده 

 از استفاده  وقت یحت که دوب شده  خیتوب ی حساب بار نیآخر

 و کارگرها رفتن با!  کردینم رها را ارغوان مه یبهداشت  سی سرو

 دوست وارید یرو ینقاش مشغول  شانیکار ساعت  شدن تمام

.   بود شده  واری د همان عاشق   ساختمان کل از.  شد اش یداشتن

.  شدیم تر پررنگ بود ذهنش در که یطرح  گذشتیم چه هر

  را ماندیم ساختمان در هیبق  از رتشیب که یساعت  کی حداقل
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 پرستو.  گذاشت چشم یرو را  نکشیع . کردیم نی ریش شی برا

  ارغوان نظر از اما کردیم مسخره  را بشیغر و ب یعج  میفر مدام

 به یاجیاحت نه و بود فیضع ش یچشمها نه.  بود یهنر مشیفر

 به هیشب شتر ی ب نکیع با کردیم احساس فقط.  داشت نکیع

  نیا می فر و نکیع همه آن نی ب از بود معتقد!   شودیم هنرمندها

 آن گفتیم شهی هم مژگان!  است کرده  انتخاب را او نکیع

 یب و ینظم یب از پر!  است ارغوان خود به ه یشب قایدق نکیع

 شدت به  و نداشت حرفها ن یا به یتوجه  ارغوان اما!  یقانون

  یساعت کی !  داشت دوست را لشیمستط و ره یدا  میفر نکیع

 هسان سلنه.  د ی کش کار از دست فرخنده  یصدا  با که بود هگذشت 

  فرخنده  و زدیم حرف او.  افتاد راه  به اش یقو  بان زندان کنار

  کرد یخداحافظ ارغوان.  دندیرس  در به که یوقت تا.  دادیم گوش

  نبود متوجه که  بود رفته یاصل ابانیخ سر تا سرخوشانه.  رفت و

 :  گفت دلهره  با.  ردکن  دایپ گشت چه هر .  شد  لشیموبا

 !؟ ارمیب کجا از لیموبا گهید ! ؟ کردم گمش.  سرم بر خاک -
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 با تینها در.  نشد لشیموبا از ی خبر اما کرد رو  و ریز را فشیک 

 یطراح لیوسا یل  لبه را لی موبا  شد متوجه  کردن فکر یکم

 اش 

 ی خانه در مقابل هنوز ارغوان  و رفتیم یکیتار به رو هوا

.   گذاشت  جلو قدم و دیکش یقیعم نفس.  بود اده تسی ا فرهان

.  کردیم نگاه  ونی زیتلو و داده  لم اتاقکش خلدا خجسته

 داشت امکان لحظه هر  که انگار.  بود باز  مهین شیچشمها

  باز چشم دنشید با خجسته و گذاشت  جلو یقدم  ارغوان.  بخوابد

 :  کرد

 ؟ چنده  ساعت ؟ یینجایا  هنوز!   ارغوان -

 : دمآ حرف  به بلفاصله ارغوان.  بود شده  تپاچهسد وضوح به 

 شدم  مجبور گذاشتم جا داخل لمویموبا یول بودم هرفت - 

 . برگردم

 :  گفت تیجد با و انداخت ساعتش به ینگاه خجسته

 . شی داریبرم یایم فردا -

 : رفت وا ارغوان صورت 



 

326 
 

 مهرسا .  مسلخ

  طول قهیدق ۵ فقط.  کنمیم خواهش  ؟ تو برم یذارینم یعنی -

 .  گردمیبرم زود.  کشهیم

 :کرد یاصل مانختسا به ینگاه و شد بلند جا از خجسته

 و ادین یکس  ۷ از بعد گفته آقا.  نکن درست شر و بر ارغوان - 

 . ادیم شی پ مشکل منم واسه.  بره 

 شیپ یمشکل که بفهمه خوادیم یک.  تو و دونمیم من فقط - 

  ؟ اومده .  که ومده ین هنوز آقا اصل ! ؟ ادیب

 : گفت مضطرب  تهخجس

 هم النا.  واسم  دردسره  دشو خ یسادیوا نجایا که نیهم - 

 . برو.  شهیم  داشیپ آقا گهید

 به دمیم قول.  سادمیوا نجایهم من.  ارشیب برام برو تو حداقل

 . -نرم جلو قدمم

 .  دیپر بال  خجسته  یابروها 

  بگو هوی! ؟ نباشه نجایا یکس و ادیب آقا!  زشته  شمیشوخ -

 !  بزنه سرمو یاخویم
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 او با بار هزار آرزو لحظه آن تا حتما.  بود شده  درمانده  ارغوان

 ! بود  گرفته تماس

 !  ینگران از کنهیم سکته مامانم  خونه برسم تا - 

 :  گرفت او  سمت به را لشیموبا خجسته 

 !  انیب در ینگران از بزن زنگ من لیموبا از ایب -

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 . ینداد راهم باشه ادتی یول!   خوادینم -

 .  معذور و مامورم که یدونیم -

 همان ییجا اما زد رونیب  خانه از تر دراز پا از دست ارغوان

 دواریام و دوخت  خجسته اتاقک به را چشمش.  شد  میقا یحوال

  و برود که  زد بینه  خودش  به بارها!  بخوابد لحظه همان بود

!   بود مانده  آنجا  مصرانه چرا د یفهمینم اما نخرد جان به دردسر

 آورد ینم  رونیب فرهان ی  خانه از را لشی موبا راگ که انگار

.  بود هم پاشا تماس منتظر هم یطرف از.  بردینم  خوابش امشب

 یدست دو  را اش شماره  که  بود گفته و گرفته  تماس مژگان

 هم یکم.  بود یمعقول مرد پاشا که البته!  داده  پاشا لی تحو
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 ینرایا یبو  و رنگ انگار که ییها یخارج ن یا از!  سرخوش

 ارث به یغرب  یسرخوش آن یجا  به و کرده  فراموش را بودنشان

 !  بودند برده 

  دی شا!  بسوزاند را شیشانسها نداشت یلیدل اما  نداشت لکسوز

 بشیترغ فکر  نی هم!  بخرد لکسوز کند مجبورش توانستیم

 رونیب را یلعنت لیموبا آن و شود خانه وارد حتما که کردیم

 !  اوردیب

  وارد و شد  رد مقابلش از سرعت با نهافر نیماش ظهلح همان

  ارغوان.   دی پر جا از شهیهم از تر اریهوش خجسته.  شد خانه

 : کرد زمزمه

 !  معرکه خرمگس !  که یپروند  خوابشو -

  خجسته چشمان به خواب تا ماند منتظر و دییسا هم یرو دندان

 یابسح که فهماند او به ۸ عدد  انداخت ساعتش  به ینگاه!  دیایب

  نیا از شتریب.  فرستاد رونیب کلفه را نفسش.  است  ه دش  رشید

 نیکم که یدرخت پشت از  یدیناام با!  بماند آنجا توانستینم

  به نگاهش آخر ی لحظه که برود خواست و آمد رونیب  بود کرده 

 رودیم یاصل مانساخت سمت به که دید را او و افتاد خجسته اتاق
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  کرد استفاده   هستخج غفلت ظهحل کی از.  زد برق  شیچشمها. 

 پا رفتیم ساختمان سمت به و بود او به پشتش که همانطور و

  به هم لحظه کی یحت.  دیدویم وجود تمام با.  دیدو و کرد تند

  لشیموبا بود مهم شی برا که یزیچ تنها.  نکرد فکر  برگشتنش

  کند فیتعر خنده  با خجسته یبرا  تنبرگش وقت توانستیم.  بود

!   برداشت را  لشیموبا یراحت به  او و نگرفت را شمچ  یکس که

  لی موبا شیرنگها یقوط کنار و شد بال  ی طبقه یراه بلفاصله

  انداخت فشی ک داخل را آن یخوشحال  با.  کرد دای پ را اش یمیقد

. زد رونیب  ساختمان از شد راحت آن بابت از  الشیخ یوقت و

.  کرد هستآه  را شیقدمها.  بود  ده یرس یاصل ساختمان  یکینزد

  خودش با.  بود برنگشته اتاقکش به هنوز خجسته که شکر ارادخ

 : کرد زمزمه

 ! گفته  شانست امشب خانوم ارغوان -

 فرهان نیماش کنار از.  بود کرده  باز هم از را ش یلبها یلبخند 

 : دیشن را خجسته و ینبو یصدا  که شدیم رد
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  تا باش اریهوش.  گردنیبرم رید شب احتمال  رونیب رنیم آقا - 

  مجبور لمیم برخلف!  ینخواب  فتتیش سر دوباره .  گردن بر

 . کنم اخراجت بار نیا شمیم

 . راحت التونیخ.  هست یچ همه  به حواسم - 

 . باشه نمونده  یکس کن چک رو طرف اون ساختمون -

 . رفتن همه - 

 .ادیب شیپ یکل مش خوامینم!  کن  چک بازم - 

 !  چشم - 

 !  ینبو - 

 بایتقر ن یماش پشت ارغوان دنشیشن با.  بود  انفره یصدا

 :  داد جواب بلفاصله ینبو!  دیچسب

  ؟ آقا بله -

 : گفت عیسر خجسته

 . اجازه  با.  کنم چک رو ساختمون برم من - 
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 او خجسته مطمئنا!  کند چه د ینفهم حرف نیا  دنیشن  با ارغوان

.  شدیم آوار سرش  یرو دردسرها تمام که بود آنوقت  و دیدیم را

 هفت تا دادیم  لی تحو فرهان به را او افتخار با همانجا دیاش اصل 

  نیب از دانستیم خوب خودش!  اوردیب چشمش مقابل را جدش

  هم چندان و  است شتریب مقاومتش خجسته ها  خوشحال تمام

 ی ره یگدست یدیناام و ترس تمام با!  گرددی نم دردسر دنبال

 دینفهم . نبود  قفل باورش خلف  بر و دیکش  را فرهان نیماش

.  بست را در و انداخت عقب یصندل یرو  را خودش چطور

  در.  بکشد  نفس آرام کردیم یسع.  بود شده  تند   قلبش ضربان

 :کرد زمزمه خودش با حال همان

 !  فرهانم نیماش تو واقعا من! ؟ فرهانم نیماش تو من -

 خجسته که دی فهم نه و شد فرهان و ینبو ی مهمکال متوجه نه 

  با!  رفت ساختمان سمت به و گذشت   فرهان نیشام کنار از یک

 :  کرد  زمزمه خودش

 ! یلعنت کن فکر !  ارغوان کن فکر ،  کن فکر -

 از را خودش  دیبا لحظه همان.   بود افتاده  کار از  مغزش ترس از

 شدن اده یپ  به میتصم که یا لحظه.  انداخت یم رونیب نیماش
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  شدیم تر کینزد  نیماش هب لحظه هر که را فرهان یصدا گرفت

 : دیشن را

 .  خونه گردمیبرنم امشب.  یایب تر رید یتونیم صبح فردا - 

  میقا نیماش کف راننده  یصندل  پشت را خودش بلفاصله ارغوان

  دیتول ییصدا  و سر تا گذاشت دهانش یرو  را دستش و کرد

 یوانگید فرهان  نیماش در  دنیپر!  دبو بدشانس چقدر.  نکند

 !   خرابش ی کله به نتلع ؟ نبود

 .  آقا چشم -

 راه  تمام.  خواند هم را اشهدش ارغوان و شد نی ماش سوار فرهان

  ریمس نیب کردیم دعا فقط.  بود شده  بسته شی رو  به فرار یها

 فکر!  شود  اده یپ نیماش  از اجبار به و ردیبگ  اش ییدستشو

 !   باشد داشته را فرهان رفتن ییدستشو  یزوآر یروز کردینم

  خودش ارغوان.  آمد در حرکت به نرم یلیخ و شد  روشن نیشما

  ای!  دیپری م خواب از لحظه همان کاش.  کرد جمع شتریب را

.   دندیکشیم رونیب نیماش از را فرهان ینبو و  خجسته حداقل
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  شد اسی به لی تبد  اش یدواریام تمام رفتند رونیب خانه از یوقت

 ! گشت بر رفتن ییدستشو ی پروژه  سر دوباره  و

  سکوت که یآهنگ  از غیدر.  آمد ینم در نشیماش از ییصدا چیه

  یاحتمال رفتن لو از ینگران و ترس نیب ارغوان!   بشکند را نیماش

 مطمئنا! کردی م فکر فرهان دادن ای ندادن گوش آهنگ به اش

 شده  میقا اش  یصندل پشت درست او که دیفهمیم فرهان اگر

 دستش فکر ن یا با !کردیم ستشین به سر سکوت همان در است

!   ردیبگ  را زدنش غیج یجلو  تا فشرد دهانش یرو شتریب را

 یکم از بعد!  داد سکته را ارغوان بایتقر فرهان  لیموبا یصدا

 یصدا دنیشن با ارغوان ،   کرد برقرار را تماس فرهان مکث

 ی اندازه  به شیصدا نیهم اصل !  ختیر فرو   قلبش فرهان

  در!   بدهد قرار  طبمخا را او  تنداش یازین.  بود ترسناک یکاف

 ! رد یبم ترس از توانستیم  هم حالت همان

  ؟ دی رس امشب بار -

 :  دیچی پ نیماش در بمش یصدا دوباره  و  داد  گوش یکم

  ؟ اونجاست ماهان -
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 :  گفت و داد گوش  گرید یکم

 !  خوامیم وقت سر و ربا.  بذاره  رو گهید ماه   قرار بگو بهش -

 آشپزخانه یبرا حتما! ؟ چه ربا.  کرد عطق را تماس و گفت را آن

  نبود یزیچ! ؟ کردیم جور شخصا فرهان را بارش!   بود هتل ی

  یکیتار دل در  و راند گرید یکم !  کند ریدرگ اد یز را ارغوان که

  بود ده ید روز آن به تا  ارغوان که یا نقطه نیتر  ترسناک به شب

  به.  دبو محض یکیتار جا همه  و نبود چراغ از یخبر.  دیرس

  ده یپر فرهان  نیماش داخل فکر یب که گفتیم راه یب و بد خودش

 و ترس حس  شی پا تا سر ،  بود مشکل سراپا مرد نیا اصل !  بود

!  ؟ خواستیم چه یکیتار آن در.  کردیم القا او به را وحشت

  شکر خدارا دی با حداقل.  دی دینم را جا چیه ارغوان  یچشمها

 !   بود صفر شدنش ده ید احتمال  که کردیم

 لحظه همان اگر!  گفت راه یب و بد خودش حماقت به هم باز 

 یابد صورت  به فرهان نیماش  در تا بود بهتر دید یم را او خجسته

 یلعنت نیماش آن شر  از تواندیم کجا دانستینم یحت!  فتدیب ریگ

 حتما ؟ کردیم  چه وآرز ؟ دیدیم را خانه رنگ اصل  ،  شود خلص

  ترسش. اوردیب در را  شلیموبا کردینم جرات.  بود  شده   نگرانش
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  لشیموبا  حداقل که کردیم شکر  خدارا!   بود صفحه ییکذا نور از

  یرو را لشیموبا دنیکش ینقاش وقت داشت عادت.  بود لنتیسا

 به لحظه آن  که بود یخوب عادت  تنها.  بگذارد صدا یب حالت

 فرهان دانستینم ارغوان و کرد  توقف نیشما!  بود آمده  کارش

  شده  متوقف که  کرده  دایپ علف و آب یب ابانیب آن در یزیچ چه

 :گفت و شد اده یپ نش یماش از توقف  محض به!  است

 ! ؟ نجا یا به افتاده  کارت و سر که یداشت کارمیچ - 

.  کرد زیت  را شی گوشها ارغوان! ؟ بود آنجا هم   گرید نفر کی

  حدس که  یجان کم نور تنها.  ندیبب را رونیب  توانستینم اصل 

 ! بود آورده  در ظلمات آن از را فضا یکم باشد نهایماش از زدیم

 !   خوره ینم تو منو به لوکس یرستورانا  و یسوسول یها کافه - 

 یکنجکاو از.  نبود آشنا ارغوان گوش به اصل  به یغر مرد یصدا

 :  آمد حرف به فرهان!  بود  مرگ حال در

 !  مطلب اصل سر برو -

 . کرده   باز دوباره  رو پرونده  یگارودیس -
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 به.  دیکشینم هم نفس یحت.  دادیم گوش یکنجکاو با ارغوان 

  فرهان یصدا تینها در.  شد برقرار  سکوت قهی دق چند ی اندازه 

 :  دیرس گوشش به

  ؟ یبگ نویا نجای ا یکشوند منو -

 ؟ بده  کنمیم کمکت دارم -

 !  نخواستم  کمک! ؟ بشه یچ که - 

  ؟یمظنون -

 ... اب کرده  غلط یگارودیس -

 !؟ من -

  دل ته از.  دی رس ارغوان گوش  به تمسخر پر بهیغر مرد یصدا 

 از یحساب و درست تا بزنند حرف تر واضح که خواستیم

 :  گفت فرهان!  اوردی ب در سر اناتیجر

  غلط که ییاونا ستی ل تو بذارم  اسمتو تونمیم یدار  دوست اگه -

 !   نکرد

 !؟ ینش مونیپش -
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  ؟ شد تموم حرفات - 

 ! تو به سپرده  رو یچ همه  یناچار یرو از نهیتهم عمه -

 ! ؟ نهیتهم  به میدی رس شد تموم یگارودیس حرف - 

  هیاریشهر ی خانواده  مال یکنیم یزندگ باهاش که یپول نیا

 حالت شامل تهمینه خشم که یوقت از بترس!   امانته تو دست!

 !   بشه

 !  کنه لهحوا گهید یجا روزیتو خدا!  ده یرس ما به نهیمه ت از -

 !  یشیم مونیپش که نمیبیم و روز اون - 

 !  ؟ آخر حرف.  ندارم وقت - 

 :  گفت بهیغر مرد تینها در.  شد برقرار نشانیب سکوت

 ! یبکن یخوایم کار هر تو بذاره  باشه مرده  اریخشا نکهیا مگه -

  دست کار وقت هی!  باشه جونت به حواست ، رنیمیم آدما - 

 !  ندى خودت

  دوباره  فرهان.  امدین یگرید یصدا .  دادیم دیتهد یبو شیصدا

  نه!  بست خی  شی جا در قبل از  شتری ب ارغوان و  شد  نیماش سوار
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  سر شانیحرفها از یزیچ نه و شناخت یم را بودند گفته که یاسام

 و زندیم لنگ وسط نیا یزیچ  کردیم احساس اما!  بود آورده  در

 درم یصدا ! بود  ترسانده  فرهان از را او قبل از شتریب نیهم

 :  دی رس گوشش به باشد اریخشا دادیم احتمال  که بهیغر

 !   شهیم عوض یباز یول!  توئه دور دور فعل  -

  آنجا از و فشرد گاز  پدال یرو  را شیپا.  نداد او به یجواب فرهان

 یعصبان رانگا.  گرفت یتماس و برداشت را لشیموبا.  ختیگر

!  آمد ینم  دوستانه رظن به  داری د نیا بود چه  هر.  بود شده 

  توانستیم کاش.  شدیم یخال  قلبش شتریب لحظه  هر ارغوان

 یشتریب ترس رفتیم بال  اطلعاتش حجم چه هر.  شود اده یپ

 یم جانش به هم

 !  افتاد

 یبرا که بود ن یا  از ترسش حال  و بود آور سرسام نیماش سرعت

  هروش یآرزو کل در!  شودیم  لکسوز سوار که باشد  راب نیآخر او

  سر یکم! بردیم گور به خودش  با شهیهم یبرا د یبا را را د لکسوز

  به ری گ نفس یکیتار آن از رشانی مس کم کم. شد جا جابه شیجا

  باز اما بود شده  کمتر ترسش.  کردیم دایپ ادامه ییروشنا سمت
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 جا کی فرهان با تتوانسیم.  بود افتاده  ریگ ن یماش آن در هم

!    بود کرده  نقض را نقانو دو هم جا نیهم تا! ؟ نترسد و باشد

  از بعد خانه  در حضور یگری د و فرهان به شدن کینزد یکی

 !   معجزه  کی  البته و بدهد نجاتش توانستیم خدا فقط!  ۷ ساعت

 !  زنهیم یگند هی داره .  یگارودیس  سراغ برو!  الو -

 حداقل بود دواریام ارغوان.  دبو شده  برقرار تماسش انگار

  که خصوص به.  نبود آرامش  از یخبر اما!  دشو کم تشیعصبان

 بار

 !   لرزاند را ارغوان بدن و تن ادشیفر  یصدا گرید

 ! ؟ بشنوم اریخشا از شو  خبر دیبا من که یا کاره یچ تو -

 : گفت بلفاصله.  بشنود را مقابلش  طرف یحرفها  نکرد صبر

 از یاسم  من نه که یجور یکنیم درستش  رو گند نیا ای - 

 یجور هی نکهیا ای!  ییکذا ی پرونده  اون نه و بشنوم یگارودیس

 !  کنه تییشناسا  نتونه یکس کنمیم خلصت

 ی کاسه از بود نمانده  یزیچ ارغوان یچشمها و شد قطع تماس

  کی واقعا! ؟ کردیم کار یکس  چه یبرا!  بپرد رونی ب چشمش
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  کردن فکر با  ارغوان یحت! ؟ یگرید زیچ ای! ؟  بود موفق  هتلدار

!   شدیم راست تنش به مو گذشتیم سرش در که یالتتماح به

.  کند جمع را خودش شتری ب کرد یسع و خورد یتکان  ارغوان

 ! ردیبم امشب نداشت دوست مطمئنا

  کی.  خوردیم تکان نشیماش  عقب یزیچ کرد  احساس فرهان 

  کرده  فکر اشتباه  حتما . نشد یزیچ متوجه اما کرد نگاه  لحظه

  بود کرده  الیخ  دی شا!  بود ینعصبا اریخشا یحرفها از هنوز!  بود

 یزیچ کرد احساس هم باز اما دوخت رو به رو  به را نگاهش. 

 کف بای تقر و چرخاند را جلو  ی نهیآ بار نیا.  خوردیم تکان

 یآب یها یکتان  اما دی د شدینم یادیز زیچ.  کرد میتنظ نیماش

 !  داد صی تشخ را دخترانه یآشنا رنگ

  برگرداند عقب به را زمان شتا د دوست.  دیلرزیم  ترس  از ارغوان

 یبرا را  اش رفته ریمس اصل  ،  نشود فرهان نیماش سوار و

 دهان یرو  را دستش آنقدر.  داشتینم بر لش یموبا برداشتن

.  بود گرفته درد شیدستها و شده   سر شیلبها که بود فشرده 

 وارد انگار. ندیبب را رونیب پنجره  از تا دیکش بال  را سرش یکم

 خلوتی اما.  کرد دلگرمش روشن یچراغها.  بودند  شده  اتوبان
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 وگرنه بودند افتاده  دور ییجا مطمئنا!  کردی م نگرانش اتوبان

 !  باشد خلوت تهران یاتوبانها شب از ساعت آن نداشت امکان

 را انغوار سر حرکت فرهان.  داد  قورت ترس  با را دهانش آب

  شیوهاابر.  جاستنآ  خودش جز یکس شد مطمئن و دی د نهیآ در

 یخروج نیاول وارد. فشرد گاز یرو  را شیپا و رفت هم  در شتریب

 را ممکن ی نقطه  نیتر خلوت  ابانیخ چند کردن رد از بعد و شد

 انی م را سرش ارغوان.  داشت نگه را ن یماش و کرد دایپ

 یاتفاق چه بود قرار باز . شد جمع  خودش در و گرفت  شیدستها

 ای حرف منتظر وحشت و س ر ت با! ؟ ددن بو کجا اصل ! ؟ فتدیب

  هم به محکم را در و شد اده یپ نیماش از فرهان!   بود ییصدا

.  کرد باز عیسر یحرکت با را عقب در و کرد مکث یکم.  دی کوب

 لحظه همان.  دید یصندل پشت را ارغوان ی  شده  مچاله بدن

  یعصبان فرهان صورت دنید با و آمد بال  شتوح  با ارغوان سر

  جلو فرهان دست  کند یکار بتواند  نکهیا از قبل . آمد بند شزبان 

  رونیب نیماش از را او و گرفت  را شیمانتو ی یقه پشت از و آمد

  رها الیخ اما  زدیم زنگ گوشش  در ارغوان غی ج یصدا.  دیکش

 ! نداشت را کردنش
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 با و کرد شی رها فرهان دیسر صاف نیزم به ارغوان  یپا یوقت

 به بود مشخص آن زا حرص و خشم یخوب  به که ییچشمها

 : آمد حرف

 من نیماش تو بعدشم یاریم در شهروز ی خونه از سر اول - 

 ولت یهست یک اریب و ببر خبر یبگ جا نیهم اگه !   شهیم داتیپ

 اوه ی و یبد لمیتحو   چرند یبخوا اگه حالت به یوا یول.  کنمیم

 ! یافبب هم به

 و شده  کنده   شیمانتو یها دکمه.  رفت عقب عقب ارغوان 

 نیا در که یخسارات  به توانستیم.  بود مانده  باز شی مانتو یجلو

  هم را شی مانتو ،  لیموبا بر علوه  بود شده  وارد او به کم مدت

 ! کند  اضافه

 ...  من... م -

 !  بزن حرف -

 مطمئن ظهحل آن حداقل.  پراند جا از را ارغوان کلمش تحکم 

.  ستین لیدل یب اش خانه در  یکار محافظه  همه  نیا که شد

 و بفهمد ارغوان  نبود قرار که  داشت ییرازها مرد نیا مطمئنا
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 را روست به رو آن با فرهان که یزیچ از  یا گوشه حال 

  بود نامشخص و پراکنده  آنقدر  اطلعات که چند هر!  دانستیم

  شیجا سر حال هر به.  بدهد ربطشان هم به  توانستینم که

 ییجا به راه  کردیم فرار و د یدویم اگر یحت.  بود شده  خشک

  به!  بود یا جنبنده  و سکنه هر  از یخال دورشان تا دور.  بردینم

 همه از و انداخت جانش به ترس شب یکیتار! ؟ بردیم پناه  کجا

  که بود فرهان تیعصبان و حرص از شده  سرخ صورت شتریب

 !  کردیم لبش به جان

 ...  بودم  گذاشته جا  مویگوش من -

 قرار فرهان مطمئنا!  کند شروع کجا از نستاد ینم هم خودش

 !   بدهد او به حاتیتوض یبرا یادیز وقت نبود

  ساعت از بعد گفت...  نذاشت خجسته.  بردارمش خونه رفتم - 

  قانون دونمیم.  تو  رفتم شدم م یقا منم...  خونه  تو برم تونمینم ۷

  تونستمینم یعنی.  داشتم لزم لمویموبا واقعا یول کردم نقض

 و برگردم شدم مجبور...  بگم یچجور یعنی.  م ن ک رهاش نجاوا

  اطیح تو همه دمید که رونی ب امیب خونه از خواستم...  بردارمش

.  اطیح ته ساختمون یکش سر  رفتیم داشت خجسته.  نیسادیوا
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  تو قهی دق دو گفتم.  دیکن اخراجم شما و نهیبب منو دمی ترس

 اصل ...  نیکنی م حرکت هوی دونستمینم...  شمی م میقا نتونیماش

 ...  شما که دونستمینم

 : برداشت جلو به یقدم فرهان

  ؟ یکنیم کار یک واسه.  بگو راستشو حال !  دمیشن دروغشو - 

 ...  خواستمینم اصل من...  کس چیه خدا به -

 یحرف هی.  تس ی ن نجایا کس چی ه تو منو جز جون دختر نیبب -

  که ارمیب سرت ییبل  هی تاونوق و شه نیتوه شعورم  به که نزن

 !  نمونه ازت هم یاسم و ندونه و نفهمه یکس

.  افتاد یم شی برا یبیعج اتفاقات روزها نیا.  برد ماتش ارغوان 

  ترس که یانگار  بود  گذاشته فرهان  ی خانه به پا یوقت از اصل 

  دانستینم اصل .  آمد دبن نفسش!  بود شده  ن یعج  وجودش با

 آن از ،   دادیم قهوه  یبو.  شد  شکینزد فرهان.  دیبگو چه

 :  آمد حرف به فرهان.  بود شده  آشوب یحساب دلش .  شیتلخها

 ! ؟ کنم سره  هی کارو جا نیهم ای یزنیم حرف -
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  یزیچ بخواهد نکهیا به برسد چه ،  کند باز لب توانست ینم اصل  

 یاحتمال اتفاق  هر از را خودش و بدهد حیتوض فرهان یبرا را

  صورت مقابل  و آمد جلو ر گید قدم کی فرهان.  دهد نجات

 باز ،  افتاد ارغوان  صورت یرو  اش هیسا.  کرد علم قد  ارغوان

 و یعصب  فشار  از ارغوان.  شد ره یخ لبها آن به نگاهش هم

  از اریاخت بود ده یکش فرهان نیماش  در ساعتها نی ا تمام که یترس

 متما که انگار!  شد باز گفتن  به دهانش یک دیهمفن و داد دست

  کند فیرد هم سر  پشت را کلمات تا بود کرده  جمع را اش یانرژ

! 

  از شتریب  که هاست چاره یب  بدبخت واسه فقط  قانون انگار -

  چیه شما امثال یرو وگرنه!   کنه بدبختشون هستن  که یزیچ

  به سر که دیگیم و دیکنیم دی تهد راحت انقدر!  نداره  یریتاث

!    دیریبگ دیخوایم رو پشه جون کنمیم الیخ که دیکن یم ستمین

  کردم وحشت الن انقدر راستش یعنی!  ندارم دروغ به عادت من

  بردارم لمویموبا خواستمیم.  بگم که ادینم زبونم  یرو یدروغ که

 مدت تمام خواستیم دلم نه .  آوردم در شما نیماش از سر اما

 من!  فتمیب شما ری گ داشتم دوست نه و نمیبش نتونیماش پشت
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 کار یبرا فقط هستم هم خونه اون تو اگه.  سادم طراح هی فقط

  که همونطور  دینخواست اگرم اما دیکن باور دیداشت دوست.  اومدم

 ! نخوره  تکون آب از آب و دیریبگ جونمو دی تونیم دیگفت

  دیرسیم نظر  به نیخشمگ هم هنوز فرهان شد بسته  که شیلبها

  یشرویپ یکم گاه  گه و بود  ارغوان یچشمها به اهشگن. 

 . شد یم ده ی کش شیلبها تا و کردیم

 ! ؟ بزنم دست برات - 

 کاش.  شد خیم شیجا سر.  نداشت را حرف نی ا انتظار ارغوان 

 که یا دلهره  و انتظار ییکذا ی لحظه آن و بگذرد زودتر زمان

  داد یتکان دستش به فرهان.  رفتیم نیب از بود افتاده  جانش به

  حرکت. ندباچس نیماش به را  او و گرفت را ارغوان یبازو ریز و

!  بود کرده  گشاد را ارغوان یچشمها مردمک اش یناگهان

 : گفت  و نشست ارغوان یگلو یرو فرهان  یانگشتها

  هر که صبورم انقدر ای! ؟ دارم یشوخ باهات یکنیم فکر  

 -؟ یبر ارمذب و بدم گوش رو ادیم رونیب دهنت از که یفیاراج
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.  دیایب بند نفسش راه  ات نمانده  یزیچ کردیم  احساس ارغوان 

.  بزند پس را  او تا نشست فرهان ساعد یرو اراده  یب دستش

 :  آمد حرف  به هم  باز فرهان

 یبزن حرف یحساب  درست نفعته به.  جون بچه شده  رو دستت -

 و اومدن من یزندگ یتو ادیز  تو مثل!  یهست یچ دنبال یبگ و

 !  بزن فر ح  پس!   شناسمی م بهتر خودت از تورو  امثال.  رفتن

 ارغوان بود نمانده  یزیچ.  رفت عقب و کرد رها را ارغوان یولگ

 یم سرفه به را او و سوختیم  شیگلو .  کند سقوط زانو دو یرو

 ! انداخت

 .  میدار وقت صبح تا.  دختر بزن حرف!  یال  -

 آن تا مطمئنا!  درشام نگران دل و کردیم فکر آرزو به ارغوان

 !  بود شده  وانهید  ینگران از ساعت

 !  ندارم یفحر -

  در دخترک.  رفت ارغوان سمت به و زد ی پوزخند فرهان 

 اصل .  دی ترسیم فرهان ی بعد حرکت از.   شد جمع خودش

.  کند آرام تواندیم چطور را دم و شاخ یب غول آن دانستینم
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  آنکه از قبل!  نداشت او یرو یریتاث یحت هم  قتیحق گفتن

  باز لب بترساند گرم حد سر تا را او و کند یحرکت هم  باز فرهان

 : کرد

 !؟ یدار توطئه  توهم - 

!   دیبگو  را جمله کی آن تا  بود کرده  جمع را  شجاعتش تمام

 : کرد زمزمه یآرام به.  ستادیا حرکت  یب فرهان

 ! ؟ یگفت یچ -

 !  نشد اش ینینش عقب باعث اما  ترساند  را ارغوان

 ایند یجا چیه  اام مربوطه خودت به یدار لیتما مردا به نکهیا -

 یبرا من!  یباش اعتماد یب  شهیهم زنا  به دیبا که نگفته

 . ومدمین خونت تو یجاسوس

 .  شد جلب ارغوان یحرفها اول بخش به  توجهش فرهان 

 ! ؟ دارم ی لیتما جور چه -

 ترسش.  دآور یم بند  را نفسش که بود کینزد ارغوان به آنقدر

  کی با ای کند فرو  بشقل به یی چاقو لحظه همان که  بود نیا از

.  بود ادی ز هم انگشتانش  قدرت که البته!  کند  خلصش ریت



 

349 
 

 مهرسا .  مسلخ

  توانستینم ارغوان!  کند خفه ی کم فشار با را او توانستیم اصل 

 درست 

 یلعنت لتی تما دادن حیتوض به چه را او اصل .  بدهد حیتوض

 !   بود ی گرید  زیچ حرفش اصل.  فرهان

 … بگم یچجور  یعنی...  گهید زیچ همون -

 که ییجا تا و ستادیا صاف  ارغوان.  رفت تر  کینزد انفره 

!   شدینم اما. ردیبگ فاصله او از تا  داد نیماش به را اش هیتک شدیم

 نیا دنیشن  بار هر با و بود  هم در شی ابروها هم هنوز فرهان

 مهم شی برا که البته!  شدی م هم تر یعصب لت یتما ی کلمه

 او به را یز یچ چه و دیگویم چه مقابلش وراج دخترک نبود

 قبل از تر  پررنگ روز هر که یا عهیشا نیا اما.  دهدیم نسبت

 !کردیم اش  یعصب شدیم

 ؟  بشه پرت  شدنت می قا از حواسم که یزنیم راهه یب به یدار -

 .  ستمین جاسوس واقعا من -

 تو که کرده  اعتراف بودنش جاسوس به یجاسوس  کدوم -

 ! ؟ یباش شیدوم
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 !  گمیم راستشو دارم -

 : آمد حرف به یآرام نسبتا یصدا با نهافر

 ...  پرسمیم  آخر بار یبرا - 

 :   دیغر  و برد بال  را شی صدا بلفاصله

 ! ؟ یکردیم یغلط چه من نیماش تو -

 و بست را  شیچشمها.  خورد یدیشد تکان  ترس  از ارغوان

 :  زد ادیفر حال همان در.  گذاشت ششوگ یرو  را شیدستها

 کار اومدم  فقط من!  تیزندگ و خونه نوا نه یمهم مبرا تو نه

 - کنم

 !  برم بذار کن ولم!  کنم  حل مشکلمو ،  ارمیب در پول

  از یا کلمه بتواند بود محال بود ده ی نترس اندازه  ن یا تا اگر مطمئنا

  دست به را ش زبان  کنترل ترس که انگار!  دیبگو  را حرفها نیا

 !  بود گرفته

 یدیشن و ید ید ییزایچ امشب ؟ یبر کجا! ؟ یبر کنم ولت -

 :  کرد وحشت ارغوان! ؟ الکیه یکرد فکر!  ید ی شنیم دینبا که
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 به یچ دمینفهم خدا به.  اوردمین در سر یزیچ از اصل  من -

 .برم من بذار.  شده  وونه ید ینگران از الن مامانم!  هیچ

 و تو یایب یواشکی یتونست که کره یپ و در یب رانقد  خونه اون - 

  باور یخوایم ؟ یکن خوش جا من نیماش تشپ  مدت همه نیا

 به  کنم

  ؟ یبکن رو کارا  نیا یشد حاضر  لی موبا هی خاطر

  نیهمچ به  دست لی موبا خاطر به شدینم باورش هم خودش

  باشد بوده  خواب اتفاقات نیا تمام بود دواریام.  باشد  زده  یحماقت

 !   شود تمام زود یلیخ و

 احمق  یکن فکر  ادینم خوشم یول یبر کنم ولت دارم دوست -

 . کردم باور داستانتو و بودم

 باز را در و برد نیماش ی ره ی دستگ سمت به را  دستش فرهان 

 :  کرد اشاره  حال همان در.  کرد

 !  نی ماش تو نیبش - 

 :  ترساند  را ارغوان قبل از شتریب حرف نیا

 !  برم من بذار - 
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 :  نشاند لب یرو  یپوزخند فرهان

 !  نیبش -

  خجسته.  ستمی ن دروغ اهل من اصل .  گفتم ستشوار کن باور -

 !  بودم اومده  لمیموبا دنبال که شاهده  هم

 !  نی بش گفتم -

.  نشست عقب یصندل یرو!  ؟ داشت یگرید ی چاره  ارغوان 

 : کرد دراز را دستش فرهان.  دیلرز یم بدنش هنوز

 ؟  لیموبا -

 : گفت  ارغوان

 ؟ بزنم مامانم به زنگ هی - 

 !  لیموبا ؟ یمهمون برمتی م یکرد الیخ -

  و دیکش رونیب فشیک از را ل یموبا لرزان ییانگشتها با ارغوان 

 یصندل یرو فرهان و شد بسته نیماش در.  داد فرهان دست به

  ارغوان.  افتاد راه  به او و شدند  قفل درها.  کرد  خوش جا راننده 

 :  گفت  زده  توحش
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  ؟ یبریم کجا منو -

  ترس یکم  نظرش از.  بدهد او به یجواب شتندا الیخ فرهان

 :  گفت و  انداخت اطراف به ینگاه ارغوان!   بود خوب شی برا

 ! لطفا ؟ میریم کجا یبگ شهیم -

  ارغوان ی گونه یرو یاشک قطره .  بود سکوت  جوابش هم باز 

 : گفت حال همان در.  کرد خوش جا

 ؟  ادیم بدت من از انقدر اچر -

 و درست ناهار نه.  دوب افتاده  نشجا به ید ی شد درد معده  

.   باشد کرده   رشیس که ییغذا ی وعده  نه و بود خورده  یحساب

 احساس.  بود کرده  مضاعف را  دردش هم یناراحت  و اضطراب

!  اوردیب بال  را اش معده  اتی محتو دارد امکان لحظه هر کردیم

 : کرد زمزمه

 ؟ یدار  نگه شهیم -

  رشیمس تنها.  کردینم هم نگاهش فرهان.  بود  قرار یب شیصدا

 یصندل ی رو ارغوان که انگار نه انگار.  رفتیم جلو به رو را

 ! است نشسته عقب
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 !  دار نگه -

  شیخطا و بکشد گند به را فرهان نیماش نداشت دوست مطمئنا

 الیخ اما فرهان!  ینابخشودن گناهش و شود قبل از بزرگتر

 ی شانه یرو  را دستش ارغوان.  دهد گوش حرفش  به نداشت

 :  گفت  و گذاشت  انفره

 !  ارمیم بال  دارم -

 ثابت ارغوان  یرو نهیآ از فرهان نگاه  تا بود یکاف  حرف نیهم

 ارغوان.  بکشد اتوبان ی هیحاش به را نشیماش  بلفاصله و بماند

  در چه هر  دایز اضطراب از!  شد اده یپ نیماش  از چطور دینفهم

  سوزش ساحسا  شی گلو در که ییجا تا.  آورد بال  داشت معده 

 یگرید حرف  با تا شد اده یپ فرهان.  رفت ج یگ سرش و کرد

  گرفت قرار کنارش که یا لحظه اما اوردیب جا را دخترک حال

  درست.  شد سست  شیپاها و نشست  سرش یرو  ارغوان دست

  به یقدم اراده  یب فرهان بود نمانده  سقوطش تا یزیچ که یزمان

 مغز با دادیم ازه جا دیبا.  دی کش آغوش در را او و برداشت جلو

  نگه یبرا چرا دینفهم اما! برود ادشی از یجاسوس تا بخورد نیزم

.  گذراند  نظر از را صورتش حالت!  گذاشت جلو پا داشتنش
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 خلص  را دخترک دیبا.   نبود ییبازجو همه نیا به یاجیاحت

 یزیچ اما.  دادیم را اخراجش حکم هلحظ همان ای کردیم

 بسته یپلکها! اورد یب در سر کارش  از شتریب که کردیم بشیترغ

 : زد گره  را شی ابروها ارغوان ی

 ! شو  بلند!  دختر یه - 

 : داد او به یگرید تکان فرهان.  امدین ارغوان  از ییصدا

 !  پاشو گمیم! ؟ یکر - 

  بلند را پفش و رځ یصدا سرش ییجا جابه و  تکان کی همان

 نی ا کار از سر ل اص!  دیپر بال  فرهان یابروها که  ییجا تا.  کرد

 یا لحظه و کرد یم هیگر ترس از یا لحظه.  آورد ینم در دختر

 یکس هر مغز که بافتیم هم  به فیاراج و زدیم حرف آنقدر بعد

 به آرامش غرق بعد یا لحظه آنوقت!  کند ذوب توانستیم را

 !  رفتیم خواب

 یلصند یرو را  دخترک و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش فرهان 

 امشب داشت ال یخ!   شبش آخر  دردسر از هم نیا.  ختاندا عقب

 تمام ناچار به اما.  بگذراند خوش یکم و کند  صبح هتل در را
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 سمت به ارغوان با همراه  و کرد  کنسل را شبش یها برنامه

 رها جا همان را دخترک دادیم حیترج که چند هر.  رفت هتل

 چه یبرا که د یفهمینم و شدینم راحت الشیخ تا  یطرف از اما کند

  و راند هتل سمت  به سرعت با.  گرفتینم آرام کندیم کار یکس

 هتل نگیپارک  داخل را نشیماش.  دی رس مقصدش به زود یلیخ

 گرفت تماس هتل ی خدمه از یکی با لحظه همان و کرد پارک

  و انداخت خدمه دوش یرو را ن ارغوا بایتقر ،  دی ایب کمکش به تا

  مقابل را انگشتش.  افتاد ه ار به  انسورسآ سمت به جلوتر خودش

 که دادیم نشان او به آرامش  ینفسها و بود گرفته ارغوان ینیب

  شدینم باورش!  نبود یخاص مشکل از یخبر!  است خواب غرق

 !  بخوابد راحت انقدر بتواند یکس جنجال  آن از بعد

  رفت تخت سمت به فرهان دستور به خدمه.  دندی رس اتاقش به 

  آمده  در سرش از کل به ارغوان شال.  کرد اره  آنجا را ارغوان و

 بود 

 و نشست ینم  تنش یرو که بود  کریپ و در یب  آنقدر شیمانتو و

 از یحت.   دادیم نشان ریز  آن را رنگش یآب  تاپ سخاوت با

!   بود ده افتا شیبازو یرو و آمده  تر نییپا یکم شی ها سرشانه
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 در ینا میپش ابراز چیه و بود فرهان دست کار شی ها  دکمه کندن

 ! شدینم ده ید دیکاویم را ارغوان دقت با که چشمها آن

  را دلستر بطری و رفت تشییسو  کنار خچالی  سمت به فرهان 

  به را خنکش ی شهیش که  همانطور.  دیکش رونی ب داخلش از

.  دیچرخیم ان ارغو یرو هم هنوز   نگاهش بردیم شیلبها سمت

 من از چرا "  بود ه کرد خوش جا  ذهنش ی گوشه ارغوان سوال

  در.  آورد ادی  به را اش یناراحت و بغض از پر لحن "!! ادیم بدت

  آورد ینم حساب به را او بایتقر آمد،  ینم بدش  او از فرهان واقع

 ماند یم اگر. 

 یفرق  شیبرا نداشت ای داشت  حضور خانه آن در  اگر ،  رفتیم ای

! دکریم ت یکفا نباشد شیپا و دست انیم که نیهم!  کردینم

 زیم یرو را  اش یبطر و کرد مزه  مزه  را ش  سترلد از یکم

 یها دکمه رفتیم حمام سمت به که همانطور . گذاشت

 انیم را کدام  هر.  آورد در پا از را شلوارش و کرد باز را راهنشیپ

.  بود شده  تر بلند یکم شیموها.  شد حمام وارد و کرد رها راه 

 امکان. . افتاد اریخشا یحرفها ادی به و دیکش سرش به یدست
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  بندازد انیجر به  دوباره  را یخودکش ی پرونده  یگارود یس نداشت

 !  بود واضح زیچ همه.  نبود یازین کار  نیا به اصل ! 

 که آب قطرات. کرد باز را آب ر یش و رفت حمام  دوش سمت به 

 یگارودیس به هم هنوز اما.  شد بهتر یکم حالش خورد تنش به

 ساینک به!  نهیتهم و مشار  به!  اریاخش یحرفها و کردیم فکر

 نهیتهم تخت و تاج نیا  نداشت الیخ یقیطر  چیه به که

  خودش ی اندازه  به!  کند خلصش و ردیبگ  او از را یاریشهر

 یرو را نهیتهم ی هیسا آن  از شتری ب دیدینم  یازین و داشت

  و دادیم پس را ها یاریشهر  اموال!  کند احساس اش یزندگ

  همه دیق اصل !  کردیم دور آدمها  دید از را شخود  شهیهم یبرا

 . زدیم را کارها ی

 حمام از و بست کمر به را اش حوله شد تمام که گرفتنش دوش

  آورد ینم ادی به.  افتاد خواب غرق ارغوان به نگاهش. زد رونیب

  ای!  باشد ده یخواب یراحت آن به تختش یرو ی دختر حال به تا

 پرداخت ییبها راحت خواب  نیا تباب  بعدا بود ده ی خواب هم اگر

 جز به!  نداشت  یجنس تی جذاب شی برا ارغوان اما!   بود کرده 
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 یاقیاشت و لیم چی ه کل در بود زیانگ وسوسه ی کم که شیلبها

 ! کردینم داریب وجودش در را

  را غوانرا  لی موبا بود افتاده  نیزم یرو که شلوارش  بیج از 

.  بود یمیقد ی  دکمه از پر یلهایموبا آن از یکی.  دی کش رونیب

 سمت به و کرد  باز را صفحه یراحت به.  نداشت هم قفل یحت

 ستیل به ینگاه تعارف یب.  رفت یراحت یمبلها از یکی

  به یکس از تماس ۲۰ از شتریب.   کرد اش رفته دست از یتماسها

  تماس کی " پرستو" از هم تماس دو!  داشت " یگل آرزو " نام

 !  بود رشپس دوست ئنامطم "پاشا" از هم ناموفق 

  شیبرا که یغامیپ نیاول و شد ش یها اس ام اس ی صفحه وارد 

 : بود نوشته  شیبرا پاشا.  کرد  باز را بود آمده 

  خوشحال  زمیعز.  ینداد جواب  گرفتم تماس جان ارغوان -

 . بشنوم صداتو یبزن زنگ بهم شمیم

 :  گفت وار زمزمه و کرد  ینچ فرهان 

 !  ندارن یصنم تچ -

 :  بود یگل آرزو از کرد  باز را یبعد ماغیپ
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 راه  هزار دلم  ؟ دختر تو ییکجا.  یش راحت یبش مادر یب یا -

 .  شدم سر به جون بده  من به خبر هی.  زدم زنگ همه به.  رفت

 ی حوصله فرهان که داشت آرزو از هم گرید غامیپ چند

  نگرانش هم او.  شد پرستو یغامهایپ وارد. نداشت را خواندنشان

 یغامهایپ و  رفت بالتر یکم.  گرفتیم را سراغش و بود شده 

 : خواند را اش یقبل

  جوابشو کله با زد که زنگ!  خره  آلمان ببرتت خوادیم پاشا -

 رو یچ همه  یمو به مو من به یزنیم زنگ بعدشم.  یدیم

 ! یکنیم فیتعر

 :  بود هشتنو  شی برا ارغوان 

  به سببچ  برو باشه من یزندگ تو سرت انقدر نکهیا یجا به -

 !؟ یخوایم من جون از یچ!  خدات بنده  نامزد اون

 :  بود داده  را  جوابش پرستو 

 الن تا هیخوب سی ک اروی نیا بود گفته جونت سوگل اگه حال  -

  تو که نهیا اقتتیل!  داره  خار من حرف یول!  نی بود بغل تو بغل

  یبش ستی ن به سر ادیب سرت ییبل  هی وحشت ی خونه اون



 

361 
 

 مهرسا .  مسلخ

  به رو فحشش ایدن اون تهشم!  بخندم بهت یآ من نوقتوا

 بده  جونت سوگل

  سیرئ  اون با!  خوده یب کار  نیا شدن دایپ  یبان و باعث که

 !  تیروان  یهمجنسگرا

 یلعنت ییهمجنسگرا فکر نیا پس.  رفت هم در فرهان یابروها

  سرش  پشت که جهنم به !  زد پوزخند! ؟  بود آمده  نجایا از

 !   زدندیم پاوه  یحرفها

 بلفاصله.  برداشت زیم یرو از را خودش  لی موبا و شد خم

 یکم تاپش. دوخت ارغوان به را  نگاهش.  گرفت ینبو با یتماس

 کردینم باور فرهان .  بود شده   مشخص شکمش و بود رفته بال 

 یموها!  شدبا تیاهم یب خودش وضع و سر  به انقدر یدختر

 و مرتب یهادختر آنقدر ! ندیبب  توانستیم یخوب به  را بدنش زیر

 ! بود  ناشناخته یموجود ارغوان نظرش به که بود  ده ید مو بدون

 : شد جلب ینبو یصدا به توجهش و گرفت او از نگاه 

  ؟ آقا بله.  سلم - 

 ....  طراحمون دختره  نیا -
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  ؟ گانهی خانوم -

 رو یچیه.  کن ق یتحق موردش  در ! هست اسمش که یچ هر -

 ! ؟ یدیفهم.  یندازینم قلم از

  ؟ اومده  شیپ یمشکل -

 ؟ بپرس سوال گفتم -

 !  قربان متاسفم -

!   ست کار چه و هیک نیبب.   گله  سو اسمش.  داره  دوستم هی -

 . داده  شنهادی پ بهش کارو اون

  کرد اطاعت شه ی هم مثل بپرسد یگرید  سوال نکه یا بدون ینبو

: 

 .  قربان چشم - 

  را ارغوان لی موبا.  شد ندبل جا از و کرد قطع را تماس فرهان

!   بود ییبازجو وقت.  رفت تخت  سمت به و انداخت  یا گوشه

 ! بود  ده یخواب اندازه  از شیب

  از هم باز را وضعش و سر.  نشست تخت یرو  کنارش فرهان

 : داد تکان را اش شانه و گذراند نظر
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 !   شو داریب!  هبس ید یخواب یچ هر - 

 تر محکم رگی د بار.  ترفنگ ارغوان طرف از یالعمل  عکس چیه

 :  داد تکانش

 !  پاشو!  توام با جون دختر -

 حالت به ی شباهت که آورد یم در خودش از ی بیعج یصداها 

.  نبود شدن  داریب از یخبر اما داد تکانش یکم.  نداشت خواب

 در ابرو شک با !  شداب نیسنگ توانست ینم آنقدرها خوابش مطمئنا

  و کرد باز را  شپیز.  رفت وانارغ  ی کوله سمت به و دیکش هم

 و داشت چه  هر.  داشت نگه هوا و نیزم نی ب ته و سر را آن

 و کرد پرت  یا گوشه را اش  کوله.  ختیر تخت یرو نداشت

 کرده  ته و سر  را متحرک دانی زباله  که انگار.  برد جلو را دستش

 خورده  قبل  که یتنقلت ی  زباله شامل لشیوسا  از یمین.  بود

  را خوردنشان قصد که ییها ی خوراک مه گرید یمین!  شدیم بود

  هم  نخور درد به لوازم یسر هی و یهندزفر آنها جز به!  داشت

 !   شیداروها  بزرگ ی بسته البته و  آمد یم چشم به
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 جان یا ذره  انگار که یخونسرد همان با و برداشت را  لشیموبا

  هتل نیمسئول از یکی با ی تماس ستین مهم شی برا دخترک

 : تگرف

  ؟ ادیم بر دستم از یکار ؟  ایآر یآقا بله -

 !  من اتاق بفرست دکتر هی -

  ؟ خوبه حالتون ؟ شده  یزیچ ؟ دکتر -

 :  دیپرس عوض در.  بدهد یجواب او به دیدی نم یازین فرهان

 . بفرست  هم غذا -

 . حتما.  آقا چشم -

 یرو را قرص ی بسته.  بود اش گرسنه.  در ک قطع را تماس

 نظرش به  انداخت ارغوان به یرگید نگاه  و  درک  پرت تخت

  هم آنقدرها کردیم احساس.  بود  مشکوک او به.  آمد یم خواب

 ! ستین یلوح ساده  آدم دهدیم نشان

  کارش که لحظه همان. کرد تن به لباس و رفت کمد سمت به 

 رفت سمتش به سنه سلنه.  رد خو  اتاقش در به یا تقه شد تمام
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 که یحال  در.  بودند اقشتا در پشت مرد سه.  کرد باز را آن و

 : گفت داشتیبرم قدم آنها از جلوتر خودش

.  اره یم در بی عج یصداها هی یول ده یخواب دختره  کردم فکر - 

.  تخت رو انداختم ،  بود فشی ک تو قرصم بسته  هی! شهینم دارمیب

 !   چشه دینیبب

 یصدا.  رفت تشییسو تراس سمت به آنها به تشپ  خودش

 : دی شن ار دکتر

 .  داره  یقلب کلشم - 

 یکی یرو و  بست را تراس در نشنود را یکس ی صدا آنکه یبرا

 و بود ستاره  یب آسمان به نگاهش.  داد لم  شیها یصندل از

 یدست و فرستاد رونیب حرص با  را  نفسش.  رامش شی پ فکرش

 را او که شب ی ستاره  یب آسمان هب لعنت.  دی کش صورتش به

 لعنتی آسمان عاشق  ،  بود انآسم عاشق .  ختاندا  یم رامش ادی

 همان.  رفت هم در انزجار  با صورتش!  زده   کثافت شهر نیا

  چشم به صفحه یرو ماهان نام.  خورد زنگ لشیموبا لحظه

 :  خوردیم
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 !  بگو -

 .  گرفتم دفترش مسئول از رو یگارودیس رد -

 ؟ خب -

 !  دازه نب انیجر به رو پرونده  خواستن ازش ایاریشهر از یکی -

 .  شونومکد -

 .. نیرام -

 و دست یب نیرام  دانستیم خوب.  دییسا هم یرو  دندان فرهان

  سر  ریز بود چه هر!  کند یکار  نیهمچن که  است آن از تر پا

 ار یخشا

 !  بود اش یشگیهم ی نهیک و

  ؟ دارن دستشون تو یچ - 

   مدینفهم هنوز -

 !  یچ همه تو بخوره  گند خوامینم!  کن یریگیپ -

 . چشم -

 ؟ یا خونه ؟ ییکجا تو -
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 .  دمیرس تازه  آره  - 

 ؟ اونجاست  زیعز -

 .آره  -

 ؟  چطوره  حالش -

 . خوبه - 

  ؟ نرفت ای رفت دکتر -

 . برمشیم -

 :  رفت هم  در شی ابروها

  ؟ یچ یعنی برمشیم! ؟ مهمه نگفتم -

 !   نوبت تو گذاشتنش. شلوغه سرش  گهیم . نداد وقت دکترش -

  به زنگم هی  ببر زوی عز!   شلوغه که شلوغه سرش! ؟ یچ که -

 !  ره یبگ وقت یچجور بلده  خودش بزن ینبو

 . باشه -

 زیم یرو را لش یموبا.  کرد قطع یگرید حرف  بدون را تماس 

 دوست وقتها یگاه .  فرستاد رونی ب را نفسش حرص با و انداخت
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 نیا حتما نبود زیعز پسر اگر.  کند جدا ماهان  نت  از سر داشت

  که بود او منت بدون یکردنها یمادر و یمهربان.  کردیم را رکا

 اش دانه کی  یکی پسر به یکار  تا کردیم ریگ  نمک را فرهان

 حرکت و داخل به ینگاه تراس یا شهیش در  از.  باشد نداشته

  را لشیباوم یآن یمیتصم در.  انداخت  ارشیدست و دکتر یدستها

  ادیفر  دخترک بش تمام.  گرفت  خجسته با یتماس و برداشت

  یضرر دنشی پرس.  داندیم  را قتیحق خجسته که بود ده یکش

 : دیشن را خجسته  آلود خواب یصدا بوق نی دوم با!  نداشت

 . دیکن امر.  قربان سلم - 

 :  دیغر تی عصبان با فرهان 

 ؟  یدیخواب -

 : آمد  بند خجسته زبان

 .  شما دیکن امر.  دارمیب!  هیچ خواب!  آقا هن.... ن-

 !  داریب ای یبود خواب یفهمیم دمکر اخراجت یتقو -

 ... من خدا به آقا -

 :  گفت حوصله ی ب فرهان کند کامل را حرفش بتواند آنکه از قبل
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 .  رونیب زد خونه از یساعت  چه امروز گانهی دختره  نیا -

 :   داد جواب بلفاصله  خجسته

 .  قربان یشگیهم  میتا سر -

 ؟ همین -

 :  گفت غرور با کند جبران ینوع  به داشت دوست که خجسته

 جا لمویموبا  گفت برگشت رفتنش از بعد قهیدق چند راستش

  از بعد گذاشتن  قانون آقا گفتم.  تو بره  نذاشتم منم.  گذاشتم

 -  یکار ساعت

 آقا یول شد ناراحت کمی .  خونه تو یبذار پاتو یندار حق 

 .  تو ادیب نذاشتم تخت نتوالیخ

  و اتاقش داخل به ینگاه هم باز خشم و حرص از پر فرهان

 : دیغر و انداخت ارغوان

 از کل  وگرنه.  نشه تا سه اشتباهاتت  یاریب شانس  خجسته -

 .  کنمیم محوت نیزم یرو

 :کرد زمزمه خبر یب جا همه از خجسته
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 ؟  آقا شده  یزیچ -

.  فرستاد رونی ب را نفسش انفره!   بود تماس شدن قطع جوابش

  نقشه هم دیشا .  دیوگینم دروغ ترکخد بود شده  مطمئن حداقل

 خوش جا یصندل یرو رونی ب که شدیم یساعت مین.  باشد اش

 فکر از را او  تراس در شدن باز که کردیم فکر ارغوان  به و کرده 

 :  زد شی صدا مردها همان از یکی.  دیکش رونیب الیخ و

  میتونیم.  شد تموم ما کار.  اومد هوش به تون ر مایب ایآر یآقا -

 ؟  میبر

  شیچشمها  که یارغوان و داخل به ینگاه شد بلند جا از فرهان

 : گفت و انداخت بود کرده  باز را

  ؟ بود چش -

 مثل داشتن یسخت طیشرا  دیشا. ظاهرا دارن یقلب مشکل -

 احتمال  هم صدا اون.  بودن رفته حال از استرس و اضطراب

 .  بکشن نفس درست تونستنینم که  بوده  نیا یبرا

 : کرد  زمزمه و داد تکان سر فرهان 

  د؟یمرخص -
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 حال . کرد ترک را اتاق هی بق با همراه  و داد تکان یسر مرد

.  نداشت یخوب اوضاع و حال که یارغوان و  بود مانده  فرهان

 او به فرهان. آمد یم حال یب نظر به و نشسته تخت یرو

 :تگف  و شد کی نزد

 !   یاردن هم یحساب و درست قلب ؟ یجاسوس به چه رو تو -

  دیدینم یلیدل اما دیترسیم او از.  کرد نگاهش  حرص پر ارغوان

 !   شود خفه زندیم حرف موردش در تمسخر با یوقت

 ... جاسوس من -

 :  دی پر حرفش نیب فرهان

 . کنار ذارمیم رو یست ین ای یهست -

 از بعد.  باشد  جاسوس ردو خ ینم اش یخون  گروه  به که البته

  بد اما!  بود ه شد تر راحت یکم  الشیخ خجسته با زدن حرف

  از را کردن یفضول دارد عمر  تا که بدهد ارغوان به یدرس نبود

.  انداخت پا  یرو پا و نشست تخت مقابل یمبل یرو!  ببرد ادی

 که انگار.  کردیم دنبال دقت با را او حرکات  تک تک  ارغوان
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 با فرهان.  شود ریغافلگ و بماند جا کاتشرح از دیترسیم

 : زد زل نارغوا صورت به یخونسرد

 !   می دار بزرگتر مشکل هی الن -

  دلش.  بود امده ین جا سر شی نفسها هنوز.  بود حال یب ارغوان

 الن تا حتما ؟ است خوب حالش دانستینم و  دیتپیم آرزو یبرا

 دنی پرس تاعشج ارغوان! بود   کرده  دق دخترش نبود ی غصه از

  داری ب خواب از لحظه همان دادیم حیترج. نداشت را یسوال چیه

.  کند فراموش را گذرانده  سر از شب آن که یاتفاقات  کل و شود

  خونسردش نگاه  و فرهان کاش.  نباشند یواقع کدام چیه کاش

 ...  باشد نداشته تیواقع

 باز لب داد تی رضا آورد بال  را ارغوان جان یوقت بالخره  فرهان

 :  بزند را حرفش ی ادامه و کند

 بوده  یادیز گوشات یبرا کمی.  یدیشن که هییزا یچ مشکلمون -

 !   جون بچه

 :  کرد باز لب بلفاصله ارغوان
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 اصل .  هیچ به یچ دمینفهم اصل .  دمینشن  یچیه من -

 فقط.  ندارم یکس  به یکار اصل  من!  یهست یک شما  دونمینم

 .  دستمزدمم دنبال

 . کنم کم رو شرم شهیهم  یبرا خونتون  از و بکنم کارمو

 :  دی کش اش نهچا به یدست نهافر

  منو جواب یحساب درست قبلش   فقط!  شهیم  کم  که شرت -

 !یدیم

  از لرزاندیم را  تنش تمام که یاضطراب و یحال یب  همان  با ارغوان

 یقدم ترسش تمام با و کرد صاف را شیمانتو.  آمد نییپا تخت

 :  آمد حرف  به حال همان در.  گذاشت جلو به

 یدلواپس از الن تا حتما ؟ بزنم مامانم هب زنگ هی من شهیم -

 .  بدم جواب  دیبپرس یسوال هر بعدش دمیم قول.  شده   وونهید

 سر شهیهم صورت  به انداخت ارغوان ی چهره   به ینگاه فرهان

 که او.  بود ده یفهم هم او یحت را نیا.  بود غم  از پر خوشش

 ...  نداشتند یارزش نیکوچکتر آدمها شی برا

 .  میدار کار ها حال  حال .  نیبش -
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 ..  بزنم زنگ هی فقط.  نرم ییجا دمیم قول -

 : زد  شخندی ن فرهان

 ! ؟ یتونیم مگه ؟ یبر - 

.  جهنم به خودش ترس.  فتدی ب هیگر  به ارغوان بود نمانده  یزیچ

 مشکل یف کا ی اندازه  به مادرش .  بود کباب آرزو یبرا دلش

  از قبل.  کند هاضاف مشکل  آن از شتریب نداشت الیخ.  داشت

 صورتش حالت رییتغ دقت با که فرهان بزند یگر ید حرف آنکه

 : گفت بود ده ید را

  هم یادیز حرف. یدار وقت قهیدق۱ فقط.زه یم رو لتیموبا -

 م ی ندار

 نیب از و زد چنگ زیم یرو از را لشیموبا.  آورد در بال ارغوان

  استم و کرد دا یپ را آرزو ی شماره  اش رفته دست از یاتماسه 

  یب مادرش یصدا دنیشن  یبرا و شمردیم را ها بوق.  گرفت

 او یشگی هم بخش آرامش و آشنا یصدا دیشا.  کردیم یتاب

 . کند آرامش یکم توانستیم

 ؟ یخودت ارغوان ؟ ارغوان - 
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 :  آمد حرف به ارغوان 

 . مامان سلم -

 کنهیم سکته مادرم یگینم ؟ تو  ییکجا.  یبش مامان یب یا - 

 رو لتیموبا که یکنیم کاریچ ومهمعل بچه ؟  گوشه هی فتهیم

 .  شدم زنده  و مردم ؟ یدی نم جواب

  بر هم پشت مادرش یبرا را  یبعد یدروغها اراده  یب ارغوان

 :  آورد زبان

 مارستانیب برم باهاش شدم مجبور.  بود شده  بد حالش سوگل -

 .  بود بد یلیخ حالش ببخش.  بدم جواب لمویاموب نتونستم. 

 :  گفت  بود شده  راحت الشیخ رشدخت  بابت از که آرزو

 ؟ چطوره  حالش الن ؟ شده  یچ -

 : کردیم دستپاچه را او نیهم و  بود مانده  ارغوان به ره یخ فرهان 

 .  بمونم ششیپ دیبا کمی.  خوبه الن - 

 ؟ تانرسمایب ای نیی اونا ی خونه ؟ نییکجا الن - 

 . خونه -
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  زمزمه که دید  را شیلبها کترح و انداخت فرهان به ینگاه مین

 :  گفت عی سر ارغوان " کن قطع " کردیم

 . برم دیبا من مامان -

  ؟ ارغوان باشه.  اینمون اونجا.   خونه ایب شب - 

 .  خونه امیم احتمال  -

 لبش یرو  که یپوزخند اما کند دشییتا فرهان  بود منتظر

  آرزو هب که  زد سرش به.  ترساندیم را ارغوان شتر یب  بود هنشست 

 بلند جا از فرهان اما کند روزش و حال متوجه را او و بدهد یکد

!   بود خوانده  را فکرش که انگار.  بود آمده  سمتش  به و شده 

  کی فرهان. آمد یم کردیم ینگران ابراز که  آرزو یصدا هنوز

  که  نیهم.  برد لیموبا تسم به را دستش و ستادیا ارغوان یقدم

 :  گفت رت بلند ارغوان دکر جدا گوشش از را لیموبا

 . خداحافظ.  برم د یبا.  باش خودت مواظب مامان -

  پرت مبل ی رو را ارغوان لی موبا و کرده  قطع  را تماس فرهان 

 انشانیم ی  فاصله کردن ادی ز یبرا یتلش که یحال در.  کرد

 :  گفت کردینم
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 ؟ یگی م دروغ خوب -

 گفت و دز یشخند ین فرهان.  برداشت  عقب به قدم کی  ارغوان 

 : 

 ! ؟ یگیم راست من به کنم باور یدار ارتظان -

  سر هم  هنوز فرهان.  رفت عقب به گرید قدم کی  ارغوان

.  دادیم فرار ی اجازه  شکارش به که انگار.  بود ستاده ی ا شیجا

  هم زهنو.  شد ینم جدا ارغوان از هم لحظه کی  اما شیچشمها

 با یحت که د بو یجانور چه.  بود  لبش ی گوشه مرموزش لبخند

 ترسناک   هم ندلبخ

 ای ،  کند اخم او به فرهان دادیم حیترج ارغوان!   دیرسیم نظر به

 نیا اما.  بزند زل او به بندان خی ییچشمها با  قبل مثل لاقل

 !  ماندیم مرگ ی نقشه مثل که  داشت یا نقشه از نشان لبخند

 !   جون بچه خورمینم گول من - 

  بار نیآخر یبرا را شانسش و جمع را اش یانرژ  تمام ارغوان 

 : کرد امتحان
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 یجاسوس خواستمینم.  خونه تو   برگشتم  لمیموبا خاطر به من -

 .  برم بذار.  کنم

 و حال ؟  بود سالش چند مگر!  داشت حق .  بود کرده  بغض

  هم شیانفسه . ترساندشیم شتریب فرهان نگاه  و هتل آن یهوا

 یگرید وقت هر از تر تند کردیم احساس.  بود امده ین جا هنوز

 …  زندیم قلبش

 دادیم وقت ارغوان به که انگار.  کرد سکوت هم باز فرهان 

 .  کند دفاع  خودش از خواهدیم طور هر و کند یتراش بهانه

 اون.  خونه  تو برم نذاشت.  دید منو اون.  بپرس خجسته از -

 . گمیم راست  خدا به. بودم گذاشته جا ولمیموبا من دونهیم

  هر بود منتظر.  کردیم نگاه  وانارغ به سکوت  در هنوز فرهان

 جا همان تا.  شود یجار اش گونه  یرو دخترک یاشکها لحظه

 و کرده  باز چشم  که نیهم.   بود کرده  مقاومت حد از شی ب هم

  عثبا بود ده ی د تر آشنا نا ییآدمها با آشنا نا یاتاق  در  را خودش

 و هانرف یها  دیتهد  به برسد چه.  بود شده   وحشتش و ترس

 !  داشت جنگ سر او با که ینگاه
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 هر.  است درست یحد تا دخترک  حرف دانستیم که فرهان

.  دانستیم یضرور یامر را موردش در ق یتحق هم باز که چند

 و قبل یا لحظه اتفاق.  دارد نگه  را او نداشت ال یخ وجود نیا با

  دادیم حیترج!   نبود جالب چندان شی برا غوانرا  شدن هوش یب

 :  کرد باز لب بالخره !    شود ده کن  اتاقش از کتر دخ شر

 ! یبر دمیم اجازه  بهت -

  تر  روشن شی برا ایدن.  بود گرفته یا تازه  جان ارغوان که انگار 

  سر ندیب را آرزو تواندیم گرید بار  کی  دانستیم  که نیهم و شده 

 ستاده یا مقابلش فرهان که  برد  ادی از کل به.  شناختینم پا از

 :  د ر ک گل اش یوراج ه دوبار!  است

  دعاتون یکل  خدا به!  آقا دینیبب  ریخ!  شهینم باورم!  یمرس یوا

  نه یعنی!  مونمیم وفادار تاجتون و تخت به دارم عمر تا.  کنمیم

 یکم دست که نهیا.  نیانداخت راه  خودتون واسه یامپراطور- که

 هر هبش کور اصل !  دیینایبهتر ق یل  که البته!   دی ندار پادشاها از

.  کنمیم زحمت رفع اجازتون با گهید من.  نتتونیبب تونهینم یک

 . دینینب ازم یاثر گهید وقت چیه دمیم قول
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  بستن جمع و زدن حرف یرسم از یخبر قبل  ی قهیدق چند تا 

  که بود کرده  خوشحالش  حد نیا تا یآزاد خبر.  نبود افعال

  بال  ورراطامپ و پادشاه  تا اش یا لحظه نفرت تمام با را هانرف

 :  دی غر و کرد یاخم حوصله یب  فرهان! ؟ دبریم

 ! ؟ یبر یتونیم الن گفتم من -

 انیم رفتیم اش کوله سمت به که یحال در.  برد ماتش ارغوان 

 یرو یزود آن به شیاهایرو کاخ نداشت انتظار!   زد خشکش راه 

  فرهان.  داد قورت یسخت به را  دهانش آب.  شود  خراب سرش

 : آمد حرف  هب گرید بار

 !  یراحت  نیا به نه یول یبر ذارمیم -

 در.  شد کش ینزد آرام آرام و برداشت ارغوان سمت به یقدم

 :  آمد حرف به حال همان

 یرسیم من به.  ندارم رو وراج یآدما ی حوصله من نکهیا اول -

 کلم آنکه از قبل...  نکهیا دوم!  باشه دیمف  و مختصر حرفت

 یحرفها دوم بند ترس از ارغوان شود دمنعق فرهان  زبان یرو

 :  آمد حرف  به عیسر فرهان
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 یول هستم. نباشما که نه یعنی.  ستمین وراج اصول  من -

 شه یهم

 که ییوقتا هی.  کنمیم یوراج یخاص یمایتا هی یعنی.  ستمین

 دارم اضطراب هک یوقت دیدونیم یعنی.  ستین خودمم دست

 عادته خب یول.  کنما تیذا رو یکس بخوام که  نه.  شهیم شتریب

 ... گهیم آرزو.  گهید

 دهان یرو  دیترد  بدون بار نیا و کرد بلند  را دستش فرهان

  تر درشت شی چشمها و شد قطع ارغوان یصدا.  گذاشت  ارغوان

 جا شیلبها یرو فرهان گرم یانگشتها.  یگر ید زمان هر از

  گرفته ار ارغوان سلح تنها کار نیا با که انگار و  بود ده کر  خوش

 : آمد حرف به نهافر!   بود

  به بار نیا!  ممنوع یوراج من اطراف و دور!  گمیم آخره  بار -

 ! کنمیم فکر گهید یها راه  به گهید ی دفعه.   کردم اکتفا دست

  تنها! ؟ نزند حرف که بود خودش دست مگر. زد  خشکش ارغوان

 یزدنها حرف نیهم بود یاراد  ریغ  ارغوان وجود در که یزیچ

   !بود وقتش  یب و تقو
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 : آمد حرف به گرید  بار فرهان

 ! ؟ نه ای بود مفهوم -

  شی پ هم سوال شیبرا اصل  و داد تکان سر اراده  یب ارغوان

!   ببندد را دهانش است قرار چطور فرهان بعد ی دفعه که امدین

  جانش به وسوسه.  بود ه شد  ره یخ ارغوان یچشمها به فرهان

  در که  یشروط و شرط!  کند تیاذ را دخترک که افتاد یم

  هنوز که یحال  همان در و کرد  فراموش را بود کرده  آماده  ذهنش

  شرط بود ارغوان ی امده ین زبان به کلمات راه   سد شیانگشتها

 : کرد ن یگزیجا یگرید

!  یکنیم چک من با بعد به  نیا از رو آمدت و  رفت یساعتا -

 صبح.  بچرخه سرگردون شبح مثل خونم تو یکس  ادینم  خوشم

 !؟ یایم یساعت چه

  عوض در.  امدین او از یجواب اما.  دوخت ارغوان به چشم منتظر 

 حرکت آن با یحت آمد یم و رفت یم فرهان دست تا شیچشمها

  شد دستش متوجه  فرهان تینها در.  شدیم چپ هم شیچشمها

 و کرده  ی وراج آنقدر دخترک . بود نگذاشته شی برا حواس. 

 یرو دستش هنوز بود ده ینفهم اصل  که بود خورده  را مغزش
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 یراحت نفس ارغوان.  دیکش عقب را دستش!  است دهانش

 :  گفت و دیکش

 اونوقت بعد! ؟ آخه بدم جوابتونو یچجور دهنمه یرو دستتون

 !  -یوراج دیگیم زنم یم حرف یوقت

 !   شدینم درست دختر نیا.  داشت اخم فرهان

 ؟  سوالم جواب - 

 با که امیم ۲ ساعت هم هفته در روز ود البته.  امیم صبح ۹ - 

  تا و هستم  مدرسه روز دو اون آخه.  کردم هماهنگ ینبو یآقا

 … شما ی خونه امیب و بشه تموم می کار ساعت

 : گفت و گرداند  کلفه را شی چشمها فرهان 

 ! ؟ دارم یشوخ باهات من یکنیم فکر - 

  به شده   گرد یچشمها با!  شد خفه نطفه در  ارغوان یصدا

  آن کند  الیخ تا باشد کم  عقلش نکهیا مگر.  زد زل هانرف

 ! دارد یشوخ  سر او با بلهت ی مجسمه

 ... باشه کلمه  ۱ از شتریب جوابات  بار نیا -

 : گفت عیسر.  دهد ادامه را دش ی تهد فرهان نداد  اجازه  ارغوان
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 !   دیببخش - 

  شب از ساعت آن.  کند فرار اتاق آن از زودتر تداش  دوست فقط

! ؟ کردیم دش یتهد همه آن که یمجرد مرد اتاق به چه را او

  یزیچ هم باز اما  بود ارغوان تی جنس خلف شاتشی گرا که البته

  دیببخش کی  دادیم حیترج. کردینم کم ارغوان وحشت  و ترس از

  لشابمق الحال معلوم مردک و اتاق آن از عوض در اما دیبگو

 ! شود  دور لومترهایک

.  بود ارغوان  عیرس یخواه عذر به دی ترد و شک با فرهان نگاه  

 !   نبود یعاد  یدخترها به هیشب اصل  دختر نیا

 چه شبا.  یدیم خبر من به همه از اول یدیرس که ۹ ساعت -

 ؟ یریم یساعت

.۷ - 

  را فرهان  جواب یا کلمه ک ی که  بود کرده   را تلشش تمام

 :  داد تکان سر  نفرها.  بدهد

 .  یکنیم چک من با رفتنتم -

 ! ؟ د ینبود شما هگا -
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 !   کن ثابت خودتو یجور هی.  نداره  ربط من  به گهید اونش -

 چطور.  دی چرخیم ارغوان سر در حرف و سوال   کی و هزار

  از پر ذهنش کار یابتدا ن یهم از یوقت کند ثابت را خودش

  ای! ؟ بزند حرف ییمعما داشت دوست فرهان!!    بود مجهولت

 و کند یخرابکار ارغوان تا کردیم صحبت گنگ  قصد از دیشا

 ! کند هیتنب را او که شود یزیچ

 ؟ یا متوجه.  یکنی م تموم زود ساختمونم اون کار -

 !  بله -

  فرهان یبرا هم نیهم اما.   بود شده  حرف کم یبیعج  طور به

 !  بردیم  حساب او از دخترک دانستیم حداقل.  بود خوب

 !  یبر یتونیم -

 و زد چنگ را فشیک هبلفاصل و دیکش یراحت  نفس ارغوان

 بار که بود نرفته رونیب تییسو از هنوز.  برداشت هم را  لشیموبا

 : آمد حرف به فرهان گرید

 ...  یدیکش بال  طبقه وارید یرو که یطرح -
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  را دخترک اد یز نداشت الیخ  فرهان. شد جلب  توجهش  ارغوان

.  بود آمده  خوشش طرح آن از هم یطرف از اما . کند دواریام

 دفاع ی آماده  البته و بود فرهان حرف شدن تمام منتظر نارغوا

  را ذوقش بود بلد خوب فرهان دانستیم که ییجا تا!   اثرش از

  فرهان!   ندارد او از یخوش دل که دیفهمیم هم  را نیا!  کند کور

  دیکشیم هم در  وابر که یحال در  و انداخت ارغوان به ینگاه مین

  : گفت و برد بشیج داخل را شیدستها

 . کارت ستی ن بدک -

  یبرا مغزش.  ماند جا همان و  آمد زبانش یرو تا ارغوان دفاع 

 به  هیثان چند از بعد. کرد سخت شی برا را پردازش یا لحظه

  بود کرده  فراموش که انگار.  رفت   جلو قدم کی و آمد خودش

  از پر که یحال در.  کند دای پ تنجا  آنجا از دارد  دوست چقدر

 :  گفت  بود جانیه

 رو گهید طرف هی دارم الیخ.  دارم هم یا گهی د یها برنامه -

 فکر الن یول.  ادینم خوشتون  کردم فکر یعنی.   کنم ینقاش هم

 ی طبقه تونم یم مثل .  ادیب  خوشتون گممید  یها ده یا از کنم



 

387 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که یجور. منک  درست قاب براش چوب با و بکشم ینقاش نییپا

 . واره ید یرو ینقاش نیا نشه متوجه ی کس اول نگاه  تو

 یرو درخشان یلبخند ،  شد تمام حرفش آنکه محض به

 چطور.  دوخت شی لبها به چشم فرهان و کرد خوش  جا شیلبها

 ،  باشد یعصبان اول! ؟ بدهد  حالت رییتغ توانستیم راحت آنقدر

 و آدم کی.  ندبنشا لب یرو لبخند آخر در و  شود نیغمگ بعد

 اعصاب و وراج ترکخد به کم کم  توجهش! ؟  تناقض همه نیا

 نگاه  و رفت هم در شیابروها.  شدیم جلب  مقابلش کن خرد

.  داد شیچشمها به و آورد بال  را ارغوان یلبها تا شده  منحرف

 :  گفت بلفاصله حال همان در

 !  یبر یتونیم -

  از فیتعر همان رگاان ی منتظرانه ریغ حرف از ارغوان یچشمها 

  با انارغو!  داشت  را شدن کر  دک قصد زود که بود ادیز سرش

  بلفاصله!  بود ده یپر رونیب ایرو از که انگار فرهان حرف دنیشن

 : گفت و کرد جمع را شیلبها

 خداحافظ  -
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!  کرد متعجب اش یناگهان حالت رییتغ نیا از را فرهان هم باز و

  رونیب  را نفسش فرهان دش بسته ارغوان سر پشت در که نیهم

 لوح ساده   اواقع ای دخترک.   درک  خوش جا مبل یرو و فرستاد

  مدت نیا  چه هر!  کند یباز  نقش بود بلد خوب  نکهیا ای بود

  را لشیموبا.  بود یکاف کند دور خود از را او  بود کرده  یسع

 : فرستاد ینبو یبرا یغامیپ و برداشت

  به هیسا خوامیم.  تبفرس طراحه  دختر نیا دنبال رو یکی - 

 . باشه دنبالش هیسا

  حرکت تراس سمت به دوباره  و کرد رها زیم  یرو ار لیموبا 

 شهر ی منظره  توجه یب اما آمد  اش یگوش غامیپ یصدا.  کرد

  دخترک یحرفها که نبود ساده  آنقدرها.  ماند ره یخ داری ب شهیهم

 را ردش اما.  بدهد  بشیفر  دادیم اجازه .  کند باور کمال و تمام را

  و بود دشمنانش نزد نیزم کارش.  زدیم نیزم را او و گرفتیم

 یبدشانس ارغوان.  کردیم شک یکس به که یوقت  حال به یوا

 ! بود  شده  طرف یکس  بد با.  بود آورده 

*************** 
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 از که یزمان هم آن.  بود شده  شروع ایآر فرهان با صبحش

  هم ارغوان.  رفتیم یاصل ساختمان سمت به یپشت ساختمان

 اعلم را حضورش و ه ستادی ا مقابلش بود داده  که یقول طبق 

  هم فرخنده  و کند سکته بود مانده  کم ینبو که البته.  بود کرده 

  جا همان بود نمانده  یزیچ که شد سست شی پا و دست یجور

  فرهان سمت از یبد برخورد منتظر نفر دو  هر بخورد؟ نیزم

 اما!  است شده  صادر قتلشان محک دانستندیم که انگار ،  بودند

  هم داد  تکان نارغوا یبرا که یسر و فرهان آرام ی چهره 

  گرید روز کی  که کردند شکر  را خدا هم و شد تعجبشان باعث

  کارش مشغول ارغوان روز طول  تمام باشند؛  زنده  توانندیم هم

 یمیقد  و دکمه  پر لیموبا و داده   ارغوان به را لشیموبا  آرزو.  بود

  با دنکر کار که بود نیا هم اش بهانه.  بود برداشته دشوخ را او

  خوب ارغوان که البته.  است سخت  شیبرا هوشمند یگوش

 وجود نیا با.  است  کرده  یخوب  حقش در مادرانه چقدر دانستیم

  را اش علقه مورد یآهنگها ست یل.  کند رد را  دستش نتوانست

 یکارها متما  جنگ به اش یهندزفر با و ختهی ر لی موبا داخل

  چه تا که اوردین خودش یرو به کردیم یسع!   بود رفته سخت
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  دیتهد را او مرد آن نکهیا ای  ترسدیم خانه آن و  فرهان از ازه اند

 کار آخر به فقط و کند  برخورد یا حرفه کردیم یسع !  است کرده 

 !  دهد نجات را شانیزندگ بود قرار که یدستمزد و کردیم فکر

 ساختمان سمت به و زد رونیب نتماساخ از که  بود ۷ ساعت 

 رفت سمتش  به سلنه هنسل .  دی د را ینبو اهمانج و رفت یاصل

 :  گفت و

 ؟  ستنین آقا -

 :  انداخت بال  ابرو ینبو 

 . دیبر راحت الیخ با دیتونیم.  ستنین -

  را رفتنش چطور که کردیم فکر نیا به.  ستادیا حرکت  از ارغوان 

 : گفت و فرستاد رونیب  را سشف ن!  بدهد خبر او به دیبا

 ؟ انیم یک - 

 ...  شونی ا که دیدونیم گانهی خانم -

 :  دی پر حرفش نی ب ارغوان

 یب من. بدم خبر بهشون دیبا رو آمدم و رفت گفتن  خودشون -

 !   رمیتقص
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  سرش از بودند رفته بال  که آنقدر ،  ینبو یابروها بود مانده  کم

 :  باشد خونسرد کرد یسع اما!   بزنند رونیب

 .  ارنیب فیتشر الن کنمینم فکر -

.  رفت  در سمت به سلنه نهل س و داد تکان یسر  نارغوا

  توهم هم باز ای!  کشتیم را او دادینم خبر فرهان به اگر مطمئنا

 ! بود پندار مهم خود سالش و سن آن با یمرد ! زد یم توطئه

 که نیهم. کرد یخداحافظ فرخنده  با و شد رد شادمان مقابل از 

  هم بعد و انداخت هخان در سر به ینگاه زد رونیب باغ خانه در از

.  بود کرده   خوش جا انگشتانش انیم که یلیموبا به چشم

 در ره یذخ از بعد  و گرفت را فرهان ی شماره  شادمان از بلفاصله

 باغ خانه  در سر  با خودش خندان صورت از عکس  لشیموبا

 و بود باز حد  از شی ب ششین.  انداخت عکس به ینگاه!   گرفت

  ها بچه به  هیشب را او بود هتخ یر  صورتش یرو که ییها یچتر

 یدلبر فرهان  از که نبود قرار!  داشت یتیاهم چه اما.  بود کرده 

  و بود مردد فرهان یبرا نفرستادنش و عکس فرستادن نیب!  کند

 یرو عکس و رفت ارسال ی دکمه یرو دستش  تینها در

 : نوشت  آن ریز.  شد ارسال فرهان تلگرام ی صفحه
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  اثبات دوارمیام.  کنم ثابت خودمو دیگفت ،  دی نبود رفتمیم داشتم 

  عذر  گرفتم  وقتتونم نکهیا و غامیپ بابت شیشاپ یپ.  باشه شده 

 -  یخواه

 .  ایآر یآقا خوش شبتون!  البته کنمیم

 با.  خورد زنگ  لشیموبا کرد ارسال را غامشی پ آنکه محض به

 : شد باز خنده  به شیهابل  سوگل نام دنید

 ؟ شما  حال.  خانوم  سوگل سلم - 

  آنجا.  دیرس یالکل مشروبات  بار به قمار پر یزها یم از نگاهش

 که ییجا.  بود کرده  درست ناشناخته یا ره ی جز خودش یبرا

 است شده  شناخته بدهد نشان  که یمشخصات و  پول بدون یکس

  آنجا به قدم یاد یز سرشناس یها چهره !  نداشت آمدن ی اجازه 

.  شدیم دفن خودشان نیب نیی پا آن زیچ همه اما. بودند گذاشته

 دی با گذاشتیم ایآر یها خانه قمار به قدم یکس  هر که انگار

  هم خانواده  در یحت!  گرفتی م ادی همه از اول را  دهانش بستن

 نیا از  یزیچ یکس فرهاد ترها قبل و نهی تهم جز به یکس

 حال !  دانستینم خانواده  یآمدها در ی عمده  بخش  و قمارخانه

 !   بود شده  باز  زیچ همه به هم ساینک یپا نهیتهم اصرار به هم
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  رونیب بشیج از را آن یخونسرد با و کرد ییصدا فرهان  لیموبا

 اش صفحه یرو ناشناس یا  شماره .  گرفت  مقابلش و دیکش

 افتاده 

  عکس بلفاصله. زد یارسال غامی پ یرو و شد تلگرامش وارد.  بود

 یرو ول و  شل که یشال با خندانش صورت.   شد باز ارغوان

.   دید را دادیم  نشان یخوب به را گردنش و کرده   خوش جا سرش

  کردندیم توجه جلب قبل از شتریب که ییلبها و کوتاه  یها یچتر

  متوجه اول نگاه  در که ییجا  تا.  بود کرده  جلب را اش | توجه

 بالخره  کردن نگاه  ره یخ هیثان چند از بعد.  نشد عکس ریز متن

 را نظرش.  داننش لب یرو یپوزخند .  خواند را  عکس ریز متن

  دانستیم خوب.  گناه یب نه و بود لوح ساده  نه.  کردیم عوض

 ! بگذارد فرهان  یزندگ به پا  و کند توجه جلب کم کم چطور

  ؟ نزدم زنگ که موقع  بد ؟ ییکجا ارغوان.  سلم -

 . خونه رمیم دارم.  رونیب زدم باغ خونه از الن نیهم.  بابا نه -

  سوگل.   افتاد راه  به و داد  تحرک شیپاها به  حال انهم در 

 :  گفت
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 ؟ یایب کنار باهاش یتونست ؟ چطوره  کار اوضاع -

 کار صاحب  به یکار گهید.  هیکاف خوبه حقوقش که نیهم - 

 ! ندارم اخلقش گند

 .  خوشنامه یلیخ که ایآر فرهان! ؟ چرا -

.  کاسشه می ن ریز یا کاسه هی  نکنم غلط!  کار یتو یول.  آره  -

 و تیامن حفظ همه نیا آخه.  مشکوکم بشر ن یا به هیپا از من

 خودم جان به! ؟ شهیم.  شهینم که یالک ببند و  ریبگ و یدار راز

  محوطه تو ادیز من ذارنینم که نیهم.  هیخبر په خونه نیا تو

  ؟ کنهینم گهید کنهیم ثابت دش خو ذارنیم| بپا برام و بچرخم

 !  نکنن رونتیب فعل  که  جلو برو نشونقانو طبق  تو حال  -

 . گمیم تو به نارویا دارم.  ندارم یکار که من -

 یجور هی یول.  ستمین یا کاره  که من.  نداره  اشکال من به -

 . بپره  دستت از کارم یبش  تابلو  که نشه

 . بشم جاخرا  بود  کینزد البته!  هست  حواسم -

  ؟ یکرد  کاریچ باز -
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 لمیموبا!  دارم  یرخرابکا به عادت من ارانگ باز یگیم نیهمچ -

 نجایا یتیامن  ستمیس که ییاونجا از بود مونده  جا ساختمون تو

 منم.  بردارمش برم نذاشت نگهبان نقصه یب و پرفکت یلیخ

  ؟ دتید یکس -.  برداشتمش  تو رفتم یواشکی

 سکته بود مونده  کم که افتاد یاتفاق هی!  دمیدیم یکس کاش -

 سکته ینگران از آرزو!  یعاوضا به اصل .  رفتم حال از.  بزنم

  سوگل گفتم گذاشتم هیما تو از یمجبور خلصه.  بود کرده 

 .نبود خوب حالش

 . شد یچ نمیبب بگو درست -

  که فرهان نی ماش تو دمیپر هیخطر اوضاع دمید.  بابا یچیه -

 انگار که منم  شانس.  خونه برم خلصه و نوریب امیب رفت یوقت

 لحظه همون!  بوداره  نیهمچ !  کرده  یخرابکار توش یکی

 .  کرد رفتن رونی ب قصد فرهان

  قصه دور یرو انگار که ارغوان.  دی کش اضطراب از ینیه سوگل 

  بود برده   ادی از را فرهان یحرفها کل به و  بود افتاده  ییسرا

 :گفت
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  ابونیب هی از سر دمید هوی!  ستین یزیچ که نایا حال  کن صبر -

  گفتم. دمی ترس چقدر ین بدو اگه.  میآورد  در کیتار  طوری

 قرار یکی با اونجا.  فهمهینم  کسم چیه کشهیم منو نجایهم

 من اصل  که بود نایا و پرونده  و یگارودیس از حرف.  داشت

  توپ با دوباره  فرهان  خلصه!  هستن  یک و هیچ به یچ دمینفهم

  سراغ بره  گفت و یکی  به زد زنگ و شد نیماش ارسو پر

 اون هم یکل.  حرفا نیا از و زنهیم گند داره  طرف و یدروگایس

 نکهیا خلصه.  حرفا نیا از و  کشتشیم که کرد دیتهد رو اروی

 … مردمیم  داشتم گهید من

  طرف نباشه یچ هر!  بوده  یچ انیجر بفهمم شدم کنجکاو - 

  شهینم.  زنهیم رو اول حرف جا ههم هتلش و داره  یرسم و اسم

 !  شد الشیخیب

  یسرک کنم شجاعت  گهید نکنم رفک یول شدم کنجکاو منم - 

 ! بکشم کاراش تو

 : گفت و دیخند  سوگل

 .کن ولشون.  باش خودت  فکر به بابا آره  -



 

397 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :  گفت دوباره  سوگل و شد سکوت  هیثان چند

 !   شدیم خوب چقدر میبفهم  شدیم اگه یول -

  را بود شیپا مقابل که یسنگ  یخوش سر با و دیخند ارغوان

 :  گفت حال همان در. درک  شوت

 یزیچ مرد نیا از وال !  یزیچ  یقتل به میبرس  تهش ترسمیم -

  که یپولدار.  داره  همه از  پدرشو طلب که انگار .  ستین دیبع

 !  چه ما به یپولدار

!  کنه بدنام هتلشو و خودش ادینم طرف!  ی چ قتل بابا نه -

 ؟ یک قتل اصل 

 !  فضولیا رمیم زنهیم سرم به یگیم ینجور یا سوگل -

 : دیخند  سوگل

 نیهمچ دست  یتونیم تو ؟ استیراحت نیا به مگه بابا برو -

  ؟ یکن رو رو یآدم

.  کنمیم  کار دارم خونش تو  ساعت  ۱۱-۱۰  حدود دایببخش -

 ندارم کردن جمع مدرک و رفتن یآب ریز واسه  وقت یکرد فکر

  ؟
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  هی به شی بفروش یتونیم خوب یکن دایپ یچ هر کنم رکف -

 !   روغن تو ره یم نونت!  خبرنگار

  خط تو زنمیم شمیم خودم کار  الیخیب بعد به نیا از اصل  - 

  ؟ چطوره !  یخصوص کارآگاه 

 !  مارپل خانوم.  ادیم بهتم!  یعال -

 اما.  ماند یم یشوخ مثل شانی برا.  افتادند خنده  به دو هر

.  بود داده  قلقلک   را ارغوان فعال  شهیهم ذهن گلسو  یحرفها

 در  چه اقعوا

 ی عهیشا ن یا داشته زن قبل  اگر ؟ گذشتی م نفرها یزندگ

 یراحت به پرستو قول به ؟ آمد یم کجا از اش ییگرا  همجنس

 چرا اما بکند را شرش و ردیبگ را اخبار نیا  یجلو توانستیم

  مرموز حد  از ادیز فرهان ؟ دهد  انجام را کار ن یا نداشت الیخ

  مرموز حد زا  ادیز  هم کردندیم راک او با که ییآدمها یحت! ؟ نبود

 زدیم پا و دست افکارش انیم ارغوان که یا لحظه همان.  بودند

  بال  نفس کی  را خنکش دلستر وانیل و انداخته  پا یرو پا فرهان

 .رفتیم
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 قسمت و بال  آرامش به یشباهت آنجا یاهویه پر  و شلوغ طیمح

  آدامس و بود نشسته کنارش ساینک.  نداشت هتلش یبل 

 ! دیکشیم خط فرهان اعصاب یرو انگار که یجور دیجویم

  فرهان. زد هم  بر را طیمح جو و آمد یسمت از  ادیفر  بلند یصدا

 از یکی به.  کرد بلند لشیموبا یرو از سر و د ی کش هم در ابرو

 :  گفت بود ستاده ی ا کنارش که ییگاردها یباد

 !؟ هیچ انیجر -

 .  میکنیم ساکتش الن . کنهیم یمست بد داره  باخته طرف آقا - 

 :  گفت  ساینک و داد تکان سر فرهان

  به منو بدجور قمار یزایم نی ا ؟ میباش ننده یب خودمون قراره  -

 .  انداخته وسوسه

  آدامس شدت  با هم هنوز و کرده   خوش جا شیلبها یرو لبخند 

 :  گفت و شد بلند جا از فرهان. دیجویم

 . بال  می ریم پاشو -

   ؟ میشد یرفتن  شد یباز فحر  تا!  بابا یا -

 !  ایب دنبالم -
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  انداختند رونیب طبقه آن از را اغتشاشگر مرد که  دینکش هیثان به 

!   کنند خفه را صداها بودند بلد ش ی آدمها!  چطور  دی نپرس فرهان. 

  زمزمه شدی م رد که بار کنار از. افتاد راه  به فرهان  دنبال ساینک

 : کرد

   م؟یکن تر یلب هی  حداقل -

  آسانسور به را خودش. تاشند  ستادنیا  الیخ فرهان اما

 محض به.   رفت بال  کارش دفتر  تا میمستق و  رساند مخصوص

 : گفت زد  هیتک تشیریمد یصندل به آنکه

 خوادیم شتریب دلت یکن یباز یچ هر یعنی.  ادیاعت یعنی قمار - 

.  یبزن بی ج به پول شتریب یدار دوست و یکنیم طمع یببر. 

 ه ی  پول

 اون و نیا بیج کردن یخال  با ستین قرار.  ادینم دست به شبه

!  باخت به رسهیم تهش یطمع هر ،  یبرد هر.  یبش پولدار تو

  برده   باد پول اون که کنهیم یعصبان  تورو و هم  سر پشت یباختا

 ینیبیم و یایم خودت به که یکنیم یباز انقدر.  یبرگردون رو

 !  یباخت رو زتیچ همه
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 . بزنم استموخیم یحیتفر  که من!  انفره یریگیم سخت -

 کننیم بلند زی م سر از تو جناز آخرش  و یکنیم شروع  یحیتفر -

  ؟ رونیب انداختنش که ید ید رو اروی نیا. 

 !   ادیب در ادیز صداش نذاشتن که آدمات.  وال  نه -

 یکن خفه نطفه تو رو معترض یصدا ریبگ ادی.  درسته نمیهم -

  پولشونو ذاره یمن و کنهیم داریب رو هیبق کنه اعتراض که یکس. 

 سر 

  زیم یپا ساعته چند نفهمن که کن  کیتار رو طیمح.  بذارن زایم

 هی.  بپوشون هارو پنجره  ی همه و بردار ساعتارو ،  نشستن قمار

 باشن مطمئن که ییجا هی.  بساز  واسشون یفانتز  زندون جور

 !   باشن یا  گهید یجا توننینم اونجا از تربه 

.   کرد روشن را آن فندکش با و گذاشت لبش ی  گوشه یگاریس

 و اشاره  انگشت نیب را گاریس یشگیهم خاص ژست همان با

 به دوباره  مکث یکم از بعد.  زد یقیعم کی و گرفت شستش

 :  آمد حرف
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 یوقت اما.  ی آدمشون کنن الیخ که برس بهشون یجور هی -

 شه یم معلوم رونیب یکرد  پرتشون و باختن زیم یپا لشونووپ

 ه؟ یک سییر

 : زد نما دندان یلبخند ساینک

 دونستمینم و نبودم بلد یگفت که میینایا از دونه هی من نیبب -

 برم منم باشه خودت واسه بار و کار چطوره  اصل !  هیچ به یچ

  ؟ کنم تر یلب و بزنم یحرکت هی یحی تفر و نمیبش زایم همون سر

 : گفت و زد گارشیس به یگر ید پک فرهان

  یدسترس برم یوقت.  یریبگ ادی رو یچ همه هستم تا نفعته به -

 مفهومه.  یبپرس سوالتو راحت یبتون که ستین  آسون انقدر بهم

 !؟

 :  گفت و  نشست شیجا سر صاف.  شد جمع ساینک لبخند 

 !  مفهومه بابا خب یلیخ -

  بار و کرد له یگاریجاس داخل مهین و نصفه را  گارشیس فرهان

  آمد حرف به گرید
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 و کوفت هر و شراب و غذا از.  یدیم مردم دست خوب جنس

  هی خوادیم.  باشه نشیبهتر دی با خوانیم ازت که یمار زهر

  هر!   بلوند تیف دختر هی ای ،  باشه بال  کلس و  خوشمزه  -یغذا

 !  خوانیم که یچ

 کوزه  در آب.  دی بود نکرده  رو ل شا ما ؟ نییپا شهیم دایپ نامیا از -

 !   میگشتیم لبان تشنه ما و

 : برد بال  را شی صدا و دی کش هم در وابر فرهان

 واسه ،  ستی ن یگذرون خوش و  حیتفر واسه!  کاره  واسه نجایا -

 باد به یچ همه یبذار کج  پاتو!  ستین دوستا با کردن پاتوق

!   فرهاد رسم  و اسم تو خوره یم  گند!  جهنم به من تلش.  ره یم

 ! ؟ مفهومه

 : زد پوزخند ساینک

 و اسم سنگ  تو.  اسهنشی نم یحساب درست خودشم طرف

  -؟ یزنیم  نهیس به رسمشو
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  را ساینک عشیسر حرکت همان و شد بلند جا از بلفاصله فرهان

 گفت و برداشت قدم سمتش به آهسته فرهان.   کرد خیم مبل به

: 

  ستمین نهیتهم من!  نهاموباب ی زنیم حرف ازش یدار که یاون -

 شل یبخوا و اعصابم رو یبر .  رمبذا پسرش یلل  به لى یل

 ! ؟ مفهومه.  گمیم آخر بار  واسه!  تو و دونمیم من یریبگ

  کرد احساس ساینک که گفت  ترسناک را " مفهومه " آنقدر 

  دهانش آب و  داد تکان سر حال نیا با!  است افتاده  کار از قلبش

 : کرد زمزمه  حال همان  در.  داد قورت را

 . همونه یبگ تو یچ هر اصل .  همفهوم.   قبوله بابا باشه -

 . رفت در سمت  به و گذاشت بشیج داخل را  لشیموبا  فرهان

  باهات هارو فروشنده  ستیل واست ادیب ماهان نجایا بمون -

 !   ممنوع هم یلودگ .  کنه چک

  رونیب اقشتا  از فرهان. نزد یحرف  و داد تکان سر  بار نیا ساینک

 رآنقد .  برسد هتل یلب به تا کرد  عبور یبلند ی راهرو از و رفت

  نیا ریز کردی نم هم شک یحت یکس  که بود برقرار آرامش آنجا



 

405 
 

 مهرسا .  مسلخ

!   شودیم قمار یکلن یپولها چه و برپاست یآشوب چه طبقه

  هتل یکارمندها از یکی با صحبت مشغول یا  گوشه را ماهان

 و بود آمده  کش بناگوش تا دخترک با صحبت  از ششین ،  دید

 لهبلفاص فرهان.  بود ده کر درست را یمضحک ی صحنه

 :زد شیصدا

 ! ماهان -

  فرهان دید از چطور دینفهم و کرد  جور و جمع را خودش دخترک

 مقابل و کرد جمع را لبخندش هم ماهان.  کند  میقا  را خودش

 :  ستادی ا فرهان

 ؟ بله -

 :  گفت  و کرد بود تهفر دخترک  که یراه  به اشاره  فرهان 

  ؟ دینکن یقاط رو یچ همه مگب دیبا!  کاره  طیمح نجایا -

 !  م یزدیم یعاد حرف -

  آن به هم ماهان حال  و بود یعصبان ساینک دست از فرهان

 . بود شده  اضافه
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  هم یعاد حرف شهیم باز ششین و شهیم باز شتین یوقت - 

 !؟ مفهومه!  می ندار

 نداشت یحساب  و درست اعصاب هک بود ییروزها  آن از امروز

 یباق شیبرا هم  آن از بهتر یحال شود عشرو ساینک با که یروز

 !  گذاشتینم

 :  گفت عیسر ماهان 

 .  هست یچ همه  به حواسم -

 . بده  حیتوض بهش رو زایچ یمابق و ها فروشنده  ستیل برو -

 .  باشه - 

 محل سمت به نشیماش بر  سوار و زد رونی ب هتل از فرهان

 !    راند رشقرا

************** 

 یکم.  دیچیپیم انگشتها انیم را رنگش یمشک کوچک فیک

  شهیهم از آرزو انتخاب با شیلباسها  که خصوص به!  بود معذب

 رنگ یزرشک و یمشک رنگ جز به بایتقر!   بود ترهم یرسم

 یانگار رنگ  کمبود نیا و شدی نم ده ید وضعش  و سر در یگرید
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 از یخبر یحت!  گرفتی م را ارغوان نفس به اعتماد که

 نقره  ی ره گوشوا دو آن یجا  به.  دنبو هم بشیعج یدستبندها

 نظر از.  داشت اشک به هیشب یطرح که بود کرده  گوشش به

 تهران  خوب یرستورانها از یکی در قرارش که یشام آرزو

  هر.  دیپوشیم لباس یرسم دیبا!  ستیمهم  قرار شود گذاشته

  دی ایب دنبالش  پاشا بود قرار!  دی ا یب بند نفسش آنها با که هم چقدر

  به پاشا مژگان یجا به اما.  دکن  اش یهمراه هم  مژگان البته و

 آخر ی لحظه مژگان که بود آورده  بهانه و آمده  دنبالش ییتنها

  ارغوان که  البته آمده  شی پ شی برا یکار  و دیایب نتوانست

 زا اصل  و کرده   خوش جا تختش یرو یلعنت مژگان دانستیم

  با هم انارغو!  است ده یچ را  خوردن شام ی  برنامه نی ا قصد

  مدل نیماش سوار یقادر خانم یچشمها لمقاب و یسرخوش

 او نگاه  نشدند خارج  کوچه از یوقت تا یحت و بود شده  پاشا یبال 

 و داده  خرج به طنتیش یکم  داشت دوست!    دید پنجره  از را

 یزیچ از پاشا مقابل نداشت دوست  اما دهد تکان دست شی برا

 !   کند جلوه  تر  خل هست که
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 پله از رفتن بال  حال رد یقادر  خانم لحظه همان  داشت حتم

.  اوردیب در ارغوان کار از سر و برساند آرزو به را  خودش تا هاست

  کردن سر به دست اما داشت زیچ همه از خبر  آرزو که البته

 ! بود  گرفته ادی مدت نیا در یخوب  به هم را یقادر

 هم مهکل کی یحت ارغوان که یآلمان یآهنگها آن از یکی شاپا 

  خودش و گذاشته را آورد ینم در سر آن از خدا یرضا محض

 چه او.  داشت اضطراب و بود معذب ارغوان اما.  کردیم زمزمه

 با مدت تمام بود عادتش! ؟ داشت پاشا با  یمشترک حرف

 ارغوان هک  ییجا تا!  بزند زل ارغوان صورت به  ژکوند یلبخند

 ای مانده  جا  به یزیچ دندانش یل  نکند که افتاد  یم شک به

 !  دارد یمشکل اش چهره  نکهیا ای!  است فیکث اش ینیب نکهیا

  نکردن دایپ و  نیماش سکوت از کلفه و فرستاد  رونیب را  نفسش

  داد هیتک پنجره  به را آرنجش زدن حرف یبرا مشترک یموضوع

 پاشا بالخره  که بود ظهحل همان.  دوخت  چشم رونیب به و

 : شد  کسالتش متوجه

 . یشد ساکت امشب رچقد -
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  خدا ارغوان و  کنند صحبت تر  راحت تا کرد کم  را آهنگ یصدا

 با یانگار که  خواندیم خشم  با یجور یآلمان مرد !   کرد شکر را

 !  دارد یدشمن و نهیک یکس

 ؟  ومدین چرا  مژگان دیگفت - 

 !   اومد شی پ براش یکار - 

 ؟  یکار جور چه -

 یکار سرش در کردیم یسع که انگار.  شد قفل  زبانش پاشا 

  حال همان  در!  کند پا و دست مژگان یبرا  یحساب و درست

 : داد ادامه ارغوان

 ! ؟ نه بود خونه -

  که بود آن از تر  باهوش ارغوان اما کند حاشا خواست پاشا

 :  گفت  و دیخند پاشا.  نشناسد را دوستش

 .ادین کردم خواهش ازش من -

 !   شود رو پاشا دست عیسر آنقدر کردینم هم را فکرش ارغوان 

 !   گذشتیم خوش اومدن یم هم هیبق و مژگان -
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 . بگذره  خوش  فقط خواستمینم اما گذشتیم خوش که معلومه -

  از را صورتش حیمل یلبخند.  گرداند پاشا سمت به سر ارغوان 

 تیموقع.   بود یا افهیق خوش و خوب پسر.  بود کرده  باز هم

  متما ارغوان که یزیچ!  دبو  هم پولدار یحت.  داشت هم یخوب

  هر یبرا هنوز  اما!  بود ده یکش  را آن  حسرت  اش یزندگ طول

.  ستین ازدواج آدم که دانستی م خوب خودش.  بود بچه یتعهد

 که بود آرزو به وابسته آنقدر.  کردیم هم ازدواج فرض بر اصل 

 !  کند  تحمل را اش یدور توانستینم  هم لحظه کی

  داده  بیترت شام قرار کی فقط پاشا! ودبن بمان ران یا که هم پاشا

  با نشانیب سکوت گرید بار!  بود  رفته شیپ یعروس  تا ارغوان و

 :  شکست پاشا یصدا

 ناراحت بفهمه اگه ؟ ینباش ناراحت مژگان  دست از شهیم -

  قرض ازش تورو زور به امروز!  کنهیم جدا من تن  از سر یشد

 . گرفتم

.  تنداش یساز ظاهر ی حوصله اما بزند لبخند کرد  یسع  ارغوان

  به یشلوار و یمشک کوتاه  کت آن.  بود ناراحت شیلباسها

 دادیم دست او به یخفگ احساس بود تنگ آنقدر که رنگ همان
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 سانت سه  به آن ی پاشنه که اش یمشک یکفشها آن با! 

  کرده  پا به را آن  که اول ی هین اث همان از وجود  نیا با و دیرسیم

  نقش ی حوصله و باعصا اصل  بود آمده  درد به شیانگشتها بود

 ! گذاشت ینم شی برا کردن یباز

 من.  اومد ینم  شیپ یمشکل یگفتیم خودم به اگه اولش از - 

  شدن زیسورپرا از که دوننیم همه یعنی.  ادیم بدم زی سورپرا از

.  فتهیب می زندگ تو یاتفاق چه قراره   بدونم دمیم حیترج! متنفرم

 شده  انجام عمل تو بذارن منو و شنکب نقشه نفر دو نکهیا

 بگم و کنم بزرگ رو یزیچ  بخوام که نه حال . کنهیم ناراحتم

  سر ای همش.  واسم شده  تنوعم اتفاقا.  ها بوده  بد کارت یلیخ

 یهماهنگ یجا  به بعد به نیا از که گمیم خب اما.  خونه ای کارم

  دمخو به میمستق ایب اون با دنیکش نقشه و عقل کم نگامژ با

 !   بگو

 خارج دستش از شیحرفها ترمز که بود شب آن در بار نیاول

 نیا از پاشا که انگار!  فی رد هم سر پشت کلمات و شدیم

  و کرد کسیف لبها یرو را لبخندش.  بود شده  خوش  سر حالتش

 :  گفت
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 . بزن حرف هم  سر پشت ینجوریهم!  شیآخ -

!  بود کم پاشا ی تخته کی که یانگار.  کرد گرد چشم ارغوان 

 کنارشان فرهان لحظه آن اگر!  بود کم اش هتخت  دو هم دیشا

 که یبیعج و ناشناخته  روش همان با را ارغوان دهان  مطمئنا بود

  زد سرش به  فرهان فکر که نیهم!  بستیم ست یچ بود نگفته

  فرهان تا  داد انکت را سرش.  نشست تنش به  الرز که یانگار

 !  زد یبر رونیب  سرش از التشیخ و فکر و ایآر

  خودش با ارغوان.  دیخند پاشا و گفت ارغوان ری مس به دنیرس تا

 پاشا چرا نکهیا.  زندینم هم یدار خنده  حرف یحت که کرد فکر

  با ارغوان رستوران به دنیرس  محض به!  دانستی نم را دیخندیم

 که کند تصور توانستیم اش یورود  در به ینگاه مین

  با!  شودیم شتر یب اش یزندگ  لک و او آمد در از  صورتحسابشان

  به قدم پاشا همراه  و کرد حفظ را خودش تی شخص وجود نیا

 سر سرش یرو از مدام اش یزرشک یروسر.  گذاشت رستوران

  ای بگذارد رفتنش  راه  یرو را  تمرکزش دانستینم او و خوردیم

 !   فتدین سرش ی ور از که بچسبد را اش یروسر



 

413 
 

 مهرسا .  مسلخ

 اریاخت رد را ش ی بازو لبخند با د ید را او افتضاح رفتن  راه  که پاشا

 پاشا یبازو یرو را وزنش تمام تعارف یب او و گذاشت  ارغوان

 . انداخت

  دندیرس یدنج زیم به شخدمتهایپ از یکی ییراهنما با بالخره 

 است ناراحت وضع و سر آن با  ارغوان دیفهمیم یانگار که پاشا

 : کرد زمهمز

  باهاشون.  دادمیم حیترج رو یرنگ یرنگ یلباسا همون من -

 . یشیم بامزه 

 و ضبط را پاشا  یصدا توانستیم کاش که کردیم آرزو ارغوان 

 و پیت سر  از دست دیشا تا   کند پخش آرزو  یبرا بارها را آن

 یرنگ یلباسها آن که یانگار!   بردارد شادش  شهی هم ی افهیق

  وجود نیا با!  داشت یبیغر حس  آنها وندب و  بود شده  تشیهو

!  است موافق  حرفش با چقدر که دیبگو پاشا به نداشت الیخ

 : گفت و کرد باز هم از را اش خورده  رژ یلبها

 . بپوشم هم لباسا نیا از ستین بد تنوع واسه - 

 .  ادیم بهت یچ همه -
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  ذهن هم دی شا ؟ رفتینم  تند اندازه  و حد از شیب یکم پاشا

 یعروس هب او ی حرفها از جلوتر که دیفهمیم و خواندیم را انارغو

  نیا وگرنه!  است کرده  فکر زها یچ یباق و ه دنی آ یزندگ محل و

  سرش یبال  که یقرمز یقلبها و دیتمج و فیتعر همه

 ! باشد داشته  توانستینم یگری د  لیدل دیچرخیم

  با ارغوان که بود یطولن آنقدر   شانیسفارش  یغذاها ستیل 

  پاشا موتور بالخره ! کردیم یر یس احساس هم اسمشان دنیشن

  تمام ارغوان.  گرفت دست به را صحبت ریمس  و شد  روشن هم

 آنکه یبرا  انگار.  بود دستش حرکات و او به  حواسش مدت

  هوا در را شی دستها دیبا حتما بدهد حیتوض  بخواهد را یزیچ

 !  دادیم تکان

 متوجه آنکه یجا به ارغوان که داد انجام را  حرکت نیا آنقدر

 !   بود شده  زمی پنوتیه حرکاتش با  شود  شیحرفها

 گفتیم آلمان در اش یزندگ  و کار از پاشا که یا لحظه همان

  را آبش وانیل ارغوان که یوقت با زمان هم و شد باز رستوران در

  آنقدر.  گذاشت رستوران به قدم ایآر فرهان کردی م کینزد لبها به

.  بکند خودش متوجه را ارغوان که دبو شانه چهار و بلند قد
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.  شد ختم کوتاهش یموها به و آمد بال  او کفش از شیچشمها

 کنار را وانی ل بلفاصله!  بپرد شی گلو به آب بود نمانده  یزیچ

 : کرد  زمزمه و گذاشت

 ! ؟ خوادیم یچ نجایا خان کچل نیا - 

  یچشمها با نگاهش. کرد جلب  را پاشا توجه اش زمزمه یصدا

.  دیرس شانه چهار و بلند قد مرد به و شد  ریمس هم انارغو

  خوش جا صورتش یرو که ی شیر و کوتاه  یموها  به توجهش

 :  گفت حال  همان در.  شد جلب بود کرده 

 ؟ یشناس یم رو آقا نیا ؟ شده  یزیچ -

  انداختن نییپا با کرد یسع و گرفت فرهان از نگاه  ارغوان 

 . کند یری جلوگ یاحتمال برخورد هر از سرش

 !  نکن نگاش -

  ارغوان سمت به  را سرش شااپ شد  باعث اش یدستور  ی زمزمه

 شیچشمها یبال  که یدست  و افتاد او به چشمش.  گرداند

 : افتاد خنده  به پاشا!   ندینب را او فرهان تا بود گذاشته

 ؟  میبر یخوایم -
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 نیا گهید طرف از اما.  بروند که خواستیم دل  ته از ارغوان 

 او که جا هر  حال .  نداشت  دوست را ایآر فرهان از ترس همه

 حق  و بود آدم هم او!  که  کردیم رسانسو را  خودش دی نبا بود

 آنکه بدون ؟ بود ده یخر را جا همه مگر اصل .  داشت یزندگ

  کی که یدرون  کشمکش نیهم از باشد زده  یحرف  او به فرهان

.  بود گرفته حرصش و شده  یعصبان شدیم  ختم او به سرش

 : گفت و انداخت  را دستش

 . می بمون!  نه -

 :کرد فرهان به  یا اشاره  پاشا 

  ؟یشناسیم رو آقا نیا - 

 . اخلقه بد کمم ی!  سمهیرئ -

 نرسد فرهان گوش  به شیصدا که  یجور و دیکش جلو را خودش

 :  داد ادامه

 حال .  ادینم خوشش  من از کل !   کنم عرض چه که بداخلق -

  از یمیقد ی  نهیک هی انگار!  داشتم  شی کار من یکن فکر که نه

.  کردم ق ی تحق رفتم دشمور در!  داره  من یجنسا  مه ی همه
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 یلیخ اونو شده  ینجوریا زنش مرگ خاطر به  که گنیم همه

  فرهان و کرده  یکش خود زنش گنیم هم عده  ه ی.  داشته دوست

  طرف که انگار آخه.  داره  وجدان عذاب باشه  سمی رئ نیهم که

 در جا همه.  گماینم من نوی ا!  بهیغر و بیعج کمی شلتیتما

 حال !  کشته خودشو ده یفهم  ونیهم زنشم.   نوشتن موردش

 . دونهیم خدا  درسته کدومش

 :  گفت  خنده  با پاشا

  ؟ عجیبه لتشیتما یچ یعنی-

 نیهم...  هیعیطب کنمیم فکر که آلمان تو...  گهید زه یچ یعنی -

 ...  مرد تا دو که

  زا شتریب تا شد مانع خجالت شکر  را خدا!  دیبگو ملاک نتوانست

 حال همان در .  بدهد پاشا لی تحو را وارش وانهی د اطلعات آن

 : گفت و داد  تکان سر پاشا

 ! همجنسگرا آها - 

 : دیگز را لبش ارغوان
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 چه حال  شنوه یم یکی. ها رانهی ا نجایا!  بگو آرومتر حال  خب -

 . کنهینم موردمون در که فکرا

  دو بایتقر ار او بالخره .  گشت فرهان دنبال و  چرخاند سر پاشا

 :  گفت و شد ره یخ او به  یکم.  کرد دایپ  رت طرف آن زیم

 . ادینم بهش -

  ظاهرش کل .  شده   زنش که ه ینجوریا دونستهی نم زنشم حتما -

 !   اندازه  غلط

  ؟ هیچ زنا با مشکلش حال  -

  هضم رو ی چ همه هنستنتو  زنش از بعد حتما.  وال  دونمینم -

  ستکنند ناراحت یلیخ بالخره  یخودکش. ها داره  هم حق !  کنه

 . 

 را بحث و  داد تکان دییتا ی  نشانه به بار چند را سرش پاشا

 :کرد عوض

 ؟ راهه به رو یچ همه ؟ یهست ی راض کارت از -

  بود نیا عاشق   شتریب همه از و  بود کردن صحبت عاشق   ارغوان

 یب و برد ادی از را فرهان حضور کل به!  دبپرسن سوال او از که
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 اده یپ وارید یرو که یطرح و  کار از فیتعر مشغول او به توجه

 یانرژ با یجور  را شیها برنامه تک تک.  داد  حیتوض  بود کرده 

 . بود کرده  علقمند هم را پاشا که دادیم شرح

  که کرد  تعارف  بودند همراهش که یمرد  دو به رو فرهان 

  از قبل. برداشت را منو هم خودش و کنند انتخاب را شانی غذا

 آن زیم دو یدختر یدستها کترح با فتدیب منو  به چشمش هآنک

  د ی پر بال  شیابروها  ارغوان دنید با و شد جلب توجهش  تر طرف

 تا مقابل منو !!  بود اش هیسا به هیسا جا همه چرا دختر نیا. 

 پیت نیا از.   دشیجد پیت و ارغوان به نگاهش و بود صورتش

 که اشت دن رنگ آنقدر حداقل.  بود آمده  خوشش دیجد

  به را دستش هم بار کی قهیدق چند! دریبگ درد شیچشمها

. کردیم  کسیف سر یرو را آن و بردیم اش یروسر سمت

  ده یکش پاشا سمت  به و برداشته ارغوان یرو از  فرهان یچشمها

  بود ه کرد خوش جا پاشا یلبها یرو که یا عاشقانه لبخند.  شد

  آنقدر اش چهره  حالت!  کردی م مشخص یخوب به را زیچ همه

 کی یحت داشت  شک فرهان که دیرسیم نظر هب واله و فتهیش

  هم یلیخ دخترک پس!  بشنود هم را ارغوان یحرفها از درصد
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 یشخندین.   بود اش یزندگ  از یبخش حتما مرد آن.  نبود تنها

 نگاهش آنها به توجه یب کرد خوش جا فرهان یلبها ی گوشه

 . داد منو به را

 دوست با اگر یحت!  نداشت دختر نیا به یخوب حس چیه

!   شدینم راحت فرهان الیخ هم باز آمد یم آنجا به هم پسرش

  نیب نداشت  یلیدل وگرنه!  بود دختر نیا کفش به یگیر مطمئنا

  شام قرار او که یشب همان درست و آنجا را او رستوران همه نیا

  خوب فرهان که نبود درست نیب نیا یز یچ ! ندیبب داشت

 .  رداویب در  زیچ همه از سر  ورچط دانستیم

  یقرارها از.   شدند صحبت مشغول و دادند را شانی غذا سفارش

 آن با زدن حرف و آدمها با  داشتن ارتباط از!  بود متنفر یکار

 گرید یکم توانستیم اما!  شد یم منزجر یفندوق مغز موجودات

 !   شود آماده  کار یبرا ساینک ات اوردیب دوام

  لبخند با که را  شاپا و رساند  نقطه به را فشحر بالخره  ارغوان

 :  دیپرس عیسر .  گذراند نظر از  کردیم نگاهش

  ؟ شهیم چطور نظرت به -
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 : گفت و دیکش یقیعم  نفس پاشا

  یتونیم پس یدار جانیه انقدر یزیچ مورد در یوقت نظرم به -

 .  یبد انجامش ممکن  شکل نیبهتر به

 و شد زاب لبخند به شیلبها.  بودند داده  ارغوان به را ایدن که انگار

.  گذشتیم دلش در که آنچه گفتن یبرا کردیم دل دل پاشا

 بر دیام که یزیچ تنها رانیا به شیآمدها و رفت انیم

 !  بود  آدم نیهم و  لبخند نیهم بود  شده  شی گشتنها

 سمت به یچشم ریز انارغو.  آورد را شانی غذا خدمت شیپ

 نشده  حضورش متوجه او دوش مطمئن تا انداخت نگاه  فرهان

 تاس

  گوش شیحرفها به دقت  با و بود همراهش به فرهان چشم

  که بود قرارش گرم سر آنقدر مطمئنا.  شد راحت الشیخ.  دادیم

 و خوردندیم  را شامشان زود هم  آنها!  نداشت ارغوان  به یتوجه 

 !  شوند رو به رو فرهان با آنکه بدون.  رفتندیم

 رو ببرد را کشیاست کردیم یسع   که ورهمانط لب  به لبخند پاشا

 :  گفت ارغوان به
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 .  شهیم تنگ رانیا یچ همه  یبرا دلم آلمان رمیم یوقت -

  بود کند شی چاقو.  گرفتیم یکشت  که انگار کشیاست با ارغوان

 اما!   نبود مشخص نداشت جان کی است دنیبر یبرا دستش ای

  چاره یب کیاست کردیم یسع و انداخته دستش یرو  را زورش تمام

  در کیاست بودن سفت از شی ابروها که حال  همان در. ببرد را

 :  گفت  بود رفته هم

 اختلس ای ؟  آلودش یهوا ؟ شهیم تنگ دلت رانیا یچ یبرا -

  یفتواها با یدست بال  ونیآقا مینگذر حق  از البته  ؟ اشیدزد و

  نیا!  بندازن خنده  به رو ملت بلدن خوب وقتشون یب و وقت

 !   بشه یدلتنگ عثا ب کمی دیشا

 :  گفت حال  همان در.  بود ارغوان کیاست به شاهنگ پاشا

 . کنم کمکت بده  اجازه  -

 :   گفت و دیکش یراحت  نفس ارغوان

 !  آجره  انگار -

 مدت تمام و دی بر ارغوان یبرا را کیاست یراحت  به و دیخند پاشا

 بشقاب  که یحال در پاشا.  د ی کش خودش دنبال را فرهان نگاه 
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 :  گفت گذاشتیم مقابلش  را انارغو

 .  شهیم تنگ دارم نجایا که ییآشناها یبرا دلم -

 :  گفت طنتیش  با ارغوان

 . آلمان  ببر بردار آشناهاتو ی همه -

 :  دی خند پاشاش

 ؟ آلمان یایب یحاضر.  یخودت آشناها نیا از یکی -

 بود ییجا بحثشان قایدق.  بود  ده یرس داشت تدوس  که ییجا به 

  کند تیهدا سمت  همان به را  آن بود کرده  یسع  پاشا اول از که

  خودش ی برا را دردسر نی ا  خودش ارغوان  که نفرق نیا با! 

 ! بود  کرده  درست

  جور کرد تلش.  نداشت را سوال نیا انتظار اصل  ارغوان

 !   شود پرت او از حواسش حداقل  که بدهد را جوابش یگرید

  رو نجایا هم رفتنه  جخار عشق   هم.  کن شروع  مژگان با اول -

 !  نداره  دوست

  ؟ یدار دوست رو نجایا ؟ یچ تو - 
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  بار نیا.  بدهد جواب بود ناچار!  بودند برگشته  ارغوان سمت باز

  کند؟ فرار توانستینم

  خوادینم دلم...  بابام و مامان.  دارم نجایا یدلبستگ یکل من

 . برم و کنم رها رواونا

 را ممکن حرف  نیبدتر که رگاان.  شد جمع پاشا خندان یلبها

 . بود ده یشن

  هم رو خانوادت یتونیم بشه درست اقامت یکارا  و یبر تو اگه

 .  -یببر خودت با

 به.  باشم جدا شون از سختمه من.  بره یم زمان کارا نیا -

 ! ننم بچه  ییجورا هی.  مادرم  از خصوص

  نشدن همراه   از ای بخندد لفظ نیا خاطر به تنسداینم پاشا 

 : داد ه اماد ارغوان!  شود ناراحت انارغو

.  خوادیم گرفتن ادی زبان ،  خوادیم پول مهاجرت نکهیا ضمن - 

  از شهیهم یبرا خوامیم بگه و کنه جمع چمدونشو تونهینم آدم

 ! برم رانیا
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 تا کردیم تکرار خودش یبرا  ینوع به را حرفها نیا که انگار

 از داشت دوست .  کند پاک ذهن از کل به را مهاجرت یایرو

 از کدام چی ه دست که برود ییجا داشت تدوس .  برود رانیا

  کنار نفرشان سه هر  آنوقت.  نرسد آنها به منوچهر یطلبکارها

...  اش یشگی هم یایرو.  بود ن یا شی ایرو!  کنند یزندگ شاد هم

  نیا قبل از شتر یب روز هر شد  یفرار منوچهر که یوقت از درست

 .  گرفتیم جان سرش در ایرو

  پشتکار کمی هیکاف.  یریبگ ادی خوب یلیخ یتونیم رو زبان -

 پولدار همه خب...  هم پول مورد در.  یبخوا و یباش داشته

  واقعا اگه.  کنم کمکت تونمیم منم.  کننیم مهاجرت که ستنین

 ...یایب یبخوا

 :  گفت و زد یلبخند.  آمد خودش  به ارغوان

 هنوزم.  بکنم دل نجایا از تونم ینم.  دارم دوست رانویا من -

 . یببر خودت با رو مژگان که  نهیا ادمشنه یپ

 هم پاشا که  یجور!  کند عوض را صحبت ری مس بود بلد خوب

  راهش نیاول خب!   ندارد ادامه به  یا علقه آن از  شتریب دیفهمیم

 امتحان را ماندن رانیا توانستیم حال .  بود خورده  بست بن به
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 یابحس و  درست شنهادیپ  ارغوان به همه از اول البته و کنند

 !  کند یخواستگار مثل .  بدهد

  شیدستها و کرد  رها را چنگالش.  بود خورده  نصفه تا را شی غذا

 :  کرد زمزمه حال همان در. کرد قلب  هم در را

 ...  بگم بهت یزی چ هی خواستمیم راستش  ارغوان -

 نکرده  اش یراض کیاست ی مزه .  گرفت بال   را سرش  ارغوان

 آن با یرستوران چطور.  نبود  طعم خوش اصل  نظرش به.  دبو

  در! ؟ باشد داشته یبدمزگ نیا به یکیاست  رسم و اسم همه

 و پاشا فکر جز به خوردیم چرخ یفکر  جور همه سرش

 باز دهان خواست تا پاشا حال همان در!  حرفش یبرا یکنجکاو

 به ینگاه.   خورد زنگ لشیموبا  بزند را حرفش ی ادامه و کند

 : گفت و کرد صفحه

 !  نهگامژ - 

 : گفت و کرد برقرار را تماس

 . ییدا سلم - 

 ؟ جانم -
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 هیثان چند از  بعد.  بود رفته هم  در شی ابروها.  داد  گوش یکم

 : گفت

 ؟ چطوره  الن -

......- 

 . امیم الن. رسونمیم خودمو من -

 : گفت و کرد قطع را تماس هبلفاصل

 . می بر دی با ارغوان -

 ؟ شده  یچ -

 و مژگان.  بال  رفته فشارش انگار.  شده  دب  حالش مامانم -

 . رسونمیم هم  تورو.  ششیپ برم دیبا.  مارستانی ب بردنش خواهرم

 . رمیم خودم من برو تو - 

 تیرضا وجدانش هم و شده  رشی د هم  بود مشخص که پاشا 

 : گفت کند رها آنجا را  نارغوا دهدینم

 . رمیم رسونمتیم عیسر هیحرف چه نیا نه - 
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  یگرد بر خودت و یبرسون منو یبخوا تا.  میندار  که تعارف - 

 . نباش یزیچ نگران و برو راحت الیخ با.  کشهیم طول یکل

 :  گفت  ناچار به پاشا

 !  کنمیم جبران رو امشب حتما.  یمرس -

  نفس ارغوان که بود لحظه آن تازه  . رفت حرف نی ا گفتن از بعد

 : کرد زمزمه لب ری ز.  دیکش یراحت

 ! بود قعوم به چه -

  بد شیبرا خب اما.  شود ضیمر یکس نداشت دوست که البته 

  خوب.  بود کرده  دای پ نجات پاشا دست از حداقل.  بود نشده  هم

 دادیم او به یدرس .  چاندیبپ هم را مژگان گوش  چطور دانستیم

 !  برود ادشی از دنیشک  نقشه تا

 شکیاست تکه داخل را چنگالش شاطراف  از فارغ یا قهیدق چند 

 تمام از بعد.  خورد را شامش ی هیبق راحت ال یخ با و برد فرو

 سمت به.  برداشت هم را فشیک و شد بلند جا از شامش شدن

.  آمد سمتش به خدمتها شیپ از یکی که داشتیم بر قدم در

 :  گفت و کرد  مودبانه یمیتعظ
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  ؟ د یکنیمن حساب رو غذاتون پول...   خانوم دیببخش -

  نداشت انتظار اصل .  ماند ارغوان متعجب یچشمها به نگاهش

 ری درگ ذهنش  انقدر.  برود شامشان پول کردن حساب  بدون پاشا

  انگار!  کند حساب را زیم پول که  بود  رفته ادشی کل به که بوده 

  بند زبانش!   باشد ده ی بوک ارغوان سر به یمحکم پنک یکس که

  ت؟سا چقدر یپرداخت مبلغ بپرسد توانستینم یحت و بود آمده 

  بود شده  متعجب او یناگهان شدن خشک از که خدمت شیپ

 : داد تکان ارغوان  یچشمها  مقابل را دستش

 ! ؟ خوبه حالتون ،  خانوم -

  مرگ حال در ی برده  مات صورت آن.  آمد خودش به ارغوان 

 که نشاند لب یرو کوله و کج یلبخند و دا د سامان و سر را

 وحشت از که ییادص با حال  همان در!  بود ناکترس شتریب

 :  کرد زمزمه بود شده  لرزان پرداخت قابل متیق

  ؟ کنم پرداخت دیبا چقدر - 

 :  گفت و گرفت ینفس شخدمتیپ

 .  کننیم تونییراهنما صندوق  دیببر فیتشر -
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  خوردیم چیپ هم  در شیپاها.  کرد  حرکت و داد  تکان سر  ارغوان

 لب ریز.  نرسد ییکذا صندوق آن به وقت چیه کردیم آرزو. 

 : کرد زمزمه

  با بزنن گندت!  یدیچ هم یا برنامه چه ،  مژگان بهت لعنت -

 !   پرتت  حواس ییدا اون

 چه تا  دی با بشورد ظرف آنجا شام پول یجا  به بود قرار اگر

 یب کیاست کی یجا هب کردندیم قبول اصل !  ؟ ماندیم یساعت

 !  ؟ بشورد را شانی ظرفها نخور درد به و سفت و مزه 

 اصل  که دیچرخیم الیخ  و فکر کی و هزار سرش در آنقدر

  ستادیا صندوق مقابل.  نشد بود شده  تنها حال  که  فرهان متوجه

 نیا به رستوران به ورود ی لحظه.  کرد صاف را شیصدا. 

  کی  تواندینم بدهد هم را اش ییدارا کل که  بود ده ی رس جهینت

  که دوب افتاده  یروز به حال . دور بخ شام رستوران نیا در شب

  ییدارا اگر.  رفتیم و گذاشتیم آنجا را ندارش و دار تمام دیبا

 یکاف طی مح آن یبرا اش

  آن تومان ۵۰ با ایدن یجا چیه.   دانستیم دیبع خودش  که!  باشد

 ! آوردند  ینم شان ی برا غذا همه
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 …   دیببخش -

  به خندبل با.  بود نشسته صندوق پشت فرم لباس  با یدخترک 

  : دیچرخ ارغوان سمت

  ؟ جانم -

 ؟  باشم داشته رو صورتحساب تونمیم -

  نفسش دادینم اجازه  و بود کرده  ری گ شی گلو ته یزیچ که انگار 

 :  گفت و زد صورتش به یلبخند دختر!  دیایب بال 

 .حتما-

 از دهانش و بود چشمش مقابل نشایغذا فاکتور  بعد هیثان چند

 به یزنگ که  زدیم چرخ فکرش در.  بود شده  خشک اضطراب

  ذهنش به یز یچ آن جز به. بخواهد پول یکم او از و بزند  پرستو

  را خودش و گفت پاشا به یراهیب و بد تینها در...  دیرسینم

 یشخدمتیپ لحظه همان  که ندارد پول دی بگو تا کرد آماده 

 :  گفت لبخند اب و آمد کشانینزد

 .  شده  حساب تون زیم پول -

 :  گفت اراده  یب.  دیچرخ پسرک سمت به یناباور با وانارغ  سر
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 ! ؟ کرده  حساب یک -

 :  گفت و داد نشان را بود رفتن حال در که یمرد  دست با پسر

 . کردن  حساب آقا اون -

 .  افتاد رفتیم که یریمس و فرهان به ارغوان نگاه  

 فقط یحرف نیکوچکتر بدون.  نداشت کردن فکر یبرا وقت

 وقت چیه البته!  ندبز رونیب ییکذا رستوران آن زا داشت دوست

  به بار نی ا.  فتدیب آنجا به رشیمس دوباره   خواستینم دلش

  مژگان خاندان تمام  هم باز!  بود آورده   شانس کلمه یواقع یمعنا

 ! آمد در خجالتشان از یحساب و آورد ادی به را

 نشیماش سوار  فرهان.  داد  سرعت شیپاها به  حال همان در 

  روشن را نی ماش باشد ده یند را  ارغوان اصل  که انگار.  بود شده 

 : کرد زمزمه لب ریز و کرد

 !   ایب!  کوچولو جاسوس ایب - 

 در پارک از را نشیماش و دوخت کنارش ی نهیآ  به را نگاهش

 مقابلش بود افتاده  نفس نفس به که ارغوان حال همان در. آورد

 تظاهر فرهان. آورد بال  توقف ی  نشانه به را دستش و شد سبز
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 و کرد متوقف حرکت از را نیماش.  است ده ید را او تازه  که کرد

 قدم سمتش به  ارغوان.  دیکش  نییپا  را خودش  سمت ی شهیش

 :  گفت و برداشت

 ! سلم -

  آب ارغوان.  نداد نشان خودش از یالعمل عکس  چیه فرهان

  امآر قلبش ضربان تا دیکش یق یعم نفس و داد  قورت را شدهان 

 . بزند حرف بتواند و شود

  نداشته پول که  نه.  کنم تشکر ازتون یچجور  دونمینم واقعا - 

 رو امشب صورتحساب پول حتما من.  بود کم  اما داشتم ،  باشم

 .  دمیم پس بهتون

 به بالخره  کردیم نگاه  او به ی خونسرد با مدت تمام  که فرهان

 :  آمد حرف

 ! کنمی م کم حسابت از آخرشو  قرون تا -

  داشت انتظار دیشا!   بشنود یحرف  نیهمچ نداشت انتظار ارغوان 

 یرو به را پول آن یحت است  پولدار یحساب فرهان که حال 

  نشناخته دی با  که آنطور را فرهان هنوز انگار اما!  اوردین خودش
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 یکم فرهان.  دیرسیم نظر به جیگ و مات صورتش حالت!  بود

  قفل هم تینها در.  بزند یحرف  ارغوان بود منتظر و کرد نگاهش

 : کرد باز را شیهالب

 . دمیم پسش حتما...  حتما -

 یلعنت آن با شب اول از.  رفت اش یروسر سمت   به دستش 

 :  گفت و گرفت او از را نگاهش فرهان!   بود ریدرگ

 .  بشم رد خوامیم کنار برو -

 و داد تکان  را سرش و برداشت عقب به یقدم ه ادار یب ارغوان

 : کرد زمزمه مانهمظلو

 . ونممن بازم -

  از که دینکش هیثان به.  چرخاند را فرمان و داد تکان سر فرهان

  توانستینم تر  گند آن از یحس.  شد دور ارغوان یچشمها یجلو

  با کدام هر که  یپولدار یآدمها ی همه به لعنت!  باشد داشته

 !  بودند کرده  زهر   شیبرا را امشب ناشی کارها
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 شده  کیتار هوا.  ترف ابانیخ کنار تا و داد یان تک شی پاها به 

 پناه  آرزو آغوش و خانه به زودتر داشت دوست ارغوان و بود

 .ببرد

  بود فرهان رفتار دیشا پاشا از شتر یب یحت!  بود گرفته  دلش چقدر

  به وقت چیه را لشیموبا خسارت یحت.  بود کرده  دلخور را او که

  رستوران صورتحساب راحت ر انقد او اما بود اورده ین فرهان یرو

  کم اش ییدارا و او از یزیچ مگر!  آورد یم شیرو به را یتلعن

 !  ؟ شدیم

 الیخ با و  شود مطمئن شیپولها یجا از تا کرد  باز را فشیک

 یکم امشب اگر  داشت یاشکال چه.  ردیبگ دربست خانه تا راحت

 پول از یخبر گشت را فشی ک داخل چه هر! ؟ درکیم یولخرج

  موقع آمد  ادشی تینها در و  کرد مرور را اتفاقات یکم ! نبود

!   است گذاشته جا خانه را نداشته و داشته چه هر  فشیک ضی تعو

  فشیک در  تومان ۵۰ حتما کردیم فکر که بود الیخ خوش چه

 !  ؟ بدشانس آنقدر هم  آدم!  یبدبخت پشت یبدبخت دارد

 ی ملحظه و ردیبگ مژگان با یتماس لحظه همان بود حقش

 دیآ یم در  دهنش از چه هر و نکند را اش یاحتمال  خراب حال
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 باشد الیخیب  توانستیم نکهیا  ای!  دی بگو اش وانهید ییدا و او به

 ییجا به را  خودش و برود راه   دارد بدن در جان که جا هر تا و

  به پس بدهد جان یحت دوستانش یبرا بود حاضر که او!  برساند

 از یبرا یزیچ  انداخت بال  شانه.   خوردیم خط اول یا نهیگز کل

  داده  هم دست به دست زیچ همه شب آن!  نداشت دادن دست

!    نبود شدن ناراحت  آدم که ارغوان اما!  کند ناراحت را او تا بود

 شب یکی تار به ینگاه کرد بلند آسمان سمت به را سرش

 با.  افتاد راه  به بود آسمان به  رو سرش که همانطور و انداخت

 : کرد  مهزمز خودش

 ا مر کشد یم چرا شب -

 ماجرا یکجا یا نشسته تو 

  مرا مگر کند بغل  خدا که کنمیم هیگر چنان من 

  خورده  گره  شی گلو در که یبغض دیشا تا کردیم زمزمه خودش با

  پاک وجودش از اش یناراحت  دیشا تا.  کند باز  را نفسش راه  بود

 با نهایماش.  کردیم حرکت ابانیخ ی هیحاش در درست!   شود

 کردیم فکر  نیا به فقط ارغوان و نددشیم رد کنارش  از سرعت

 از بهتر را اش  یزندگ توانستیم او و گذشتی م روزها نیا که
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  نداشت ها فرهان و پاشاها امثال به یاجیاحت!  کند  بود که یزیچ

 و کنند منت را  کمکشان نکهیا  نه اما داشت ازین  آنها به که البته! 

  بال  آنقدر و کردیم استفاده  پولشان  و آنها از.   بکوبند سرش به

 نیا با!  نند یبب خواب به را  اش دوباره  دنید  یروز که رفتیم

  خواندنش آهنگ تمیر و نشاند لب یرو درخشان یلبخند فکر

 : شد عوض

  شوره  و شعر  شب شب - 

 !   نوره  و ماه  شب شب

  گذاشتم  قرار اری با

 ! دوره   راهش کرده  رید

.  بود دوخته هوا  به سر ارغوان به چشم بغل ی نهیآ  از فرهان

 ابانیخ در زدن قدم آداب یحت  دخترک.  رفت هم  در شی ابروها

 نیزم یرو صورت با لحظه هر بود منتظر!   دانستینم هم را

  حرکت از نیماش که ییجا تا کرد،  کمتر و کم را  سرعتش!  فتدیب

 که یا کلمه چند همان و همانجا به زیچ همه  نبود قرار ستادیا

  و او کار از سر که یوقت تا.  شود  ختم بود شده  بدل  و رد نشانیب
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  را لشیموبا!  شدینم راحت الشیخ آورد ی نم در همراهش

  او به ارغوان تا  کرد صبر جا همان.  گرفت یا  شماره  و برداشت

 :  داد جواب ماهان! برسد 

  ؟ بله -

  ؟ راهه به رو اوضاع ؟ درسته یچ همه -

 کنمینم فکر من یول.  رفته تازه .  شد تموم ساینک با کارم -

 ی طبقه  فکرش ی همه.  باشه ده یفهم کار اصول از یزیچ

 .  بود نییپا

 انگار!  رفتیم راه  آرام چقدر.  انداخت نهیآ به یگر ید نگاه  فرهان

  بود خوش رس  دخترک. دادیم تکان آرام و نرم را  شی ها شانه که

 !؟

 ریش و میگیم رو یچ همه.  نداره  ربط ما  به گهید اونش -

 . میکنیم فهمش

 !  ؟ یچ بعدش -



 

439 
 

 مهرسا .  مسلخ

  رانیا دیق شهیهم یبرا داشت الیخ خودش.  کرد  مکث فرهان

  خودش یبرا را شیالهایخ.  بود نزده  یحرف یکس  به اما بزند را

 !   کند مرتب را زی چ همه  وقتش به  تا بود داشته نگه

 .  بهش میسپریم رو یچ  همه بعدش -

  ؟ یچ من -

 ! نه ای یبمون کنارش که خودته اب انتخاب -

   بمونم؟ نخوام اگه و - 

 ؟یپرسیم من از چرا -

 . یبر که جا هر.  امیب دنبالت خوامیم -

 :  دی کش هم در ابرو فرهان 

 !   باشه بارا و کار  به حواست -

 رونیب را سش فن.  دیبگو گرید یکلم دینبا  که دیفهم ماهان

 :  گفت  و فرستاد

 .  هست  حواسم -
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  فرهان نیماش  به تعجب با یهنگا .  بود ده یرس ن یماش به وانارغ

  گرم انگار که داد نشان یجور فرهان.  کرد سست قدم و انداخت

 .  است لشیموبا با صحبت

 .  دارم کارت.  من ی خونه ایب وقت اول فردا -

 . باشه -

  شهیش یرو ارغوان  یانگشتها ظهحل همان و کرد قطع را تماس

 هانر ف الیخ.  زد آن به یآرام ی بهضر و نشست نشیماش ی

 !  رفتیم شیپ اش نقشه طبق  زیچ  همه. شد راحت

 نشیماش با که یفرهان و کردیم فکر اش یخال فیک به ارغوان

 یکم! ؟ کردیم استفاده  سو او از اگر داشت یرادیا چه.  بود آنجا

 تا شب از ساعت آن حداقل.  گذشتیم غرورش  از اهم گرید

 .رفتینم اده یپ خانه

 یلبخند.   شد ره یخ ارغوان به و دی کش نییپا  را شهی ش فرهان 

 : گفت حال همان در.  بود نشسته دخترک صورت یرو

 .  دیرفت شما کردم فکر من - 
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  دختر نیا چقدر.  نبود قبلش یا قهیدق ناراحت لحن از یخبر

  ناراحتش بود  کرده  احساس هک یا لحظه درست!  بود بیعج

  انفره!   دادیم نشان شاد را  خودش و زدیم لبخند  است کرده 

  را لشیموبا فرهان!  کند درک  را شیحالتها رییتغ  نیا توانستینم

 :  گرفت بال 

 !   داشتم کار -

 ؟  بپرسم یزیچ هی شهیم...  دایببخش -

 نیا به ارغوان و بود هم در  شی ابروها.  کرد  نگاهش فرهان 

 خانه تا  که بخواهد او از د ی با یشجاعت چه  با که کردیم رفک

 با.  شد هم تر  دستپاچه دید را هان ر ف سکوت یوقت ! ؟ برساندش

 تنها  حال نیا

 : کرد زمزمه

 ؟ خونه د ی بریم فیتشر -

  ؟ چطور -

 " نیهم نداشت خبر اما کند برخورد آرامتر کردیم یسع فرهان

 همان اصل !   است ختهداان ارغوان اندام به لرزه  گفتنش " چطور
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  واقعا!   بود یکاف بترساند را ارغوان نکهیا یبرا همش در یابروها

 !  ؟ بود گذاشته جلو قدم یشجاعت چه با

  خوش شبتون.  سلمت به یچیه -

  از و فرستاد رونیب قدرت پر را نفسش .  بود شده  جمع لبخندش. 

  از بهتر رفتیم اده یپ.  داد ادامه راهش به.  گرفت فاصله نیماش

  طرف هر از هم بامش! بخرد جان به را فرهان اخم که بود آن

 شده  نوشته نطوریا رشی تقد که انگار.  کردیم خوردرب او با رفتیم

 ! شود  کشته فرهان دست  به امشب که بود

 در.  رفت ارغوان یکینزد تا و داد یتکان نشیماش به فرهان

  حال به ات یک از!  نگفتن ای گفتن  نیب بود  مردد حال همان

  نه ای دیبگو که بود مردد! ؟  دادیم را یدختر  رساندن شنهادیپ

 : گفت و دیچرخ ارغوان لحظه همان

  پولمو فیک  ؟ دیبرسون راهتونه سر که ییجا ه ی تا منو شهیم -

 . گذاشتم جا خونه

 !  ستمین مدرسه سیسرو -

 !  ستم ین یا مدرسه بچه منم - 
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  بست در جا همان از توانستیم.  دیکش هم در ابرو هم ارغوان

  رآنقد  چرا دیفهمینم اما.  کند حساب را پولش خانه دم و ردیبگ

  فرهان که یوقت!  بود زور پول  اصل .  دادیم  خرج به خساست

  فرهان به اصل ! ؟ کند نهیهز  یکل او بود یاز ین چه بود آنجا

  اخم همه نیا  گناه  دی شا تا!  کند ثواب و برساند را او دادیم اجازه 

 ! شود   ده یبخش اش یاخلق  بد و کردن

 : کرد لج ردیبگ او  از اطلعات داشت الیخ انکه خلف  بر فرهان 

  یبردار پول  خودت با بعد ی دفعه  مونهیم ادتی  یبر که اده یپ -

! 

  هم باز و  دیلرزیم درون از.  نداشت آمدن کوتاه   الیخ ارغوان 

  و برود خودش راه  به و کند  کوتاه  را صحبت  سر نداشت الیخ

 !  نخرد جان به ردس در

  کمی دیتونیم  دیکرد خراب رو  ملیموبا نکهیا جبران به  حداقل -

  لیم بازم!  دایببخش البته.  دمی برسون ییجا به تا  و دیباش بخشنده 

 ! نه ا ی دی کرد خراب منو لیموبا ادیب ادتونی که خودتونه
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 را یزیچ کردیم تلش که انگار.  کرد زی ر را شیچشمها فرهان

 : داد ادامه ارغوان.  اوردیب خاطر  به گفته که

 !   استخر تو دیانداخت منو هک یروز اون - 

 ی خاطره  کی مثل.  شد ده ی کش روز همان به  ذهنش هانرف

 خسته ستادنیا آنجا از انگار که ارغوان!  ماندیم شی برا گنگ

 : گفت گر ید بار بود شده 

 ! شم ینم مزاحمتون.  رمیم خودم.  باشه -

 بود یا ملحظه  با آدم فرهان یک ! ؟ کردیم رارصا او به چرا اصل 

 نیاول یبرا  را دستش و تفر جلوتر یکم! ؟ باشد دومش بار که

 انتظار که یزیچ برخلف اما. کرد بلند شدیم رد که ینیماش

  نگاهش دقت با فرهان! نکرد کم هم را سرعتش یحت داشت

  نارغوا.  بود کرده  حلقه نهیس یرو هم را شیدستها یحت کردیم

 : کرد زمزمه لب ریز

 !  اومد نیماش هی اگه حال  -

 نیپنجم گذشتن از بعد بالخره  و کردیم نگاهش منتظر فرهان 

 .   ستادیا ارغوان مقابل و برداشت ترمز یرو از را شیپا نیماش
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 !   شهیم پر داره  خطت چوب -

 !   زمیریم براتون رو شام پول -

 !  بشه من نیماش سوار تونهینم یکس هر -

 :   کرد کنارش یصندل به یا اشاره  فرهان.  کرد سکوت غوانرا 

 ! دمش ن مونیپش  تا باش زود -

 کردن سوار خاطر به لحظه همان از. بود هم در شی ابروها 

 برسند بود نظرش مد که ییجا به  تا مطمئنا!  بود مانیپش ارغوان

 استفاده  اش یوراج  نیا از توانستیم که البته!  خورد یم را مغزش

 قهوه  یبو.   نشست و کرد باز  را جلو در تعارف  یب ارغوان!  کند

 : کرد زمزمه و چسباند در  به را خودش. کرد پر را اش شامه

 . ممنون - 

 ارغوان.  کرد  حرکت سرعت با و داد یتکان نشیماش به فرهان 

 لحظه همان از هم او. بود  کرده  حبس نهیس در را  نفسش

 داخل نیسنگ جو!  است شده  او نیماش سوار  که بود مانیپش

  بود یآهنگ از ی خبر نه!  بشکند توانستینم زیچ چیه با را نیماش

 لیم ارغوان.  زدینم یحرف هم فرهان یحت!  ییصدا نه و
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  تا!  کند پخش را لشیموبا یآهنگها از یکی که  داشت یبیعج

  داد تکان را سرش اما.  شود فیتلط نشانیب یفضا  یکم حداقل

  نبود یخوب ی ده یا اصل !  برود رونی ب سرش از ییکذا  فکر آن تا

 . 

 اطراف یوقت بود  کرده  دیکتا فرهان نکهیا با و کرد باز را شیلبها

 و طاقت یب هم باز بزند حرف کم  و ببندد را دهانش دیبا اوست

 : آمد حرف به بود افتاده  جانش به که یاضطراب  خاطر به

 یعاد آدم هی واسه کنمینم  فکر! نبود من شب اصل  امشب -

 ...  میخال فیک   که بعدشم و رستوران اول.  فتهیب  اتفاق همه نیا

.  نشد جادی ا او ظاهر در یرییتغ اما دوخت هانرف  به را نگاهش

  هنوز و بزند حرف گرید یکم دارد اجازه  که شد  راحت الشیخ

 :  است نکرده  اش کلفه

  که شد یچ دونمینم...  ستی ن ینجوریا معمول ...  دوستم نیا

 آدم نکهیا نه.  کنه پرداخت رو صورتحساب رفت شدای امشب

  شد مجبور.   مریضه رشماد  گفتن زدن زنگ.  باشه- یسیخس

 .  بره 
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 :  داد ادامه و  گرفت ینفس ارغوان.  نگفت یزی چ هم  باز فرهان

 … رفته و کرده  حساب رو زیم پول پاشا کردم فکر من -

 را داده  انارغو  به که یغامیپ.  بود آشنا فرهان  یبرا اسم نیا 

 پا و دست  حال در پسرک بود  ده یفهم شب همان . بود خوانده 

 خواند را زیچ همه شیدایش نگاه  از شدیم هم شبام!  است زدن

  حال همان در.  بود ده یفهم را ز یچ همه یخوب به فرهان حداقل! 

 : آمد حرف به  زیچ همه از شدن مطمئن یبرا

  نخواد باشه داشته رو شامش پول که بذار قرار یکس  با حداقل - 

 ! بزنه  میج بهونه با

   : دیبگو عیسر ارغوان شد باعث فرهان یصدا

 اصل .  شناسمشیم که ساله یلیخ یعنی ،  ه یخوب آدم پاشا -

 !  ستین یآدم نجوریا

 :  آمد حرف به هم  باز ارغوان.  کرد سکوت فرهان

 ادیم بار هی وقت چند.  آلمانه ساکن.  دوستمه نیبهتر ییدا - 

.  شناسمشیم یحساب درست که بگم خوامیم یعنی.  نرایا

!   کنه حساب رفت ادشی مادرش حال و مشغله خاطر به شبام
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  غذامو  پول گهید یکی نمیبش که  ستمین دخترا نیا از منم البته

  کنه مهمونم  امشب داشت اصرار خودش چون یول!   کنه حساب

  نون و کنمیم کار من وگرنه!  نبود پولم به حواسم ادیز من

 !  ندارم یکس به اجیاحت.  خورمیم بازومو

 را یخروج چند!  داشت زدن  پوزخند به ید ی شد لیم فرهان

 یکم او نظر از که نخواست هم   آدرس ارغوان از یحت و دیچیپ

 حیترج ارغوان.  رفتینم هم یدرست ریمس البته.  بود بیعج

 کردیم مرور را  رهایمس سرش در !  ندهد راه  دلش به  ترس دادیم

 در!  کند دایپ راه  شان خانه به آنها از یکی خدا یرضا محض تا

 :   گفت حال همان

  ؟ سمته کدوم رتونیسم -

 !  دارم شهر از  خارج کار هی -

 :  داد قورت ترس با را دهانش آب ارغوان

 شهیم.  شمیم اده یپ نجایهم من!  یوا یا! ؟ شهر از خارج - 

 ؟  دیدار نگه
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 گفت و انداخت ارغوان سمت هب ینگاه مین یخونسرد  با فرهان

: 

   ؟ یدیترس -

  اعتماد مرد آن  به یتاعشج چه با اصل !   شدت  به ؟ بود ده ی ترس

 یلبخند.  ندهد نشان فرهان به  را ترسش کرد  یسع ؟ بود کرده 

 :  گفت  و نشاند لب یرو زده  وحشت

 دیکن لطف جا هر.  گهید ندم بهتون زحمت گمیم فقط...  نه -

 .  شمیم اده یپ من

 ؟ یهست توام رمیم من جا هر  یکرد دقت -

.  بود کرده   ریدرگ هم را خودش ذهن واقعا که بود یسوال نیا 

 .  بود خورده  گره  فرهان با سرنوشتش که انگار

 !   سرنوشته کار -

 : زد  شخندی ن فرهان

 ! ؟ نه سرنوشته کار که -

 و بیعج  آنقدر فرهان لحن .  دیبگو چه دانست ی نم ارغوان

 آن به دادیم حیترج.  بود آورده  بند را انشبز  که بود ترسناک
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 خودش بار  نی ا!  ندنک هم فکر اصل  بشیغر و  بیعج دشخن ین

  هر پس.   بود گذاشته فرهان نیماش به قدم و کرده  حماقت

 به اش زده  وحشت نگاه !  بود حقش آمد یم  سرش که ییبل 

  کرد یسع.  گذشتندیم کنارشان از که ییتابلوها و بود ابانیخ

 هزمزم!  شود کم اش ندانسته گناهان بار دیشا  تا دیبگو یزیچ

 : آمد حرف به وار

 یعنی...  فتهینم یاونجور  یرستورانا به مم ریمس کل  من -

  نیفرورد کافه تو اضافمو میتا ی همه من...  ستمین راحت

  نیفرورد کافه دی بدون اگه البته!  دوستام با اونم.  گذرونمیم

 یعنی.  آوردم  در رستوران اون از سر یشانس امشبم...  کجاست

 ...  دبو پاشا شنهادیپ

  بند دستش دوباره  و خورد  سر شیموها یرو  از اش یروسر

  به اضطراب از حال همان در!  دهد نجات را آن  تا  شد یروسر

 :  شکست را نیماش سکوت گرید بار و افتاد یوراج

 جا نیهم.   شمینم مزاحم من هیا گهید یجا  رتونیمس اگه -

 هم رو شما ما یب راه  همه نیا به اصل  هیکار چه وال.  شمیم ه دایپ

 !  بندازم دردسر تو
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 ارغوان یحرفها که دادیم نشان یجور.  راندیم آرامش  در فرهان

 .  ندارد شیبرا یت یاهم نیکوچکتر

  بود نوشته " لشگرک " آن یرو که ییتابلو دنید  با ارغوان

  را خودش هم  باز اام.  بکشد وحشت از یغیج بود نمانده  یزیچ

 یکار که او.  فتدیب شیبرا ی قاتفا ستی ن قرار که دادیم یدلدار

 !  بود رده کن

 همان با!  بود نکرده  ی عصبان هم را فرهان بار نیا یحت

 :  داد ادامه را حرفش  بود افتاده  جانش  به که یاضطراب

.  شده  رمید من که نه گنیم!  م یشیم خارج میدار  که تهرانم از -

 ... رکنا  دیبزن اگه.  شمینم مزاحم گهید.  شهیم نگران مکی مادرم

 : آمد حرف به فرهان

 مشکلت الن پس.  برسونمت راهمه سر که ییجا تا یتگف -

  ه؟یچ

 دیفهمینم اما!است رسانده  جنون تا را دخترک دانستیم خوب

 تا  بترساند را او بار چند دیبا دیفهمینم یحت. است مقاوم انقدر چرا

  همه بار هر که انگار!شود  دور اش  یزندگ و خودش از لومترهایک
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 ،  رفتیم ادشی را فرهان تینعصبا مثل .کردیم فراموش را زیچ

 ! باشد رحم یب تواندیم اندازه  چه تا بردیم ادی از نکهیا ای

 : داد جواب عیسر  ارغوان

 !  شهره  از خارج تون ریمس دونستمینم که من آخه - 

  دیبا دانستینم.  بود خلوت خم و چیپ پر ی  جاده  به نگاهش

 نداشت الیخ  یطرف از.  دارد نگه  که دکن یحال  فرهان به چطور

  حرف خودش با انگار که یجور وار زمزمه!  ندازدیب لج سر را او

 :گفت زدیم

 من اصل !  نه گفت یه.  یعل  ی کافه می بر گفتم پاشا به من -

 !   بودم یراض همونم به

  شنودیم چه بود حواسش.  دادیم  گوش ارغوان یحرفها  به فرهان

  ذهن در بلفاصله آمد یم رونیب ارغوان دهان از  که یاسم هر. 

 اشتباه  دختر نی ا مورد در بود مطمئن.  بستیم نقش فرهان

  یدارهای د نیا وگرنه.  زدیم لنگ کارش ی جا کی کندینم

 یحساب دخترک آنکه مگر.  آمد ینم یمعمول نظرش  به یتصادف

 !   باشد بدشانس
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  اقلدح.  دند یرس فشم به و  کردند رد را خم و چیپ پر ی ه جاد

 نور.  شود  راحت ارغوان الیخ که بود یحد  به آنجا ییروشنا

 و گرفت ینفس.  بود کرده  روشن را جاده  رستورانها چراغ

 جا صفحه یرو پرستو از یغامیپ.  دیکش رونیب را  لشیموبا

 :  بود کرده  خوش

 ! ؟ نه ای گرفت  رو بله ؟ دی د یرس کجا به - 

 یرو دستش حرکت و ارغوان به ینگاه یچشم  ری ز فرهان

  دستش از را  لشیموبا لحظه آن آمد ینم بدش.  کرد لیموبا

.  کرد سکوت  وجود نیا با.  اوردیب  در اتشیمحتو از سر و ردیبگ

 :  نوشت پرستو یبرا ارغوان

  وونمی د سی رئ ریگ دوباره  من خلم یدوستا سری  صدقه از -

 !   نکشه منو کن دعا فقط.  افتادم

 امتم  بود زده  پرستو یبرا که یغام یپ از.  فرستاد  رونیب را  نفسش

  کشتن آدم  فرهان که البته.   بود افتاده  لرزه  به هم خودش بدن

  اش یخانوادگ  رسم و اسم خاطر به دانستیم حداقل!   نبود یکس

  بعد ی قهیدق چند! ردیگینم را ارغوان ارزش یب جان شده  که هم

  برداشت را لشیموبا.  داشت نگه یباغ مقابل را  نشیشما فرهان
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  سر.  برگرداند اولش یجا به  را آن کردن کار ه یثان چند از بعد و

 :  گفت و گرداند  ارغوان سمت به

 !  گردمیبرم زود -

  قفل را نی ماش در و شد اده یپ فرهان.  داد تکان یسر  ارغوان

  برق هک ییچشمها با اما فرهان.  کرد وحشت ارغوان.  کرد

 : گفت داشت یبیعج

 !  اطیاحت واسه - 

  از ترس و بال  مدل نیماش خاطر به اطیاحت دینفهم ارغوان

  چه هر!  ارغوان نکردن فرار خاطر به اطیاحت ای  آن شدن ده ی دزد

  که بود ناوارد هم یآنقدر.  بود شده  یزندان ن یماش آن  در بود

 یکی دیشا!  د یایب رونیب نیماش از تواندیم چطور اصل  دانستینم

 مدل ینهایماش  از سر  که بود  نیهم اش یزندگ یها یاریبدب از

 ! آورد یمن در بال 

 بلفاصله د ی د را پرستو نام.  خورد زنگ لشی موبا لحظه همان

 :  گفت  و داد جواب
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  بشه تابلو باشه کنارم وقت هی یگینم ؟ یزنیم زنگ یچ واسه -

  ؟

 : آمد  پرستو یصدا

  زنگ یدار انتظار.  بکشتت بره یم ره اد طرف یگیم!  مار زهر -

  ؟ الن ییکجا ؟ مرگته چه نمیبب نزنم

 : گفت و انداخت  اطرافش به  ینگاه ارغوان

  یقسمت هی.  داره  کاریچ نجایا دونمینم اصل .  فشم  آورده  منو -

 باغ هی فقط کرده  پارک که نجایا اما بود رستوران از پر راه  از

 من رو نمیماش در.  باغ تو رفت خودشم.  کهیتار جا همه و بزرگه

 .  کرد قفل

 .   یآورد در ستی رئ نیشما از سر  آخه یچجور یبود  پاشا اب تو -

 لحظه هر.  شهی نم ینجوریا.  میبزن حرف یحضور  دیبا حال 

 .  -برسه ممکنه

 به.  یزنیم حرف من با یدار.  یکنینم که خلف.  برسه خب -

 به نکهیا ای یشی م تهکش اروی نی ا دست به ای آخرش خودم جان

 !   شهیم  گلستون تیزندگ ترتیگیم ادیم درصد مین احتمال
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 ! زدنت حرف نیا با پرستو یکپب یا -

  تو یکس کنه  فکر نذار.  ینزن  پاشا از یحرف وقت هی گمیم -

 شال یا.  بسوزونه یالک اطرافشو یها مهره  دینبا آدم.  تهیزندگ

  سردار نیهم به متیبندیم گهید نشد فرهان.  فرهان نشد پاشا

 !  هیچ چاره  گهید خودمون

  به یدیچسب باز گهید کن قطع!   شم راحت بشم پرستو یب یا -

 ؟ تلفن

 !  فقط نسوزون رو ها مهره  باشه حواست!  بابا خب یلیخ -

 : گفت تمسخر   با ارغوان

 !  بفهمه یزی چ نذاشتم راحت التیخ - 

 :زد قهقهه  پرستو

 خونه یدیرس.  یسالم شد حترا المیخ خب! شد حال  نیآفر - 

 .  یدیرس بشم مطمئن بده  تکست

. کرد قطع را تماس و داد وستپر  به یجواب  یسرسر ارغوان 

 به دستش  گرید بار.  بود اطراف یاهیس و یک یتار به نگاهش

 : نوشت آرزو یبرا و رفت لشیموبا سمت



 

457 
 

 مهرسا .  مسلخ

 نمون داریب.  بخواب برو تو.   کنم ری د دیشا من برم قربونت - 

 . یشیم خسته

  هم باز اما.  ابدوخینم آرزو که دانستیم.  کرد ارسال را غامیپ

.  بود نگران دل شهیهم مادرش.  بود کرده  حانامت را شانسش

  آرزو.  شدینم صبح او یبرا نرود خانه به ارغوان که یشب مطمئنا

 : داد جواب

 که دارم کار من.  بگذرون  خوش تو.  کنمیم یاطیخ دارم - 

 . دارمیب

 ی بهانه  یاطیخ که دانستیم.  دیخر جان به  را شیها بهانه

 همان و فرستاد بوسه یموجیا  چند شیبرا.  است ماندنش داریب

.  نشست صاف شیجا سر.  شد  دایپ فرهان ی  کله و سر لحظه

 شد باز نیماش در.  بروند تهران سمت به الن لاقل  بود دواریام

  به دستش مه  باز.  گرفت جا فرمان پشت گر ید بار فرهان و

 یجا سر به را  آن ره بادو هیثان  چند از بعد و رفت لشیموبا سمت

  اضافه حرف بدون و کرد روشن را نیماش.  گرداندرب اش یاصل

  یکاف حرکت نیهم.  کرد حرکت تهران سمت به و زد دور یا

 آنقدر فرهان مطمئنا.  بکشد  یراحت نفس بتواند ارغوان که بود
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 یکم فقط خدا ی بنده .  بترساند ار او بخواهد که  نبود وانهید

  باغ در یساعت  مین که بود کشانده  آنجا تا را وانارغ ! بود خودخواه 

  شی برا هم اصل !  ستیچ دانستینم ارغوان اصل  که کند یکار

 الشیخ رفتند یم تهران سمت به که نیهم.  نداشت تیاهم

 و انداخت ارغوان سمت به ینگاه  می ن فرهان.   بود شده  راحت

 :  گفت

 ؟ کجاست  خونت -

 صاف را شی صدا.  باشد گرفته یا دوباره  جان ارغوان که انگار 

 : گفت و کرد

 هی دم که نیهم . نمیبرسون خونه دم  تا خوادینم.  شمینم مزاحم -

 . شمیم ممنونتون من دیدار نگه یحساب و درست و معتبر آژانس

  به یاصرار چیه ارغوان برخلف یحت.  نگفت یچیه فرهان 

  فشم تا او با  ارغوان که بود یدرد چه اصل .  نداشت  نشرساند 

  هم آخر ی لحظه  تا!   نداشت  ار رساندنش قصد که یوقت برود

 اشتباه  اما برساند خانه به میمستق را او فرهان بود دواریام ارغوان

 بایتقر ییجا را نیماش فرمان دندیرس که تهران به! بود  کرده 

 : گفت و کرد متوقف شهر مرکز
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 ! سلمت به -

 یحت که بود شده  ری د آنقدر.  انداخت اطراف به  ینگاه ارغوان

  از ساعت نیا.  افتاد جانش به ترس !  نبود باز هم یا مغازه  چیه

  بزند قدم ناامن شهر نیا در تنها و تک او بود درست اصل  شب

  نشناس تیموقع مردک بار یراه یب و بد که آمد زبانش یرو تا! ؟

 یرو دستش . گرفت دهان  به زبان جانش ترس از اما کند

 نه و داشت ماندن شتریب جرات نه.  بود مانده  در ی ره یدستگ

 :  آمد حرف به گرید بار فرهان.  شدن  اده یپ طاقت

 ! نمت ینب هستم من که یا محدوده  بعد به نیا از -

  ارغوان.  کردینم  نگاهش فرهان.  چرخاند سمتش به سر ارغوان 

 که دادیم قلب قوت او به نی ماش باز در که انگار کرد باز را در

  فرار  بخواهد که  وقت هر نشیماش ی خفه یفضا و او از تواندیم

 : داد جواب حال همان در!  کند

 ؟ شهیم کجا شما ی محدوده  -
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  سرش ی آهسته حرکت.  چرخاند سمتش به سر مکث با فرهان 

 ره یخ مقابلش به هنوز اگر شدیم چه اصل .  پراند جا از را ارغوان

 ! ؟ ماندیم

 ! نمتیبن ییجا.  تهران کل شهیم من ی محدوده  -

  فرهان ییزورگو کنار از ساده  توانست یم.  خوردی م حرص ارغوان 

 !  دردسر یبرا کردیم درد  سرش!  نه که البته! ؟ شود رد

 به صبح یزدنا  کارت پس ؟ خونتون جز به تهران یجا همه -

  یسورسانخود ؟ کنم کاریچ و شب به شب یخداحافظ و صبح

 ؟ کنم یشطرنج موخود نکهی ا ای ؟ خودم به بزنم یزیمم ؟ کنم

 . کنمیم کارو همون من.  دیبگ اشم یچ هر البته

 نه انگار و  بود دوخته فرهان به چشم گستاخش یچشمها با

  فرهان کنار ترس و کردیم فکر فرار به قبل یا  لحظه که انگار

 را فرهان جواب دنبو حماقت.   بود لرزانده  را وجودش تمام بودن

 ! ؟ نبود اتشباهاشت از گرفتن درس  اهل چرا ؟ دادن

 ! نییپا برو.  مریگیم ده ینشن -
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 ی حوصله  فرهان.  چرخاند جلو  ی شهیش سمت به را سرش

  نجات دخترک  شر از زودتر دادیم حیترج.  نداشت جنجال و بحث

!  دیفهمیم حداقل ای.  بود ده یفهم  را دیبا که یزیچ.  کند دایپ

 ! نداشت او به یاجیاحت آن از شتریب

  را کردنش نها وید قصد مرد نی ا.  دییسا هم یرو  دندان ارغوان 

  زورگو یآدمها با یخوب ی  انهیم ارغوان و بود گو  زور!  داشت

 نداشت الیخ  اما ترساندیم مرگ حد سر تا را او که  البته.  نداشت

 در.  شود ترسناک  شیبرا هست که یزیچ از شتر ی ب بدهد اجازه 

 ترس ابد تا که  دبساز یدم و شاخ  یب غول او از نبود قرار  ذهنش

 !  کند سلب او از را  یکار هر قدرت و  ندازدیب دلش به

 هر خب یول.  نیریبگ ده ینشن نی بخوا که نزدم یبد حرف - 

 !  دیراحت  خودتون طور

 :  گفت و شد اده یپ نیماش از 

 .. یراست -
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 و داد فرهان  لیتحو یدخنلب  ببندد را نیماش در آنکه از قبل 

  شده  تر راحت الشیخ بود ده یرس سفت نیزم به  شیپا که حال 

 : کرد باز لب بود دوخته او به چشم فرهان که حال همان در.  دبو

.  فرستمیم براتون رو دیزد  لمیموبا به که ی خسارت فاکتور -

 اش هیبق و دیکن  کم  لمیموبا خسارت از دیتونیم  رو امشبم یبده

 !  ریبخ شبتون.  دی بد بهم رو

  برسد جنون مرز به فرهان آنکه  از قبل و کرد رها  را نیماش در 

 بر!  کرد کج آژانس  سمت به را راهش دو حالت  به و او به تپش

.  بود یتلف دنبال به و شد یعصبان نه فرهان انتظارش خلف

  و برداشت را  لشیموبا.  برسد  آن به که داشت یمهمتر یکارها

 در ارغوان یصدا. کرد پخش را شده  ضبط یصدا نیآخر

 : دیچیپ نشیماش

  بشه تابلو باشه کنارم تقو به یگینم ؟ یزنیم زنگ یچ واسه -

  ؟

  هیعل بر را زیچ همه بود شده  ضبط طرفه کی که  ارغوان یصدا

 و شک تمام به خلص ریت  اش جمله نیآخر و بود کرده  اش

 : زد فرهان یها دی ترد
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 !  بفهمه یزی چ نذاشتم راحت التیخ - 

 و بپوشاند را  فرهان صورت ی شخندی ن که کردیم تیکفا همان

 ! بسوزاند دخترک بد بخت  حال به دل

************** 

 گهیم گوشم یتو ییصدا هی گهید صبح به

 رهیم داره  تو یها هیثان

 ره ید گهید  فردا کن یزندگ و امروز 

  ابونیخ و کوچه به زنهیم بارون نم نم 

 نهیا یزندگ  نهیغمگ یکی خنده  یم یکی

   نهیهم شی قشنگ ی همه

  کی تمیر را شی قدمها.  بود کرده   خوش جا ششو گ  در یهندزفر

  بود که یز یچ از باتریز را صبح درخشانش لبخند و داشتیبرم

  و خواب بود کرده  پر را گوشش که یآهنگ شاد  تمیر.  کردیم

  توانستیم که ییجا تا.  بود زده   پس کل به ذهنش از را یخستگ

 . خواندیم خواننده  یهمپا و کردیم زمزمه ار آهنگ
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  و  امروز کن یزندگ و روزی د کن رها

 جدیده  شروع هی ست دوبار یزندگ به روز هر

 رو یزندگ  دارم دوست

 رو یزندگ  دارم دوست

  خودش به دل  در و خواندیم اشتباه  را آهنگ از  ییجا هم یگاه 

 داده  دستش به ریپن و نان بزرگ ی لقمه آرزو صبح.  دیخندیم

 رشید آنکه با . بود کرده  تر ز یانگ دل را صبحش همان  که بود

  سر نداشت الیخ ،  رسدیم ر یتاخ با هم زامرو دانستیم و شده 

.  بود دی خورش و نور عاشق !  ببرد  نیب از را صبحش اول یخوش

  وانهید یها کیتراف و مقصد به دنیرس یبرا آدمها تند حرکت

 !  تهران وار

  سر پشت بود  ده یکش که یترس  و ابطراض تمام با را قبل شب

 که یزرو به گذرانده  سر از  که یزیچ به هتوج  یب و گذاشته

  کامل وارید یرو  دیبا که یطرح به.  کردیم فکر  بود شی رو شیپ

 یجا دنبال و رفتیم رژه  سرش  در که گرید یطرح البته و شدیم

 !  گشتیم رساندنش سرانجام به یبرا یمناسب
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.  کند اده یپ ساختمان آن ی رو تسا بلد چه هر داشت الیخ

 جاها نیربهت و ردیبگ فرهان از یا نامه یرفمع  توانستیم آنوقت

 .  شود کار به مشغول

 خلوت ی کوچه  که همانطور. کرد  ترش سرخوش فکر نیهم

 : کرد زمزمه خود با را آهنگ کردیم یط را  فرهان ی خانه

 کن  ایدن تو  خودت به نگاه  هی  کن وا چشماتو 

   باشه دلت  توو هدف هی اگه

  شه جا تو یدستا تو  ایدن کل تونهیم

  رونیب بود یاصل ساختمان پشت  درست که یاتاقک از فرهان 

 حال به یکمک مقابلش سرسبز  یفضا.  کرد قفل را آن در و آمد

  شروع شی برا گرید یلعنت روز  کی هم باز.  کرد ینم شی هوا و

  یپشت باغ که یدر سمت به و  گرفت فاصله اتاقک از.  بود شده 

 و دیکش یقی عم نفس . رفت کردیم جدا یاصل یساختمانها از را

 ی محوطه  وارد و بست را در.  کند دل آنجا ت سکو از بالخره 

  در را شیدستها.  رفت یاصل ساختمان سمت به.  شد یاصل
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 صبح اول همان از اخم طرح.  بود نیزم به نگاهش و برده  بیج

 .  بود کرده  خوش جا  صورتش یرو

 :  گفت و دیدو جلو عیسر فرهان  دنید با ینبو

  ؟ دی خوری نم نهحاصب آقا -

 : دیپرس ینبو سوال هب  توجه یب فرهان

  ؟ ومده ین هنوز دختره  نیا - 

 : آمد حرف به یشرمندگ  با ینبو

 . آقا ومده ین هنوز - 

  زیچ همه دختر نیا.  انداخت اش  یمچ ساعت  به ینگاه فرهان

 :  داد حیتوض باره ود ینبو!  بود گرفته یباز را

 . اده یز کی تراف صبح .  موندن کی تراف تو حتما -

 :  کرد ضعو  را بحث فرهان 

 ؟ ده ی رس فرخنده  -

 نگران فرخنده  بابت از.  هستش گانهی خانم منتظر.  آقا بله -

 .  باشه یچ همه به حواسش یحساب سپردم بهش.  دینباش
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 : گفت  فرهان

 !  ستین یازین - 

 :  گفت متعجب و گرفت بال  را  سرش ینبو 

 .  نشدم متوجه  ؟ آقا بله -

  راحت بذاره .  باشه نداشته ه دختر کار به یکار  بگو فرخنده  به -

 .  باشه

 …  بدونم ازه ین یزیچ اگه ؟ آقا خبرم یب من که افتاده  یاتفاق -

 : گفت اخم همان با و دی پر حرفش نیب فرهان 

 !؟ بدم حیتوض کارامو لیدل دیبا من حال  تا یک از - 

 : کرد غلبه شا یکنجکاو  بر و انداخت نییپا را سرش ینبو

 .آقا خوامیم عذر - 

  دیشا و دیبا که آنقدر ارغوان به دهد اجازه  نداشت الیخ که البته 

 مثل .  ردی بگ را شی کارها رد  داشت قصد فقط!  بگذرد خوش

  فرهان ی خانه به پا یجاسوس یبرا یشجاعت چه با بفهمد

  فکر انیجر نیا به یحت نداشت جرات کس چی ه!  است گذاشته
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 ییجا به را او ی خانه اخبار بخواهد واقعا که  سدر ب چه کند

 : آمد حرف به گرید بار فرهان!  برساند

  حواستون  فقط.  دی بش مانعش و دیفتیب راه  دنبالش ستین یازین -

  بعد به نیا از بگو بهش.  فرخنده  هم  خودت  هم.  باشه بهش

 . بذاره   تنهاش شم ناهار میتا.  باشه شا پ پابه خوادینم

 .  آقا چشم -

 انجام لیدل یب  را یکار که ستین یآدم فرهان  دانستیم ینبو

 همان.  دی رسینم اش شامه  به یآزاد نیا از یخوب یبو.  دهد

  فرهان نی ماش کنار را نشیماش و شد خانه وارد ماهان لحظه

 .کن ه آماد صبحانمو -:  کرد باز لب فرهان.  کرد پارک

 .کرد خم سر ینبو

 .   آقا چشم - 

 بلفاصله . برداشت  قدم فرهان سمت به ماهان رفت که ینبو

 : کرد باز لب

 . ریبخ صبح.  سلم -

 : آمد حرف به و داد تکان سر فرهان
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 .  غرب شهرک یبریم رو ساینک امروز - 

 ؟ آریا مجتمع - 

 :  کرد زمزمه ماهان.  داد تکان سر فرهان 

 . می دیم نشونش میدار رو جا همه ؟ ستین زود -

 .  ببرش گفتم - 

 انگار.  کردیم  احساس را فرهان یخستگ.  داد تکان سر ماهان 

  را تیمسئول بار نداشت دوست.  بود طاقت یب  رفتن یبرا که

 .  کند احساس ش ی ها شانه یرو

 :  گفت حال همان در رفتیم ساختمان سمت  به فرهان

 ! اره ین بال  گند  باشه حواست -

 ؟ ساینک -

.  انداخت ماهان به هیسف اندر عاقل ینگاه و برگشت فرهان

 بلفاصله ماهان!  بود ممکن سوال نیتر جا یب  سوالش که انگار

 :  گفت  و کرد جور و  جمع را خودش

 .  هست حواسم.  دمیفهم -
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 :  کرد پرت را نفرشان دو هر حواس ییصدا

 ! ا یآر یآقا سلم -

 حرص با فرهان!   بود اش خانه ی نهواید و شاد  دخترک یصدا

 خانه رد یخائن بود سخت شی برا.  بست را شیپلکها هیثان چند

 ! .نکند یخال مغزش در گلوله کی او  و بزند قدم اش

 :آمد حرف  به زودتر ماهان 

 . ریبخ صبح.  سلم -

.  زد گوشش پشت خجالت با را  اش یکمان نیرنگ  شال ارغوان 

 یآب ای است سبز بود ده ینفهم هنوز که ییچشمها نیا بیعج

  رد را ماهان آمد یم شیپ کم که یوجود با.   بود کرده   جذبش

.  بود برده  او از دل گاه   گه  یدارهاید همان اما ندیبب خانه

 آن از ساده  بتواند  که نبود یز یچ ماهان ظاهری یها تیجذاب

  که شدینم لیدل هم باز اما. نداشت لکسوس که  چند هر.  بگذرد

 !  باشد توجه یب  شیچشمها رنگ و او به نسبت

 اقمشت ؟  خوبن خانواده  ؟ د یهست خوب یرناظ یآقا سلم -

 .  دیی دای پ کم.  دارید
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  بود رفته هم در  شیابروها و ده یچرخ آنها سمت  به کامل فرهان

. 

 و داد تکان یسر.  کاشت لب یرو مهین و نصفه یلبخند ماهان

 : گفت

  ؟  دیهست یراض رکا از.  خوبم ممنون.  کارم ریدرگ -

  دلم که خوشگله انقدر نهخو نیا.  کارمم عاشق  من ؟ یراض -

 یشغل تیرضا که  دیدونیم.  کنم  کار و بمونم توش ابد تا خوادیم

 کنهیم کار  توش که یطیمح و کار از که یآدم.  مهمه یلیخ

 یبهتر کار نکهیا هم ،  داره  یبهتر  حال و حس هم باشه یراض

 .  خونم نیا عاشق  هم  کارمم ق عاش هم منم. ده یم ارائه

 حرف نیح  و بود آورده  بال   را شیاته دس معمول طبق  ارغوان 

  یدستبندها نگیج نگیج یصدا  که دادیم تکانشان  آنقدر زدن

 ! آزرد یم را فرهان گوش بشیغر و بیعج و یرنگ

  یکار زدنش خط انگار که نشست ماهان یلبها یرو یلبخند

  آن هم هنوز فرهان.  بود یرژنا سراپا دختر نیا.  بود ممکن ریغ

 اصل .  کردیم نظاره  را برشان سر حوصله ی مکالمه و دو
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 و ربط با را  کلمات نیا تمام تواندیم چطور دختر نیا دیفهمیمن

 : آمد حرف به ماهان!   کند فیرد  هم کنار ربط یب

 د؟ی بریم فیتشر هم مدرسه هنوز - 

 و شهیم ومم ت ها بچه یتابستون کلس گهید ی هفته.  بله - 

 که حال  ؟ دیدونیم.  هیلیتحص سال  شروع و مهر ی برنامه بعدش

  به ییجورا هی.  شده  تنگ مهر اول واسه دلم ه شد تموم  درسم

 ... آخه.  خورمی م غبطه ها بچه

  لی تبد فرهان  گوش در  شیصدا اما زدیم حرف ز یر  کی هم هنوز

  دید یتوق.  دهنده  آزار اندازه  همان به.  بود شده  ممتد بوق به

 : آمد حرف به ندارد ان یپا شانیحرفها

 ! نهاما - 

 دنیشن با بود  کرده  فراموش را فرهان کل به انگار که ماهان 

 گفت بلفاصله و دیچرخ عقب به.  خورد یدیشد تکان  شیصدا

: 

 !   ساینک دنبال رمیم من - 
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 مثل.  داد  فشار هم یرو را شیلبها و بست را  دهانش ارغوان

  را نگاهش اند کرده  یبد کار  دانندیم دشانو خ  که ییها بچه

!  کردیم فکر  جدل و بحث بدون و یناگهان  رفتن به و دی دزد

  بگذارد سر پشت را فرهان و بدود دارد بدن در جان  تا توانستیم

 نظرش به اما. 

 . ستادی ا شیجا سر پس .  آمد احمقانه البته و گانه بچه

 : گفت ماهان به رو فرهان 

 .   هتل یریم دشمعب ایآر مجتمع - 

 . باشه -

 :   گفت شدیم رد  ارغوان ارنک از که همانطور ماهان

 .  شدم خوشحال دنتید از -

 و گرم عطر  یبو.  شود باز  ارغوان شین تا بود یکاف همان

 : گفت و دی کش هیر به را ماهان نیریش

 .  نمتونیبب بازم دوارمیام.  نطوریهم منم - 

 سمت به و زد ارغوان به نفرها   چشم از دور یلبخند ماهان

  نظرش به.  دیکش خود دنبال را نارغوا نگاه  و رفت نشیماش
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 و پاشا!  بود یقانع آدم حال هر به.  آمد یم ی خوب مرد انماه

 یم دست به را ماهان که ن یهم.  خواستینم  را آلمان اقامت

 او از یعکس یواشکی توانستیم کاش.  بود ی کاف شی برا آورد

 یتهایجذاب توانستیم آنوقت.  بدهد نشان پرستو  به و ردیبگ

 از را شانیگفتنها شاپا  که بزند مژگان و او سر بر  آنقدر را ماهان

 !  ببرند ادی

 را ماهان که اش فتهیش نگاه   و ارغوان صورت  به چشم فرهان

  هم در توانستینم شتریب آن از شیابروها.  دوخت کردیم بیتعق

 نیماش با  درجه  ۳۶۰ ارغوان سر دید یوقت  تینها در!  برود

 اش یجد  و بم یصدا با را  انشانیم سکوت چرخدیم ماهان

 : شکست

 ! رفت -

  که دینکش هیثان به را اش شده   باز شین و خورد یتکان  ارغوان

  نشاند لب یرو مهین و نصفه یا خنده  و کرد فرهان به رو.  بست

 :  گفت عیسر  خودش  یهوا و حال کردن عوض یبرا و

 !؟ کارم سر برم تونمیم.  زدم مویحاضر -
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  را نفسش رنگ آنقدر.  داختن ا وضعش و سر به  ینگاه فرهان 

  قبول قابل فرهان نظر از قبلش شب ظاهر و پی ت آورد؟ ینم بند

 شده  ماهان ی فتهیش که بود احمق  هم آنقدر دخترک.  بود تر

 :  گفت و انداخت ساعتش به ینگاه مین فرهان! بود 

 .  یداشت ریتاخ -

 : گفت جواب رحاض ارغوان

 .  دوره  ی لیخ خونمون - 

 . فتیب راه   خونه از زودتر -

  ؟ کنم کاریچ رو کی تراف -

 .  یی نجایا ساعت سر بعد به نیا از -

 !  چشم بذاره  کیتراف  رویمس اگه -

 فرهان نگاه .  دادیم را جوابش ارغوان گفتیم فرهان چه هر

 :  گفت حال همان  در.  ماند دخترک صورت به ره یخ

 ! ؟ بامزست تیجواب حاضر یکنیم رکف -

 . گفتم رو تیواقع فقط من -
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 نی تر سخت  او با رفتن کلنجار.  تادفرس رونیب را  نفسش فرهان

 آورد ینم در  او کار از سر که یوقت تا اما!  بود اش یزندگ کار

!  ندازدیب رونیب خانه از را او توانست ینم و شدی نم راحت الشیخ

 : گفت و برداشت جلو به یقدم

 .  جون بچه کنم روشن برات رو  یزیچ هی بذار -

  و دید را نیا فرهان !   برداشت عقب  به قدم کی  اراده  یب انغوار 

  او از دخترک  اگر دانستیم خدا!  بود یراض خودش ی جذبه از

!  گذاشتیم  سرش یرو را باغ خانه حتما!  کردیم چه دیترسینم

 .   کند فکر آن به  خواستینم یحت

 ...  نشه درست  میداد بهت که یزمان تا اگه ساختمون اون -

 :  گفت بلفاصله ارغوان

 . حتار التونیخ.  شهیم -

 : دیغر فرهان

 ! ؟ بود شده  تموم حرفم -

 : گفت حال همان در.  خورد یتکان  ارغوان

 .  بشه راحت التونیخ که بگم خواستم -
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  که نبود یکس فرهان اما.  بود شده  مظلوم و وار زمزمه شیصدا

 : آمد حرف به  گرید  بار!  کند  یدلسوز شی برا

 !   -شینگرفت یجد انگار شده   پر خطت چوب تم فگ بهت شبید

  دیچرخیم جمله کی  سرش در. دوخت هم به را  شی لبها ارغوان

 : کرد  ساختمان به یا اشاره  فرهان. "!   ارغوان ببند "

 ! نمینب گهید هم رو اینظم یب نیا.  یدیم لشیتحو   میتا سر -

  و بترساند را دخترک نداشت الیخ.  بود داده  انشن  نرمش یکم

 به را او اول.  نداشت ار کار نی ا قصد الن حداقل.  دهد یارفر

 یبرا یفکر خودش بعد و رساندیم خواستیم  فرهان که یکس

 ! کردیم مزاحمش وجود

 !  چشم -

 :  داد خرج به شجاعت ارغوان.  برود تا  دی چرخ فرهان 

 !؟ رمیبگ تونمیم یک لمویموبا  ی نهیهز - 

  ارغوان گستاخ یچشمها به را  نگاهش!  گشت بر نرفته فرهان

 : آمد حرف  به ارغوان دیبگو یزیچ بتواند آنکه از قبل.  دوخت
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 من که  همونطور!   باشه یا حرفه که خوبه یکار ی رابطه هی - 

 هم شما ،  بدم خسارت دیبا بزنم یا ضربه شما  ساختمون به اگه

  کار اصول.   دیکن جبرانش دیبا  دیبش نم به یخسارت  باعث اگه

 شما به رو یز یچ کردن کتهید  قصد من که البته!  نهیا یا حرفه

 !  ندارم

 

 یبعد یقدمها ؟ نبود دراز زبان .  ستادیا ارغوان مقابل فرهان

  از بود نمانده  یزیچ دخترک.   برداشت ارغوان سمت به را اش

  که بود باور نیا بر اما.  بگذارد فرار  به پا و شود  مانیپش حرفش

 حتما اش یتجربگ  یب و مک سن   خاطر به کند ینینش عقب اگر

  حرفش سر لحظه همان از که  بهتر چه!  شودیم گرفته  کم دست

 .  شود مالیپا  حقوقش دادینم اجازه  و ماندیم

  که یمزخرف همان به صبحش بدهد اجازه  نداشت الیخ فرهان

 مقابل و کرد لقف  کمر پشت را شیدستها.  شود  دار ادامه بود

 : شد باز هم  از شیهالب حال همان در. کرد علم قد  ارغوان

 ؟  لیموبا فقط -
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 دستپاچه یکم.  شود گرفته یجد  حرفش نداشت انتظار ارغوان

 !  زده  ذوق البته و شد

 .  دیزد  خسارت لمیموبا به فقط فعل  -

  ؟ بخرم برات گهید  لیموبا به خسارت یجا به چطوره  اصل  -

 شده  مهربان آنقدر فرهان که بود آمده  در طرف کدام از آفتاب

  بود نمانده  یز یچ.  خواستینم خدا از یگرید زی چ ارغوان! ؟ بود

 : کند برخورد یا حرفه کرد یسع اما.  اوردیب  در  بال یخوش از

 . کنهیم تی کفا دیبد خسارتمم که نیهم - 

 :  شد  تر کینزد  یکم فرهان 

  برات گهید  دونه هی دیبا. کردم  خراب لتویموبا من آخه نه -

 . بخرم

 : رفتیم بال  پارو از که او پول ؟  بخرد شیبرا داشت یاشکال چه

 . خوامینم خودم حق  از شتریب - 

 :  بود نشانده  لب یرو  یپوزخند فرهان

 !   برات بخرم که کنمیم اصرار من یول -
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 ابرو.  کردیم بود خورده  که یدست  رو متوجه را ارغوان  پوزخندش

  آنقدر فرهان مقابل در.  گرفت بال  را سرش و دیکش هم در

 فشار با تواندیم نهافر داشت حتم که دیرسیم نظر به  کوچک

 .  اوردین کم  هم باز اما!  کند  خرد را او دستش

 ؟ دیانداخت دست منو -

  ؟ یکنیم فکر یچ خودت - 

 !  هستش یا حرفه ری غ کارتون یلیخ که کنمیم فکر -

  پا تا سر پیت با اما.  باشد جذبه پر نفرها مثل کردیم یسع 

!   نبود فق مو یلیخ بود ختهیر صورتش  یرو که ییاموه و یرنگ

  توانستینم گرید که ییجا تا. کرد یشرویپ گرید یکم فرهان

 :  ستادی ا ارغوان با مماس.  برود جلو آن از شتریب

 نی هم تو جون بچه!  زنهیم رو حرف نیا یک نی بب! ؟ یا حرفه -

  ؟ یزنیم حرف بودن یا حرفه از.  یدی رس کارت سر ری د النشم

  دستپاچه خاطر به دیشا.  دمان جواب از بار نیاول یبرا ارغوان

 که یخط و  فرهان ی شکسته یابرو به نگاهش.  بود شدنش

 : داد ادامه فرهان.  افتاد بود کرده  خوش جا آن یرو
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 فکر.  باشه  کارت به حواستم! برو  وقتم سر ایب وقت سر - 

 !  فتهین لتیوسا واسه یاتفاق که نده  راه  سرت به هم یفضول

 : شد آرام یا زمزمه به لی تبد  شیصدا و کرد  خم را سرش

  دستت کار وقت هی که باشه  خونه نیا یقرمزا خط به حواست 

 ! -نده 

  بود صورتش یسانت چند که فرهان یچشمها به ارغوان نگاه 

 کردیم س احسا .  شد حبس اش نهیس در نفس.  ماند ره یخ

 که او.  فترگیم فاصله فرهان کاش.  است شده  خشک شی گلو

 یتکان هم او انتظارش خلف بر اما .نداشت خوردن تکان جرات

 به و آمد نییپا ارغوان یها یچتر از نگاهش.  نخورد

 به که یصبحگاه نور با نگاهش یعسل رنگ.  د یرس شیچشمها

.  بود شده  یگرید وقت  هر از تر روشن د یتابیم صورتشان

 یگرما از اده افت گل یها  گونه و آمد نییپا  فرهان یچشمها

 نظر از را شیلبها حالت.  دی رس شیلبها به و کرد رد  را ارغوان

 دخترک.  بود  کرده  خوش جا آن یرو رنگ ی آجر رژ.  گذراند

 وه یم یبو اصل .  یفرنگ توت هم دیشا ای.  دادیم لی پاست یبو

.   توانستینم اما گرفتن نگاه  یبرا  کردیم دل دل فرهان.  دادیم
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.  بود افتاده  جانش به ارغوان یهالب کردن مزه  ی وسوسه

 معذب ارغوان.  گرفتیم فاصله دی با و بود شده  یطولن شاهنگ

 حرکت نیهم و فشرد هم یرو  اراده  یب را شیلبها.  بود شده 

 و سانت چند ی اندازه  به فقط اما.  برد تر کی نزد را فرهان سر

 به دوباره  و آورد یم بال  را نگاهش که یحال در!  هیثان چند فقط

 : گفت تحکم با بار نیا و گرید بار دوختیم ارغوان  یچشمها

.   کارت سر برو یزد نویحاضر!  یکشت وقت یاد یز النشم تا - 

 !  یکن یسخنران واسم نجا یا یایب که دمینم یالک پول من

  چند که یزی چ هر و شیلبها و ارغوان از و گرفت بال  را سرش

  به پشت و کرد دتن قدم کند  دل  بود کرده   خکوبشیم هیثان

  شی کارها به و خوردیم صبحانه  دیبا.  رفت خانه  سمت به ارغوان

  کار ذهنش ؟  داشت یکار چه!   داشت کار چقدر امروز.  دیرسیم

 امشب.  دیکش  هم در ابرو ؟ بود  شده  پاک مغزش چرا! کردینم

 داشت یمعن چه.  خواستیم را  هتل در کردن خلوت  یکم دلش

  فقط ؟ دیبگو یا حرفه اخلق  از و کند علم قد مقابلش  بچه کی

 انتظار سخت یه یتنب بعد و گذاشتیم جگر یرو  دندان مدت کی

 !  دیکشیم را او
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  خودش  با لب ریز.  کرد  تند پا و دیکش یراحت  نفس ارغوان

 : کرد زمزمه

 ابصورتحس یریبگ کارت شماره  رفت ادتی  یزد حرف انقدر

 شهیم پرت اسحو  انقدر آدم آخه.  یزی بر حسابش به رو رستوران

 !-؟

 

 جا دلش در  که یترس تا کردیم تکرار را حرفها نی ا خودش با

 زودتر کارگرها.  شد ساختمان  وارد.  برود نیب از بود کرده  خوش

  و کرد یسر سر  یسلم ارغوان.  بودند شده  مشغول و آمده  او از

  زنگ لشیموبا  لحظه همان. برداشت شانه یرو  از را اش کوله

 سحوا اصل .  کردیم ییخودنما صفحه یرو پاشا نام.  خورد

  ذهنش در هم هنوز فرهان یچشمها .  نداشت  یحساب و درست

  که  انگار!  بود یجد...  بترسد نگاه  آن از داشت حق .  رفتیم رژه 

 !   شدینم سرش یشوخ اصل 

  دیبا  دانستی نم . ماند لیموبا ی صفحه یرو ه یثان چند نگاهش

 از یکی یصدا.  بود سرد اضطراب از شیدستها هنوز.  کند چه

 :  دی رس ششوگ  به کارگرها
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  اگه.  شد نی ا دی بود خواسته که  یطوس رنگ مهندس خانوم -

 . کنن شروع کارشونو ها بچه خوبه

 داخل رنگ یرو را  تمرکزش کردیم یسع که حال همان در 

 :  گفت و  کرد برقرار را تماس بگذارد سطل

 .  خواستمیم نیا از تر روشن  کمی من -

 :   گفت شمقابل مرد.  گذاشت  گوشش کنار را لیاموب

 .  شهینم یطوس!  دیسف شهیم ی اونجور گهید -

 .  شهینم دیسف   کن روشنش گه ید کمی شما -

 خط پشت یپاشا  با را او و شد دور ارغوان از کنان  غر غر مرد 

 .  گذاشت تنها

 الو؟ -

 ؟ شدم مزاحمت  موقع بد.  انارغو سلم -

 چه از!   نداشت  تمرکز هنوز.  دیکش اش ی شانیپ به یدست 

 !  آدمها ی ه یبق به هیشب درست بود یکی هم فرهان  ؟ دیستریم

 .. کمی کار سر دمیرس تازه .  یستین مزاحم نه.  سلم -
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 به کارگرها از گهید یکی شود  کامل اش جمله آنکه از قبل 

 :  آمد سمتش

.  دنیپوس و یم یقد  نییپا سیسرو یها لوله مهندس خانوم - 

 ؟ میکن کاریچ

  به رو هم خودش.  بود نشده  عمج درست فکرش  هنوز ارغوان

 : گفت پاشا

   ؟ میبزن حرف  هم با بعدا.  کارم سر الن من - 

 یایم.  نی فرورد کافه میشیم جمع همه عصر امروز. حتما -

 ؟ گهید

 . باشه -

 . نمتیبیم -

 :  کرد زمزمه خودش  با ارغوان.  شد قطع تماس

 رو نهافر اصل  و بدم هم به  رو فرهان و شااپ ی شماره  دیبا -

  در به سالم جون پاشا دونمیم دی بع ینجوریا!  بندازم پاشا جون به

 ! شمیم خلص شونیکی دست از حداقل.  ببره 
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  داخل را ل ی موبا!  بود ییاجرا قابل ریغ یول خوب راه  مطمئنا 

 تا را اوضاع.  رفت کارگرها سمت  به و انداخت شیمانتو بیج

 عصر 

  فرخنده  از ی خبر زور آن تصورش برخلف.  داد سامان و سر

 آمده  دنبالش ناهار ساعت نه.   بود ده ید را او بار کی فقط.  نبود

  بود رفتن وقت.  بود کرده  بشی تعق هیسا مثل مدت تمام نه و بود

  گرفت شیپ در  را قبل زور راه  همان.  بود امده ی ن فرهان دوباره  و

 :  نوشت آن ری ز و گرفت هخان ینما و خودش از یعکس. 

  یا حرفه تونمیم منم!  عصره   ۷ ق یدق.  شد تموم مکار ساعت -

 !  ایآر یآقا ریبخ  عصر!  کنم رفتار

  را صبحش یانرژ  که انگار.  کردیم سرما احساس اما بود بیعج 

 خانه سمت به را نگاهش.  بود گذاشته جا باغ خانه  آن در ییجا

 یبرا و شود تمام کارش زودتر چه هر کردی م آرزو.  چرخاند

 !  شود دور خانه آن از شهیهم
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 یصدا توانستیم هم همانجا از. شد شانیشگی هم پاتوق وارد

 نیچ را اش ینیب!   بشنود را  سردار یرگبار و بلند یها خنده 

.  رفت شانیشگیهم زیم سمت به راست کی و انداخت

 به لحظه آن ارغوان  که یزیچ.  بود خندان دوستانش یصورتها

  یکس هنوز.  بود دل هت از یدنهایخند نیهم داشت اجیاحت تدش

 : گفت و  ستادی ا سردار سر  پشت.  بود نشده   حضورش متوجه

 یصدا ببند کمی رو دهنت  یبخند یخوایم  گفتم بار صد - 

 !   یند تراکتور

.  افتاد ارغوان به یهمگ نگاه  زمان  هم و دیچرخ عقب  به سردار 

 : تفگ و  بست نقش شیلبها یرو یلبخند

 !  اومد تون سرور   کنار دیبر -

.  بود پاشا نداختین نیچ را  صورتش انزجار با که یکس هانت

  هیبق کردن سلم یصدا از بلندتر و آمد کش لبخند  به شیلبها

 :  گفت

 .  ارغوان یاومد خوش -
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 ادیز اما.  داد جواب را یهمگ سلم و داد تکان  سر ارغوان 

 اش یحوصلگ یب نیا.  تاشند را شی لبخندها و  پاشا یا حوصله

  و کرد باز خودش یبرا  پرستو کنار ییجا. نماند دور وپرست دید از

  و بد بدون کردیم تلش که بود نشسته مژگان مقابلش .  نشست

 !   برساند انتها به را شب آن او به راه یب

 :  گفت  و گرداند ارغوان سمت به سر  بلفاصله  پرستو

 ؟ یا حوصله یب انقدر چرا -

 گفت  پرستو سوال  به توجه یب  و انداخت آرش به  ینگاه نارغوا

 : 

  ؟ ومده ی ن ؟ کجاست آرش دختر دوست -

 از یکم باشد کرده  دایپ بتیغ یبرا یا سوژه  انگار که  پرستو

 : داد جواب جانیه با و  خورد اش وه یآبم

!   افتاده  لیف دماغ از ی ه دختر کن ولش.  زده  هم به باهاش-

  هرابط ای میخواستگار  ایب ای گفته  آرش به!  خبره  چه کرده  فکر

 !  کن خوشحالمون یخداحافظ با گفته   آرشم تمومه

 :  گفت و  گرداند  پرستو سمت به سر  ارغوان
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  ؟ یخوشحال انقدر چرا تو حال  -

 ینم آرش به  دختره  نیا گمی م فقط ؟ خوشحالم کجا! ؟ من -

 . اومد

 . خودت جون آره  ؟ نیهم فقط - 

 : کرد اخم پرستو

 .  میراض هم یلیخ.  دارم رو شهاب الن نم -

 !   کنه خدا -

 حال همان در و کرد نازک ارغوان یبرا یچشم  پشت پرستو

 :گفت

 ؟ یا حوصله یب انقدر چرا ینگفت -

  ؟ یراست کجاست شهاب.  ستمین حوصله یب - 

  ؟ نه یکنینم ول -

 ؟ کجاست شوهرت گمیم ؟ دمیس ر پ یبد  سوال -

 .  ادیم یول داشت کار - 
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 جلو زیم سمت آن از را خودش مژگان داد  تکان سر  ارغوان

 :  گفت و دیکش

 ؟ یگرفت خودتو انقدر چرا -

  دستش ارغوان که یحال همان  در.  بود ارغوان با  صحبتش یرو 

 :  گفت دی ایب سمتش به شخدمتیپ تا  بود گرفته بال  را

 با و کار سر دیبر  صبح از هم شما وال !   دیداد من به یریگ چه -

 من مثل اوضاعتون  و لاح  دیبر کلنجار تونینخود  مغز رئیس

 !  شدیم

 یبزرگ یا تکه  بار نیا و خورد  اش وه یآبم از یکم   هم باز  پرستو

  حال همان در.  گذاشت دهان  به هم را بود مقابلش که یکیک از

 :  آمد حرف به

 ! کن خلص ودتخو کن  تمومش زودتر -

 .  راحته گفتنش -

 :  گفت  و گرداند مژگان سمت به سر

 ؟ ه بهتر بزرگت مامان -



 

491 
 

 مهرسا .  مسلخ

 منتظر.  بمونه  رانیا شهیهم یبرا  گرده  بر فکره   تو.  ستین بد - 

 ره یبگ زن پاشا اگه گهیم.   بشه یموندن که پاشاست  ی اشاره 

  ترسش.  رانیا گرده یبرم شهی هم واسه و شهیم  راحت اونم الیخ

 !  پاشاست ییهاتن

 در.  گذاشت دهان به و برداشت کیک یبزرگتر ی تکه  پرستو

 : گفت خندان حال همان

 !   واسش دیریبگ زن خب - 

  انداخت بود آرش با صحبت غرق که پاشا به ینگاه  مین مژگان

 :  کرد زمزمه  گرید بار و

 !  میهست هم فکرا نیهم تو -

  خوشش نگاه  آن از چیه ارغوان.  دوخت ارغوان به را نگاهش

 آقا.  زدیم چرخ اش یرنگ یچشمها و ماهان فکرش  در.  امدین

 به دل دیبا چرا.  داشت هم یقشنگ لبخند!  یحساب آدم و بود

  مته مثل گوشش ری ز پرستو کردن ملوچ ملچ یصدا  ؟ دادیم پاشا

 : گفت و  گرداند  بر سمتش به سر.  کردیم سوراخ را مغزش
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  نیا نخور خب ؟ یبش غرل  تیعروس تا یخواست ینم مگه - 

 !  رو یلعنت کیک

 در.  اشتذگ خودش یجلو و برداشت مقابلش از را کی ک بشقاب

 : زد  غر حال همان

  ؟ هست یچ کیک!  نهیبینم منو انگار که شخدمتم یپ نیا -

 : کرد اعتراض پرستو

 ؟ یدار کاریچ من کیک  به یناراحت گهید یکی دست از -

  حال همان در و خورد را کیک  توپرس غر غر به توجه  یب ارغوان 

 :  گفت

 .  یکنیم تشکر ازم بعدا.  کنمیم کار نفعت هب دارم من -

  چشم ارغوان  به منتظر هنوز که مژگان.  دیکش هم  در ابرو پرستو

 : کرد باز دهان بالخره  بود دوخته

  ؟ بهش بگم یچ من!   زنهیم بال بال داره  پاشا نیا - 

  پرستو بزند یحرف آنکه از قبل اما.  آورد بال   را سرش  ارغوان

 : گفت
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 اگه هم پاشا . دی باش جواب منتظر بعد یخواستگار دیبر اول -

 پسغام و غامیپ انقدر.  بکنه یحرکت هی زنهیم بال بال یلیخ

 !   نداره  فرستادن

 : گفت  لج با مژگان

 ؟  یارغوان یوص  لیوک تو - 

 : گفت و کرد ثانهیخب یا خنده  پرستو

 !  وسمر ع خواهر من - 

 ! ییندرل یس   خواهر هیشب - 

 کردیم مزه  مزه  را پرستو ی بدمزه  جیهو کیک هنوز که ارغوان

 گوش کنار ایدر.  گذراند نظر از را هیبق آنها حرف  به توجه یب

  هم سردار!  بود جمع در شانیشگ یهم عادت.  کردیم پچ پچ یعل

 انگار که پاشا با صحبتش و  بود آرش به نگاهش باز شین با

  هم لحظه کی  که دیشنیم را عمرش داستان  نیتر دار ده خن

  شیاخلقها.  شد ق یدق آرش صورت به.  شدینم جمع دهانش

.  دیایب کنار  آرش امثال با توانستینم اصول !   نبود او لیم باب

  الیخیب تعهد  به نسبت حد از  شی ب اما بود یخوب دوست که البته
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 هم به و یم ید ق ی رابطه تعهدات به نسبت که  همانطور!  بود

 باعث شیرفتارها همان دیشا!   بود الیخیب پرستو با اش خورده 

 گفتیم نطوریا هم دیشا ای بکند دل او از شهیهم یبرا پرستو شد

 !  کند پنهان آرش  به نسبت را دشی شد  احساسات تا

  تیکفا هیثان چند همان.  ماند پاشا یرو ارغان یچشمها  بار نیا 

 اوا به یحس  چیه!  ستین اش یدگزن آدم پاشا بفهمد که کردیم

  شیها یخوب  تمام از تا کردیم تیکفا  شیابر نیهم و نداشت

 :  گذاشت ناتمام را ارغوان یاب یارز مژگان یصدا! بپوشاند مشچ

  ؟  ارغوان می بذار قرار هی هست من بزرگ مامان تا -

 یب منوچهر از  که شدیم یماه دو.  چرخاند سمتش به سر  ارغوان

 شپدر  که البته!  بود شانیخبر ی ب نیتر یطولن  نیا و بودند خبر

 اما بود فرار  حال رد شی طلبکارها دست از که  بود یادیز مدت

  تماس یگاه. باشند خبر یب او از ماه  کی از شتریب نداشت سابقه

 صبح را  شب کجا ای کجاست دانستندینم اصل اما گرفتیم

  با که  بود ادیز ر آنقد آنها یبرا اما کم چند هر اش یبده!  کندیم

.  نداشتند  هم را  پرداختش امکان اصل  منوچهر یکاریب وجود

  توانستندیم مادرش یها یاطیخ زی ناچ پول اب که یکار تنها
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  یگرسنگ از که یحد در!  بود شانیزندگ گذراندن بدهد انجام

 . کنند شب را شانیروزها و رندینم

 و کردیم فکر ن شای زندگ سامان نابه اوضاع و پدر نبود به ارغوان 

 نی ب بود تفاوت چقدر!  دبو زده   سرش به یخواستگار فکر مژگان

 !  داشتند شانی زندگ یبرا  کدامشان ره  که ییها دغدغه

 ؟ یخواب ارغوان -

.  خواستیم ارغوان از یجواب طاقت یب که بود مژگان یصدا 

  خورد زنگ لشیموبا بزند یحرف ارغوان آنکه از قبل  لحظه همان

 . 

 :  گفت  و دی کش لشیموبا به یک سر او از ترزود  پرستو

 !؟ شده  مهربون اومده  در طرف  کدوم از آفتاب! ؟ رچه یپر -

  پرستو یحرفها به توجه یب و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

  گرفت فاصله دوستانش زیم از یکم و دیکش عقب را اش یصندل

  گوشش کنار را لی موبا و دیلغز تماس یبرقرار یرو انگشتش ، 

 :  تاشگذ

 !  گانهی خانوم شد عرض سلم -
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 :  دیچیپ گوشش  در چهریر پ یآشنا یصدا 

 ؟ گانهی خانوم شدم نم حال.  سلم -

 با داشت هیگل  آدم و عالم  از لحظه آن انگار که ارغوان 

 : گفت  یدلخور

 ! ؟ جان عمه دی ستی ن گهید دیهست گانهی خانوم -

 همان داشت دوست که انگار!  گفت حرص با را " جان عمه  

 او اوضاع و حال از رخب که یا  عمه چه!   شود منکر هم را نسبت

 !  نداشت

 . دارم کارت.  بزن مبه  سر هی -

 تماس او با اش  عمه که ستیمهم اتفاق حتما دانست یم ارغوان 

  ارتباطشان.  بزند زنگ او به نداشت سابقه گرنه و است گرفته

 یهایگرفتار  از بعد یحت!  بود شانیلیفام نسبت از تر دور یلیخ

 !   بود شده  هم  تر کمرنگ ارتباط نیا منوچهر

  آقا.  خودتونه منزل ما ی خونه دینک فکر.  دیاریب فیتشر  شما -

 !  م ی باش خدمتتون در ناهار ای شام هی.  دی اریب تونم پسر

 : کرد باز لب مکث هیثان چند از بعد چهریپر
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 . جون دختر  منتظرتم.  نجایا ایب صبح فردا - 

 صشرح اصل  ای.  کند مخالفت و دیبگو یزیچ  خواست غوانرا

  باز که دهانش!  کند یخال ده یرس راه  از تازه  ی عمه نیا سر را

  که دیدیم را شیحالتها تلفن پشت از چهریپر  که یانگار شد

 :  داد  حیتوض و کرد باز لب بلفاصله

  ۱۰ ساعت  راس.  نکن رید پس.  یایب اگه هممونه  نفع به -

 . باش من یا خونه

  با و گذاشته کنار  را غرورش تمام  چهریپر عمه که  بود یزیچ چه

!   نبود ارغوان نفع به مطمئنا  بود چه هر ؟ بود گرفته تماس او

  کردینم کمک  یکس به خدا یرضا محض شناختیم را اش عمه

  هر به!  دادینم مخالفت ی اجازه  او به یکنجکاو وجود نیا با. 

 ! باشد  آنجا صبح توانست یم بود لیتعط  هم فردا حال

 . امیم مامانم با باشه -

 !  ایب تنها - 

 ؟ دی دار مامانم با یمشکل -
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 کلنجار ی حوصله که انگار دی شن را چهریپر ق ی عم نفس یصدا 

 !  نداشت را او با رفتن

 با یتونیم بعدا  ایب تنها فردا.   بزنم حرف یخصوص باهات دیبا -

 . یایب مامانت

  دنید به  نداشت الیخ هم آرزو مطمئنا.  کرد سکوت ارغوان 

.  دکن تیاذ  را مادرش که بود یاصرار چه پس.  دی ایب چهریپر

 . کرد قطع را تماس و اعلم را موافقتش  بالخره 

  ارغوان.  ستادیا مقابلش پاشا که بود برنگشته زشانیم به هنوز

  به تا کرد  فکر خود با و انداخت پاشا خندان صورت  به ینگاه

 رد پاشا.  آورد  ینم ادی به ؟ است ده ی د بسته ش ین با را او حال

 :  گفت حال همان

  ؟ میکن صحبت میتونیم - 

 حرف او با بودند گرفته میتصم آدم و عالم ی همه چرا دیفهمینم

  ییراهنما کافه  تراس سمت به را او پاشا.  نکرد یمخالفت!   بزنند

  دورش تا دور.  داشت یصندل دو و زیم کی تنها که ییجا. کرد

 کردیم الیخ.  داشت دوست را آنجا ارغوان.   بود گلدان از پر



 

499 
 

 مهرسا .  مسلخ

  هم.  گذاردیم آنجا به قدم دارد تدوس که یکس با همراه  یروز

 بار نیاول که دیرسینم هم عقلش به اما.  بایز هم و بود دنج

 آن تمام پاشا  با همراه  که البته.  بگذارد آنجا به قدم پاشا با همراه 

 ! خوردیم خط بود ذهنش در زیم نیا از که یا عاشقانه مفهوم

  هم پاشا.  کرد خوش جا ها یصندل از یک ی یرو ارغوان 

 : آمد حرف به وقت  فوت بدون و نشست مقابلش

 .. شبید بابت...  بدهکارم بهت یعذرخواه هی من - 

  عیسر نیهم  یبرا.  کند کوتاه  را صحبتشان داشت قصد ارغوان 

 : گفت

 . ادیم شیپ ه خربال .  ستین مهم اصل  - 

  خواستینم دلم.  بود یمهم شب من یبرا  شبید یول - 

 ناراحتت تورو نکهیا مهمتر همه  از و بدم دستش از یاونجور

 . کنم

 یب ی دنده  یرو امروز اصل .  نداشت  را پاشا ی  حوصله ارغوان

  بهتر شود شروع فرهان با که یصبح اصل !  بود اش یحوصلگ

 چه هر پاشا  تا کند سکوت داد حیجتر ارغوان!  شدینم نیااز
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 گوش  به شی صدا و کرد باز لب گرید بار.   دیبگو خواهدیم

 :  دیرس نارغوا

 دلم.  آلمان  برگردم دیبا بعد رانمیا گهید ی هفته تا من -

 . بدم سامون و سر رو کارام هستم که مدت  نیا خوادیم

 . بود پاشا به  نگاهش. کرد قاب نهیس یرو را ش یدستها ارغوان

!   شتریب هم  دیشا.  داشتند سن اختلف هم با سال ۱۵ حداقل

 به یشباهت پاشا.  آمد یمن چشم به یسن اختلف نیا که البته

  هم جوانتر یلیخ اول نگاه  در دیشا.  نداشت سالنش و سن هم

 با نداشت الیخ هنوز ارغوان وجود نیا با. آمد یم نظر به

  نکهیا ای!  بگذرد ساده  شیآرزوها کنار از شوهر  و خانه تیمسئول

 یکلم پاشا نکه یا از قبل.  ردی بگ خودش از را کردن  یجوان حق 

 :  گفت طاقت یب اوردیب زبان بر گرید

 . میبذار یخواستگار قرار گهیم مژگان -

 یخواستگار مورد  در راحت انقدر که بود اش یسادگ  و یبچگ از 

 و نداشت را ارغوان میمستق ی  اشاره  انتظار هم پاشا !  زدیم حرف

 از یبار که گارنا.  دیکش یراحت  نفس حرف ن ی ا دنیشن با هم
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 حال  که یخونسرد با!  باشد ه شد  برداشته ش ی ها شانه یرو

 :  گفت  بود شده  هم قبل  از شتریب

  ؟ یباش داده  مثبت جواب  بهش باشم  دواریام تونمیم -

 : داد جواب مکث یا لحظه بدون ارغوان

.  آلمان یگرد بر راحت الیخ با که بهتره  کنمیم فکر - 

 -. بکشه رو تظارتنا یخوب یروزا دوارمیام

 انتظار هم  دی شا. نداشت یمنف ابوج انتظار.  رفت وا پاشا 

  ارغوان ی چهره !   بدهد را جوابش رک آنقدر ارغوان نداشت

 یبرا پاشا.  نبود  اش یشگیهم طنتیش از یخبر.  بود خونسرد

 :  دیپرس گر ید بار نانیاطم

 ؟ منفیه جوابت یعنی نیا -

 به.  دوخت دشیسف و یصورت ی ها یکتون به را  نگاهش ارغوان 

 راحت الیخ با و بزند رونیب کافه نیا از که درکیم فکر یا لحظه

  در!  باشد چهریپر با صحبت اش ینگران تنها و برود خانه به

 : گفت ع یسر حال همان
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  یدگزن از  که نه.دونمینم ی زندگ از یچیه.  بچم یلیخ من  

  ادیز هم بزرگ  رادیا!  نشده  فیتعر یمتاهل ی زندگ برام ندونم

!  یبدون یز یچ کنمینم فکر کدومشون  چیه مورد- در که دارم

!   خدا با کردنش تموم خودمه با حرف شروع.  وراجیمه شیکی

 !  ده یم آزار رو ایلی خ که هیزیچ نیا

 مگر!  ارغوان زدن حرف کم یرو اصرارش و  افتاد فرهان ادی

 وقتها یگاه!   نزند حرف کردیم زورش که بود  خودش تدس

 امکان نکند هیتخل  را خودش و نزند حرف اگر کردیم احساس

  حسرت با پاشا!  ستدیبا ها ناگفته فشار از قلبش لحظه هر دارد

 : گفت

 .  دارم دوست رو زدنت حرف من - 

 آن یجا به و شده  جمع پاشا لبخند.  آورد بال   را سرش  ارغوان

 :  گفت گری د بار ارغوان!  بود کرده  پر را شی چشمها یتناراح

 راه  ابونیخ وسط پروا یب نکهیا.  کردنم طنتیش عاشق  من -

  دلم من!  خندونهیم منو سرم  پشت نایماش بوق یصدا یحت برم

  آرزو بغل تو  خودمو شب و رونی ب بزنم خونه از روز تمام خوادیم

  انگار نباشه مامانم که باشم ییجا اگه یعنی!  بخوابم و کنم جمع
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  حداقل.  ستم ین ازدواج آدم من ؟ پاشا ینیبیم !  نهیسنگ نفسم

 !  بچم یلیخ هنوز . ستمین الن

 کی  را شیحرفها خواست. کند باز اعتراض به لب  خواست پاشا 

  شیبرا طنتهایش نیا اندازه  چه تا که دیبگو و کند  یخنث کی به

  : نداد اجازه  ارغوان اما...   است ندیآ خوش

 !  بزرگتر برادر هی مثل.  یمن خوب دوست تو پاشا -

 اما.  برود هم در شااپ یابروها تا بود یکاف برادر ی کلمه نیهم

 :  داد ادامه و نکرد ین ینش عقب  ارغوان

 .  ستین یشدن تو  و من نیب یزیچ کنمیم حس -

 :  آورد زبان بر را  رفتیم رژه  سرش در مدت تمام که یسوال پاشا 

  آره؟ ؟ مونهیسن اختلف خاطر به -

 :  گفت  صادقانه ارغوان

  از بزرگتر انقدر که یکی با خوادینم دلم من.  شهیکی نمیا!  آره  -

 یبچگ خودم مثل که باشه یکی دارم دوست.  کنم ازدواج خودمه

 باشه یکی  ندارم دوست.  می بش بزرگ هم با خواد یم دلم!  کنه

 !  کنه بزرگ منو بخواد که
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  خواند را اش  یناراحت شدیم صورتش از اما.   کرد سکوت پاشا

  ارفجان حال در  مغزش داشت حتم  ارغوان که بود یروج حالتش

 !  است

  همه نیا به عادت  که ارغوان.  شد یطولن یکم نشانیب سکوت

 :آمد  حرف به نداشت ماندن ساکت

 ...  یبش ناراحت ازم خوادینم دلم -

.  انداخت ارغوان درگ  صورت به ینگاه و آورد بال  را سرش پاشا

 یخواستن تینها یب اش ین شای پ یرو نشسته یهایچتر آن با

 فیح.  شد باز  هم از محزون  یلبخند به شاپا یلبها.  بود شده 

!  بود یزندگ شور سراپا دخترک ؟ بدهد دست  از را ارغوان نبود

 در او کنار ابد تا توانستیم.  کند خوشحالش  ابد تا توانستیم

  نبود.  سوزاندیم را قلبش یزیچ انگار.. . کند یزندگ آرامش

 : کرد زاب لب وجود نیا با...  زد یم آتشش قتایحق شارکن ارغوان

 .  ستم ین ناراحت - 
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.  کرد دراز پاشا سمت به را دستش و دیکش یراحت  نفس ارغوان

  صورت یرو  را درخشانش ی لبخندها آن از یکی که یحال در

 :  گفت نشاندیم

 ؟ گهید میدوست هم با پس -

 :  گفت و داد تکان سر.  فشرد را ارغوان دست هم پاشا 

 . میدوست که معلومه -

 زشانیم به آنکه از قبل و شدند بلند جا از یگرید حرف بدون 

 :  گفت پاشا برسند

  ششیپ.  ستی ن خوب ادیز حالش هنوزم مامان.  برم بهتره  من

 .  -کن  یخداحافظ ها بچه با من طرف از.  بهتره  باشم

 ردکن فرصت  ارغوان.  بماند آنجا شتریب توانستینم که رانگا

  دی ناپد شیچشمها مقابل از پاشا که دینکش هیثان به.  بزند یحرف

 به ها نگاه  تمام.  برگشت شان زیم سر ییتنها به ارغوان.  شد

  توانستینم یکس   که بود خونسرد آنقدر او صورت اما بود ارغوان

  جو کردن عوض یبرا انغوار!  بشود آمده  شی پ اتفاقات متوجه
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 کرده  خوش  جا صورتش یرو که ینیسنگ یها نگاه  و دوستانه

 : گفت یعل به رو  بلفاصله بود

.  بده  بهم ستین کس چیه خوامیم ییچا وانیل  هی ساعته دو - 

 ! ؟ نه ای حال  دارم اعتراض حق 

 : گفت  خندان یعل

 . ارنیب برات گمیم الن!   پره  توپشم چه -

 طاقت بالخره  دی شا تا انداخت  ارغوان به یکوکشم نگاه  مژگان 

  از شهیهم!  تاش ند گفتن لیم  ارغوان اما بدهد اطلعات  و ردواین

  از همه داشت دوست شهیهم!  بود متنفر گرانی د کردن ناراحت

  که هم چقدر هر.  بود ناراحت او از پاشا حال  و باشند یراض او

 را او که دیمفه یم ارغوان هم باز است نشده  ناراحت دیبگو

 !  است نکرده  خوشحال

 یلعنت کیک آن با رفتن کلنجار مشغول و داختن ا نییپا  را سرش

 را آن که یجور ،  کردیم فرو داخلش مدام  را چنگالش!  شد

 کنجکاو نگاه  شر از بالخره  حال همان در.  بود  کرده  یمتلش
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 ی زمزمه یصدا عوض در و کرد دایپ یخلص شیدوستها

 : دی شن گوشش کنار را  پرستو

 ؟ یداد  یفرار رو پاشا -

 یور یغامیپ لحظه همان که بدهد  او به یجواب  ستخوا ارغوان 

  شیچشمها مقابل را لیموبا.  بست  نقش لشیموبا ی صفحه

 او از نداشت انتظار دیشا.  کرد شوکه را او ی نبو نام.  گرفت

 باز را غامیپ منتظرش نگاه  و پرستو  به توجه یب!  ردیبگ یغامیپ

  را او ندتوانستیم هم فرهان ان یاطراف یحت که  بود بیعج. کرد

 : خواند را غامی پ متن!  بترسانند

 یآور ادی بهتون خواستن من  از ایآر یآقا.  گانهی خانوم سلم -

  دارن لیتما شونیا.  دیباش کار سر ساعت راس شنبه که کنم

.  بشن مطمئن کار شرفتی پ از و بندازن ساختمون به ینگاه

 یلیخ ایآر  یآقا یبرا یشناس وقت.  دیباش هم شما که هلزم

 ! مهمه

 و ایآر یآقا   دیبگو شتاد دوست.  دی کش هم در ابرو ارغوان 

 :  نوشت آن یجا  به اما ندارد تیاهم یا ذره  او ی برا شیتهایاولو
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 !  چشم -

  خودش با.   فرستاد لعنت خودش ضعف به و کرد ارسال را غامیپ

 مرد سر ییبل  حتما شد تمام باغ خانه آن کار یوقت  که کرد عهد

.  کرد باز را فرهان یغامهای پ ی صفحه!  اوردیب یراض خود از

 یب و ده ی د را ارغوان غامیپ  نیآخر تنها.  بود نزده  یحرف چیه

 !  کردیم یمحل یب که جهنم به اصل !  بود کرده  یمحل

******************* 

 ن یآخر آورد ینم  ادی به.  گذاشت چهریپر  یاشراف ی خانه به قدم

  داشت ادی به  تا!  بود یک بود گذاشته خانه آن  به قدم که یبار

  یکردنها رد و داشت خاطر به را او یپسغامها و غامیپ شهیهم

 منوچهر ی اندازه  و حد در را خودش چهرشیپر  عمه!  را منوچهر

 در منوچهر و بود  یاشراف او خون که انگار.  دیدی نم اش خانواده  و

 !  پا و سر یب  یگدا کی حد

 یلباسها بود  خواسته او از و آرز.  داشتیبرم قدم سلنه سلنه

 وضع و سر یرو یبیعج وسواس چهریپر.  بپوشد یتر یرسم

 همان.  نبود مهم شیبرا زهایچ نی ا ارغوان اما!  داشت آدمها
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  اش عمه ی خانه یراه و کرده   تن به را اش یشگیهم یلباسها

 . بود شده 

  شتریب چهریپر  از انزجارش داشتیم بر خانه آن در که یقدم هر

  پدرش سهم  داشت اش عمه که  چه هر تمام و خانه نیا . شدیم

 !  بود گرفته  منوچهر از را  زیچ همه ظالمانه چقدر.  بود هم

  به ارغوان.  کرد یهمراه سالن  تا را او خانه ی خدمه از یکی

 و نشسته لچریو یرو.  ستادی ا حرکت از چهری پر دنید محض

 جا شیدستها انیم یکتاب.  بود گذاشته ینیب  یرو را نکشیع

 خبر را ارغوان آمدن هک خدمه ی صدا دنیشن با.  بود کرده  خوش

 یطولن یکم  نگاهش.  شد ره ی خ ارغوان به و کرد بلند سر دادیم

  یب آنقدر ارغوان  حداقل.  بود ارغوان کردن سلم منتظر.  شد

 : گفت وار زمزمه و کرد باز ار شیلبها.  نکند سلم که نبود ادب

 !  سلم - 

 : گفت خدمه به رو و داد تکان سر چهریپر

 . اری ب قهوه  برامون -
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 و کرد مقابلش یصندل به یا اشاره  چهریپر  شدند تنها یوقت 

 : گفت

 . نیبش ایب - 

 : گفت و رفت یصندل سمت   به ارغوان 

 ! ؟ واقعا دارم اجازه  - 

  گذاشت یکنار  را کتابش چهری پر!  بود بسته رو از را رشیشمش

 : آمد حرف به و

 کوتاه  نجلوشو  زبون و بود واجب بزرگتر به احترام ماقدی - 

 -:  گفت یخونسرد  با و نشست چهری پر مقابل ارغوان.  شدیم

  و کردیم فرق  رسمشون.  بودن بلد کردن یبزرگتر بزرگترا مایقد

 !   نبودن مشکلت وسط یک ی دادن هل اهل

 کردیم الیخ دی شا. نداشت را یدراز  زبان همه نی ا انتظار چهریپر

 آرزو ی ازه اند به ای.  است زبان یب منوچهر مثل هم وانارغ

 مقابلش که یکس اما.  اوردی ن شیرو به را یز یچ که  محجوب

  پدرش یها  یبده خاطر به که  یکس.  بود ارغوان بود نشسته
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 و عالم جنگ  به و کند قبول را یزندگ ماتینامل  تمام بود حاضر

 !  برود آدم

 آرزو با ازدواج یبرا اگه.  دبو کدنده ی و لجباز  شهی هم پدرت - 

 . شدیم بهتر  احوالش و اوضاع  دکرینم یپافشار

 .  موند انتخاب اون یپا  جوره  همه و کرد  رو انتخابش -

  ؟ جون  دختر یکشیم من از رو یچ حساب  تو پس - 

  نداشته یکس از یرانتظا داده  ادمی بابام.  کشمینم  تون از یحساب

 زبون زخم و طعنه بحث یوقت یول!  شما از  مخصوصا.  باشم

 .  نمبز حرف  بلدم منم- باشه

  آرزو از تر راحت او با کردیم الیخ! بود  کرده  اشتباه  چهریپر 

 یکس از دستور  که نبود یآدم ارغوان اما.  بزند  حرف تواندیم

 !   کند گوش حرف و ردیبگ

  گهیهمد با ستین خوب.  خونیم هم ماها.  ستمین دشمنت من -

  .میکن  رفتار ینجوریا

  هم بازم دیداشتیمرب خودتون ی برا رو الرث سهم تمام یزمان -

 ؟  می دونستینم و می بود بیغر اونجا ای ؟ میبود  خون
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 ،  نرسه بهش منوچهر دست  تا زد نامم به رو یچ همه پدرم - 

 . خودت  مثل!  تجربه یب و بودم جوون دختر هی من

  دیبا ستین من مال که یزیچ  دونمیم سن نیا  تو من حداقل -

  نیا دادن ادی  تو ناج بزرگ بابا نکهیا مگر.  بدم پس صاحبش به

  باشه  کرده  یکوتاه حقتون در زایچ

 زبان یرو کلم بدهد مهلت آنکه بدون!  دخترک زبان از امان! 

 قهوه  لحظه همان !  دادیم حکم زودتر  شود منعقد درست چهریپر

  و تبرداش را اش قهوه  فنجان تعارف یب ارغوان.  دیرس شانیها

 : آمد حرف  هب چهریپر.  گرفت خدمه از هم  را شکر ظرف

  قبول وجدانم.  هستم پدرت یبرا چاره  راه  ه ی فکر تو من - 

 !   باشه دور خونوادش و  خونه از کنهینم

 قهوه  فنجان داخل  شکر آنقدر اش  یشگیهم عادت طبق  ارغوان

 اما !  شود جمع  انزجار از چهریپر صورت شد باعث که ختیر اش

  دینشن ارغوان سمت از یکلم یوقت و اوردین  خودش یرو به

 : داد ادامه

 . نزنه پس  دستمو غرورش با  منوچهر که وقتشه کنمیم فکر -
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 شدنش ن یریش از یوقت و  خورد را اش قهوه  از یکم ارغوان 

 :  گفت و نشست مبل یرو صاف شد  راحت الشیخ

  دیبنداز جلوش صدقه ای نیبد پس  نیخوایم رو حقوقش  و ق ح -

 !؟

  ده یکش اش عمه  به که رانگا.   داشت یزیت و تند زبان دختر نیا 

 . بود نطوریهم یجوان در هم  چهریپر!  بود

  رو بابات حقوق و حق  تمام یبد گوش درست حرفام به اگه

 شهیهم امرزمیخداب یبابا که یصورت در!  دمیم لیتحو بهش

  کنمیم گذشت دارم من اما!  ندم منوچهر به یزی چ- کردیم دیتاک

! 

  بزرگش پدر  از ساله چند و نیچند ی نهیک ن ی ا بابت ارغوان 

  نظرش به! ؟ علقه و عشق   خاطر به شدن طرد!  بود متنفر

 ! آمد یم مسخره 

 حقش که یز یچ.  میندار پدرتون پول به یاجیاحت پدرم و من -

  من که نیبد  بهش صدقه نیخوایم اشم الن.  نداد  بهش رو ابود

  هم رو شما خود یحت من اما!  جان عمه  دیببخش.  کنمینم قبول
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  که میدور هم از انقدر اما میدار یخون ی رابطه !  ماس شنینم

  مورد در.  گذاشتم بهیغر ه ی ی خونه به قدم کنمیم احساس

  کمک یکس از ستین یازین.   دارم یفکر هی هم بابا یها یبده

 به و دیکن ی زندگ تونییطل   قصر  تو دیتونیم هم  شما.  می بخوا

 !  ادینم یآدم  هر به کردن گذشت.  دیبد گوش  پدرتون تیوص

  بود شده  تمام  آنجا کارش نظرش به.  شد بلند جا از لحظه همان

 آنها به  یزیچ چهریپر عمه از دانستیم  شهیهم خودش. 

  هخان به پا گرید  که شدیم عبرت درس شیبرا حداقل! رسد ینم

 :   داد ادامه را حرفش!   نگذارد اش

 ! -جان عمه اجازتون با

 !  بزنم فحر باهات خوامیم.  جان دختر سایوا -

 !  خوش روزتون.   دیگفت ارویگفتن -

 به چرا.  خوردیم حرص دل در .  برداشت قدم  خانه در سمت به

  هر دادندیم  اجازه  خودشان به عده  کی ییدارا  و پول ی واسطه

.  شد خانه  بزرگ اطیح وارد  ؟ بکنند دارند دوست که ینیتوه

  نهافر باغ خانه یآرزو در  او!  نداشت باغ از یکم دست آنجا
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 یزندگ ها خانه نیهم از یکی  در اش عمه آنوقت و سوختیم

  تک یروز کرد یم فکر یکس  چه!  کجا تا کجا  از تفاوت! کردیم

 یمبلغ روزها نیا که یبده خاطر به گانهی ی خانواده  پسر

 ! بود  جوک نیتر دار خنده  انگار ؟ شود یفرار شدینم بمحسو 

  عمه پسر تنها.  شد سبز مقابلش امیپ که بود ده ی رس در کی نزد ا

  و بست نقش شیلبها یرو یلبخند ارغوان دنی د با چهریپر

 : گفت

  آشنا امسال دوست پارسال ؟ شما یچطور!  ییدا  دختر.  به به -

 .  نمت یبب طرفها نیا کردمینم فکر. 

  ور ملقاتاش قرار تمام چهریپر عمه کردمیم فکر!  سلم -

 ! گهیم بهتون

 

  نیهم یبرا. رمی گ در کمی روزا نیا.  دونستمینم یزیچ من نه -

  چطورن؟ ییدا.  ستمین خونه اتفاقات  انیجر در

 !  دی برسون بهش منم سلم نشیدید!  چطوره  تونییدا  دونمینم -

 ؟ جان ارغوان پره  توپت انقدر چرا - 
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 تینها در اما!  دینگو امیپ به یراه یب و بد که کندیم جان ارغوان 

 :کرد باز لب و نتوانست

 ؟ دی دونستیم رو یزیچ هی -

  بود که ی زیچ از تر بچه را ارغوان انگار که یلبخند با امیپ 

 : گفت ندیبیم

 ؟ رو یچ -

 خانه آن و چهریپر از که یحرص خلف بر کرد  یسع هم ارغوان

 به حال همان در.  بزند لبخند دارد وضعش لځ  ی عمه پسر و

 :زد لب یآرام

 یکی اموال و پول که هست یکی یا خانواده  هر تو گنیم -

  و دینداشت آدما نیا از خانوادتون تو اگه.  ده ی کش بال  رو گهید

  نی ا مادرتون ای پدر دیباش مطمئن ده ینکش بال  رو پولتون یکس

 !  کردن هیبق با رو کار

 وقت.  رفت وا در دم جا همان که انگار.  شد عمج امیپ لبخند

  تصور حالت چون.  دهد نشان  خود از یالعمل عکس نداشت
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 از که نطور یهم. زد پس را او و شد یجد بلفاصله ارغوان

 : گفت  شدیم رد کنارش

 !  ریبخ روزتون -

 امیپ به که یحرف  از.  داشت یبهتر  حال زد رونیب که خانه آن از

 آنها به بود توانسته حداقل.  دیرسیم نظر  به یراض بود زده 

 متنفر نشانییپا به بال  از یها نگاه  نیا از چقدر  که بفهماند

 ! است

*************** 

 مرتب را آن و دی کش اش مردانه دیسف راهنیپ ی قهی به یدست

  را شیکفشها.  بست دستش مچ دور و برداشت  را ساعتش.  کرد

  حد از تر بلند یکم که ششی ر به یدست تینها در و کرد پا به

  اتاقش از داد تیرضا بالخره .  دیکش بود شده  یشگی هم معمول

  و رفت بود راهرو یانتها که کارش اتاق تا میمستق . برود رونیب

  تن به را کتش .  دیکش رونی ب را اش اسلحه  زشیم یکشو از

  بر محکم را  شیقدمها.  گذاشت  کمرش پشت را  اسلحه و کرد

 .داشتیم
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 : گفت بلفاصله  و شد سبز بلشمقا ینبو

 . آوردن فیتشر گانهی خانوم - 

 بود برخورده  دخترک به انگار.  کرد ساعتش به  ینگاه فرهان 

 تکان سر فرهان !   برسد وقت سر تا کردیم را  تلشش حال  که

  سرش ارغوان.  رفت دنبالش  هم ینبو.  زد رونیب خانه از و داد

  هر فرهان.   زدیم ضربه نیزم  به اش یکتان نوک با و بود نییپا

 و نکرده  مخالفت استخدامش با چرا که کردیم فکر  نیا به لحظه

  هم خودش یبرا که بود یسوال  ؟ بود شده  نگار یحرفها خام

 !  جواب یب هنوز و  بود گنگ یکم

  که بود ده ینرس او به هنوز.  برداشت قدم ارغوان  سمت به 

 آمده  بال  شسر .  شد  شیصدا و سر پر یقدمها و فرهان متوجه

 و  بود

 و شد باز  هم از شیلبها . کردیم نگاه  ره ی خ فرهان به حال 

 : گفت بلفاصله

 . ریبخ صبح مسل  -

 : گفت  ینبو به رو.  کرد بسنده  سر دادن  تکان به فرهان 
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 . یایب  ستین یازین - 

 تنها آن از دی با ارغوان.  ستادی ا همانجا و داد  تکان سر ینبو 

 و مغموم گذشته   روز اتفاقات از هم هنوز اما د یترسیم شدنشان

  ه گدازاد کی مثل او با یحق چه  به چهریپر اصل  . بود یعصبان

 و دی با که آنطور نتوانسته که بود ناراحت خودش از ؟ کردیم رفتار

 اما بود خته یر  را زهرش که  چند هر!   بدهد را او جواب دیشا

  که بود خودش احوالت  غرق آنقدر!  بود کم  چهریپر یبرا

 !  نداشت شدنشان تنها و فرهان  به یتوجه 

 که یکم.  افتاد  راه  ساختمان  سمت به ارغوان از وترلج فرهان 

 ممکن اتفاق نیتر بیعج نشانیب سکوت نیا  که  انگار گذشت

  سرعت!   باشد ساکت آنقدر ارغوان نداشت  انتظار اصل !  بود

 تانداخ او به ینگاه چشم ی گوشه از و کرد کمتر را شیقدمها

  ور غوطه رشافکا  در که انگار!   نبود زیچ چیه به حواسش اصل . 

 !   بود

 دو با. شمردیم را شیقدمها و دوخته نیزم به را شیچشمها

 شک یب  و بود گرفته شانه یرو را اش کوله یبندها دست

 ! بود  شده  یدبستان یها بچه دختر به هیشب شتریب
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 در ل مقاب که ییجا تا کرد کمتر و کم را سرعتش فرهان

  محکم و نشد توقفش  متوجه ارغوان.  ستادیا حرکت از ساختمان

  فرهان گوش  در شتنگف آخ  یصدا.  خورد  فرهان  پشت به

 به خشم پر ینگاه مین و گشت شانه یرو از سرش.  نشست

  اریهوش یکم را ارغوان تا بود یکاف نگاه  همان.  انداخت ارغوان

  شیها یچتر به یدست و گرفت  فاصله فرهان از  بلفاصله!  کند

 مرتب داشت تیاهم که یزیچ تنها لحظه آن که انگار.  دیکش

 :  کرد زمزمه  بود افتاده  نییپا  که یسر با!  بود شیموها  بودن

 ! خوام یم معذرت -

 برخوردش مورد در ساعت کی تا شناختیم فرهان  که یارغوان 

  بود شده  چه حال .  شدینم راحت الشیخ کردینم یباف فلسفه او با

 ! داشت تعجب یجا ؟ بود کرده  قناعت یخواه معذرت به هک

 !  بودند کرده  عوض امروز را او که انگار

 و شد وارد ارغوان از جلوتر اش یخواه عذر به توجه یب انفره

 و زد طبقه آن در یچرخ.   انداخت نییپا ی طبقه به ینگاه

!  ؟ زدینم حرف چرا.  انداخت یم ارغوان به ینگاه می ن هم یگاه
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  نیا در یزی چ دانستیم دیبع ؟ بود خودش یدها ی تهد خاطر به

 !  باشد کرده  اثر دختر

  ینور خاطر به سالن کل و بود  شده   شتهبردا اضافه  یوارهاید 

  آن نبود مشخص هنوز.  بود شده  روشن آمد یم  ها پنجره  از که

 :آمد حرف  به فرهان.  شود لی تبد یزیچ چه  به بود قرار طبقه

 ؟ داره  رکا گهی د چقدر نجایا -

  ینگاه ارغوان.  شکست را نشانیب سکوت فرهان  سوال بالخره 

 : گفت و انداخت  اطراف به

 .  ماه  ۳ تا ۲ بایرتق -

 :  داد   دستور فرهان

 . کن  تمومش زودتر -

 :زد لب و انداخت نییپا  را سرش  گرید  بار ارغوان 

 !  چشم -

  رانشگن دیبا! کردیم متعجب را او قبل از شتریب ارغوان  لحظه هر

!  ؟ بود کرده  جل  فرهان  با هم دیشا  ؟ بود شده  مرگش چه ؟ شدیم

 یراه دنبالش هم ارغوان.  رفت ل اب ها پله از هم در ییابروها با
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  یایدر  ریتصو به چشمش و گذراند نظر از را یا  شهی ش اتاق.  شد

 لحظه همان از توانستیم اما بود ناقص هنوز.  افتاد مقابلش

  الیخ که البته.  کند نی تحس را دخترک کار و ندیبب را اش ییبایز

 نداشت 

  را دخترک تنداش  الیخ.  بزند اش علقه از یحرف  میمستق او به

 البته.  کند روشن را زدنش حرف موتور دوباره  و  کند مرگ ذوق

  حداقل.  بود  بهتر فرهان یبرا!  بود تر یراض ساکت  نطوریا که

!  ستین یقلب تیاضر نیا چرا دیفهمینم اما!  کردینم داغ مغزش

 کار یجا کی دیفهمیم  بود ساکت ارغوان که نیهم انگار

 !   ستی ن یشگیهم ارغوان او که! لنگدیم

 ! بده  حیتوض  کارا مورد در -

 شده  ره یخ ارغوان صورت به و برده  فرو بشیج  در را شیدستها 

  ارغوان.  بود ستاده ی ا یا شهیش اتاق کنار سالن وسط درست.  بود

  آن در را نگاهش.  بود خسته که  انگار.  فرستاد  رونیب را  نفسش

 :کرد باز لب بالخره  و چرخاند طبقه
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 انجام رو یا  شهی ش اتاق یکارا  بشه کامل که ر واید یرو طرح-

 میکنیم یسع.  انجامه حال در کاراش  هم نییپا ی طبقه.  میدیم

 .  میکن  تمومشون زود

  انتظار!  کند تعجب که داشت حق  فرهان و شد   بسته شیلبها

 انگار اما!  بشنود ارغوان اقدامات و کارها از صبح فردا تا داشت

 . بود برده  سر را فرهان ی حوصله عوض نیا.   نبود سرحال ادیز

 ؟  حیتوض یگیم نیا به - 

  به چشم و آمد  رونیب التشیخ و فکر از.  شد  اریهوش ارغوان 

   سمتش به یقدم فرهان.  دیفهم ینم را منظورش.  دوخت فرمان

 :  برداشت

 . بده  کامل حیتوض -

 !  گفتم رو یچ همه -

 حد انگار!   بود یناراض شدیم بسته زود انقدر دهانش نکهیا از 

 ای و کردیم داغ  فرهان مغز که  زدیم حرف آنقدر  ای!  نداشت وسط

 دختر نیا!  کند  وانهید را فرهان تا شدیم حرف کم آنقدر نکهیا

 !  داشت یناسازگار سر
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  ؟ دارم یلجباز  ی حوصله من نظرت به - 

 !  شنومیم خب -! نه -

 چه دارد انتظار فرهان ای.  دی بگو دیبا چه دانست ی نم انارغو

 : زد لب درمانده .  بشنود  او از یزیچ

  در شهینم نره   شیپ کارا تا!   گفتم رو یچ همه واقعا من یول

 !-زد  یحرف موردش

 ظهحل آن حال .  برداشت ارغوان سمت به گرید یقدم فرهان 

  و آمد رونیب شتال یخ و فکر از.  دیترسیم دیبا ارغوان که بود یا

  ترس آمد یم سمتش به او که یقدم هر. دوخت چشم فرهان به

 :  گفت و کرد باز هم از را شیلبها.  نشاندیم دلش  در شتریب را

  و بکشم نییپا دارم قصد هم طرح هی بشه تموم  که نجایا طرح -

 یطراح بال  ی طبقه یبرا  رگزب یلیخ یتابلو هی هم بعدش

 . انیب در  یعال ذهنمه تو که یوردک با کنمیم فکر. کنمیم

  مانده  شیجا  سر اما ارغوان.  کردیم یشرویپ هم هنوز فرهان 

 : کرد زمزمه گرید بار.  بود دوخته او یقدمها به چشم و بود
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  البته می بذار اردیلیب زیم اگه شهی نم بد کردم فکر نمییپا ی طبقه  

 !  -میدیم انجام رو کار نیا دیبخوا و دیباش داشته  دوست شما هاگ

  شیجا سر .  کرد راحت را الشیخ ارغوان زدن  حرف نیهم

 : زد لب فرهان!  شد  راحت الشیخ  ارغوان و ستادیا

 !  خوبه -

  سرش پشت که ییها پله از  فارغ ،  دیکش یراحت  نفس ارغوان

 ماند معلق  اهو و نیزم انیم و رفت  عقب به قدم  کی داشت قرار

.  زدیم چنگ  را هوا یگاه  هیتک گرفتن یبرا  شیانگشتها. 

  آنکه از قبل اما دی رس فرهان گوش به اش زده  وحشت یصدا

 ارغوان بدهد  نجاتش که  بخواهد اصل  ای بدهد نجات  را او بتواند

sیرو که ییجا تا.  رفت نییپا  هم سر پشت را ها   پله و خورد ر 

 و رفت نییپا ها  پله از بلفاصله نهافر .  افتاد اول ی طبقه نیزم

  یجور.  خوردینم تکان  بدنش اصل .  رساند وانارغ  به را خودش

!   باشد مرده  نکند دیترس فرهان که بود شده  جمع خودش رد

 : گفت و نشست مقابلش پا دو یرو

  ؟ خوبه حالت - 
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 امان یب چرخش نیا از ارغوان بدن تمام!  دی پرسیم یسوال چه

 ها پله که بود آورده  شانس البته.  بود شده   درخ ها پله یرو

  از بدنش.  اوردیب وجود به شی برا یجد یمشکل که نبود یآنقدر

 یحد تا را فرهان الیخ نیهم و خوردیم تکان منظمش ینفسها

 . کرد راحت

  حال همان در.  گذاشت اش شانه یرو و برد جلو را دستش

 :  گفت

 ؟ یشنو یم صدامو -

  هوشیب شوک شدت از ای.  باشد  تهشکس شیپا و دست دیشا

  گذاشت ارغوان یها شانه یرو را دستش دو فرهان!   باشد شده 

  از قبل و  دی شن را ارغوان گفتن آخ یصدا.  دیکش بال  را او و

  پر و رفت سرش سمت به ارغوان دست بزند یحرف بتواند آنکه

 :  دینال بغض

 !  کنهیم درد سرم -
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 چشمش در که یاشک ی حلقه.  دییپایم را او باز چشم با فرهان

 از یخبر اما آورد یم رحم به را فرهان دل دیبا  بود نشسته

 :  کرد زمزمه تنها!   نبود یدلسوز

 .  شو بلند ریبگ دستمو -

  بود یجور دخترک صورت.  گرفت  ارغوان سمت به را دستش 

 لحظه آن تا که یزیچ هر  فشار از دارد امکان لحظه هر که

 تحمل 

  بدنش در  گرید یجان که کند هیگر  آنقدر!  ندزب  زار است کرده 

 نپنها آغوشش در را سرش  که داشت یکس  به اجیاحت ! نماند

  هم در یابروها آن با فرهان بود کنارش که یکس تنها.  کند

  را خودش نتوانست  وجود نی ا با.  بود انشیپا یب خشم و رفته

 ندبل جا از و  ردیبگ دست در را دستش آنکه یجا  به کند کنترل

 فرهان کمر دور را شیدستها ،  دیکش بال  یکم را خودش شود

  نیا انتظار که  فرهان!  کرد پنهان او ی نهیس در  را سرش و حلقه

 اراده  یب یحت.  ماند حال  همان به هیثان چند نداشت را کار

!   شد چه دینفهم.  شد محکم ارغوان  یها شانه  دور شیانگشتها

 آورد ینم  ادی به.  بود شده   گرفته او از تفکر قدرت که انگار
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 همان به یا  هیثان چند!  باشد ه کرد هیگر آغوشش در یدختر

  شانه و کردیم فکر شیانگشتها حرکت به فرهان.  ماندند حال

  هم در شتریب  را شی ابروها نیهم .  بود چنگش در  که دخترک ی

  بتواند که بود ده یترس یزیچ آن  از شتریب اما ارغوان! کردیم گره 

 یروح و یکی زیف  درد آنقدر!  بسنجد را تشیموقع و دن ک باز چشم

  آن را دشمنش و دوست توانستینم که بود نشسته جانش هب

 ستی ن دوستش  فرهان که بفهمد و بدهد صیتشخ هم از لحظه

 !  گرفته آرام آغوشش در راحت  آنقدر که

  را خودش نداشت الیخ و بود شده  چنگ فرهان کت به دستش

  و شود تر  تنگ یکم شیانگشتها بود یکاف.  کند جدا او از

  اسلحه یآمدگ بر تا  برساند فرهان کمر طوس به  درست را دستش

 !  کند ساسحا را اش

  که دستش.  بود  آمده  خودش به  ارغوان از زودتر فرهان که انگار

  از کل به و شد باز آرام آرام را  بود شده  قفل ارغوان ی شانه دور

 یجد ظاهر در و کرد صاف را شیصدا. گرفت فاصله او

 کردیم یسع که انگار ،  رفت فرو قبل از بدتر یحت  اش یشگیهم
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  ارغوان به را بود نشانیب که یا  صلهاف تا  بدهد قدرت  مانور هنوز

 ! کند  یادآوری

 ! ؟ کجاست حواست معلومه چیه -

  و بود گرفته آدم و عالم از دلش.  نداد فرهان  به یجواب ارغوان

  داشت دوست که بود درد از پر و ه دیترس ،  ریدلگ آنقدر لحظه آن

  آن تحمل فشیظر یها شانه یبرا!  کند هیگر  فرهان آغوش در

  و اش عمه حرف هم هنوز!  بود ادیز یزندگ یمتهاینامل  همه

 ی ا صدقه

 هم یوقت.  بود نبرده  ادی  از را بدهد آنها به داشت قصد که

  خونش هم ریغ از توانستیم یانتظار چه بود نطوریا خونش

  را صورتش.   گرفت جان چشمش در یاشک قطره ! ؟ باشد هداشت

.  بود بسته  را شدنش ده ید راه  و کرده  یمخف فرهان راهنیپ رد

 :  آمد حرف به گرید  بار فرهان

 هیشب! ؟ ی اریهوش یمطمئن!  الن از نمیا و در دم از اون -

 !   یمونیم مست یآدما
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  کلمات نیا گفتن  با داشت قصد دی شا.  بود رحمانه یب  شیحرفها

  خودش به نارغوا یکینزد همه آن از را حواسش رحمانه یب

  شدن جدا خیال و ده یچسب او به هم هنوز ارغوان اما!  کند پرت

  تا بود یراه دنبال و کردیم تشیاذ  دخترک تن یگرما.  نداشت

 :  شود  خلص شرش از

 !  ؟ یدیخواب!  توام با یه - 

  اریهوش حداقل اام نیغمگ  هم چقدر هر.  بود اریهوش ارغوان

 رونی ب فرهان  آغوش از و کند بلند  سر دیکشیم خجالت حال ! بود 

  هم!  کند یمخف جا همان را  خودش ابد تا داشت  دوست!  دیایب

 ده یچسب فرهان  به قدرت تمام با نکهیا هم و بود  پا و دست یب

 و بداند اش یناج را او توانستیم چطور! ؟ بود  شده  وانهید !  بود

 اما.  بود ده ی بر را امانش درد  سر!  ؟ شود قلب بدنش به آنطور

 تراح توانستیم و بودند ده ی ند بیآس شیپا  و دست لحداق 

 .  بدهد تکانشان

  ارغوان از تا بکشد عقب را خودش کردیم یسع انزجان با فرهان

 : گفت  گرید بار حال همان در.  شود دور

 ؟ یسالم!  دختر یه -



 

531 
 

 مهرسا .  مسلخ

 و آمد رونی ب ارغوان یها مژه  یل  به ل  از اشک ی قطره  

 زمزمه حال همان در. کرد سی خ را فرهان متیق گران  راهنیپ

 : گفت وار

 !  دیببخش - 

.  بود کرده  متعجب را فرهان که یزیچ!  بود آلود بغض شیصدا 

 دانستینم  او که البته!  بود ش ی زیچ کی امروز واقعا دختر نیا

 در هک یدرد  دیفهمینم که البته.  دارد یمشکلت چه ارغوان

  عذر نیا  شدینم متوجه یحت !  بود ادیز چقدر دیچیپیم سرش

 نا آدم و عالم از درقچ دانستی نم البته و!  ستی چ یبرا یخواه

 : دیبگو توانست تنها!  است دیام

 !  کن ولم حال !  باشه -

  داشت قصد که بود یکس به هیشب  شتریب. نبود دوستانه لحنش

 . نبود فیکث ارغوان البته.  کند جدا خودش از را فیکث یجسم

  یبو که کند اعتراف خودش  هب را نی ا توانستیم فرهان حداقل

 ماندیم ها بچه یبو به هیشب شتر یب نظرش به البته و دادیم وه یم

 ! ساله ۲۲ یدختر نه
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 بال  فرهان یابروها و افتاد لرزش به شی ها شانه بار نی ا ارغوان

  ؟ بود  آمده  سرش به ییبل  چه!  دیپر

 !؟ یکنیم هیگر -

 ؟ ستیچ یبرا ارهکا نیا دیفهمینم اصل .  بود ده یپرس تعجب پر 

  به لی تبد  ارغوان ی خفته ی  هیگر تا بود یکاف  حرف نیهم

 را فرهان اش هیگر  یصدا که ییجا تا.  شود صدا و سر پر یزار

 !   پراند جا از

 ؟ چته معلومه -

.  کردیم مقاومت دخترک  دنیکش آغوش در یبرا هم هنوز 

  دی شا!  بکشد آغوش   در را دخترک تا داشت یربط چه او هب اصل 

  حال به شل د فرهان که باشد اش یباز از یجزئ  هم هی گر نیا

 !  بسوزد دخترک

  آن زودتر تا گذاشت ارغوان یها  شانه یرو را دستش  دو فرهان

  بود آتش بدنش تمام که انگار!  کند جدا خودش از را گرما منبع

 با حال  و شد  جدا او از ارغوان خره بال !  سوزاندیم را فرهان و
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 فرهان حال همان در.  شد رو  به رو اش هیگر از سرخ صورت

 : گفت

 ؟  نشد ت یزیچ ؟یخوب -

  نهیس  به نگاهش بدهد فرهان سوال  به یجواب بتواند آنکه از قبل

 همان.  افتاد  ملشیر اه یس  لک با سیخ یگرد دو رد و او ی

  دادینم اجازه  بار نیا نهافر مطمئنا.  کرد تر دی شد  را اش هیگر

  فرهان که گرفت  شدت اش ه ی گر یرجو !  ببرد در به سالم جان

 هی گر  شدت  باعث خودش از  کردن جدا نیا دی شا که کرد شک

 بدهد نشان یالعمل  عکس  بتواند آنکه از قبل اما!  شده  ارغوان ی

 :  د یشن را او یصدا

 !  کنم فیکث لباستونو خواستمینم.  دیببخش -

  هب انزجار با.  دیرس لباسش به  و گرفت  را ارغوان نگاه  رد فرهان

 در و دوخت چشم بود کرده  خوش جا آن یرو  که یگرد لک

 : دی غر و فرستاد رونی ب را نفسش حرص با تینها

 ! یاریم بال  یگند هی روز هر ،  یکنیم یخرابکار به روز هر -
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 یرو هنوز.   بزند پس توانستینم را اشکش یها  قطره   ارغوان

 به صرح با و  شد بلند جا از فرهان.  کردیم هیگر و نشسته نیزم

  به یبدتر فر ح و کند باز دهان خواست.  دوخت چشم لباسش

!   دیبگو  یگرید زیچ شد مانع  روزش و حال اما بزند ارغوان

 :زد لب هی گر انیم ارغوان.  فرستاد رونیب  کلفه را  نفسش

 ...  کنم... یخرابکار...  خواستمینم -

 به صحبت ی اجازه  هیگر و بغض.  کردیم ادا مکث با ار کلمات

.   تاشگذ  کمرش طرف دو  را دستش دو فرهان.  دادینم را وا

 به سر و لوس دختر ی هیگر به و ستدی با آنجا ابد تا نداشت الیخ

 : دیغر  خشم با.  بزند زل مقابلش یهوا

 !  پاشو نیزم رو از - 

  یحرکت نیترکوچک بود شده  خ یم نیزم به شی پاها که ارغوان

  را سرش و گرفت  چشم از دست پشت با را اشکش قطرات. نکرد

.  نشاند شی ابروها انیم هسال صد گره  فرهان.  انداخت نییپا

 : دیغر حال  همان در!  بود ممکن ریغ شدنش باز که انگار

  ؟ یش  بلند یتونیم - 
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  که خصوص به دیدینم را شدن بلند توان خودش در ارغوان

  به را سرش بلفاصله.  رفتیم جیگ یکم هم  هنوز ۔ سرش

  فرستاد رونیب  حرص پر را نفسش فرهان.  داد تکان  نه ی نشانه

 : گفت و  کرد دراز او سمت به را دستش. رفت  سمتش به و

 !  پاشو -

 او که کردیم  باور دیبا. کرد فرهان دست به ینگاه  مردد ارغوان

 را او ها پله یبال  همان بود کمک تشین اگر ؟  دارد کمک قصد

 انتظارش.  مه  ارغوان و کردیم نگاهش منتظر فرهان !  گرفتیم

 : دیغر  شد یطولن که

 !؟ یدار یا گه ید مشکل ای ادیمن بال  دستت -

 بال  را دستش دیترد و مکث با.  آمد یم بال   دستش که البته 

.  گذاشت  فرهان ی مردانه و ده یکش انگشتان انیم و آورد

  حرکت کی با را او و شد کمح م دستش دور فرهان  یانگشتها

  را کمرش هیثان  چند کند حفظ را ادلشعت آنکه ی برا و دیکش بال 

  آن از شتری ب نداشت الیخ.  کرد  رها عیسر یلیخ بعد و گرفت

 ! کند برقرار ارغوان با یکیز یف تماس
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.  بود شده  فرهان راهنیپ یلعنت لک مات و محو ارغوان 

 چه با حال !   بود زده  دنگ فرهان قول  به!  بود کرده  یخرابکار

  که دیکش بال  را اش ینیب ؟ دنک نگاه   سشییر  صورت به ییرو

  در!  برد  هم در قبل از شتریب را هانر ف صورت حرکت نیهم

 : کرد زمزمه آمد یم  بند کم کم اشکش که حال همان

 . کنمیم زیتم براتون لباستونو - 

 انمه به بود دواریام فرهان.  داشت بغض هم هنوز شیصدا 

 آن که دیفهمیم حال !  برگردد  کنش خرد اعصاب و وراج حالت

 : دی غر فرهان !  است تر تحمل قابل اش یتیشخص یرو یکی

 ! نکرده  لزم -

 : کرد اصرار ارغوان 

  لتونیتحو اول  روز مثل و کنمیم زشیتم من دی اریب در شما -

 دمیم

 نکرده  یراض را فرهان تا نداشت الیخ و بود آمده   بند اشکش

 ! بگذرد اتفاق نیا کنار از ساده 

 ! خواد ینم گفتم - 
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 یخرابکار به طفق و برده  ادی از  انگار را زیچ همه و غصه و درد 

 ! کردیم فکر دشیجد

  اول روز مثل فردا.  من با اش هیبق.  دیاریب در لباستونو شما - 

 روش یلک چیه کنمیم یکار  هی.  دیاریب در.  دمیم لشیتحو

 ! دشی اریب در دیکن لطف  شما.  نمونه

 ای دیفهمینم  واقعا ردخت نیا.  دیکش صورتش به یدست فرهان

  در ابرو!  کردیم ترش کلفه لحظه ره! زدیم راه   آن به را خودش

 : گفت حرص با و دیکش هم

  ارم؟یب در نجایا -

  از خوشحال و داد تکان سر  فرهان منظور به توجه یب ارغوان

 :زد لب است کرده  اش یراض بالخره  نکهیا

 ! بله-

 از.  کند صحبت او اب پرده  یب  و رک داد حیترج فرهان بار نیا

 !  بفهمد را  منظورش که دو ب  یزیچ از تر پرت دخترک قضا

  ؟ ستی ن تنم یزیچ ریز  نیا یدونستیم -
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 تا ش نظر از.  بود  دوخته فرهان  صورت به را شی چشمها ارغوان

  بود تشیجنس و او از ریغ یکس  به فرهان لتیتما که یوقت

  نباشد تنش که هم یزیچ خب!   آمد ینم شیپ  شانیبرا یمشکل

 به هیشب یکی را هانرف د یشا !  کردینم دایپ یربط ارغوان به

 که البته!   بود اش یزندگ در  که یدختر هر  ای!  دید یم پرستو

 اما بود مردانه حد از ادیز دوستانش به بودن هی شب یبرا فرهان

 :گفت گرید بار فرهان!  کند شد یتهد یخطر کردینم فکر هم باز

  ؟ برد ماتت چرا - 

 :  آمد حرف به ارغوان اما.  است برده  ماتش ترس از کردیم لایخ

 بهم رو لباس بعدا  دیتونیم دیدار  مشکل و دیناراحت خودتون اگه -

  کنم؟ زشیتم  دیبد

  دختر نیا که دی رسینم هم عقلش به.  دیپر بال  فرهان یابروها

 تعجب علمت به هیشب  صورتش!  باشد فکرروشن و راحت انقدر

 اصل .  خوردیم آب کجا از آرامش همه نیا دیفهمینم.  بود شده 

  هم باورش در!   نبود دخترک ی مسخره  افکار  به اسشوح

 !  گذردیم عقل یب  دخترک سر در چه  که دیگنجینم
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 !  ؟ ومدنین چرا کارگرات برس کارات به برو - 

  الیخ!  بردارد سرش از تدس  دیشا تا گفت  تحکم با را نیا

  را لباسش نداشت دوست.  بترساند نآ از شتریب  را ارغوان نداشت

 البته و ردی بگ او چشمان مقابل را اش اسلحه و رداویب در تن از

  یکس به تا ببندد را دهانش یجور  کی شود مجبور هم آن از بعد

 ! کردیم لطف دخترک به  اصل در!   نزند اسلحه آن از یحرف

  شیبال  ی دکمه دو و دی کش اش مردانه راهنیپ ی قهی به یدست

 شده  میتنظ فرهان دست حرکت با نگاهش ارغوان . کرد باز را

 یحالت در اما حرکتش  هر مرور  و او به زدن زل بود  یادب یب.  بود

 !  کند فکر معاشرت آداب  به یلیخ که نبود

 !  انیم تر رید کمی -

 :  گفت و زد  یپوزخند فرهان

 !  گرفتن ادی فرماشون کار  از رو رفتن و اومدن  میتا سر -

  از شیها مژه  هم هنوز.  دوخت فرهان  صورت  به چشم نارغوا 

 دنی د از کلفه و حوصله یب فرهان.  بودند ده یچسب  هم به اشک
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  به و دیکش رونیب را اش یبیج دستمال ارغوان فیکث صورت

 :   گرفت  سمتش

 ! ؟ یت سه یدختر چجور تو ؟ یندار همراهت هم نهیآ -

 : کرد باز لب اراده  یب ارغوان

 ضمن در!  بندازه  نگاه  هی خودش به آدم دیدینم زه اجا که شما - 

.  شده  قطع  جممیگ سر!   خوبه سرمم وضع تونیاحوالپرس از

 یازین

  سر رمیم النم!   خوبه ممیروح حال!  دی ببر هم  دکتر منو ستین

 ! کارم

.   برداشت نی زم یرو از را فشیک و شد خم زد  پس را دستمال 

 یب اما دیچیپ  تنش در یدرد و داد ییصدا شدنش  خم با کمرش

  فرهان.  رفت ها پله سمت به و کرد راست قد آن  به توجه

 افتاده  کار از بدنش از ییجا هر  حداقل که بود شده  راحت الشیخ

 !کرد یم کار ساعت  مثل زبانش باشد

 و انداخت بود  رفته ارغوان که یریمس و ها پله به  ینگاه فرهان 

 ارغوان واقعا.  دیکش هم در ابرو.  برگرداند بشیج به را دستمال
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! ؟ است کردن محبت و یکش تنم آدم فرهان بود کرده  الیخ

 که یریت  تک با یراحت به  فرهان بود بلیس ارغوان حال اگر

 ک یشل

 !  اوردیب در پا از را او  توانستیم کردیم

 سمت به و دی چرخ وارش وانهید ی هی گر و دخترک به توجه یب

  راه  ارغوان ی شده   دار حهیجر احساسات به توجه یب.  رفت در

 به بال  ی پنجره  از ارغوان.  فتگر  شیپ در را یاصل ساختمان

 متنفر خودش از!  شمردیم را   شیقدمها و کردیم نگاه  سشییر

 دیکشیم خجالت خودش از اصل !  است شکسته او مقابل که بود

  که بود کرده  یفکر چه خودش با!  است کرده  هیتک او به که

  اعتراف خودش به توانستیم! ؟  بود شده  نزایآو  کمرش  به آنطور

  او هم باز بود که چه هر اما!   بود یخواستن عطرش یبو که کند

  بود عمرش حرکت نیتر یا حرفه ری غ کارش نیا و بود سشییر

 .  فرستاد  رونیب حرص پر را نفسش و بست را  شیچشمها! 

 : کرد زمزمه خود با و شد تمش  شیانگشتها

 !   ادینم  بر دستت از یکار گهید ! کن فراموش رو امروز - 
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 او که یروز!  شودیم یبهتر روز فردا که دادیم ی دلدار  را خودش

  افکارش ییصدا!  زندینم گند فرهان   قول به و کند ینم یخرابکار

 : کرد پاره  را

 ؟ دییبال  گانهی خانوم ،  مهندس خانوم -

  و کرد مرتب سر یرو را شالش.   بود شی کارگرها از یکی یصدا

 :  داد جواب

 . نییپا امیم الن.  بالم -

  با و دیکش رونیب را اش یب یج و کوچک ی  نهیآ اش کوله از

 انزجار با بود آمده  اش چانه یک ینزد تا که یلعنت و اه یس رد دنید

 : کرد زمزمه و دی کش هم  در را صورتش

 ابد تا! ؟ یکنیم هم یزبون بلبل  یدسایوا ات افهیق نیا با - 

 ! زنمی نم ملیر گهید

 خودش به رگید  بار و دی کش شی چشمها ریز را دستمال حرص با 

 زده  گند شتریب کرده یم هم را  فکرش که یزیچ از کرد اعتراف

 !  است 

 :  دیدو جلو بلفاصله ینبو و شد  خانه وارد فرهان
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 .....  قرب د ی بریم فیتشر -

  نگاهش تعجب با و گرفت دهان به زبان انفره لباس دنید با

 سر را اش یلعنت و نحس روز و  دخترک از حرصش فرهان.  کرد

 : کرد یخال ینبو

 !  اریب رهنی پ هی برام باش زود ؟ برده  ماتت -

 مقابل از که دینکش هیثان به و داد تکان ش ی پاها به ینبو 

  دخترک به کردیم یسع که  بار هر!   شد دور  فرهان یچشمها

 ار  خواهدیم که یزیچ شیها یوراج یل  لبه از و شود کی نزد

 فرهان بتواند  که دبو وارد آنقدر حتما!  آورد یم بال  یگند بفهمد

 را فرهان اما!   ندهد او به یاطلعات و کند  دور خودش از را

  دانستیم اش گذشته مورد در یزیچ اگر مطمئنا.  بود نشناخته

  بچه یها یباز  به تن که ستی زیچ آن از تر باهوش که دیفهمیم

 !   بشود اش ساده  و وار وانهید رفتار خام و  بدهد او ی گانه

        **   *** 

 تازه  جان که انگار ماه مهر دنیرس و دیجد یلی تحص سال شروع

 از یکی هم منوچهر  تماس البته.  بود کرده  ق یتزر  ارغوان به یا
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  تسا سالم پدرش دانستیم که نیهم!  بود خوبش حال لیدل 

  یکار بالند و  رفته شهرستان به  بود گفته.  شدیم راحت الشیخ

  ارغوان.  کند  صاف ار شیها ی بده بتواند تا ستی حساب و درست

 و کندیم  پرداخت را اش ی بده تمام که بود کرده  مطمئنش

 وضع به حواسش و برسد  خودش به یکم  فقط بود خواسته

  هم گرید بار دو چهری پر با دارشید نی آخر از بعد. باشد سلمتش

 گرفته ده ی ناد  را شیسهاتما  ارغوان بار هر اما  بود گرفته تماس

 و بود سالم  بدنش.  ردیبگ  قهدص او از نداشت الیخ.  بود

 . کند کار توانستیم

  گرفتیم صدقه او از ای دادیم چهر ی پر ی خواسته به تن دیبا چرا

 یرو وجه چیه  به نداشت الیخ  و بود یراض خودش میتصم از ؟

 !  بدهد او نشان خوش

 حال  و رساندیم را پاشا به  مربوط اخبار مژگان گرید طرف از

 قلب از یحرف مژگان.  است  گشته  بر پاشا که  دانستیم ارغوان

 خاطر به که  دیرسیم عقلش آنقدر.  نزد اش ییدا ی شکسته

  تا ارغوان آمد ینم بدش اما.  نباشد  ریدلگ ارغوان از یمنف جواب

  ارغوان ی برا هم باز وجود نیا با.  بماند شان خانواده  در ابد
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  از یخواستگار چیه که انگار.   شد یشگیهم خوب دوست همان

 ! نداشت  وجود داابت

 از را ماه  مهر یخوش سر تمام  توانستیم که بود یزیچ کی فقط

  کنش خرد اعصاب شاگرد سایمل حضور هم آن و ردیبگ ارغوان

  بسته دستش هم  یطرف از.  داشت یناسازگار سر  هم باز که بود

  هر.  باشد داشته اش اده نوخا با یصحبت چیه  توانستینم و بود

  کردیم احساس رفتیم کلسشان به دادن درس یبرا که یروز

  روزها نیا که خصوص به!  دهدیم دست از را ش ی موها از یمین

  یبار هر و بود کرده  شروع هم  را شیدوستها به گفتن راه یب و بد

  زدیم یحرف کند برقرار صلح دوستانش و او نیب کردیم یسع که

 ! کردیم پنبه را بود کرده  رشته ان ارغو چه هر که

 سایمل با ظهر تا که بود یلعنت یروزها همان از یکی هم روز آن

  شدیم فرهان ی خانه یراه رمق  یب و خسته و بود  زده  کله و سر

  در فرهان روز  از ساعت آن دانست یم که شهیهم معمول طبق . 

  و فرستاد شی برا و گرفت خانه و خودش از یعکس  ستین خانه

 رنگ و خسته  صورتش آنقدر.  کرد اعلم را خانه به شورود

 چه اما!  آمد بدش خودش از عکس دنید  با که بود ده یپر



 

546 
 

 مهرسا .  مسلخ

 دوست فرستادیم فرهان یبرا  که یعکس اگر داشت یتیاهم

 که خانه یاهو یه شد وارد آنکه محض به!  نه ای باشد یداشتن

. کرد جلب را توجهش نداشت اش یشگیهم حالت به یشباهت

 ینبو.  دیچرخ یاصل ساختمان  سمت به نگاهش و کرد دنک قدم

  آمد و رفت در مرد ی خدمه نیچند و کردیم صحبت یمرد با

 یبرا.  برسد کارش به ارغوان دادینم اجازه  یکنجکاو.  بودند

 :  گفت فاصله آن از  بلند یصدا با اوردیب در سر آنکه

 !  ینبو  یآقا سلم -

 دست.  چرخاند  سمتش هب  سر ارغوان ادیفر  دنیشن با ینبو

 داد تکان سلم ی نشانه به یراب چند و مانده  هوا  یرو دخترک

. 

 به و گفت یزیچ مرد به رو و داد تکان  شیبرا یدست هم ینبو

 : ستادی ا او به مانده  قدم چند.  برداشت قدم ارغوان سمت

 ؟  دیدیرس تازه  - 

 ؟ دیخوب.  هبل - 
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  ارغوان که یجور.  نشست ینبو یلبها یرو  محو یلبخند

 !  بود خنده  به هیشب یز یچ ای است ده یخند واقعا!  دینفهم

 ؟ چطوره  کار.  ممنون -

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 آدم واسه نفس وروجکا نیا یول  گذشته مهر از ست ین هفته دو -

 یرو درو بود رفته ییدستشو وت  شونیکی امروز!   که ذارنینم

  دادینم جواب م ی زدیم صداش هم یچ هر.  بود کرده  قفل  خودش

 اومده  خانوم بالخره  تا  میدیکوب  در به و میزد صدا انقدر خلصه

 ی جاذبه به تو  بچه بگم خواستیم دلم.  برد خوابم گهیم رونیب

  توالت چاه  سر کرده  حفظ تعادلشو یچجور! ؟ یندار  اعتقاد نمیزم

.  برده  خوابش نشسته کیش  میبگ که ستین هم  یفرنگ  آخه! !

  زنده  و میمرد ما.  ینبو یآقا  ندم تون دردسر نکهیا خلصه

 . رونیب اد یب ییدستشو از بچه  نیا تا می شد

  بودند ده یپر بال  یکم شیلبها حال  و بود افتاده  خنده  به ینبو 

  مهادا را حرفش حال همان در!  داشت یتازگ ارغوان یبرا که

 :  داد
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  ؟  اومدن گرا کار -

  رو دی بود داده   دستور که ییکارا.  هستن مشغول صبح از.  بله -

 . ندیم انجام

 . شما از یمرس -

 ارغوان لحظه همان  که شود دور  خواست و داد  تکان سر ینبو 

 :گفت

 . داره  فرق  شهیهم با انگار.  شلوغه خونه چقدر امروز -

  یخونسرد با ی نبو.  کند ترلنک را اش یکنجکاو بود نتوانسته 

 :  داد جواب

 .  ستین شهی هم مثل چون -

 ینبو به را یحساب  ستدر یجوابها اسکار داشت دوست ارغوان 

  ی جواب به و چاندیبپ را او بود شده  ساخته مرد نی ا که انگار!  بدهد

 : گفت و زد مهین  و نصفه یلبخند!  نرساند دیبا که

 !  هستش  شهیهم مثل مکرد فکر من شد راحت المیخ خب - 

 : گفت عیسر ارغوان که کرد نگاهش تنها ینبو
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 .  برسم کارام به من - 

 . دیکنیم لطف -

 همان در.  رفت  کاره  مهین ساختمان سمت به ینبو به پشت 

 : زد غر خودش با حال

  جواب کلمه ه ی مرد نیا از که  نه!  یپرسیم که  چه تو به خب -

 !  ادیم در

 لبخند و دی دو سمتش به یخوشحال با.  دید را فرخنده  راه  انیم

 :  گفت لب به

  ؟ نکردن که تتیاذ  کارگرا ؟ یچطور سلم -

 :  نشاند لب یرو  یلبخند فرخنده 

 ؟ یخوب.  یتیاذ چه بابا نه!  سلم -

  ؟ ستی ن شلوغ یلیخ خونه امروز گمیم.  ستم ین بد.  آره  - 

  شان ده در حرف که بود نی ا در ینبو با فرخنده  فرق حداقل

  را خانه تعااطل  نیکمتر که بود خاطر نیهم به  دیشا !  ماندینم

 !  دادندیم او به
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 خانوم نگار.  کننیم آماده  رو خونه دارن.  آقاست تولد فردا -

 . دادن  دستور

 : دیپر بال  ارغوان یابروها

 !  ماشال  خوره یم کشیش اخلق به چقدرم! ؟ ماهیه مهر آقا -

.  رنیگیم تولد برادرشون یبرا سال  هر عادتشونه خانوم نگار -

 . ستنین زایچ نیا بند و دیق در ادیز آقا

  نویا که نه وال .  ایگو  ندارن یخوب  ی ونهیم یخوش با آقا اصل  -

 جز من!  دوره  به آدم از کل !  بگما یزیچ ای یدشمن یرو از

  اطرافش  و دور رو کس چی ه روزه  هر یتکرار یآدما نیهم

 هم مرد.  باشن یفرار ازش اگه دارن حق  مردم خدا به.  دمیند

  دیبا هیبق  پولداره  کرده  الیخ حال  ؟ شهیم  خلت گوشت انقدر

 الن نارویا که نه حال  ؟ کنن کرنش  و بشن راست و خم جلوش

 ندارم  یکس از یترس اصول  من.  گمیم باشه خودشم!  بگما تو به

! 

 !  بگو خب - 
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 آمده  در او از ییصدا یحت نه و خوردیم تکان فرخنده  دهان نه

 : گفت  باشد شده  جیگ که انگار و زده  وحشت ارغوان.  بود

 

  در کجات از رو صدا خوره ینم تکون دهنت جان فرخنده  -

 ؟یاریم

  ارغوان و کرده  اشاره  که بس از  بود شده  گشاد فرخنده  یچشمها

  بعد و دی رس گوشش  به سرش پشت از ییپا یصدا.  بود ده ینفهم

 که انگار اما ستین خانه کردیم الیخ که یلعنت ی صدا همان هم

 :  دی رس گوشش به کرد، یم فکر اشتباه 

 یترسینم یگینم مگه.  بگو خودم به ایب رو حرفا نیا ی همه -

 !؟

  ارغوان و کرده  اشاره  که بس از  بود شده  گشاد فرخنده  یچشمها

  بعد و دی رس گوشش  به سرش پشت از ییپا یصدا.  بود ده ینفهم

 که انگار اما ستین خانه کردیم الیخ که یلعنت ی صدا همان هم

 :  دی رس گوشش به کرد، یم فکر اشتباه 
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 یترسینم یگینم مگه.  بگو خودم به ایب رو حرفا نیا ی همه -

 !؟

 که فرخنده  صورت به التماس با.  بود زده   خشکش ارغوان

  باز را دهانش خواستیم او از که  انگار و بود زده  زل بود مقابلش

  بسته دهان با  که بوده  او مدت نیا تمام که بفهماند وا به و کند

 وحشت یچشمها اما.  آورده  یم در را فرهان زدن حرف یادا

 ! است کنده  را خودش گور که فهماندیم ارغوان به او ی زده 

  بود شده  کنترل قابل ریغ که یخشم  و هم در یابروها  با فرهان 

  همان در. کرد کمتر را نشانیب ی فاصله و برداشت جلو به یقدم

 :  گفت فرخنده  به رو حال

 .  بزن گرا کار به سر هی فرخنده  -

 به.  کند رها خدا  امان به آنجا ا ر دخترک آمد ینم  دلش فرخنده 

  دلسوزانه!   ستین کارش در  یبخشش دانستیم که خصوص

 : گفت

 . آقا  زدم سر تازه  -

 :  گفت یشتریب تحکم با فرهان 
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 ! بزن سر گفتم - 

 از یسخت به و داد تکان سر.  دی پر صورتش  از گرن فرخنده  

 کار یصدا.  رفت داخل به  و گرفت رو ارغوان تمسلم نگاه 

 عقب به زمان کردیم آرزو ارغوان و آمد یم کارگرها نکرد

 کارگرها کنار و ببندد را  دهانش شهیهم ی برا او و برگردد

  بچرخاند سر  توانستینم ترس از که یحال در!   شود کار مشغول

 : کرد زمزمه خودش با

 !یلعنت ببند ،  ارغوان ببند -

 ! ندامیم استفاده  یب شی برا شهیهم اما بود شعارش که یا هجمل 

  حال همان در و برداشت ساختمان پشت سمت به یقدم فرهان

 :   دیغر

 !  ایب دنبالم -

  راهنیپ آن با.  چرخاند فرهان  سمت به سر  ارغوان بالخره  

  شلوار و بود زده  بال  آرنج تا را شینهایآست که یمشک ی مردانه

  نیا با!  بود شده  مرگ ی فرشته به هیشب رنگ  همان به یاسپرت

.  نداشت کردنش دنبال و رفتنیپذ جز به یا چاره  انغوار وجود
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 با و آهسته شیقدمها.  افتاد  راه  به دنبالش و برداشت قدم

  . بود نگذاشته خانه قسمت  آن به قدم حال به  تا.  بود اطیاحت

 نیا در نه و حال آن با نه اما.  ندیبب را آنجا بود  شی آرزو که البته

  نظر در شی برا سخت یمجازات فرهان دانستیم که یطیشرا

 !  است گرفته

  پشت به ینگاه مین ساختمان دوم طبقه ی پنجره  از شهیهم

 خوش جا ی ا گوشه که یسنگ مکتین.  انداخت یم ساختمان

  آنقدر.  آمد  یم هم تر شکوه  با  نظرش به کی نزد از بود کرده 

 بدهد لم آن یرو  آمد ینم بدش انارغو که بود بیعج و بزرگ

 فرهان از اگر که.  کند مهمان یفلس چند به را خودش و

 ! کردیم را کار نیهم قطعا  دیترسینم

. داشت خانه آن اصالت از نشان ده یکش فلک به سر یدرختها 

 به که یکمک قلحدا و کند جادو توانستیم را ارغوان  که یزیچ

  انگار و شدیم ق یتزر  شیرگها به که بود یآرامش نیهم کرد او

 !  کردیم آماده  مجازاتش یبرا را خودش

 و یچوب در  به و کردند ی ط را بود مقابلشان که یسنگ راه 

  دید هم دوم ی طبقه همان از.  دندیرس یبلند نسبتا یحصارها
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 و ادیز یدرختها که خصوص به.  نداشت قسمت نیا به یخوب

 که یدیکل با فرهان!   شدیم حصارها طرف آن دنید مانع بلندش

 . کرد باز را در قفل دیکش رونیب بیج از

  انگار.  دیکش  یک سر و کرد غلبه ترسش بر ارغوان یکنجکاو 

 نظر به که یچوب  در!   بود تاب یب در نیا پشت دنی د یبرا که

  به قدم ارغوان از جلوتر فرهان و شد باز هم از آمد یم محکم

 : گفت او به رو و گذاشت داخل

 .تو ایب -

 وندب اما شد یم مردد رفتن یبرا و کردیم مخالفت دیبا نامطمئ

 راه .  گذاشت  داخل به قدم فرهان سر پشت دی ترد یا لحظه

 دو و بود کرده  دایپ امتداد یچوب  یحصارها آن پشت تا یسنگ

 انرشیمس یرو و شده  احاطه بلند یدرختها ی  لهیوس به طرفش

  یباق نور یبرا  ینفوذ راه  چیه که ییجا تا.  انداخت یم هیسا

 لبه از توانستیم یفیضع و  جان کم نور دیشا .  گذاشت ینم

  سر ارغوان که نیهم.  کند  نفود نییپا به درخت همه آن یل 

 با.  بود ده یرس یسنگ راه  یانتها  به را فرهان بود  اطرافش گرم

  به که انگار دشی ترد و شک تمام اش یکنجکاو و ارغوان دنید
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  به بود او یجا  یگرید کس هر امطمئن.  بود شده  لیتبد قتیحق

 کردیم ی سع حداقل ای دی ترسیم ندیکش کله و یفضول یجا

  سرک نیهم  یبرا ارغوان که انگار اما.  کند  هیتوج  را خودش

  به چشمش لحظه  همان!  بود گذاشته خانه نیا  به قدم دنهایکش

 ،  درختها!  بود بهشت  از تکه کی مثل جانآ.  افتاد یچوب ی کلبه

 در و خوردیم چشم به جا هر که ییگلها و  طیمح یسرسبز

 به شدیم ده ید یمخف اطیح آن  از یا گوشه که ییاآبنم تینها

 ! کردیم خانه آن ی نقطه هر از  تر یداشتن دوست را  آنجا نظرش

  نگاهش.  نشست آن یرو و رفت یچوب مکتین  سمت  به فرهان

 :  زد هم بر را افکارش و دوخت وانارغ  به را

 ؟ برده  ماتت اونجا چرا -

 ییبایز از  و دبرگردان حال  زمان به را ارغوان فرهان یصدا 

.  دوخت مرگش ی فرشته به را نگاهش.  گرفت چشم طیمح

!  آمد یم او به آنقدر یمشک پا تا سر یلباسها آن که بود بیعج

  وجود با!  دوب  کن خرد اعصاب کچل همان نظرش به هم هنوز

 ی همه

 !  ندیبنش ارغوان دل به هک نبود یزیچ اش یظاهر  یتهایجذاب



 

557 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !  نداشتم یرمنظو...  اصل من..  من -

  ادی از را ترس  قهیدق چند یبرا فقط.  افتاد جانش به ترس دوباره 

  چه هر دارد حضور خانه نیا  در یوقت تا دانستینم.  بود برده 

  از چقدر  هر و کند ینیشن  عقب چقدر هر ،  است بهتر بترسد

 است کرده  کمک  خودش به رد یگب فاصله خانه آن یاهال یزندگ

 !  دیفهمیم و دانستیم را اه نیا ی همه لحظه آن کاش. 

 : گفت و  کرد مکتشین به یا اشاره  فرهان

 ! نیبش ایب -

 اگر که بود کوچک آنقدر مکتین.  نخورد تکان  شی جا از ارغوان

 الیخ.  کردی م برخورد فرهان درشت اندام با مطمئنا نشستیم

.  کردیم نگاهش ره یخ فرهان.  ردبخو تکان  شی جا از نداشت

 و نبود اخمش از یخبر.  دیبار یم آتش شیچشمها از که انگار

 شده  اش یشگ یهم ترسناک  یخونسرد به هیشب   صورتش حال 

  به گرید بار فرهان برنداشت  قدم از قدم ارغوان که یوقت!  بود

 ؟ ستین یدی جد آدم من اطراف و دور یگینم مگه -: آمد حرف

 !  بزنم حرف!  کنم معاشرت باهات  امخویم نیبش ایب
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 در که ییحرفها تمام ش نظر از.  نخورد انکت  هم  باز ارغوان 

 یقتیحق منکر د ی با چرا!   بود محض قتیحق بود زده  فرهان مورد

 ! شد؟یم بود که

 امان اام.  گفتیم خودش به را نهایا تمام و داشت  جرات کاش

  جانش به یبد یسرما و گرفته  را بدنش سرتاسر  که یازترس

 !  ختیریم

   ارغوان شد مطمئن یوقت و کریم نگاهش ره یخ  هم هنوز فرهان

 داد حالت ر ییتغ صورتش بالخره  بردارد قدم از قدم ستی ن قرار

 !   دیرس سر به وصبرش

  دخترک به را خودش قدم دو با  و شد بلند مکتین یرو از عیسر

  ارغوان هک بود یناگهان آنقدر.  ستادیا اش نهیس  به نهیس.  ندرسا

 : کرد باز را دهانش و بست ترس  از را شیچشمها

 یبد حرف  خواستمینم اصل !  رمیگیم پس گفتمو  یچ هر - 

 نه البته.   دیداد  بهم که هستم یکار و شما ون یمد من.  بزنم

 نیهم بخ یول .  وقت هی دینش متوجه اشتباه  بردتونم بگم نکهیا

  ازتون مد ب نشون رو خودم تا دیداد بهم رو فرصت نیا که

  که زبونم اریاخت.  زدم حرفارو اون که شد یچ دونم ینم.  ممنونم
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 هم یلیخ دور  از که وفادارم کارمند هی من!  ستی ن خودم دست

 رو یچ دونمینم خب!  نه که نیتحس البته.  کنمیم نتونیتحس

  نیتحس یحساب رو تونخون حداقل یول.  کنم  نیتحس دیبا

 کار نیبهتر دمیم قول.  بهشته از کهیت هی نجایا نظرم به و کنمیم

 ! ببندم دهنمو خونم نیا  تو یوقت تا و مبد انجام براتون رو

  به شیحرفها نکهیا از فرهان  و بود بسته شی چشمها هم هنوز

 یطولن یکم  نشانیب سکوت!   دی کش یراحت نفس ده یرس انیپا

  باز هم از آرام و ترس با را شی پلکها ارغوان که ییجا تا. شد تر

 ! کرد  فرار  آن از بشود که  نبود یزیچ فرهان یچشمها کرد

 ! ؟ دیببخش -

 !   بود ده یپرس یسوال  را اش جمله

 حرف به فرهان!  نه ای ردیگیم قرار   عفو مورد دانستینم که انگار

 : آمد

 یآدما  اطرافم و دور ندارم عادت!  وفاداره  یآدما یجا نجایا - 

 .  دارم  نگه رو خائن

 :  کرد باز لب ارغوان
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 ...  خائ که نکردم یکار یعنی!  ستمین خائن من -

  حرفش انیم اش مانده  باز دهان و ارغوان به توجه یب نفرها

 : دیپر

 و کنمیم صبر.  کنن رفتار درست تا دمیم فرصت همه به من -

 . بدن  نشون بهم رو خودشون که یوقت  تا مونمیم منتظر

! ؟ زدیم که یحرف  ای بود ترسناک فرهان لحن. برد  ماتش ارغوان

  شیدستها یرد خونس  با که یحال  در و کرد کج  را سرش فرهان

 :  گفت بردیم بیج به را

 ؟ شهیم یچ بشه ثابت دیبا که یزیچ خلف اگه یدونیم -

  شده  خشک شی گلو.  داد قورت یسخت به را دهانش آب ارغوان 

 نیا کردیم یسع چرا اصل  ؟ بود ترسناک رقدان آدم  نیا چرا.  بود

  سمتش به  گرید یقدم فرهان ؟ کند شتریب و  شتریب را وحشت

  نییپا را سرش.  نشاند شیلبها ی گوشه یشخندی ن و برداشت

 اش یناگهان حرکت.  رساند ارغوان گوش به را شیلبها و برد

 کنار!  نداشت  حرکت قدرت اما بپرد جا از  ارغوان شد باعث

 : کرد زمزمه گوشش
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 !  مدینم امون بهش  و نجایا ارمشیم اونوقت -

 لحظه ره داشت  حتم که بود شده  گرد آنقدر ارغوان  یچشمها

 فرهان عطر یبو!  بپرد رونیب  چشمش ی کاسه از دارد امکان

  چندان که  بود برده  ماتش آنقدر اما.  کرد نوازش را اش شامه

 !  نکند نوازش  شامه دیجد یبو به یتوجه 

 : کرد زمزمه لحظه همان

 !  ؟ دشیکشیم -

  گفت سوالش به  توجه یب و گرفت  فاصله نارغوا از یکم فرهان

 : 

 . سوزوند رو دومت فرصت یزد  هک ییحرفا -

 :  گفت عیسر  و برد ادی از را بود ده یپرس که یسوال ارغوان 

 ؟ بود یچ شیاول! ؟ دوم -

 منم و حماقت به یبزن رو خودت ؟ یکن یباز ی نجوریا قراره  -

  بسوزه؟  برات دلم

  ... ادینم ادمی یزیچ واقعا -
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  نمیماش تپش که یموقع اون.  کنم یادآوری بهت بار هی بذار -

 از نمیا.  یسوزوند رو فرصتت نیاول یبود کرده  می قا خودتو

 نیسوم.  دمیم فرصت بهت دارم معمول حد از شتریب.  شیدوم

 !  شی آخر شهیم خطا

 و بود داده  نشانش را آنجا فرهان.  کردیم نگاهش هنوز ارغوان 

  خودش اریاخت به را زهایچ یباق .  بود کرده  حجت اتمام شی برا

 یمخف اطیح آن  از سر ارغوان زود  یلیخ بود مطمئن و گذاشتیم

 کلبه یرو توانست یم هم هنوز را کنجکاوش نگاه .  اوردیم در

 ند یبب

 !؟ بود مفهوم -

 و نشست مکتشین یرو و برگشت فرهان.  داد  تکان سر  ارغوان

  داد هیتک عقب  به را شسر و گذاشت مکتین یبال  را شیدستها

 : گفت  حال همان در .  بست پلک و

 !   یبر یتونیم.  رمیگیم ده ی نشن حرفاتو -

  بود گذاشته  خانه آن به قدم یوقت از.  بود شده   خشک ارغوان

 با اصل  ؟ بماند آنجا بود عاقلنه.  بود شدن دیتهد  حال در مدام
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 و دیخشکیم  فقر ی شهیر کاش! ؟ بود مانده  هنوز  شجاعت کدام

  فکر  پدرش به کهآن بدون برود و کند رها را کار  نیا توانستیم او

 .. کند

 به یگرید نگاه  و کرد باز را  فرهان یچشمها ارغوان سکوت

 :  گفت حال همان در.  انداخت دخترک

 ! ؟ رمیبگ پس حرفمو یخوایم -

 : گفت عی سر.  خورد یسخت تکان ارغوان 

 !   خوش روز - 

 :  کرد زمزمه  خودش با!  دیدو یچوب در ات بایتقر فرهان به پشت

 ! ؟ واقعا !؟ خوش روز -

 و زدیم ییحرفا روزها نیا!  خوردیم حرص بود زده  که یحرف از 

 زیچ همه که انگار.  نبود خودش  اریاخت به که  کردیم ییکارا

 سخت سییر نی ا شیپ خطش  چوب تا دادیم هم دست به دست

 ! شود  پر ریگ

 مدام که ییها خدمه و اطیح یشلوغ  نیب نیا و  کرد کار عصر تا

 عاشق  او.  کردیم دلگرم را  ارغوان بودند آمد و رفت حال در
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 انگار دیدیم شلوغ  را خانه روز آن که نیهم اصل .  بود یشلوغ

  یاتفاقات بایتقر!  بودند کرده  ق ی تزر بدنش به یمضاعف انرژی که

:  ۶ دحدو ساعت!  بود کرده  پاک ذهنش از بود گذرانده   سر از که

 یرو یایدر لیتکم و یطراح حال در شهیهم  مثل و بود ۳۰

 . بود وارید

  شی قلمو حوصله با و بود گذاشته چشم یرو را  بشیعج نکیع 

  نیا بر.  دیبخشیم جان شیایدر به قبل از شتریب و دادیم تکان را

 بر یسخت یطراح هر  پس از تواندیم نکشیع وجود با که بود باور

 اما.  داشت نکیع به یازین نه و بود فیضع چشمش  نه. دیایب

  که دارد اجیاحت یزیچ به بود کرده  احساس یطراح نیح روز کی

 یزیچ و اوردیب  ذوق سر را او بتواند که یزیچ.  باشد  یهنر یکم

  نکیع آن  زدن با بار هر حال !  باشد خودش مخصوص  که

!   کند خلق  جذاب یها طرح تواندیم قبل از شتری ب کردیم احساس

 !  ماندیم قدرت دستمال مثل شی برا

  کمکش کارگرها رفتن و مانختسا سکوت و  بود کارش غرق 

 پاشنه یکفشها یصدا حال  همان در.  باشد  متمرکز تا کردیم

.  بچرخد عقب به بلفاصله شد باعث و دیشن ها پله یرو را بلند
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 و نشاند لب یرو یلبخند ارغوان اریهوش یچشمها دنید با نگار

 :  گفت

 ! امیب  صدا و سر یب نداد اجازه  مکفشا -

  : گفت عیسر ارغوان 

 .  دیباش راحت.  دییبفرما!  سلم -

 یرو از لبخند.  داد تکان سر و انداخت اطراف به ینگاه نگار

 لب نگار.  دادیم آرامش ارغوان به نیهم و رفتینم کنار شیلبها

 : کرد باز

 تونمیم اما داره  کار یلیخ هنوز نکهیا با.  شده  خوب یلیخ - 

 . شهیم نجایا عاشق   فرهان بگم

  دانستیم دیبع  که البته.  نشاند لب یرو تیرضا دلبخن  ارغوان 

  به هم باز اما نداشت  یدیام چیه !   دیایب خوشش  یزیچ از فرهان

 : گفت و نشاند لب یرو یلبخند کارش از فی تعر نیاول عنوان

 دوارمیام -

  یرو را شیچشمها هیثان چند و  انداخت ایدر طرح به ینگاه نگار

 : کرد هزمزم تینها در.  داشت نگه ثابت آن
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 . ادیم خوشش طرح نیا از شتر یب همه از و -

 .خوره یم طبقه نیا یفضا به کردم فکر -

 :   دوخت ارغوان به را نگاهش نگار 

 زن هی بالخره .  یایبرم یچ همه پس از یدار که خوشحالم -

 .  نکنه دیناام مارو که  گذاشت  خونه نیا به قدم

 :  گفت و  زد لبخند ارغوان

  یآقا که چند هر.  کنمیم رو ام یسع تمام رماد.  دیدار لطف -

  نیا کنمیم یسع دارم اما.  دنینم یزیچ مورد در ینظر ایآر

 که یزیچ.  براشون کنم یساز  یشخص یحساب رو ساختمون

 .  ادیب خوششون

 … یراست.  ادیم  خوشش حتما - 

  تر ق یعم را لبخندش نگار.  بود  حرفش ی ادامه منتظر ارغوان 

 : گفت و کرد

 نمتیبب اونجا  شمیم خوشحال. ایب حتما.  فرهانه  تولد شب فردا -

. 



 

567 
 

 مهرسا .  مسلخ

 شدیم اگر البته. نداشت را منتظرانه ریغ دعوت نیا انتظار اصل  

  البته!  بود کردن حکم به هیشب  شتریب.  گذاشت  دعوت را اسمش

 از اما بکشد یاصل نتماساخ در  یسرک داشت دوست ارغوان که

 حال . ردیبگ فاصله   فرهان از بود داده  قول خودش به هم یطرف

 !  ماندیم یشوخ مثل! ؟ رفت یم تولدش به

 .. نکنم فکر یول دعوتتون از یمرس - 

  ارغوان نظر  به که یلبخند همان با.  دیپر حرفش  نیب نگار 

 : گفت آمد یم یمصنوع یکم

 جمع هی!  بشنوم مخالفت خوادی نم دلم.  میت منتظر شب فردا - 

 من که باشه نیا به حواست.  نههاموآشنا و دوست از یخودمون

 هر 

 نکهیا یپا به  بذار هم رو دعوت نیا.  کنمینم دعوت رو یکس

 . اومده  خوشم تیطراح از یلیخ

 تن و دوخت و دی بر خودش نگار.  بست را دهانش ارغوان 

  نگار رفتن با! ؟  دیوبگ یگرید  زیچ توانستیم مگر!  کرد ارغوان

  کردیم فکر تولد یکادو به دیبا حال .  کرد رفتن  قصد هم ارغوان
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 یزیچ چه مثل ! ؟ بخرد ایآر فرهان  یبرا توانستیم یزیچ چه! 

!  ؟ بخرد یز یچ اش علقه براساس  بخواهد که  دانستیم او از

  فکرها نیا تمام از کلفه تی نها در! ؟ دیپوشیم چه لباس اصل 

 : دیغر و فرستاد  نوریب را  نفسش

  اتونیمهمون کلس به من یگفتیم خب ؟یبود  شده  لل - 

 ! خلص و خورمینم

 یآنقدر.  داشت جانیه یاصل ساختمان دنید ی برا یطرف از اما

 فردا یمهمان فکر از!  بود یتینارضا به تظاهر شتری ب شیغرها  که

 !  بخوبد بتواند نداشت امکان شب

  به کاشت آرزو ی گونه یرو که  یا بوسه از بعد و دی رس خانه به

  سمت به که  بود نکرده  ضیتعو را شیهالباس هنوز.  رفت اتاقش

 یرو یلبخند و  انداخت آنها به ینگاه.  رفت اش ینقاش لیوسا

 آرزو هم لحظه همان و آورد در تن از را شیلباسها.  نشاند لب

 :  گذاشت مدق  اتاقش به

 .  بخور شام  ایب ارغوان -

 :  گفت و برداشت را A۳ یشاس تخته ارغوان 
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 ! جونت  نوش بخور تو.  زورآ دارم کار خروار هی من -

 :  دیکش  هم در ابرو آرزو

 !  دختر یشیم استخون و پوست ؟ گهید یکار چه - 

 : گفت و  کرد شیرانها به یا اشاره  ارغوان 

 من یچ  هر که بگردم دورت ! ؟ استخونه و پوست نایا - 

  به بذار شو ال یخیب رو بار هی ن یا !ملد به یدیم دل توام خورمیم

  برسم کارم

 . کردم درست غذا یکل -

  اما کرد ترک را اتاق لحظه همان.  نداد آرزو  به یجواب ارغوان

 آرزو یصدا به  توجه یب!  دیشنیم را کردنش غر غر  یصدا هنوز

 چند. کرد جستجو گوگل در را  نهافر اسم و برداشت را  لشیموبا

.  نبودند کارش مناسب کدام  چیه اما کرد دایپ  او از عکس ییتا

  نستاگرامی ا در  را اسمش بلفاصله و فرستاد  رونیب را  نفسش

  جستجو را هتلش نام بار نیا.  نکرد دایپ یزیچ  اما کرد  جستجو

 در تا.  کردیم رد را عکسها ذوق  با. کرد دایپ ی ا صفحه و کرد

  مورد در پست کپشن قسمت.  دیرس او از ی عکس به تیاه ن
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  زیناچ اطلعات آن به توجه یب.  بود اش یوگراف یب و هانرف

  داشت تن به یمشک و دیسف ی قهیجل.  داد عکس به  را توجهش

 پا به یمشک شلوار و تن به  آن ریز دیسف رنگ به یراهنیپ و

 .  بود کرده 

.  بود زده  هیتک یمشک وارید به و برده  بیج داخل را شیدستها 

  عامل ریمد تا  است لباس لمد کردیم الیخ دانستینم کس هر

.  بخواند را پست ریز یکامنتها  که نداشت حوصله و وقت!  هتل

  به دست بلفاصله بکشد صورتش از یری تصو فقط  دادیم حیترج

  بتواند بود دواریام. زد چشم یرو  را مخصوصش نکیع و شد کار

 اش چهره  از یطرح مطمئنا!  کند متما را کارش فردا تا

  هم یگرید ی ده ی ا حال هر به.  باشد یبخو ی  هیهد توانستیم

 ! نداشت 

************* 

  لباسش یها  سرشانه.  انداخت خودش به نهیآ در  ینگاه ارغوان

 یرو اخم با و دی رس آرزو که بکشد بال  یکم داشت یسع را

 : دی کوب دستش

 .  یکرد خراب  مدلشو!  نکن - 
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  ؟ ستین معلوم یادیز هام شونه  کمی آرزو -

 !   نکشته رو یکس  شونه سر ذره  هی حال .  ه ندبل نشیآست -

 . دارم استرس چرا دونمینم.  آرزو بده  حسم -

 یرقصیم آهنگ تا دو با اونجا یریم.  ینرفت تولد حال  تا انگار - 

  هیچ ست استر.  مادر گهید خونه یایم بعدش و  یخوریم کیک ، 

  ؟

 از که گفتیم مثل !  دارد اضطراب  چرا که د ی بگو انستوتینم

  و شدیم رفتنش مخالف کل  به آرزو آنوقت! ؟  ترسدیم سشییر

 رد که یوقت تا و.  دادینم هم را خانه آن در کار ی اجازه  یحت

  گذشتینم ترس نیا کنار از ساده  مطمئنا گرفتینم را  ترس نیا

 یسع طرف دو  از و دی کش لباسش ی سرشانه به  یدست دوباره ! 

 : کرد اخم آرزو که کند جمع را آن کرد

 .  ینجوریا نکن!  دختر  شی ندازیم افهیق و ختیر از خب-

 مویصورت یآب شلوار  و بلوز همون برم اصل  ؟ ستین یرو اده یز -

 !  بپوشم

 :  انداخت نیچ انزجار با  را صورتش آرزو 
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  ؟  خوره یم تولد درد به لباس اون -

  سبز راهنیپ.  انداخت نهیآ  به ینگاه هم زبا ینگران با ارغوان

  جذب و بلند ینهایآست.  بود کرده  تن  به شیپا  قاس وسط یرنگ

 ی یقه جز  به.  دیرسیم نظر به مناسب لحاظ هر از و داشت

 امتداد و گرفتی م خودش به یدلبر  حالت نهیس  مقابل که لباس

 همان  از درست و دیرسیم اش برهنه یها  شانه سر تا آن

 مدام ارغوان.  شدیم شروع لباس نیآست که بود ها سرشانه

 تیانه  در.  رفتیم او به غره  چشم آرزو و دیکشیم بال  را شلباس

 : دیغر و اوردین طاقت

 معلوم گهید یجا به نییپا فتهیم قهی یکنیم جمعش ینجوریا -

 ؟ ینکن که بگم ینجوریا دیبا حتما.  دختر شهیم

  ماندنش بال  و لباس ی هیق.  انداخت نییپا را  سرش ارغوان 

  آن ارغوان آنکه محض به. بود  سرشانه قسمت همان به یبستگ

 به را ندارش و  دار تمام و شدیم شل سلبا ی قهی دیکشیم بال  را

 : گفت و دی گز لب بلفاصله لحظه همان!  گذاشت یم شینما

 !  نداره  یچ یه که هم لباسه نیا!  بابا یا - 
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 یها شانه یرو  را ارغوان ی ه شد صاف یموها و آمد جلو آرزو

 : گفت و خت یر  اش برهنه

 .  شهینم معلوم هم یزیچ.  شد درست الن - 

 یا قهوه  یموها.  انداخت خودش به یگرید ه نگا ارغوان 

 لباس آن با اش ییانتها رنگ سبز یفانتز رنگ آن با روشنش

  ارغوان ظاهر و  پیت از آرزو که  هم چقدر هر.  بود شده  خوان هم

 !   گذاشتینم ریتاث  نفسش  به اعتماد در یا ذره  کردیم فیتعر

 نیگزیجا  و لباس آوردن در نیب ارغوان که یا لحظه همان

  بود مردد رنگش پا تا سر یلباسها همان از یکی با کردنش

.  کرد ییخودنما صفحه یرو  پرستو نام و خورد زنگ  لشیموبا

 : داد جواب بلفاصله

  ؟ یدیرس - 

  ؟ حاضرن پرنسس.  بله -

 .  اومدم زینر مزه  -

 : گفت درش ام به رو و کرد قطع را تماس

 .  رفتم من.  اومد پرستو - 
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 :  کرد زمزمه یلب ریز 

 !  ندارم  لباسم کردن عوض وقت گهید -

 : دیشن  را آرزو یصدا  دیپوشیم را شی مانتو که یحال در 

 یفتین راه .  رنیبگ آژانس برات بگو یبرگرد  یخواست -

 !  ابونای خ تو  ینجوریهم

 .  ببخوا  یبود خسته تو.  جان مادر  هست  حواسم -

 . نباش من فکر به تو.  باشه -

 خانه در سمت به و کاشت آرزو ی گونه یرو هوا  یب یا بوسه 

 یسع و بود زده  بغلش ریز بایتقر را شده  چیپ کادو ی بسته.  رفت

  بود کرده  آماده  شی برا آرزو که یدار پاشنه یکفشها با کردیم

  رشتی ب اضطرابش شدیم کینزد خانه در به که  لحظه هر!  دفتین

  به قدم یشجاعت چه با!  بود نکرده  دعوت فرهان که را او.  شدیم

  ؟ چه دیاین خوشش تولد یکادو از اگر اصل  ؟ گذاشتیم تولدش

 ! ؟  چه شود ریتحق گرانید مقابل که بزند یحرف  و کند یتند اگر
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.  برود نییپا  آرامش با را ها پله و بکشد ق یعم نفس کرد یسع

  کله و سر کند آرام  را خودش کردیم تلش که یا لحظه همان

 :  داشت کم را مورد کی نیهم.  شد دایپ یقادر ی

  واسه ستین ر ید ساعت نیا. ریبخ شبت ؟ ییشما جون ارغوان -

 !  ؟ رفتن رونیب

 : گفت و نشاند لب یرو مهین و نصفه یلبخند ارغوان

 هم شما.  هست یچ همه به حواسش ممامان  یقادر خانوم - 

  از یبش داری ب موقع به یتونینم صبح رده کن یخدا .  بخواب برو

 ! یمونیم جا تیسرکش فتیش

 کند؟ یخال یقادر   سر را همه که داشت اضطراب و حرص آنقدر 

 . دی ایب در پا از ها طعنه نیا با که نبود یکس یقادر اما

 همان در.  د یخند  زیر و گرفت دهانش مقابل را   اش یروسر پر

 :  گفت حال

 ببرم آشغالرو خواستمیم النم وال  ؟ یچ فتیش  جون ارغوان -

  زیعز ستمی ن فضول من که وگرنه .  یآشغال تو زمی بر کوچه سر

 مردم خب یول.  مربوطه خودش به یکس هر  آمد و رفت.  دلم
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 رونیب بره  ساعت نیا دختر ستی ن خوب.  چشمشونه به عقلشون

. 

 یانگشتها انیم که یا زباله سهی ک به نگاهش زه تا  ارغوان 

 عقب عقب که یحال همان در.  افتاد بود کرده  خوش جا یقادر

 :  گفت رفتیم در تمس به

  آدم چشم که شال یا.  یقادر خانوم شمینم مزاحم  من پس -

 اوه ی حرف مردم یدخترا پشت که بشه کور هم زن مفت حرف

 . نزنن

 !  خوش شبتون!   یونشیم که شما  جون از دور البته

  هم در ی چهره  تا نکرد ربص. زد رونیب در از و گفت را نیا 

 او. بود شده  کم  اضطرابش از یکم حال .  ندیبب را  یقادر ی رفته

 شخصا او از  نگار ضمن در!  رفتینم تولد نیا  به دعوت یب که

 جان به را او گفتیم یزیچ  فرهان اگر.  برود که بود خواسته

 !  کرد یم ترک را  صحنه خودش و انداخت یم نگار

.  بود نشسته نشیماش فرمان پشت رفته مه در ی ابروها با  پرستو

  خودش و گذاشت  یپشت یصندل یرو را انفره یکادو ارغوان
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 دیکشیم یراحت نفس که حال همان  در.  نشست پرستو کنار جلو

 : گفت

  آداب در دم بود ساده ی وا یقادر نیا.  شد ری د دیببخش - 

 ی اسطوره  خودش که نه!  دادیم ادمی نکن بکن و معاشرت

 روز  هی ! اخلقه

 و شب یا یریگ مچ نیا گمی م بهش باشه مونده  عمرم به اگه

 زن بگه ستین یکی!  اجتماعیه آداب از دور به چقدر شبش نصف

 کتاب حساب انقدر یدینخر که مارو یداد اجاره  خونه یحساب

 ! ازمون یکشیم

  به و کرد روشن را نیماش شیحرفها و ارغوان به توجه یب  پرستو

 :  گفت لنگدیم کار یجا کی  بود ده یفهم که ن ارغوا.  افتاد اراه 

  ؟یبرسون منو یخوایم  یشد مهربون که دش یچ حال  -

 ! کارمیب چون -

  ؟ شد یچ شهاب با قرارت! وا - 

 !  وونستید پسره  -

 :کرد گرد را شی چشمها ارغوان
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 ! گمایم نامزدتو -

 : آمد حرف به صلهبلفا پرستو 

 کار یلیخ من مدت نیا.  رونی ب میبر میبذار قرار گهیم من به - 

 بعد!  مزخرفا نیا از و شده  تنگ  برات دلم.  موندم دور ازت کردم

  تونمینم گهیم  رونیب زدم خونه از آماده  و حاضر من که یا لحظه

!   کنم ازدواج قراره   کارگر ربات هی با من انگار.  کنم  کنسل کارمو

 !   آقا اد ینم در شوهر من واسه شهاب از

   ؟یدیرس جهینت  نی ا به ایتازگ -

 آقا نگو.  ادیم  عقل سر وسط اد یب ینامزد بحث کردم فکر من -

  کار باباش شرکت تو خوبه حال !  بشیج و خودشه فکر به فقط

 !  داره  مشغله انقدر و کنهیم

 کنهیم راک اش نده یآ و تو واسه  خدا بنده !   پرستو نزن غر انقدر -

 . که دومش زن خونه بره ینم پولرو.  گهید

 :  دیکش هم  در ابرو ستورپ

  ؟ پوله یچ همه مگه.  بابا برو - 
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  پرستو اگر دیشا .  بود یزندگ از یمهم بخش پول ارغوان نظر از

 را اش  یسختکوش و شهاب یحت کردیم ی زندگ او یجا به

 .کردیم هم  نیتحس

 منم یخوایم.  کن ول رو احرف نیا حال .  پوله مهمش  بخش - 

   ؟ میبزن حرف و مینیبش جا هی  می بر هم با بشم الیخی ب رو تولد

 ؟ یدیم من دل به دل که چته گهید تو -

  به نگاهش که همانطور و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 :  گفت بود  جلو ی شهیش

 !   وونهید و بزرگ غول هی ی قلعه تو رمیم دارم کنم یم احساس -

 ! ؟ غوله فرهان -

 .  نداره  غول از یکم دست -

 !  شرف یب  هیجذاب غول -

 :  گفت انزجار با و دی کش هم در ابرو ارغوان

 . ترسناک همونقدر!  مرگه ی فرشته هیشب -
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 ؟ جانیه ای ؟ قاتله طرف مگه ؟ یترسیم ازش یالک انقدر چرا - 

 .تر جذبه با کمی ه یعاد آدم هی اونم

 عاشق  که انگار اونم.  ارمیم بال  یدگن  هی نمشیبیم دفعه هر - 

 !  تره  ترسناک  قاتل هی از کن باور!   کردنه خیتوب

 یریگیم قرار  مقابلش یوقت کن یسع ! ینبود ترسو که تو -

 و کنهیم خراب رو کارت اضطراب نیا.  یباش نداشته اضطراب

 . یبزن گند شهیم باعث

 اما باشم ومآر  تونمیم انگار!  یکنیم ییراهنما انقدر که یمرس -

 !  کنمیم لج

 در اما شهاب و خودش از یمک. زد حرف ر یمس تمام  پرستو

  تا بودند راه   در یساعت کی.  دیرس ارغوان و  فرهان به تینها

 خانه یورود به اضطراب با ارغوان.  دندیرس باغ خانه به بالخره 

 سمت به سر اضطراب با. دوخت چشم داخل ینوران یفضا و

 :  گرداند  پرستو

  ؟ شهیم یچ برگردم الن نیهم اگه - 

 ! یبش  مونیپش نرفتن یمهمون از هک  زنمتیم انقدر -
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 :  دیکش هم در را  صورتش ارغوان

 ! یوحش - 

 :  گفت غر با هم باز تینها در و کرد مکث یکم 

 آدم همه اون وسط بپرم نشسته قاشق  مثل من ستین زشت -

 !!   یحساب

 یمهمون ییجا  نیهمچ هی کرده  رو بهت شانس بارم هی حال  -

 !  بختت به بزن لگد یه  یشد دعوت

 : گفت و نشاند  لب یرو ترس پر یلبخند ارغوان

 !   باشه می مهمون نیآخر و نیاول ترسمیم - 

 ؟ دنبالت امی ب برگشت یخوایم.  نگو چرند -

 .رمیگی م آژانس.  نه - 

  از رو پسره  نی ا تونمیم نمیبب برم منم.  باشه حواست پس باشه -

 .  رونیب بکشم تشرک

 .  ستی ن بد هم اونقدرا شهاب.  باش مهربون باهاش -
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 یتابلو.  گذاشت باغ خانه به قدم  ارغوان و داد تکان سر  پرستو

 کردیم یسع  و بود گرفته دست  در یسخت به  را شده  یطراح

  ارغوان دنید با.  بود نگهبان اتاقک داخل شادمان!  فتدین

 : شد درشت شیچشمها

 !؟ یخودت !  ارغوان - 

 :  بنشاند لب یرو یلبخند کرد یسع ارغوان 

  ؟ باشه یک یخوایم پس.  گهید آره  -

 ؟  بود ه کرد دعوتت آقا مگه -

.  رفتیم رژه  سرش  در مدت تمام که بود ده یپرس را یسوال قایدق

  بگذارد  خانه آن به قدم نگار دعوت به که  بود عقل یب آنقدر واقعا

  ؟ کردیم چه  آنجا  وگرنه!  بود  نطوریهم حتما!! 

 . کرد دعوتم خانوم نگار -

 : گفت و داد تکان سر.  شد راحت الشیخ یکم شادمان 

 .  کننیم تیراهنما  مهدخ.  تو برو -

 روشن یچراغها به چشمش.   افتاد راه  به و داد  تکان سر  ارغوان

 از چهره  نیا وقت  چیه.  بود نور از مملو اطیح و یاصل ساختمان
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.  دیدرخشیم نورها انیم دیسف ساختمان.  بود  ده ی ند را خانه

 هیشب ساختمان آن واقعا امشب که دیبگو نانی اطم با توانستیم

 ! بود برده  را  دلش اول روز که یزیچ!   بود اعروسه  به

  بهتر حالش و حس مقابلش  جذاب یفضا و نور  دنید با یکم

  کس چیه از که کردیم تکرار  خودش با.  کمتر اضطرابش و شد

 و باعث که کرد  زمزمه خودش با!  ترسدینم نها فر خصوص به

 را یبعد یقدمها فکر نیا با.  است نگار بودنش  جاآن یبان

  دو و بود خانه  در مقابل که نگذشت یزیچ و برداشت تر محکم

 آمد یم داخل از  همهمه یصدا.  کردند باز شی برا را درها خدمه

  از ای بگذارد داخل به قدم بود نگرفته میتصم هنوز ارغوان و

 ! برگردد جا همان

 : داد انیپا دشیترد  به خدمه از یکی یصدا

 ؟  داخل دی برینم فیتشر - 

 آنها به ینگاه  ارغوان.  بودند  داشته نگه شی برا را در هنوز 

 محض به.  شد خانه وارد و  داد تکان سر بلفاصله و انداخت

 چند.  شد  تر تند قلبش ضربان شد بسته سرش  پشت در آنکه

 یگرد یلب وارد. دوخت چشم  اطرافش به و دیکش ق یعم نفس



 

584 
 

 مهرسا .  مسلخ

 که یجور.  بود  یمتیق یتابلوها از پر دورش تا دور که بود شده 

 یها ینقاش.  کردیم مانی پش اش هی هد انتخاب از را انغوار

 ی چهره  از او دیسف و اه یس یطراح و کجا خانه آن متیگرانق

  ستدر !  دیآ ی نم هم  چشمش  به یحت بود مطمئن!  کجا فرهان

 یرو یمتیقگران  گلدان که داشت قرار یبلند زیم یلب مرکز در

 . بود گرفته  قرار آن

  جا همه که  خصوص به.  بود متسق آن یطراح و نی زاید محو

 از بزرگتر را فضا و بود یآسمان  یآب و دیسف  رنگ از یبیترک

 که یینقشها و  بود سقف به نگاهش.  دادیم نشان بود که یزیچ

 یمرد لحظه همان ،  انداخت یم یرم یها ی شنقا ادی به را او

 و داشت تن به را خانه یها  خدمه فرم لباس.  ادستیا مقابلش

 :  گفت و کرد خم  را شرس  مودبانه

 ؟  کنم تونییراهنما رختکن تا  تونمیم ،  دیاومد خوش.  سلم - 

 . دوخت جوان مرد به و گرفت سقف  از را نگاهش عیسر ارغوان 

 : گفت بلفاصله حال همان در

 . ممنون بله -
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 : گفت و کرد یری مس به اشاره  مرد

 . طرف ن یا از دییبفرما -

 یراهرو وارد مرد ی اشاره  با و گذشت گرد یلب از ارغوان 

 همان ییراهنما با که شدیم ختم جهت دو به که شد یطولن

.   بود گرفته قرار  مقابلش در سه حال .  رفت چپ سمت به مرد

  در خدمه بدهد بال و پر اش یکنجکاو به ندبتوا آنکه از قبل اما

 حال همان در. کرد ییراهنما داخل به را او و کرد باز را اول

 :  گفت

 . دیکن عوض  رو لباساتون نجایا دیتونیم -

 ممنون -

 !  رفت و بست را اتاق در و داد  تکان سر محترمانه هم باز مرد

  یشباهت که البته زد اتاق در یچرخ  و دیکش یراحت  نفس ارغوان

 آنها ی خانه ی ه انداز توانستیم اتاق آن کل!   نداشت اتاق به

 . باشد

  یبرا اتاق رنگ  یاسی نیزاید.  نهیآ و بود کمد اتاق دور تا دور

  در و کرد برانداز نهیآ در را  خودش یکم.  بود  جذاب ارغوان
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  یموها به یدست.  دیکش رونی ب تن از را شالش و مانتو تینها

  یها سرشانه یرو را آن و د یکش دیرسیم رشکم تا  که بلندش

  در و کرد چک را وضعش و سر وسواس با.  ختداان اش برهنه

  کی تبر کارت.  زد رونیب اتاق از و برداشت را شیکادو تینها

  از و دیکش آن به یدست.  بود چسبانده  شیکادو یرو یکوچک

 اطراف به یسرک دی ترد با.  کرد دایپ نانیاطم بودنش محکم

  رد سالن از سر بالخره  و برگشت را بود آمده  که  یراه و دیکش

  شک یحت.بود مانده  ییبایز و شکوه  همه آن یرو  نگاهش.  آورد

  که دی پرس خودش از لحظه همان!ببندد را دهانش بتواند داشت

 !؟ خواهد یم چه آنجا

 :  دی رس گوشش به نگار یصدا 

  ؟ دختر یاومد !  ارغوان -

  توانستیم.  کرد راحت را الشیخ یکم نگار یآشنا صورت

 !  ؟ کند  استقبال دنشید از  نقدریهم هم فرهان  باشد دواریام

 . سلم -

 .  یاومد که خوشحالم.  زمیعز سلم -
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 : زد لبخند ارغوان

 :  گفت و زد یلبخند  تعارف یب  نگار.  دیکرد دعوتم که ممنون -

  در یا خونه نیا مونث ی بازمانده  تنها تو کردمیم دعوتت حتما

 . -ینادر موجود هی خودش نوع

  هر به.  دیگویم یجد ای کندیم یشوخ نگار دانستی نم ارغوان 

  راهنیپ ،  ماند نگار لباس یرو نگاهش و  زد یلبخند حال

  نشان تر ده یکش  را اندامش آن بلندی که بود کرده  تن به یدیسف

 ارغوان کمر پشت را دستش.بود معرکه ظاهرش و پیت.  دادیم

 :  گفت  و گذاشت

 !  ادیم دزو ی لیخ فرهانم.  کن ییرا یپذ خودت  از نیبش جا هی -

 :  گفت بلفاصله ارغوان

 ؟  بذارمش کجا آوردم شونبرا ناقابل یکادو هی -

 در که ی ا شده  چیکادوپ بزرگ  نسبتا ی بسته به نگار نگاه  

 . افتاد  بود کرده  خوش جا  ارغوان دستان

 . بده  خودش به ادیم فرهان الن.  نبود کار نیا به یازین - 

 :  گفت  لبخند با و کرد دورتر یکم یخانم  به یا اشاره  بعد
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.   کن ییرایپذ خودت از تو . جان ارغوان شتیپ امیم الن من -

 . ی شد خوشگل یلیخ امشب یراست

  بیعج. کرد  باز لبخند به هم را ارغوان یلبها دش ییتا و لبخند 

 ؟ اصل  بود یکار چه! ؟  دینبا اصل  فرهان بخواهد اگر بود

 چه.  آمد یم کامل نظرش به زیچ همه و بود  خوب یمهمان

 !  بزند هم  بر را ارغوان آرامش نیا و دیایب  فرهان  بود یازین

 وجودش از را  دیترد و ینگران کل  به نگار با یا  قهیدق چند دارید 

 که انگار.  انداخت سالن به نگاه  و دیکش یراحت نفس.  کرد پاک

 یهایصندل چون بودند کرده  عوض را خانه ردکو تمام تولد یبرا

 دیسف و یا سرمه یها یزیروم که ییزهایم و  دی سف دست کی

 نه و شلوغ یلیخ نه خانه یفضا.  بود کرده  پر ار  سالن کل داشت

 یزدنها حرف ی همهمه با آهنگ یصدا.  بود خلوت یلیخ

 انتظار ارغوان.  دادیم آزار را گوش و بود شده  مخلوط مهمانها

 ارشانتظ خلف بر اما.  کند پر را خانه شاد آهنگ یصدا تداش

  ختم لسمج ادی به را او شتری ب و بودند گذاشته کلم یب کیموز

 تولد اصل !  نبود هم پفک و  پسیچ از یخبر یحت انداخت یم

 ! ؟ شدیم تولد هیالو چیساندو البته و تنقلت  نیا بدون
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 بیعج ات لفمخ با که گویم به هیشب یزیچ ها خدمه از یکی

  اما داندندرگیم دور را بود شده  ختهیر یکوچک ظرف داخل

 ظشیغل و  نیر یش شربت به تنها.  نداشت آن به یلیم ارغوان

  خانم جز به  و نشست خلوت یزهایم از یکی  سر.  کرد بسنده 

 یزیچ مدام که یمسن

 مزه  مزه  را  شربتش از گرید یکم.  نبود زیم سر  یکس خوردیم

  تا شدینم اصل  که بود بزرگ  آنقدر سالن . چرخاند چشم و کرد

  توانسته اش ی زندگ در که بود  خوشحال ارغوان!   دی د را شیانتها

 یها یطراح نی تر معرکه از یکی نظرش به!  ندیبب را خانه آن

 .  بود ممکن

  و دیکش خوردن از دست بالخره  بود نشسته کنارش که یخانم

 : آمد حرف به

  ؟ یهست ایاریشهر از -

 عیسر.  بود نشده  سوالش متوجه.  چرخاند سمتش به سر  نارغوا

 : گفت

 ؟ بله -
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 : گفت گرید بار زن

  ؟ یهست نهیتهم ی خانواده  از گمیم - 

 . شناسمی نم شونویا -

!   است ده ید ییفضا یموجود انگار  که کرد نگاهش یجور زن 

  ؟ شناختینم را نهیتهم

 . نا ج دختر دمتیند خودمون  یل یفام تو حال  تا من -

 :  تگف  و فرستاد رونیب  را نفسش.  نشست صاف ارغوان 

 . کنمیم کار ایآر  یآقا یبرا.  ستمین لیفام -

 ! ؟ فرهان واسه -

 زده  یبد حرف کرد الیخ ارغوان که بود ده یپرس تعجب با یجور

 فتاده ین یدرست آدم ریگ که یانگار اما.  داد تکان سر تنها. است

  را او رکورد توانست یم یحرف پر  رد که بود شده   دایپ یکس.  بود

 !  کند جا به جا

  چشم بود زده  هیتک کارش اتاق یصندل به که  همانطور نهافر 

 زیم مقابل ری ناپذ نفوذ و یجد یصورت با.  دوخت نهیتهم به

 : گفت  تحکم با.  بود ستاده ی ا کارش
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  سر بود قرار ؟ یدیم ادی ساینک به رو یچ همه ینجوریا -

 !   شهبا دیجد یا معامله

 : گفت یخونسرد  با و بست را شیپلکها  هیثان چند فرهان

 !   زوده  واسش - 

 :  دی کش هم در ابرو نهیتهم

  ساینک ؟ گفتم یچ بهت! ؟ من ای زوده  براش ید یم صیختش تو

 .  -بدونه  رو یچ همه دیبا

 حالت.  دوخت  نهیتهم صورت به و کرد باز را شی چشمها فرهان 

 ی حوصله اصل  بفهمد نهیمه ت که بود یجد  آنقدر اش چهره 

 !  ندارد رفتن کلنجار

 به و دمیفهم  کم کم. دونستمینم رو یچ همه اولش از منم -

 !   وقتش

 !  بدونه رو یچ همه دیبا ساینک -

 نداشت الی خ فرهان و بود کرده  یپافشار حرفش سر هم باز 

 :  دیایب کوتاه  نهیتهم تحکم  مقابل در بار نیا
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 اون ی حت!  کرده  ریگ هتل  نییپا ی طبقه هنوز ساینک -

  تو نیزیبر رو یچ همه نیخوایم.  دبو  یادیز  واسش اطلعاتم

  براتون خودم!  نیباش من مهمون ؟ روش نیبکش فونیس و چاه 

 !   نی بمون ساینک منتظر ستین یازین دمیم انجام

  یکم بود نشده  خودش حرف نکه یا از.  شد منقبض نهیتهم فک

 اما.  کند ناراحت را او کردینم اترج یکس که البته و بود ناراحت

 !  داشت فرق هیبق با نهافر  بحث که انگار

  ادشی دیبا انقدر.  ره یگیم لیتحو  رو بار ساینک گهید ی هفته -

 یچ همه اون خوامیم من.  باشه یچ همه به حواسش  که یبد

   ؟ یشد متوجه.  ره یبگ ادی رو

 اصول .  نداشت یشوخ کار سر نهیتهم.  کرد نگاهش تنها فرهان

  که البته.  بدهد انجام یکار لشیم خلف یکس  نداشت دوست

 کار وارد سا ی نک بود گرفته م یتصم اما داشت  اعتماد فرهان به

 احترام اش خواسته به فرهان دی با بود طور  هر پس شود

 !  گذاشتیم

 آدم!   بود افتاده  حال نیا به رامش از بعد که یانگار  هم نهیتهم

.  داشت دوست را او اصول !   نبود نفرها به کردن  یریسختگ
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 اما نبود خونش هم که  هم چقدر هر ! ساینک مثل درست

  همه و بود شده  عوض اوضاع یکم که انگار اما!   داشت دوستش

 !   دیدیم رامش چشم از فرهان  را نهایا ی

 سکوتشان یوقت.  بود فرهان دییتا منتظر  هم هنوز نهیتهم

 : کرد باز لب گرید  بار شد یطولن

 نیگزیجا رو گهید یکی.  بگو بهم یبد ادشی یتونینم اگه - 

 !   کنم

 را نیا هم  نهیتهم. ردیبگ را فرهان یجا توانست ینم یکس

 تکان سر فرهان.  کند اعتراف می مستق خواستینم اما.  دانستیم

 :داد

 یمشکل هی اما.  بده  ادشی اون دیبگ هیخوب ی  نهیگز اریخشا -

 !   هست وسط نیا

 : داد ادامه را حرفش و شد بلند جا از.  کرد ثکم هیثان چند

 اونم.  دونهینم شما یکارا  از یزیچ که نهیا کلششم - 

 اره یب در کارتون از سر که ستی ن لیاص اونقدر انگار اما هیاریشهر

 ! گمیم بهش رو یچ  همه لیم کمال با نی بخوا اگه. 
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 یرو یلبخند که یحال در.  داد نشان خونسرد را  خودش نهیتهم

 :  داد جواب نشاندیم لب

.  کنه دایپ درز ییجا یخانوادگ راز ستین قرار.  یمن پسر تو -

  به سای نک هم گهید وقت چند تو و من ن یب هیزیچ هی نیا

 ! یکن ی دار راز بازم که لزمه  پس.  شهیم  اضافه جمعمون

  بحث و نداد ادامه را حرفشان هم نهیتهم.  نگفت یزیچ فرهان

 : کرد عوض را

  وقت هر هی کاف فقط.  کردم  ییفکرا هی تولدت یکادو یارب - 

 !  یبزن امضا یایب یتونست

 : کرد زمزمه.  انداخت هنیتهم سخت صورت به  ینگاه فرهان 

 . ممنون -

  ؟ هیچ کادوت یبدون  یخواینم - 

 :  گفت و نشاند لب ی گوشه ی شخندی ن فرهان

 !   خواستمیم که یدنگ سه همون -

 : زد لبخند  هم نهیتهم
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 !  پسر یدار  اقتشویل تو -

  یشوخ کار سر.  کند یتلف نهافر یبرا داشت الیخ نهیتهم

 او به است فرهان حق  که ی زیچ دید ینم هم یلیدل اما نداشت

 : دیشن را او یإصدا ندهد

 .  هست یچ  همه به حواسم من!  ممنون -

 : داد تکان سر نهیتهم

 !  دونمیم - 

 : داد ادامه لاح همان  در و برداشت در سمت به یقدم

 . نذار منتظر مهموناتو.  نییپا ایب زود - 

 ! امیم - 

.  کرد شخو  جا اش یصندل یرو در شدن  بسته محض به 

 از یمین که یتیجمع آن  از اش خانه زودتر داشت دوست

 و نگار از امان!  شود یخال نداشت دوست را شیآدمها

 با ندز حرف و کار ی بهانه به هم ساعت آن تا!  شی اصرارها

 .   ونددیبپ شیمهمانها جمع به رترید بود کرده  یسع نهیتهم
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  به سر فرهان.  شد باز هم از یا تقه با اتاقش در لحظه همان

 لبخند فرهان دنی د با.  شد ظاهر مقابلش نگار.  گرداند در سمت

 :  زد

 . -گشتم  دنبالت جارو همه ؟ یینجایا

 : گفت و فرستاد رونیب خسته را  نفسش فرهان 

 .  داشتم کار - 

 !   زمیزع کنهینم کار تولدش  روز تو که آدم -

 را تشدس.  گرفت قرار کنارش و برداشت فرهان سمت به یقدم

 : گفت  و گذاشت او ی شانه یرو

 .  ننتیبب منتظرن مهمونا ی همه -

 همان. کرد حرکت فرهان ی شانه  یرو وار نوازش شیانگشتها

 و کرد آزاد نگار دست از را اش شانه و خورد یتکان  فرهان لحظه

 : گفت

 .  امیم گهید قهیدق چند باشه -

 . نیی پا میبر هم با الن.  شهی نم قهیدق چند -



 

597 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !  نگار - 

 را دستش.  نداشت بر سرش از دست نگار اما.  بود  کلفه فرهان

 خودش دنبال که یحال در.  کرد بلندش جا از و گرفت

 :  گفت دشیکشیم

 . بگذره  خوش بهت امشب ی حساب خوامیم -

  دعوت رو کس چیه دبو بهتر بگذره  خوش بهم یخواستیم اگه -

 !  کنم خلوت  خودم با یذاشت یم یکردینم

 و میبرقص می خوایم امشب ؟ شد یچ یکرد خلوت قدرنا -

 .  یندار  هم رفتن در ی اجازه !  میکن  یشاد و می بخند

 ها پله از  نگار دست در دست.  کرد نگاهش خونسرد فرهان

 : کرد باز لب بلفاصله نگار و تندفر نییپا

 ! آوردمش  بالخره !  فرهان از نمیا -

 

 ینیریش از یکی  تازه  وانارغ.  شد بلند مهمانها زدن دست یصدا

 یزن آن یحرفها یل  لبه حداقل تا بود گذاشته  دهانش در را ها

  فرهان ی عمه واقع در و باستیفر نامش دانستیم حال  که
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  شیها یوراج چقدر که دیفهمیم تازه  !  باشد مشغول یکم است

 تولد به که یساعت مین همان!  باشد کن دخر اعصاب تواندیم

 !  بود شده  بلند سرش  از دود بایفر یاحرفه  با بود ده یرس

  مشغول بود  گذاشته دهان در که ینیریش و فرهان دنید با حال 

 قورت و بجود را ینیریش تند کردیم یسع البته و بود زدن دست

 : آمد حرف به گوشش ریز  بایفر حال همان در.  بدهد

 فرهاد  رتیغ اما ستین رگش  تو  اهایآر خون نکهیا با رسپ نیا -

 ! بته یب یساینک اون عکس بر.  شهتن  تو

 لحظه هر!  بود بایفر بارز  اتیخصوص از زدن حرف ارک

 که نیهم اصل .  کند متعجب  را ارغوان شیحرفها با توانستیم

 و بیعج اتفاق ش نظر از  نبود فرهان رگ در  اهایآر خون

 انگار! گفتیم  پرستو ای سوگل به دیبا.  آمد یم ی دی جد اطلعات

 !  دارد نگه را بود  گرفته امشب که  یاطلعات حجم توانستینم که

 زیم به که لحظه هر و کرد یاحوالپرس  و سلم نفر  چند با فرهان

 و کت.  شدیم مضطرب قبل  از شتری ب ارغوان شد یم کی نزد آنها

 یزیچ تنها.  بود کرده  تن به ی شمی سبز راهنی پ و یمشک شلوار
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 شدن ست دکر جلب خود به  را ارغوان توجه اول نگاه  در که

 ! بود هم  با لباسشان رنگ

  محو یلبخند کردیم الیخ ارغوان و داشتیم بر قدم آرام فرهان

  و فرهان!  بود   الیخ هم دی شا!  است ده ید ش یلبها ی گوشه

 !  بود محال ؟ لبخند

  اضطراب شدت از ارغوان و داشت فاصله آنها با  زیم کی  فرهان

 اما داشت فرار  قصد!  بود شده  مانیپش آمدن از لحظه همان

  به!  نداد را او به رفتن ی اجازه  زشانیم به  فرهان دنیرس

 نگاه  همان و افتاد ارغوان به چشمش بلفاصله که خصوص

  شی ابروها!  کند  گرم یآرزو  خودش یبرا جا در  او تا  بود یکاف

  خود به یعصبان دیشا ای و گنگ یحالت صورتش و رفت هم در

 یمهمان با را  ارغوان حضور ارتباط  تا دی کش طول یکم.  گرفت

  بود کنارش که نگار.  کند درک را بود یخانوادگ  شتریب که

 :  گفت و گرداند  بایفر سمت  به سر بلفاصله

 .  دیاومد خوش جان عمه -
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  حضور به ی ا اشاره  ای دیبگو یزیچ بتواند هانرف  آنکه از قبل

  بدهد نشان را او موقع یب حضور از خشمش یحت  ای کند ارغوان

 :  گفت عیسر بایفر

 منتظر مهمونارو.  داشت یآداب هی قبل  دادن یمهمون -

 .  بشه دا یپ کلشون و سر  بعد ساعت هی خودشون ذاشتنینم

 :  داد جواب نگار

  ؟ دی برینم لذت یمونه م از.  عمه  دیرینگ سخت -

  و خودش از ی تر واضح ریتصو و دش بلند جا از بلفاصله ارغوان

 کرد یسع و زد  نما دندان یلبخند.  داد نشان فرهان   به لباسش

  به را صورتش حرص پر بایفر!   ندهد نشان دستپاچه  را خودش

 :  داد صحبت ی اجازه  ارغوان به و گرداند مخالف یسمت

 . کارمب تولدتون.  سلم -

  نگار بدهد انغوار کیتبر و سلم به یجواب فرهان  آنکه از قبل 

 :  داد حیتوض
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.  ستین یبد ی ده یا کردم رکف.  کردم دعوت  رو ارغوان من -

 اون تو کارش .  شدم دختر نیا تیخلق عاشق  من قتشیحق

  ؟ فرهان ستین نطوریا.  بوده  العاده  فوق ساختمون

 یتوجه  ادیز و دی چرخیم نارغوا وضع و سر یرو نگاهش فرهان

  دخترک آن از یا نشانه دنبال که انگار.  نداشت نگار حرف به

  دیجد ظاهر و لباس آن با ! گشتیم یشگی هم یهوا به سر

...  آمد یم نواز چشم نظرش به  که یرییتغ و کردیم فکر  ارغوان

 جواب دنبال که البته و بود یعصبان بودنش آنجا از که البته

  مقابلش که  یدیجد  ارغوان ن یا به فقط ظهلح آن اما گشتیم

  فاصله کوچک یها بچه دختر با که یظاهر و دکریم فکر بود

 دی چرخ دخترک ی برهنه یها سرشانه  یرو هشنگا.  بود گرفته

 رژ.  آمد بال  ارغوان یلبها و صورت و گردن تا شیچشمها و

  دشیسف پوست با یبیعج یهارمون شیلبها یرو  رنگ یزرشک

 وسوسه را  فرهان یوقت هر از  شتری ب دیشا که  یرآنقد.  داشت

  د یبا.  دیدرخشیم دیمروار مثل دش یسف و فیرد ی دندانها!  کردیم

 دوست اش  خانه کوچک  جاسوس لبخند که  کردیم رافاعت
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 الیخ.  کرد حفظ را همش در  یابروها هم هنوز اما!  ستیداشتن

 ! ببرد نیب از ی زود نیا به را بود ارغوان دل در که  یترس نداشت

 همه از. دآم یم او به یحساب و بود نشسته  تنش به لباسش 

 جلب را فرهان توجه یحساب و بود شی موها رنگ تر بیعج

  نیا چقدر که کند اعتراف آمد ینم خوشش اما! بود  کرده 

 !  است نشسته دلش به دی جد ی افهیق با مقابلش دخترک

 :  کرد زمزمه یلب  ریز نگار حرف به توجه یب فرهان

 ! نونمم -

  نبود قرار  لحداق.  آورد جا  را ارغوان نفس کلمه  کی نیهم 

 : گرفت  فرهان سمت به  را شیکادو بلفاصله.  شود خیتوب

 .  ادیب خوشتون دوارمیام.  ناقابله -

 مدت نیا تمام حداقل.  بود نداده  فرهان به ییکادو کس چیه

  فرهان. بدهد او به یزیچ یکس بود ده ی ند رفتیم زهایم سر که

 ات و آمد  بال  چشمش و انداخت ارغوان یکادو به ینگاه

 که انگار بای فر  عمه نگاه  ریز.  شد ده ی کش اش  یعسل یچشمها

 :  گفت و کرد نگار به یا اشاره .  نبود راحت



 

603 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ یکشیم زحمتشو جان نگار -

 :  گفت و گرفت ارغوان دست از را کادو بلفاصله نگار

 .   کارت اتاق تو ذارمشیم -

 : کرد زمزمه ارغوان به رو و داد تکان رس  فرهان

 . دییرمافب.  ممنون -

 

  فرهان رسمی حالت نیا از ارغوان.  کرد دعوت نشستن به را او

 تا امشب که  کند دشیتهد  داشت انتظار دیشا.  بود خورده  جا

  سمت به سر!   نبود دیبع او از!  مکدیم را خونش ی قطره  نیآخر

 :  گفت و چرخاند بایفر

 !   دیکن  ییرای پذ خودتون از.  دیاومد که ممنون ناج عمه -

  و شد رد زشان یم کنار از شود روشن بایفر موتور آنکه از لقب

 ینیب عطرش یبو.  بود ارغوان کنار از رفتنش ریمس قایقد

  را رفتنش ریمس  و چرخاند سمتش  به سر. کرد  نوازش  را ارغوان

 به بود دیبع  که یآنقدر.  بود شده  دور فرهان.  گذراند نظر از

 کرد قصد دخترک که یا لحظه درست.  گردد  بر ارغوان سمت
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 یحوال ییاج نگاهش و چرخاند را سرش فرهان برگرداند سر

  خودش راه  به  بعد و کرد مکث هیثان چند.  رفت نشانه  را ارغوان

 یگرید زیچ  ای گشت بر او دنید یبرا دینفهم ارغوان .  داد ادامه

 ! 

 گرید ارغوان و بود گرفته  سر از را زدنش حرف دوباره  بایفر

  یفرار راه  دنبال که یا لحظه همان !  تاشند دنیشن ی حوصله

 دایپ ماهان ی کله و سر گشتیم بایفر دست از یخلص یبرا

 : رفت  سمتش به و  زد یلبخند ارغوان دنید با.  شد

 !؟ یینجایا تو!   ارغوان -

 :  شد بلند جا از بلفاصله ارغوان

 .  کرد دعوتم خانوم نگار ؟ دیخوب.  سلم - 

  جرات یکس کردمینم فکر. دمتید  اجنیا شدم خوشحال یلیخ -

 .  کنه دعوت رو یکس مهمونا ستیل از خارج کنه

  چقدر.  آمد کش شیلبها او لبخند با هم ارغوان که زد یلبخند

 بالخره ! کردیم شیاغوا چشمها آن.  دیخندی م بایز نظرش به
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 یکم گفت شدیم حال .  دیچی پ سالن در یشاد  کیموز یصدا

 :  گفت بلفاصله ماهان.  بود گرفته تولد یهوا و حال یمهمان

 ؟ یهست رقص اهل -

 :  انداخت بال  شانه انغوار 

 . ستمین بلد  خوب یلیخ -

 :  دیخند ماهان

 .نطوریهم منم -

 یدستها که د ینکش هیثان به و گرفت  ارغوان سمت به را دستش 

 سمت به هم با.  کرد احساس شیهاانگشت انیم را دخترک

  و شد شلوغ اطرافشان عیسر یلیخ.  دتنرف رقص حال در تیجمع

 نگاه  محو آنقدر ارغوان.  شدند  رقص مشغول جوان و ریپ از

  با را خودش  کرد یسع!  کندیم چه دینفهم اصل  که بود ماهان

 آهنگ  تمیر

 . بدهد تکان

  راهنیپ. درکیم نگاه  تیجمع  به و بود نشسته یا گوشه  فرهان

  نییپا چرخشش هر با.  دی رقصیم تنش در ارغوان  رنگ سبز
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  دنبال را فرهان نگاه  و خورد یم تاب ییبای ز طرز به دامنش

 .  کشاندیم خودش

 یموها با یباز  و دستش حرکات اما دانستی نم خودش دیشا

  توانستینم فرهان   که بود بنده یفر آنقدر فاصله  همان از بلندش

 یمهمان نیا از بعد مطمئنا!  بدوزد  یگرید سمت به را چشمش

 حیتوض او به ارغوان کردن  دعوت یبرا.  کردیم خیتوب را نگار

  اش یزندگ به  دیجد آدم فرهان که  دانستندیم  همه بود بدهکار

!   کارکنانش از یکی هم آن!  دختر کی  به برسد چه.  دهدینم راه 

.  دیکش سر را  آن نفس کی و برداشت  خدمه ینیس  از آب یوانیل

  تا ندخاچر سر و فرستاد رونیب  را نفسش.  کردیم گرما احساس

  هب چشمش!  شود منحرف جاسوس دخترک آن از نگاهش دیشا

  احساس!  بود شده   دارا گردن زانیآو که شیدستها و افتاد نفس

 بشکند نفس  وزن فشار از دارا  گردن دارد امکان لحظه هر کردیم

! 

 او با که یدختر  و دیرس ساینک  به بار نیا و چرخاند سر هم باز

 کردیم یسع  آهنگ شاد تمیر به توجه یب البته.  بود مشغول
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!   رقصندیم تانگو یانگار که  بچسباند دختر  به را خود یجور

 .  چرخاند سر هم باز  و زد یپوزخند

.  افتاد ماهان ی مانده  باز ش ین و ارغوان به  نگاهش گرید بار

 تمام یلعنت یمهمان نیا اچر.  شد بلند جا از و د ی کش هم در ابرو

 !  ؟ شدینم

 : شد  کی نزد او به نگار لحظه همان

  ؟ یبرقص یخواینم - 

 :  دی شک هم در ابرو فرهان

 !  نگار نکن لهیپ -

 .  میبرقص هم با کمی ایب!  نباش بداخلق انقدر تولدت شب -

 !  نه -

  نباش کلم  کی انقدر -

 !  نگار نه گفتم -

 اصرار ی اجازه .  برد خود با  را نگار و آمد سپهر لحظه همان

  رونیب قصد به و داد تکان  شی پا به فرهان . نداد او به شتریب
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 ی کله و سر  لحظه همان که  برداشت قدم ساختمان  از رفتن

  که گرید دختر چند هم آن از بعد  و شد دایپ شی عمو دختر ماهرو

 خنده  با ماهرو.  شناختینم یحساب و درست یحت را آنها از یلیخ

 :  تگف

  ؟ یباش ننده یب و یسیوا نجایا ی خوایم یک تا!  م یانداخت رتیگ -

 از گرید یکی . نداشت را شان ی هایباز لوس ی حوصله فرهان

 : آمد حرف به دخترها

 !   یبدهکار هممون به رقص به -

 بلفاصله دیبگو یزیچ ای کند مخالفت  بتواند فرهان  آنکه از قبل

.  شد اضافه جمعشان به بود دختر چه هر و زدند  دورش یا ره یدا

  وارد را خودش بلفاصله ماهرو که بود ه دیپر بال  فرهان یابروها

 :  گفت  و کرد ره یدا

 !  خودم اول -

  که یکس  گردن داشت دوست فرهان و شد آرام آهنگ تمیر

 !   بشکند است کرده  انتخاب  را آهنگها
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  صورت به  یلبخند شاد آهنگ آن شدن تمام از بعد ارغوان

 : گفت و زد ماهان

 . گهید نم یبش برم من - 

 :  کردیم براندازش لبخند با ماهان

 ؟ م یبرقص آهنگ نی ا با یخواینم -

 به نگار د ی ایب بند یخوش از ارغوان قلب ضربان آنکه از قبل 

 :  گفت حال همان در.   دیکش را دستش و رفت سمتش

 . باشه درست یچ همه نیبب کن یسرکش هی ماهان -

 : گفت غوان را به رو بعد 

 ! ؟ که  یبد دست از رو  ستییر با رقص یندار الیخ -

  بخواهد ارغوان  تا بود یکاف سییر نام آوردن و حرف نیهم

  عشاق ی ره یدا در را او نگار.  بود  شده  رید اما.   کند ینینش عقب

!   ندیبب را فرهان  صورت توانستیم حال .  بود داده  قرار فرهان

  تمیر با کردینم یسع یحت.  بود ه ادستیا آنجا زور به که انگار

 اما کردیم جا  جابه یکم را شی پا.  بدهد نتکا  را خودش آهنگ

 ! نبود یخاص رقص از یخبر
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 همان اما بزند رونیب ره یدا آن از که بود فرصت دنبال ارغوان 

 قرار  مقابلش که یدخترک.  کرد  شکار را او فرهان نگاه  لحظه

  ارغوان!  آمد  او سمت به لحظه همان و کرد  رها را بود گرفته

!   ببندد را  دهانش توانستینم یحت که بود زده  خشکش آنقدر

 بلفاصله ارغوان یجا به اما شدیم تر کی نزد و کی نزد فرهان

 از ییتا چند حال . برد ره یدا وسط خودش با و دیکش  را نگار دست

 فکر خودش با ارغوان و بودند شده  اضافه ره یدا ن یا به هم مردها

  فرهان یخوشحال  باعث توانستیم حداقل! شد بهتر ل حا کرد

 ! ببرد  لذت تولدش از یکم تا شود

 حیترج!   شدیم ارغوان یگ آلود  خواب باعث آهنگ آرام تمیر

  ریدرگ که یا لحظه همان در.  شود پخش شاد آهنگ کی دادیم

  آنکه از قبل و برداشت قدم سمتش  به لبخند با  نگار بود آهنگ

  بایتقر و گرفت  را او دست بدهد جواب را شلبخند بتواند ارغوان

 تنها را او و ستادیا ارغوان یجا سر  خودش.  دیکش ره یدا وسط به

 به گنگ و ج یگ بعد و انداخت نگار به ینگاه ارغوان .  کرد رها

 فتدیب کار از قلبش داشت امکان لحظه هر.  دیچرخ فرهان سمت

  هم یرفرا  راه  ارغوان یحت  و بود آنها به چشمها  ی همه! 
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  لشابمق حال  و برداشت سمتش به یقدم  فرهان!   نداشت

 با را او و کرد ارغوان کمر بند را دستش بلفاصله.  بود ستاده یا

 حرکت نی ا  از ارغوان یموها.  دیکش خودش سمت به شدت

 و رفت کنار اش سرشانه یرو  از یکم و خورد یتکان یناگهان

 و قهی قسمت حال !  داد فرهان  به دنید یبرا یشتریب یفضا

 !  ندیبب توانست یم یخوب به  را اش سرشانه

 ده ی صقر فرهان با که یقبل نفرات از دیتقل به ارغوان لرزان دست

  از انگشتانش بند بند اما گرفت قرار فرهان ی  شانه یرو بودند

 !   بود بسته خی یکینزد نیا

  کینزد نیهم اصل  ردیبگ فاصله او از داشت دوست ارغوان

 منتظر چشم  همه آن مقابل در اما!   ترساندیم را او بودنشان

 !  بردارد قدم از  قدم ستان توینم

  آرام حال همان در و دوخت ارغوان صورت  به چشم فرهان 

  ارغوان با بود کرده  عزم انگار قبل دفعات خلف بر.  خورد تکان

 واقعا 

 خودش بتواند  که بود یزیچ آن  از تر یناش دخترک اما!  برقصد

 !   قصد بر یاصول و درست و بدهد تکان هان رف  یپا هم را
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  را رفتیم رژه  سرش در که یزیچ بالخره  و کرد باز لب فرهان

 :  ردآو زبان بر

 به یدار ستیی ر از میدونیم  جفتمون که یتنفر همه نیا با -

 ؟  یبر تولدش طبیعیه نظرت

  زمزمه کردن فکر یا لحظه بدون.  دیبگو چه دانستی نم ارغوان 

 : کرد

 !  آوردم کادو ونبرات - 

 اما بود شده  ضوع ظاهرش  دیشا.  ماندیم ها بچه مثل

 ! ؟ باشد سسوجا توانستیم چطور.  دادیم یخام یبو  شیحرفها

.  ندارد دل به او از ینفرت کند ثابت تا گفت را جمله  نی ا ارغوان

 یرو هم  فرهان یچشمها و بود فرهان به  منتظر نگاهش

 جز به جز راحت الیخ با  و خوردیم چرخ  دخترک صورت

 کردیم  احساس که ارغوان...  سپردیم خاطر به را صورتش

 : داد ادامه را شحرف  نرسانده  را  منظورش دیبا که  آنطور حرفش

  نطوریهم و حرفام بابت یخواه  عذر یبرا که گمیم یعنی -

 . زدمیم رو حرفا  اون دینبا من اصل !   تولدتون
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  فرهان یجا هک  را خودش اصل  بود آمده  حرف  به صادقانه 

  بدهد نسبت او به را حرفها همان یکس نداشت دوست  گذاشتیم

 :  گفت  و کرد زی ر را شی چشمها فرهان! 

 !   جون بچه هست بهت ماسحو -

  تر  کینزد خودش به را او و  شد چنگ ارغوان کمر به دستش

 ی نهیس در نفس !  ندیبب را ارغوان العمل عکس  بود منتظر کرد

  گذشته ریخ به که کردیم الیخ یطرف از اما.  شد حبس دخترک

 اما!  است شده  حل فرهان یبرا بودنش آنجا حداقل و است

  کرد زمزمه اراده  یب!  باشد او به فرهان  حواس دی با چرا دیفهمینم

: 

 !  ممنون - 

  نما خواب آنقدر  فرهان احتمال  که کرد ریتعب خودش  با ارغوان

 یابروها شدن کر  تشکر نیهم!   اوست از مراقبت تشین که شده 

 دخترک عقل به یها گ!  برد بال  تعجب ی نشانه به را فرهان

 ! کردیم شک
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  فرهان با دنی رقص و تر راحت یکم الشیخ حال  که ارغوان

 :  آمد حرف به بود شده  یعاد شی برا

 !  نداره  دوست که بکنه  رو یکار تولدش  روز آدم سخته -

  لب ارغوان.   بدهد شتریب حیتوض  تا کرد نگاهش دقت با فرهان

 :  کرد باز

 !   دی ندار دوست معلومه.  دنا ی رقص نیهم -

  حالت در رقدان ؟ بود ده یفهم کجا  از.  دی کش هم در ابرو فرهان

 :  گفت گرید  بار ارغوان ؟ بود شده  ق یدق فرهان

 ..  و دختر همه نیا بالخره  -

 :  داد ادامه و کرد مکث یکم

 که بکنم رو ییکارا  فقط تولدم روز دمیم حیترج خودم من یعنی

!   ندارم دوست خواب ی ه انداز به هم رو یچیه.  دارم دوست

 - اگه

 !  بخوابم شب تا صبح از دمیم حی ترج بذاره  یکس 

 از.  دیفهم  را حرفش یمعن تازه  فرهان.  کرد سکوت بالخره 

  شانی برا همه.  شد تمام آهنگ  هم لحظه همان  و ستادیا حرکت
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  و برداشت فرهان ی شانه  زا را دستش ارغوان و زدند دست

 :گفت

 !  مبارک تولدتون بازم -

  کدختر بدهد اجازه  که بود یز یچ آن از تر یعصبان  فرهان اما 

  از فرهان شیگرا  یرو اصرارش همه نیا!  ببرد در به سالم جان

 اما کردیم رفتار و زدیم حرف  بچگانه!  بود شده  خارج تحملش

  درس  نشکرد صحبت  راحت همه نیا از  دیبا ییجا کی

 : گفت و آمد جلو یگری د دختر. گرفتیم

  ؟یبرقص من با شهیم رو یبعد آهنگ -

 : گفت عیسر فرهان.  دوب کرده   خوش جا شیلبها یرو لبخند

 . بعد  یبرا باشه - 

 ی ره یدا و کرد دعوت شام به  را همه یا خدمه لحظه همان در 

 شام زیم سمت به داشت یسع  ارغوان.  خورد هم به رقصشان

  دیکش خودش دنبال را او و گرفت را شی بازو ری ز  فرهان اما دبرو

 و نفرها نطور یهم و رشیاس  یبازو به ینگاه ناباور ارغوان. 

 : گفت  حال همان در.  دوخت بردیم  را او که یریمس
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 ؟  میریم کجا ؟ شده  یزیچ - 

 را ارغوان شود آنها متوجه یکس  آنکه از قبل زود  یلیخ فرهان 

  پشت را  در و دی کش نییپا ی طبقه یقهااتا از یکی سمت به

  زده  وحشت صورت و داد درهل پشت به را انارغو.  بست سرش

 : غرید  حرص با فرهان.  راندذگ نظر از را دخترک ی

 .  کن تکرار  حرفاتو گهید بار هی -

  را اش حافظه  که انگار ترس.   بود شده  تند ارغوان قلب ضربان 

  که باشد گفته یزیچ ردآو ینم ادی به اصل !  بود کرده  پاک

 : گفت گرید  بار فرهان!  کند ی عصبان  را فرهان

 .  کن تکرار حرفاتو گهید بار هی گفتم  ؟ یدینشن-

 :  گفت  صادقانه ارغوان

 !  ادینم ادمی -

 ! ؟ ادینم ادتی -

  باور را حرفش بود مشخص که بود ده یپرس  تعجب با یجور 

 : گفت  و شد  کینزد ارغوان به یکم فرهان!  است نکرده 

 !   ادیب ادتی تا میمونیم نجایا انقدر پس -
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 : گفت و داد قورت را  دهانش آب اضطراب پر غوانرا

 !  ؟ دینبا که کردم یکار باز - 

  ؟ یکرد یکار ه ی یدونیم پس -

 باهاتون محترمانه شب تمام!  گمیم تتونیعصبان یرو از نه -

 یچ باز دونمینم.  آوردم کادو براتون یحت و کردم برخورد

 !  کرده  تونیعصبان

  ادامه نیا از  شتریب را یباز نی ا توانستینم.  شد  کلفه فرهان 

 :   غرید حرص با.  بدهد

 !   ستمین گرا همجنس من -

 :  گفت و دیکش یراحت  نفس ارغوان

  به که من به نه!  نداره  ربط من به اصل  نیا ؟ نهیا موضوع -

 دی باش داشته و تونخود  یانتخابا دیتونیم شما.  نداره  ربط کس چیه

 ...  و

  با بار نیا فرهان.  بود  باور قابل  ریغ!  زدیم حرف  داشت هم هنوز

 :  گفت یشتری ب خشم

 ؟ یکنیم امتحان صبرمو یراد -
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 :  داد جواب ناباور ارغوان

  هر شی گرا!   هیقض نیا کنهینم دایپ یربط من به اصل ! ؟ من -

 ...یکس

  یبرا را خودش بخواهد آنکه نه.  دی پر حرفش نی ب هم  باز فرهان

 هم مدام که یبرچسب  نیا از فقط!   کند هیتوج و  بدهد حیتوض او

 ! آمد ینم  خوشش کردیم رنظ اظهار و زدیم حرف  موردش در

 !  ادیم خوشم زنا از من -

 همان در.  است نکرده  باور را حرفش  که بود یکسان  مثل ارغوان

 : گفت حال

 !   باشه - 

 !   جون بچه داره  بعواق برات گفتن  باشه نیا -

 !  کردم قبول من ؟ کنم  کاریچ دیبا -

  رود سرت از رو مسخره  یفکرا نیا بهتره  گمیم  آخر بار یبرا -

 . یکن

 !  مونهیم ادمی -
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 اما بود مانده  ره یخ فرهان صورت به یگستاخ  با شیچشمها

 رژ آن یرو ییجا.  ذاشتینم  شی برا تمرکز فرهان  نگاه  ریمس

 و یزرشک

  فاصله شدیم باعث که انگار بود  وسوسه.  بود ده مان ره یخ جذاب

  ارغوان رفتار از که یحرص هم دی شا ای کند کمتر و کم را اش

 : کرد زمزمه یآرام به حال همان در!  خوردیم

 ادتی کنم  یکار هی بلدم من اما!  مونهینم ادتی که معلومه -

 ! بمونه 

 باز مهین یلبها و داشت نگه ارغوان صورت  کی نزد را سرش

  رکدخت یبرا یخوب درس مطمئنا.  کرد خودش ریاس را غوانرا

 !   شدیم هوا به سر

  بند نفسش کرد احساس را فرهان یلبها یگرما که یا لحظه

  صورت به ده یچسب که او صورت به مانده  باز یچشمها با.  آمد

 افکار.  دی چسب در به اراده  ی ب شیدستها و زد زل بود خودش

 و بیعج احساسات فشار  زا و آورد هجوم سرش  به مختلف

  طول هم هیثان  چند ی اندازه  به  دیشا.  کند چه  دانستینم بیغر

 هم فرهان آنکه مثل.  بود تاه وک ی لحظه کی که  انگار.  دینکش
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!  نداشت را لحظه آن کردن  یطولن یبرا  یکشش و لیم

 را شیحالتها چشم با ارغوان و دی کش کنار را خودش بلفاصله

 را یزیچ چه اصل  ؟ دیچرخیم فرهان سر در چه.  کرد دنبال

  بود زده  زل او به ناباور ؟ کند ثابت غوانر ا به داشت الیخ

  از یرفتار چه ای ،  دیبگو چه دانست ینم.  بود شده  مات نگاهش

 نیا به یلیتما بود مشخص فرهان رفتار از.  بدهد نشان خودش

 ثابت را یزی چ فقط داشت الیخ که انگار!  ندارد یاجبار تماس

 جهینت نی ا به قبل از شتریب ارغوان یحت حال !  نبود که کند

  آن!  دارد  رتیمغا او تیجنس با فرهان شاتی گرا  که دیرسیم

  لذت از نشان فرهان یا رفته هم در یابروها و منزجر حالت

 و بزند پس را  عاتیشا داشت ال یخ هم که انگار!  دادینم بردنش

 انجام یکار اش یجنس کشش و لیم خلف توانستینم هم

 !  دهد

 و لبها آن ی وسوسه. دیچرخیم یگرید زیچ فرهان سر در اما

  اش وانهی د بود خورده  ارغوان یلبها یرو که یرژ ناب رنگ

 توانستینم که انگار!   نبود خودش اریاخت به که  انگار!   بود کرده 

  نبودنش همجنسگرا  اثبات.  ردیبگ فاصله ارغوان از لحظه آن
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 مثل و  بچشد  را ارغوان یلبها طعم داشت الیخ بود بهانه

 لبها آن صاحب از شهیهم یبرا و بلفاصله و ببرد  لذت شهیهم

 کشش و لیم همه آن هم   خودش یابر اما.  ردیبگ فاصله

  هیثان چند  همان با که یدی شد  حس آن شیبرا...  بود بیعج

 ینرما!  بود بیعج شده  جاد یا وجودش در  شانیلبها برخورد

  هم فرهان یلبها به حال  که یزرشک گرن و ارغوان یلبها

  در را شیابروها نیهم و بود دلچسب شی برا  بود کرده  تیسرا

 و افتاده   نشانیب که یا فاصله وجود اب که ن یهم.  بردیم هم

  را او وار وانهید  یکشش هم باز بود  برداشته عقب به یقدم فرهان

!  دیلنگیم کار یجا کی یعن ی کردیم تیهدا  ارغوان سمت به

 دوبار!  شود کینزد  بار دو نفر کی  به نداشت عادت او که نهوگر

  شده   مرگش  چه باشد مشتاق بار  دو هر ی اندازه  به و ردیبگ کام

 !  ؟ بود

 البته.  سوزاندیم دل شیبرا و  دی دیم را فرهان ی قرار یب ارغوان

 که یا مهین  و نصفه و دیجد ی تجربه نیا از خودش هنوز که

 احساس اما!   خاطر آزرده  همه از شتریب البته و  بود شوکه داشت

 ! دارد  یدلسوز به اجیاحت او از رتش ی ب فرهان کردیم
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 که انگار و د ی کش شی موها به یدست.  رفت عقب عقب فرهان

  ترس از را  دخترک قدرت پر همانطور تا گشتیم کلمات دنبال

 !   دیبگو چه دانستینم اصل  اما!   کند ترک زهره 

  شوک تمام با  دخترک.  دیرس  دادش به ارغوان یحرف پر هم باز

  به و کرد باز  هم از را شیلبها بود هستنش  دلش در که یترس و

 :آمد حرف

 !  دیکن تجاوز کارمندانون یخصوص  میحر به د یرندا حق  شما -

 بم یصدا ،  نافذ یچشمها آن با  فرهان مقابل بود سخت  شیبرا 

  ارغوان فیظر صورت کل توانستیم که ییدستها و قدرت پر و

  خودش به اما!  نترسد یزیچ از  و بزند حرف محکم ،  بپوشاند را

!  است ستاده یا شکننده  فرهان مقابلش در که دادیم یدلدار

  را هست که یز یچ عاتیشا زدن  پس یبرا است حاضر که یکس

 ف !  کند انکار

 و رفت نشانه را ارغوان شیچشمها.  شد اریهوش  نگاهش رهان

  بود داده  کف از که یاریاخت و خودش از که یحرص همان با

 : دی غر داشت
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 ؟ یگفت یچ -

 و گرفت بال  را سرش ییپررو با اما افتاد تپش به ارغوان بقل

 : گفت

 .. یعنی...  بود واضح حرفم -

.  ده یچسب حلق  ته  به زبانش و شده  خشک دهانش کرد احساس 

 و اضطراب از و فتدیب نیزم یرو جا همان بود نمانده  یزیچ

 به ییپررو  هم  باز اما!  شود تلف جانش مختلف  احساسات هجوم

  کرد دایپ را شی صدا فرهان خشم پر یچشمها مقابل و داد خرج

 صورتش به  را سشییر یا  حرفه ریغ کار قبل زا تر محکم و

 :  دی کوب

  حرفه رفتار....  سالمشه طیمح.. کار یبرا یکس  هر  اول شرط -

 ...و یا

 و کرد استفاده  غوانرا  دیترد و  سکوت نیا از فرهان. کرد مکث

 : شود تمام صحبتش نداد اجازه 
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 حرف ،  نباشه فضول کارمندش که نهیا یسییر  هر اول شرط - 

 یدیم انجام یدار کدومشو!    نزنه دامن عاتی شا به ،  نهزن اوه ی

 !  ؟ گانهی خانوم

!   بود شده  گانهی خانم شیبرا حال  و دیبوسیم را او قبل یا لحظه

  اتاق آن از  زودتر داشت الیخ که چند هر.  اورد ین کم ارغوان

 :  داد را جوابش اما بزند رونیب

 ...  دی ندار اجازه  شما -

  هر و وسوسه تمام کرد یسع.  بود کرده  دایپ  را خودش فرهان

  بفرستد ذهنش ی متروکه بخش به را گذاشته  سرش در که چه

 !   کند کوتاه  را جادو ی وروره  نی ا زبان همانجا و

 نقض رو  دادت قرار یوقت.  دارم رو یکار هر ی اجازه  من -

 !  بشه گرفته نظر در یمجازات برات باش داشته انتظار یکنیم

  که ارغوان ی برا حداقل!  بود حد از شیب دختر آن از خشمش

  را نبود که ی زیچ چوب روز هر  اما بود نکرده  ی کار!   بود گنگ

  شنظر از اما.  داشت قبول  را شیها یوراج که  البته!  خوردیم
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  که نبود بایفر  عمه به هیشب او که  البته!  نبود یبزرگ  بیع آنچنان

 !  دوب  زبان نی ریش کش دختر آرزو قول به!  بخورد مغز

 :  گفت گرید  بار فرهان

 نقض  و تیکار قرارداد ی بندا از تا چند نجایا تا یدونیم -

  ؟یکرد

  حبس ارغوان ی نهیس در نفس آمد یم یکار قرارداد  نام بار هر

  دبو یقرارداد کردن امضا نیهم  اش یوانگید ن یبزرگتر!  شدیم

 به توانستیم کاش.  بود نخوانده  را شی بندها از کدام چیه که

 اما!  بخواند را داد قرار مفاد ی  همه دل و جان  با و بگردد بقع

  ریگ وارش وانهید خشم و فرهان  مقابل البته و حال زمان در

 چیه که ته و سر یب یا سهبو و بود مانده  او حال .  بود افتاده 

 با فشیتکل  که یسییر و بود ده نکر  داریب وجودش در را یحس

 !  نبود  مشخص خودش

 :  زد حرف قدرت موضع از رگید  بار فرهان 

  مجازات هی کدوم هر یازا به  تونمیم! ؟ بشمرم برات تک تک -

 ! رمیبگ نظر در برات
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 !  رو ده افتا که یاتفاق هر م یکن فراموش دو  هر میتونیم ای -

  آن شر را خودش توانستیم هم  فرهان اما!  بود یخوب شنهادیپ

 !  ؟ دوش خلص دادیم فشار را شی گلو انگار که یلعنت حس

 !   برو نجایا از الن نیهم -

 اجازه  نیا فرهان خود که بهتر چه اصل !  بود ش ی خدا از ارغوان

 اما.  شد  ده یکش در یرو هدف  یب دستش.  بود داده  او به را

  فرهان. کند دایپ را در ی ره یدستگ توانستینم لرزانش یگشتهانا

  رفتن از یخبر یوقت و بست هیثان چند کلفه را شیچشمها

  قبل از شتری ب را او و برداشت سمتش به یبلند قدم  نشد ارغوان

  نشانه را ارغوان یپهلو کنار ییجا اما فرهان یانگشتها.  ترساند

  در.  دیکش نییپا سمت به را در ی ره یدستگ شی انگشتها و رفت

 :زد لب حال همان

 ! جون بچه یکن فیرد  پشتم یالک ی عهیاش نشنوم -

  از هم آنقدرها اما است تیواقع زی چ همه دیبگو خواست ارغوان

 و کند باز دهان فرهان خشم مقابل که بود نشده  ری س جانش

  یرو نگاهش و داد تکان سر بار  چند!  کند امضا را  مرگش حکم
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 اما بود او یلبها یرو رژش رد  هم هنوز.  دیچرخ نهافر یلبها

 که یحال  در و شد باز در!  نه ای دیبگو را نی ا دیبا دانستیمن

 یاتفاق از کم کم حال  که یخجالت با گرفتیم رفتن ژست  انغوار

 : کرد زمزمه ریز  به سر نشستیم دلش  در بود افتاده  نشانیب که

 !  دی کن پاکش حتما.  دی شد یرژ- 

 که هلحظ آن.  زد رونیب اتاق از  عیسر ییقدمها با و گفت ار نیا 

  کرده  که یکار متوجه کم کم  خورد سرش به اتاق  رونیب یهوا

 دلش اصل !  بکشد غیج داشت دوست! ؟ فرهان و او!   شد دندوب

!   است ناراحت کارش از چقدر بفهماند او به و برگردد  خواستیم

 ! را  ندنام آنجا تحمل نه و داشت را جراتش نه اما

  مرد کی با  اش یزندگ ی بوسه نیاول کردینم الیخ وقت چیه

 یخال بایرتق   سالن!  اش وانهی د نوع از هم آن  باشد همجنسگرا

  سمت به!  ستی چ یبرا یخلوت ن ی ا دانستینم ارغوان و بود شده 

  هم اول از!   بماند آنجا نداشت الیخ اصل . کرد تند پا رختکن

 به چه را او ؟ بود زده  سرش به!  بود محض اشتباه  آمدنش

 ...  شیآدمها و یاشراف ی خانه آن به چه ار او! ؟ ایآر یا خانواده 
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 فرهان به آنقدر نظرش به.گفتیم راه یب و بد فرهان  به لب ریز

 به اصل !بود عالم و آدم  مالک نظرش از که  بودند داده  بها

 زمزمه خودش با لب ریز.بود نکرده  هم فکر ارغوان  احساسات

 : کرد

!  ینک تموم تابلوشو که ید یکش یخواب یب رو  شبید تمام -

 !  آدمه  یکرد الیخ

 یلب مقابل از.  داد تکان خودش یبرا تاسف ی  نشانه به یسر

 و خانه باز  در لحظه همان.  برسد رختکن به تا شد رد گرد

 تمام فهماند او به آمد یم رونیب از که یا همهمه یصدا

 اول.  ونددیبپ آنها  به نداشت الیخ او اما.  هستند رونیب مهمانها

 !  رفتیم خانه  به بلفاصله بعد  و دیپوشیم لباس

 لحظه همان که  بود شده  بند پرو اتاق در ی ره یدستگ   به دستش 

  به چشمشان لحظه همان.  شدند  خانه وارد نفس با همراه  نگار

 :  گفت نگار و افتاد ارغوان

 !  یشد بی غ هوی گشتم دنبالت یلیخ ؟ ارغوان یبود کجا -
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 به یعاد یا چهره  درک یسع و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 گفت و کرد باز  هم از را شیلبها.  بود هم موفق .  ردیبگ خودش

 : 

 .  یبهداشت سیسرو  بودم رفته -

 :  آمد حرف به و انداخت ارغوان به یقیدق نگاه  نفس

  ؟ یکنینم یمعرف نگار -

  :کرد ارغوان به یا اشاره  نگار

 رو باغ ته ساختمون داره .  بودم گفته  موردش  در که یطراح -

 .  کنهیم یبازساز

 :  گفت  ارغوان به رو بعد

 .  نفس خواهرم کنمیم یمعرف ناج ارغوان -

  دیبگو یزیچ  بتواند ارغوان آنکه از قبل و انداخت بال  ابرو نفس

 : آمد حرف به

 جادو رو فرهان یکس انایاح  یشدیم استخدام یوقت!  اوهو - 

 ؟  بود نکرده 
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  مهم ارغوان یبرا.  برد هم در را نگار یابروها که زد یپوزخند

 ریتحق و طعنه با دارد قصد ای  دیگویم چه وارد تازه   زن نیا نبود

 کردیم فکر که یزیچ تنها به.  اوردیب شیرو به را یزیچ چه

  اتاق آن از فرهان  لحظه هر که  بود نیا از ترسش و بود رفتن

 !   شوند رو به رو گری کدی با هم باز و د یایب نوریب یلعنت

 : آمد  حرف به نگار

 !  نفس یکن  عوض رو دتید کم ی بهتره !  هیا حرفه آدم فرهان -

  به چشمش لحظه  همان و گرداند  کلفه را شی چشمها نفس 

 :  گفت طعنه با.  خورد فرهان

 می نیبب میبپرس رو حالش و حس ازش چطوره !   اومد خودش -

 !  هیا حرفه چقدر

 جا همان ستتوانیم کاش.  دی چرخ فرهان سمت به ارغوان سر 

  برنارد ساعت کاش اصل  ا ی! شود  بیغ و بخواند یورد کی

  حرکت از همه و انداخت یم کار به را آن لحظه همان  |! داشت

  حرکت رفتی نم رونیب باغ خانه آن از که یزمان  تا و ستادندیا یم



 

631 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یم کارش به یلعنت ساعت  آن مواقع نیا در  چقدر!   کردندینم

 !  آمد

 یعاد با و او به توجه یب و انداخت غوانرا به ینگاه  مین فرهان 

 : گفت نگار به رو ممکن حالت نیتر

 !؟ رفتن مهمونا - 

 : داد جواب نگار یجا به نفس

 !   نی ببر کیک و نیایب که شمان ونییهما  حضور منتظر رینخ - 

 :  گفت بلفاصله نگار

 .  زمیعز بهتره  یببر رونیب رو کیک  مگفت.  روننیب -

  غیر رییز به سر و ارغوان به  توجه یب و داد تکان سر فرهان

 رفت رونیب و  گذشت کنارشان  از نفس یها طعنه ای اش یعیطب

 : گفت نفس. 

 !   وال  حضرت  حضور از نمیا - 

 : گفت عیسر  ارغوان

 …  دیبا  فردا برم  اجازتون با گهید من خانوم نگار -
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 : گفت بلفاصله انگار 

  ؟ شهیم مگه ؟ شام بدون ؟ یبر کجا -

  به توانستیم زودتر کاش.  بود نیسنگ شیبرا  خانه آن یهوا

 : ببرد پناه  نابایخ

 ...  فردا که چون.  برم که بهتره  -

  که بود نفس  بار نیا و شود کامل اش جمله ندادند اجازه  هم باز

 :  آمد حرف به

  دلت باش مطمئن.  اومدن مون زیانگ جانیه یمهمونا تازه  -

 !  یبد دست زا رو یمهمون نیا  خوادینم

  : بزند  تشر نگار شد  باعث اش ثانهیخب لحن و شخندین

  ؟ زم یعز باغ تو یبر شهیم!  نفس -

 و انداخت بال  شانه. نداد نفس حالت در یرییتغ  حرصش پر لحن

 : گفت

 !  گمی نم جونت داداش  به یزیچ باشه -
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  هیثان چند  که رفت را یراه  همان و گذشت ر نگا کنار از نفس

 به نگار اما کرد  رفتن قصد هم باز ارغوان.  بود  رفته فرهان قبل

 : آمد حرف

 . برو  بعد و بخور شام کن صبر گهی د ساعت کی -

 ..  آخه - 

 .  من با ایب ؟ یکنیم مخالفت انقدر چرا -

 کلنجار ی حوصله چون داشت  حرص هم هنوز  نفس از که انگار

  خود با و دی کش را دستش بلفاصله!  نداشت را  ارغوان با تنفر

  ناچار به شی پاها اما بود رختکن اتاق در به نگاهش ارغوان.  برد

  بایفر به را او نگار دندیرس که باغ به.  کردندیم حرکت نگار دنبال

  دانستینم.  بود گرفته گرم خوب او با ارغوان نظرش  از و سپرد

  کی و هزار که لحظه آن خصوص به!   ستیفرار او از ارغوان که

  مس بازار مثل مغزش که یانگار !  خوردیم چرخ سرش در فکر

 !    بود شده  گرها

  حداقل تا کند می قا بایفر  پشت  را خودش مدت تمام کردیم یسع

  گشت را اطراف چشم با!  فتدین او به فرهان چشم رفتن وقت تا
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  کی ک شیبرا که یبزرگ زیم کنار را او بالخره  و  کند دایپ را او تا

 شیدستها.  کند  دای پ بود ه شد ده ی د تدارک تولدش ی طبقه سه

  آنقدر.  بود زده  زل کیک به متنفر و بود برده  بشیج داخل را

 هم اطرافش  یاهویه یحت که دیرسیم  نظر به فکر  غرق

 ! بزند   هم به را تمرکزش توانستینم

 : کرد زمزمه گوشش  کنار و شد کینزد فرهان به نگار

 !  تولدته امشب مثل  ؟  یکن باز اخماتو کم ی یخواینم - 

  کی نزد او به سپهر لحظه همان  که زد فرهان صورت به یلبخند

  را خودش که یحال در. کرد حلقه زنش کمر دور را دستش و شد

 : گفت دیکشیم جلو یکم

 !  ماست زن واسه تلشش یول ره یگیم گهید یک ی شویمهمون - 

 :  آمد  حرف به نگار

 ...  کنمیم یکار اگه من برادرمه فرهان زمیعز -

 :   دیپر کلمش انیم عیرس سپهر

 ! برادر  هه -
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  را خودش هنوز!  نداشت را هان آ جدل و جنگ ی حوصله فرهان

 نیا هم  دیشا.  کردیم سرزنش بود افتاده  که یاتفاق یبرا

  احساس یبرا ،  نبود افتاده  که یاتفاق یبرا کردن سرزنش

  بود رفته نیب از  و شده  حل وجودش در الشیخ به  که بود خودش

 آن خلف که بود  آورده  در سر یی جا کی از یدختر کی حال  اما

 ثابت  او به را

 !  بود هم اش خانه جاسوس  قضا  از که!  کند

 :  گفت کلفه و دی کش صورتش به یدست

 !   کن جمعش عیسر رو  یباز مسخره  نیا.  خستم نگار -

  سمت به عیسر و برداشت شوهرش  با رفتن کلنجار از دست نگار

 :  دی چرخ فرهان

 !  یکن فوتشون میکنیم روشن شمعارو الن اسیوا -

 : دیغر و ستادرف رونیب را  نفسش فرهان

 !  کنمینم کارا  نیا از من -

 ! ی کن آرزو دیبا -

 !  نگار - 
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 زمزمه تنها.  شد ساکت هم نگار  که بود خشم  پر شیصدا  آنقدر

 : کرد

 !  کنه فوتشون ادیب بایز گمیم - 

 دم آن از نگار که ییزوآر و شمع نه و بود مهم  شیبرا  کیک نه 

!   خواستیم امشرآ در اول روز مثل را اش خانه فقط!  زدیم

 جلو قدم نفس رفت بایز دنبال به نگار که یا لحظه همان

  سرش پشت درست توانستیم فرهان.  نبود تنها اما گذاشت

  فراموش را  زیچ همه هیثان چند یبرا.  ندیبب را نیرام و اریخشا

 یم رامش ادی به شهیهم را او.  ختدو نیرام به چشم و کرد

!   بود آسمان و نیزم مثل هم  با شانیاخلق تفاوت اما.  انداخت

  رامش که یشب همان...  بود شب  آن آور ادی شی برا رامش اسم

  سکوتش که یشب همان...  بود شیها ستاره  عاشق  شهیهم

  شب چه هر از را فرهان که یشب همان...  کردیم  وانهی د را رامش

 … بود کرده  زاریب بود

 

  مقابل ردخونس  که یحال در.  داشت لب یرو یشخند ی ن اریخشا

 : آمد حرف به ستاد یا یم فرهان
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 .  میبد دست از تولدتو می نخواست -

 : دی خند نفس

 فقط ما  سال هر مثل!  نبود دادن دست از یبرا یخاص زیچ

 !  -هیمیصم و گرم خانوادمون چقدر میبگ که میایم

 :  داد جواب و درخت  نفس  به را شخونسرد نگاه  فرهان

 . ادینم  خوشم  تظاهر از!  نکنم  تدعوت بعد سال  از مونهیم ادمی -

 جلو یقدم نیرام. کرد نازک فرهان یبرا چشم پشت نفس 

 :  گرفت فرهان سمت به را دستش  و گذاشت

 . یشد دای پ کم.  فرهان  مبارک تولدت -

 :  گفت نفس بدهد جواب آنکه از قبل و فشرد را  دستش فرهان 

 کنهینم دایپ  ربط ماها به که یزیچ هی !  هیسر یکارا مشغول -

 !   میشنویم رو مامان با کردنش پچ پچ ساعتها اما

 فرهان اما.  بود نفس و فرهان به چشمش دقت با اریخشا

  و بدهد نفس دل  به دل که  بود یزیچ آن از  تر جمع حواسش

 :  گفت نیرام به رو تنها!   دینبا که بزند را ییحرفها
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 .  بزن بهم سر  هی وقتا یگاه -

 خلف بر درست زشیچ همه.  داد انتک سر و  زد لبخند نیرام

  بود بیعج یکم  برادر و خواهر  نیب تفاوت همه نیا.  بود رامش

  هیشب عاقبتش نداشت دوست!  نرود  را رامش راه   او بود دواریام... 

 ...  شود رامش به

 یرو یشمعها و زد کنار زیم  دور از را همه نگار بعد یا قهیدق

  بر و کرد فوت را شمعها بایز ،  فرهان یجا به.  شد  روشن کیک

  تولد آن مطمئنا!  نبود چاقو  رقص از خبر ارغوان تصور خلف

 مهمانها دعوت با.  نداشت خودشان یتولدها  که یشباهت چیه

 تن به را شیلباسها و رفت رختکن سمت به ارغوان شام زیم سر

  هم نگار سر که  خصوص به!  بماند  آنجا شتریب ت اشند الیخ کرد

 . بود گرم

.  گذاشت باغ به قدم و زد  رونیب رختکن از آماده  و حاضر

  از توانستیم راحت الیخ با ارغوان و بودند شده  پراکنده  مهمانها

  عنوان به را شب نآ  توانستیم.  برسد در به و  شود ارد نشانیب

 بود اطراف به نگاهش !  کند ثبت عمرش یشبها  نیبدتر از یکی



 

639 
 

 مهرسا .  مسلخ

  از را شبش نداشت  الیخ.  نشود رو به رو فرهان با ناخواسته تا

 .  کند  بدتر آن

 صحبت هم با و ستاده ی ا نفس کنار.  دید  دور از را یمرد

 ق یعم یپکها آن به و بود لبش  ی گوشه یگاریس.  کردندیم

 از ارغوان.  افتاد خنده  به مرد و گفت یز یچ نفس.  زدیم

 :  دیشن  را نفس یصدا و  گذشت کنارشان

 !   اریخشا ینخورد هم یحساب و درست شام -

  را اسم نیا.  دی چرخ سمتش به  ارغوان سر اریخشا نام دنیشن با

...  بود شده  فرهان نیماش  سوار که یشب همان.  بود ده یشن

  توجهش...  داشت جنگ سر  فرهان با انگار که یمرد همان

 لحظه همان.  نبودند غوانرا متوجه دو آن اما  بود شده  جلب

 نیزم یرو و تبرداش لب ی گوشه از را گارشیس اریخشا

 : گفت و کرد له را آن کفش  با.  انداخت

  و بود نهیتهم  عمه خاطر به فقط  اومدنمم نجایا.  ندارم اشتها - 

 !  بس

 .  گرفتند فاصله  ارغوان از و افتاد راه  نفس ی شانه به شانه 
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 یب! بود  نیزم یرو مانده  جا به گاریس به اما ارغوان  یچشمها

  چند را رفته راه .  زد گره  را ش ی اابروه مرد یآشنا  نام به توجه

  ته و دیکش رونیب فشیک از یدستمال ،  برداشت عقب به قدم

 :کرد زمزمه خودش با .  برداشت نیزم یرو از را گاریس

 !  شهیم دایپ هنگر ف یب جا همه - 

 یورود در حوالی یا الهبز سطل به را دستمال و کرد تند پا

  آشغال و اریخشا از نیا.  آورد ینم شعور پول مطمئنا انداخت

  به نگذاشتن احترام و فرهان از هم آن و نیزم یرو  ختنشیر

 !   کارمندش یخصوص میحر

 بدون.  کرد تند پا بلفاصله.  بماند آن از شتریب نداشت الیخ

  که خجسته به توجه یب و کند مکث ماندن یبرا یا لحظه آنکه

 یحت. زد رونیب خانه از بود کرده  خوش جا ینگهبان اتاق در

  نظرش به که یتاکس نیاول یبرا.  نکرد نگاه  هم را سرش پشت

 خانه به  را خودش زودتر تا کرد بلند دست آمد یم مطمئن

  گذرانده  سر از را بیعج اتفاقات تحملش حد  از شیب.  برساند

 !  بود
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  دستش در آب وانیل و بود هستنش  یا گوشه حوصله یب فرهان 

.  بود خورده   غذا نه و ه زد کیک به لب نه.  بود کرده  خوش جا

 را ها هیثان رفتنشان یبرا و کردیم نظاره  را مهمانها آمد و رفت

 انگار.  گشتیم ارغوان دنبال نامحسوس شیچشمها!  شمردیم

 اما!  دارد یحال  و حس چه اتاق اتفاقات از بعد اند دب  بود کنجکاو

 ترسانده  را او  آنقدر داشت حتم.  کردیم دایپ کمتر گشتیم چه هر

 ! کند ترک را اش خانه لحظه  همان و دهد گوش  حرفش به هک

  تک تک تی نها در و کرد دایپ ادامه یمهمان گر ید  ساعت کی

 به را لزم دستورات  رفتن موقع نگار.  کردند رفتن  عزم یهمگ

.  کرد ترک را خانه بایز و سپهر با همراه  تینها در و داد خدمه

 از را کتش.   ندرسا  خوابش اتاق به را خودش یخستگ با فرهان

  مردانه راهنیپ یها دکمه. انداخت تخت یرو و  دی کش رونیب تن

 نشانیب که یاتفاق  و ارغوان فکر دوباره .  کرد باز تک  تک را اش

 ادی به را او که بود فکر همان.   گرفت جان سرش در بود افتاده 

  گذارد یم کارش اتاق در را آن بود گفته نگار.   داختنا  شیکادو

.  رساند کارش اتاق به را خودش و زد رونیب اتاق از اراده  یب. 

 به.  دید زیم یرو را شده   چیکادوپ ی بسته و گرداند چشم
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 آن یرو که یکوچک کیتبر کارت همه از اول.  رفت سمتش

 کادو یرو زا  را آن و برد جلو  را دستش.  کردیم ییخودنما بود

 :  خواند را شده  نوشته متن.  کرد جدا

 یبرا رمی بگ رو کادوها نی بهتر تولدم روز دارم دوست من -

  ذهنم به که ییکادو نیبهتر هم هیبق به خوادیم دلم نیهم

  براتون دیبا یچ دونستمینم شما مورد در اما.  بدم رو رسهیم

  کنم ه فاداست هنرم از کردم یسع.  دی باش داشته دوست که رمیبگ

  یآقا مبارک تولدتون  یراست.  اد یب خوشتون ازش که دوارمیام. 

 !  ارغوان طرف از ایآر

  را نفسش فرهان.  بود گذاشته قلب با را "ن" و "غ" یها نقطه

 :  گفت و فرستاد رونیب

 !   زنهیم ادیز حرف کمیتبر  کارت تو یحت -

.  کرد باز  را  شیکادو بلفاصله و انداخت ز یم یرو را رتکا

  ییخودنما یچوب قاب انیم که بود خودش  صورت از یطرح

  هتل غاتیتبل خاطر  به اواخر نیهم که ییعکسها از یکی.  کردیم

  را فرهان که آمد یم نظر به یواقع آنقدر.   بودند گرفته او از
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  استعداد یب  نماند ساکت در  چه هر دخترک.  بود کرده  مبهوت

 !  داشت نگفت یبرا  یحرف ینقاش در  که یانگار بود

************** 

 ی لقمه آرزو که بود ده ی نجو را آن هنوز ،  بود دهانش در لقمه

 :  گفت  و گذاشت  مقابلش یگرید

 . شهیم سرد بخور تمییچا -

 : گفت پر مهین دهان همان با و گرفت نفس ارغوان 

 .  شدم  ریس بسه -

 :  گرفتیم را یبعد ی لقمه او به جهتو یب آرزو

 ؟  نشد تموم خونه نیا کار -

  را شیچا از یکم و داد تکان نه ی نشانه به را  سرش ارغوان 

 :آمد حرف به هم باز آرزو.  دی کش سر

 زد  زنگ بهم روزید بابات -

  آنکه از قبل.   شد ره یخ مادرش به شده  گرد یچشمها با ارغوان

 : داد مهادا آرزو دی بگو یزیچ بتواند
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  ی گله  خواستمیم.  می نزد حرف ادمیز.  بگم بهت نشد شبید - 

 . رفته و هگذاشت تنها ایک با مارو نهیبب بکنم بهش رو خواهرش

 مادرش ی  شانه یرو را دستش و داد قورت  را لقمه ارغوان 

 :   گذاشت

 . داغونه یکاف ی اندازه  به اون بهش نگو یزیچ -

  مونیزندگ وضع که کنمیم شو مراعات دارم یه ؟ ستمین من - 

.  می شنوی م حرف میدار طرف اون و طرف ن یا از مدام!  نهیا

 : گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 ؟  نمایس میبر یدختر و مادر امی ب زودتر امروز - 

 .  گهید وقت هی باشه.  لباس پرو واسه ادیم امروز دارم یمشتر -

.  شد بلند جا از و تاشگذ ارغوان  مقابل را آماده  ی لقمه آرزو

 هی گر تا فرستاد رونیب را کردیم ینیسنگ اش  نهیس در که یآه

  دیبا چقدر.  ختوس مادرش یبرا دلش ارغوان.  ردینگ اش

  و غر و نشستیم اش یاطیخ چرخ  پشت چقدر ؟ دیکشیم یسخت

 یراحت یزندگ  بود حقش ؟ دیخریم جان به را یمشتر یرادهایا

 . باشد داشته
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 از.  شد کور  هم ارغوان یاشتها.  رفت رونیب نه زخاآشپ  از آرزو 

 سمت به یقدم .  انداخت شانه یرو را اش کوله و شد بلند جا

 پارچه و انداخته گردنش دور  را رنگش قرمز متر.  تبرداش آرزو

 ارغوان .  ببرد را لباسش تا کردیم پهن را ها یمشتر از یکی ی

.  کرد قلب مادرش کمر دور را شیدستها و گرفت قرار پشتش

 : گفت حال همان در

  زودتر عصر من.  ادیب فردا اصل  ای ادیب ترزود بگو تیمشتر به -

 . جونم آرزو ارین نه.  م یبگرد کمی میبر هم با خونه امیم

 : داد ادامه هم باز ارغوان.  فرستاد رونی ب را نفسش آرزو

 !  یراست ندادم بهت هنوز  رو کردنم دایپ کار شام -

 :  گفت و کرد  باز کمرش دور از را ارغوان دستان ی حلقه آرزو

  یسبز قرمه برات  شب من فتیک تو بذار رو پولت.  خوادینم -

  ییلمایف همون از یکی.  میبر  خوادینم هم نمایس.  کنمیم درست

 میکن یالک خرج همه نیا هیکار چه.  مینیبیم هم با رو یدار که

 ؟ مادر
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 به یراض مادرش دل.  زد  آرزو ی گونه به ی ا بوسه ارغوان 

 صرفه دخترکش یبرا الشیخ به.  نبود ارغوان یکردنها خرج

 دختر کردن رکا سخت یبرا  دلش و بود مادر.  کردیم ییجو

.  کند اش یراض نتوانست ارغوان هم آخر...  سوختیم کش

  باز اما بود نشسته دلش یرو  عالم غم زد رونیب خانه از یوقت

 . بود گرفته شی پ در  را مدرسه ری مس یانرژ پر و  زدیم لبخند هم

  عوض هم اش یکار یروزها دیجد یلیتحص سال شروع با 

 نیا و دید یم هفته در روز ک ی  فقط را سوگل حال .  بود شده 

  حرف شتریب روزها نیا که خصوص به!   بود عذاب ارغوان یبرا

  را خودش یجلو  بود مجبور سوگل نبود با و داشت گفتن یبرا

  فرهان ی خانه!  ندشیبیم که ی وقت یبرا ردذابگ را همه و ردیبگ

  بار کی دادیم حیترج که بود بیعج شی برا آنقدر تشاتفاقا و

 و  پرستو یبرا

 ینبو یوقت بود مطمئن!  کند ف یتعر  سوگل یبرا   هم بار کی و

 به و نبرد رونیب را خانه آن یحرفها که بود داده  ماتومیاولت او به

 اصل !  است  نبوده  ارغوان یدوستها منظورش دی نگو یکس

 !  کردندینم منتقل را حرفها آن یکس به سوگل و پرستو
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  لیتبد شیابر  سایمل وجود با مدرسه  در اش یکار  ساعت تمام 

.  خوردیم یخوراک مدام و دیکشینم ینقاش.  بود شده  شکنجه به

  ارغوان که دادیم را دوستانش جواب یگستاخ با  آنقدر هم یگاه

  ریمد که خصوص به!  دیبگو چه  دیبا  دانستینم و شدیم درمانده 

  یبرخورد دادی نم اجازه  و بود بسته را شانیادسته  یحساب مدرسه

 . باشند داشته ها بچه با

  کنار از ساده   نداشت الیخ.  بود شده  طاق ارغوان طاقت روز آن

  اش خانواده  به  اگر کردیم احساس.  شود رد دخترک یرفتارها

!  است کرده  یکوتاه شحق در ندهد حیتوض را سایمل طیشرا

  دیکش یراحت نفس  ارغوان دمآ در  صدا به که کلس انیپا زنگ

 :  گفت و

 . میکنیم لکام  اتونوینقاش گهید ی هفته -

 از.  زد رونیب کلس از ها بچه با همراه  و برداشت  را فشیک

  همکارانش با. نبود مدرسه سوگل که بود ییروزها همان

 به که یزمان درست .  رفت مدرسه در سمت به و  کرد یخداحافظ

.  شدیم ییبال  مدل نیماش سوار که  دید را سایمل دیرس ابانیخ
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.  دینرس مغزش به خون که یانگار  لحظه کی ؟ شد چه دینفهم

 : گفت راننده  سمت نییپا ی شهیش از و دیدو  نیماش سمت به

 !  د یببخش -

 به یآفتاب  نکیع که یجوان  مرد به چشمش لحظه همان

 و چرخاند ارغوان سمت به سر  سایمل.  افتاد بود زده  شیچشمها

  : گفت

 ! متنفرم ینقاش از من -

  که بود گفته حرص با یجور.  کرد جمع انزجار با را صورتش

 یجوان  مرد!  است متنفر ارغوان از دیبگو  داشت قصد انگار

 :  گفت و انداخت  ارغوان هم بعد و سایمل به ینگاه

 ؟ دیداشت یامر -

 : بماند خونسرد در ک  یسع ارغوان 

   ؟ دیبد من به ونوتتوق قه یدق  کی هست امکانش.  بله -

  خاموش را نشیشام وجود نیا با.  دی پر بال  شی ابروها جوان مرد

 :  گفت سایمل به رو و کرد

 .  گردمیبرم الن -



 

649 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :  بست را نیماش در و شد اده یپ

 . دییبفرما - 

 : گفت و د ی کش نیماش داخل یسرک ارغوان 

  ؟ می بر دورتر کمی -

 تا.  شود اخراج کارش از نداشت دوست.  زدیم حرف محتاطانه

 :   دیپرس اصلهبلف جوان مرد! بود  کرده  یرو  اده یز هم همانجا

   ؟ هیچ کارتون  بپرسم تونمیم -

 : گفت  و دیکش یقی عم نفس ارغوان

  پدرش دیبا حتما  شما.  هستم جون سایمل ی هینقاش معلم من  

 -؟ میکن  صحبت تسه  امکانش.  دیباش

.   بردارد چشم یرو از را نکشیع داد تیرضا بالخره  جوان مرد 

  یکی خودش آمد یم او به انداخت ارغوان وضع و سر به ینگاه

 !  باشد آموزان  دانش از

 .سایمل یعمو .  هستم یمختار اریجان من -

 :  گفت دی ناام ارغوان
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. کنم صحبت  جون سایمل نیوالد از یکی با دمیم حیترج -

 .   گرفتم وقتتونو دی ببخش

 : کرد باز لب بلفاصله ارینجا که ردیبگ  فاصله خواست

 نویا و دیهست  مدرسه درکا شما.  شدن فوت سایمل مادر و پدر - 

 ؟  دیدونینم

  یزندگ وضع از مدرسه ریمد وقت چیه.  آمد بند ارغوان زبان

.  دیایب خودش به کرد یسع.  زدندینم معلمها به یحرف ها بچه

 : آمد حرف به و کرد دایپ را  کلمات فاصلهل ب

 ... دونستمینم من...  متاسفم -

 :  گفت  و کرد تر دور ییجا  به اشاره  اریجان

 . میبزن حرف میتونیم - 

 اریجان.  گرفتند  فاصله نیماش از یکم و داد  تکان سر  ارغوان

 :  گفت بلفاصله

 ؟ هیچ مشکل -
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!   شود رو به رو جذاب یعمو  کی با نداشت انتظار ارغوان 

 از یخبر. رفت  نشانه را اریجان چپ دست شی چشمها بلفاصله

   نبود حلقه

 یرانیا یمردها یخال یانگشتها به شدینم ی لیخ که چند هر

 : بزند حرف محکم و کند جمع را افکارش کرد ی سع! کرد اعتماد

 دی ببخش البته ؟ کنهیم یزندگ خانومتون و شما شیپ سایمل - 

 .   دیبد  جواب دیدار ستو د اگه.  پرسمیم

 .  کنهیم یزندگ رمماد و من با. ندارم زن من -

 چه را او لثم ی جوان پسر اصل .  شد تر راحت یکم  ارغوان الیخ

 ! ؟ ازدواج به

 . کنهی نم یهمکار کلس با سایمل - 

 .   رفت هم در اریجان یابروها 

 ؟ دیزنیم حرف یچ از شما.  داره  یخوب یها نمره  یول -

 ه خانواد با نشدن مواجه یبرا!  داشت یخوب یها  نمره  که البته 

  که گرفتیم میتصم تیری مد تشانیرضا حفظ و ها بچه ی

!   کنند ریسراز ها بچه ی کارنامه به را یواقع ری غ نمرات معلمها
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  را ارغوان ییگرا نمره  همه آن ؟ نبود  دیجد نسل به انتیخ نیا

 !  کردیم تیاذ

 سر رو سایمل تیوضع و کنم صحبت خودم درس از تونمیم من -

 . بدم حیتوض براتون ینقاش یکلسا

 : زد لبخند اریجان 

  ؟ دیهست یشاک ینقاش کلس  سر شیکار کم خاطر به - 

 اما برود یا غره  چشم او به که داشت یب یعج  لیم ارغوان

 . کرد  کنترل  را خودش

 تو یحت سایمل یوقت.  یاضیر چه و ینقاش چه  یمختار یآقا

  به کردن برقرار ارتباط تو ده یم  نشون نداره  هم ست دو  هی مدرسه

  که فمهیوظ معلم هی عنوان به کنمیم احساس.  داره  مشکل- کل

 . بگم ونبهت نارویا

 . داده  دست از رو مادرش و  پدر تازه  سایمل -

 یا زه یانگ چیه اون.  دیریبگ کمک مشاور هی از بهتره  پس - 

 .  نداره   یکار چیه یبرا

 : داد ادامه را حرفش ارغوان.  کرد مکث یکم اریجان
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  شهیم بهش بزرگش مادر ای شما سمت از یادیز توجه مطمئنا - 

 کمک مشاور به از ستین بد.   باشه یکاف نیا کنمینم فکر اما. 

   دیریبگ

 ؟ بپرسم رو اسمتون تونم یم دیببخش -

  ابتدا از که  فهماند او به شیحرفها انیم اریجان  ربط یب سوال

 !  است نکرده  ی معرف را خودش

 .  هستم گانهی -

 .  بود نوتیلیفام منظورم نه -

 . ارغوانه اسمم.  مهیلیفام گانهی -

 : داد تکان دنی فهم ی هاننش به را سرش اریجان 

 ؟ نزده  حرف  باهامون وقت چیه مورد نیا در مدرسه چرا -

 .  هستش مدرسه تیریمد منظورم

. کردیم نگاهش تظرنم اما اریجان.  بدهد که نداشت یجواب ارغوان

 : آمد حرف به تینها در

  زودتر کمی من اما.  داشتن شما با صحبت یبرا یا مهبرنا حتما

 . -کردم دخالت
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! زدیم را مدرسه  در کردن کار  دی ق دیبا دیفهمیم زرفروش اگر 

 :  داد تکان سر اریجان

 .  کنمیم فکر موردش در حتما -

 .  شد راحت ارغوان الیخ

 .  اجازه  با.  مشی نم مزاحمتون -

 عقب به او  یصدا گرید ربا که شود رد اریجان کنار از خواست

 :  برگرداندش

 ؟  دیدار نیماش -

 .  رمیم یستاک با نه - 

 . برسونمتون تونمیم -

 .  شمی نم مزاحمتون -

 ؟ سمته کدوم رتونیمس.  ستین یمزاحمت -

 .  برم خودم که بهتره  اما ستین دور نجایا از ادیز - 

 ارینجا.  آمد یم  رونیب مدرسه از  که دید را زرفروش لحظه همان

 :  آمد حرف به
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 !   گانهی خانوم رسونمتونیم -

  را خودش چطور دینفهم هم ارغوان و ترف نشیماش سمت به

  مشکوکانه  جوان مرد که یجور .  انداخت اری جان نیماش داخل

 ده یچرخ سمتشان  به زرفروش سر آخر ی لحظه. کرد نگاهش

  الیخ!  باشد ده یند را او کاش  ؟ بود ده ید را آنها ینعی.  بود

 اجازه  هم یکار وجدان اما.  بدهد دست از را کار آن نداشت

 !  شود سایمل مشکلت الیخیب دادینم

 :  زد غر سایمل

 !  خونه برم زود خوامیم من -

  مین اریجان.  شود اده یپ جا  همان ارغوان که  بود آن منظورش

 سایمل به  رو و انداخت ارغوان معذب صورت  به نهیآ از ینگاه

 : گفت

 یچ.  ست ی ن خونه امروز یمامان.  میریبگ ناهار  می بر دیبا - 

 ؟  میری بگ یدار دوست

  را ارغوان مزاحم حضور کل  به و آمده  ذوق سر سایمل انگار 

 . بود کرده  فراموش
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 .تزایپ - 

 ارغوان به رو و آورد در حرکت به را نیماش.  داد تکان سر اریجان

 : گفت

 ؟ گانهی  خانوم دی خورینم ما با رو ناهار -

 .  کار سر  برم دیبا.  ممنون.....  نه نه - 

 ؟ دیکنیم کار جا چند! ؟ کار -

 ! جا دو -

 !  فعال چه -

 : گفت و زد یلبخند ارغوان 

 البته.  کارمم عاشق  که خصوص به.  دارم دوست کردنو کار - 

  مورد نیا در  که قهعل  جادیا تو مهمه یلیخ  هم یکار طیمح

. دارم دوست یلیخ رو کارم ل اح هر به اما.  اوردمین شانس ادیز

 .  کنه تمیاذ و نمیبب رو یمنف یزایچ ده ینم اجازه 

 . بود انداخته بال  را شیابرو لنگه کی اریجان

   ؟ هیچ کارتون  بپرسم تونمیم - 



 

657 
 

 مهرسا .  مسلخ

 تجربه بتونم که مونده  یلیخ البته.  دمیم انجام یداخل یطراح -

 !  ستین بد کارم خودم حد در  اما کنم کسب

  ریتاث از هم  اریجان شد باعث و بود نشسته لبش  یرو لبخند 

 . ردیبگ خنده  طرح  و شود باز هم از  شیلبها او لبخند

 .  دیباش موفق  -

 . ممنون -

 اده یپ فرهان باغ خانه مقابل را  او اریجان داد ارغوان که یآدرس با

 به  رو و گرفت  چشم ریتاخ با و  ختاندا خانه آن به ینگاه.  کرد

 : گفت اریجان

 …  تونیریگیپ بابت ننومم - 

 :  زد لبخند هم  باز ارغوان.  کرد سایمل به نامحسوس یا اشاره  

 درست یچ  همه که دوارمیام.  نکردم یکار.  کنمیم خواهش -

 . دی رسوند منو که ممنون.  بره  شیپ

 کرده  رید امروز.  دبو شده  ۳ ساعت.  رفت و داد تکان سر اریجان 

  خودش از تا ستادی ا در ابلقم و فرستاد رونی ب را نفسش.  بود

  ادی به دوباره .  دبفرست فرهان ی برا و ردیبگ عکس معمول طبق 
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  در هم خودش آنکه یجا به و  دیکش هم در ابرو.  افتاد قبل شب

 را آن و گرفت عکس باغ خانه یفضا از تنها  باشد عکس کادر

 عکسش ری ز کوتاه  ی جمله کی به تنها ،  دفرستا فرهان یبرا

 : کرد اکتفا

 !  کارم سر من -

 ساختمان به ینگاه.  گرداند بر  بیج به را لشیموبا بلفاصله

  الیخ یثانو اطلع تا.  گرداند بر رو بلفاصله و انداخت یاصل

 و شب آن یتداع   شیبرا !  کند فکر یحت ساختمان  آن به نداشت

  را بود آمده   شیپ که یزیچ بود  نستهوانت  هنوز!    شدیم اتفاقاتش

 اما!   نشود رو  به رو فرهان با  وقت چیه گرید کاش !  کند هضم

 از درد.  زدیم یحاضر او شیپ  دیبا تقو اول صبح فردا دانستیم

 ! ؟ شتریب نیا

*** ***** ** *** *** 

 ییقدمها با و بود کرده  قفل  هم در کمر پشت را شیدستها

 و بود سوله سقف سمت به سرش.  دیچرخیم یصندل  دور محکم

 .  یصندل یرو  نشسته دمر یالتماسها به گوشش
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 .  سادم ننگهبا هی فقط.  ستمین یا کاره   من خدا به آقا -

 :  کرد زمزمه بود ده یشن که ییحرفها به توجه یب فرهان

  ؟ داشت کاریچ  باهات اریخشا -

 زا گفتن.  بودمشون ده یند قبل .  شناختمشونینم اصل  من -

 ... گفتن. شمان طرف

  یصدا نداشت دوست اصل .  بست یا لحظه را  شیپلکها فرهان

  خودش و کرد تند پا گفت؟ینم را مطلب اصل چرا!  بشنود را مرد

 را

  غرید و گرفت  انگشتانش انیم را مرد ی شانه.   رساند یصندل به

: 

 ! بزن حرف-

 هاآن ی خانواده  به که شدیم  یسال ۱۰.  دیلرزیم مرد بدن تمام

  صادقانه کار سال ده  از بعد حال !   بود نشانیام.  کردیم خدمت

  دبودن بسته یصندل به را او  فرهان یآدمها!   شدیم بازخواست

.  کردینم احساس را آنها و شده  سر شیدستها که محکم آنقدر

  یها کتک  از صورتش و بود مانده  حرکت یب  انگشتش بند بند
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 بار نیا و گرید بار نهافر.  بود  شده  خون از سرخ  امانشان یب

 : آمد حرف به آرامتر

 ؟  سراغت  اومد و کرد دایپ رو  انبار آدرس یچجور  اریخشا - 

 آقا.  ندادم بهشون یاطلعات چ یه من. دونمینم  خدا به. دونمینم 

 . -ندادم خدا به

  صبح!  شدیم وانهی د فرهان که انگار آمد یم  که اریخشا اسم 

  را لحظه کی  یول بود ده یرس گوشش به اریخشا یسرکش خبر

.  بود رسانده  انبار به را خودش بلفاصله و نداده  دست از هم

 یرو را آن فشار  کی با و زد یصندل ی هیپا به را شی پا فرهان

  پشت و گرفت ده ی نشن را مرد  دردناک آخ یصدا.  انداخت نیزم

 :  گفت حال همان در.  برداشت قدم او به

 !  د یکن خلصش -

 یصدا.  آمد رون یب سوله از و زد  چشم یرو را ش ا یآفتاب نکیع

!   آورد ینم  خودش یرو به اما  دیشنیم را شیالتماسها و مرد

  پول مردک  دانستیم خوب! زد ینم سر ییجا به لیدل یب اریخشا

 و قرار و شده  غافل آنجا از  فرهان الشیخ به  و گرفته کلن
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  ندارد نامکا که دانستینم را نیا اما!  فهمدینم  را شانی مدارها

 ،  دیفهمیم او ! دهد انجام یکار فرهان هیعل   بر بتواند یکس

 از یکی .  رفت نشیماش  طرف به! کردیم  مجازات و دیدیم

 : کرد زمزمه آرام فرهان.  رفت دنبالش  شیامه آد

  که هیک اریخشا  ی واسطه نمیبب خوامیم.  دشیاریب حرف به -

 ! من نیزم  تو فرستهیم جاسوس خودش واسه  داره  راحت انقدر

 .  آقا چشم - 

  د ی کن خفه صداشو  و سر بعدشم -

 .  دیبد دستور شما  طور هر -

  لشیموبا.   دکر حرکت بلفاصله و شد نشی ماش سوار فرهان

  را تماسش.   کردیم ییخودنما صفحه یرو نگار نام.  خورد زنگ

 یجنجالها هم  آن از بعد و نگار ی حوصله.  کرد رد حوصله یب

  شد قطع نگار تماس که یا  لحظه!  اشتدن را سپهر وار وانهید

 یفضا از یعکس .  کرد باز را آن.  افتاد ارغوان غامیپ به چشمش

  ساعت به ینگاه.  دادیم دنشی رس از خبر که یغام یپ و بود خانه

 توجهش که  یزیچ!  بود ده یرس  رید معمول طبق .  انداخت غامیپ
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  ده کر عادت!  بود خودش حضور از یخال عکس بود  کرده  جلب را

  ختهیر یاه یچتر و یدائم و  بیعج لبخند آن  با را دخترک بود

 !  ندیبب  گردش صورت  یرو شده 

 ی خانه سمت به و داختنا اش یکنار یصندل یرو را لیموبا

  وجود با که یپدر .  زدیم فرهاد  به یسر دیبا.  افتاد راه  به نهیتهم

 ،  یضیمر وجود با.  بود کرده  یپدر  حقش در نبودنشان خون هم

 دوست افروز از گاهشیب و گاه  یگرفتنها سراغ و خراب لحا

 او به تا داشت ازین یکس به که یوقت.  بگذارد شی تنها نداشت

 . کند جبران که بود او نوبت حال  و بود کنارش  فرهاد کند هیتک

****************** 

  رازیش به که  یسفر خاطر به  فرهان  که شدیم یا هفته کی

 جولن داشت دوست که یجور  هر نارغوا و  نبود خانه داشت

  هم بار کی  و زدیم ینبو شی پ را اش یحاضر بار کی.  دادیم

  چیه در کردیم یسع که البته.  فرستادیم عکس فرهان یبرا

 با که انگار!  نباشد هم خودش از یرد یحت عکسها از کدام

 . بود کرده  لج فرهان
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 کند اده تفاس او از داشت یلیدل  چه نبود که یزی چ اثبات خاطر به

  استفاده  سو شانود وج از که  بود یکسان به هیشب   ارغوان حال ؟

 فاصله فرهان از یکم دیبا.  بود  هم  خودش ری تقص!  است شده 

 یبعد یخرابکار با اما گفتیم  خودش با را نیا بار هر.  گرفتیم

 !  دادیم قرار هدف  را خودش

 ماهان که  بود آن داشت  که یخوب کی فرهان  رفتن حداقل

 یزیچ هر ای آمد یم یسرکش یبرا.  زدیم سر  خانه به رشتیب

  هم با و ندیبب را او مدام توانستیم ارغوان که نیهم.  نبود مهم

  تر یطولن فرهان  سفر کردیم آرزو یحت.  بود خوب  نندزب حرف

.  آمد سر به کردیم فکر که یز یچ از زودتر هفته کی  اما!  شود

  به هیشب خانه جو اره دوب مطمئنا برگشتنش با و برگشت فرهان

  کند اضافه یحرکت  کردینم اتجر  یکس!  شدیم ینظام یپادگانها

 ! بکشد  نفس یحت ای

 و ده ید را ارغوان ریتاخ پر یها یحاضر هفته کی نیا تمام 

  اعصاب یرو یحساب هم شیعکسها با یحت.   بود نگفته یزیچ

 !  بود رفته راه  فرهان
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 را چمدانش ی نبو.  دیرس خانه  به فرهان ۷ ساعت از قبل درست

 یرو فرهان که یحال در .  برد خانه داخل به خود با و گرفت

 :  دیپرس ینبو از دادیم لم نییپا ی طبقه یمبلها از یکی

 ؟ خبر چه -

  را اتفاقات تمام یطوط مثل ی نبو تا  بود یکاف  جمله کی نیهم

 شده  رد یسرسر  ارغوان یها طنتیش از که البته.  کند فیتعر

 بود 

 نطوریهم و کارگرها با دو ی مسابقه ،  نگهبانها با یباز آب

  عوض در و  گرفت فاکتور کل به را خودش و ماهان  با مینتوماپ

!   بود کردن فیتعر قابل که یاتفاقات و گفت رکا شرفتیپ از

 :  دیپر ینبو یحرفها انیم فرهان

 ؟ رفته دختره  نیا -

 جنس از توانستیم چقدر.  آورد ینم زبان بر هم  را اسمش هنوز

 ؟ دینگو  هم را اسمشان که یآنقدر! ؟ باشد متنفر فیلط

 . هستن زدن طرح مشغول.  مونده  ۷ ساعت  تا هنوز.  ریخ -

 : آمد حرف به دوباره  و کرد مکث یکم ینبو 
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 .  کنم ق یتحق د ی بود خواسته سوگل نام به یشخص مورد در آقا -

 : داد تکان سر و گرفت بال  را سرش.  شد  جلب فرهان نظر

 ؟ خب -

 یخانوادگ مدش خبر با که ییجا تا.  هیمان یا شیلیفام - 

 .  دارن خانوم نگار با یدور یدوست هی مادرش  مخصوصا

 : داد ادامه ینبو .  رفت هم در فرهان یاابروه

 خانوم به و دن یشن نجایهم از هم رو یکار شنهادیپ احتمال  - 

 .  دادن اطلع گانهی

 ! ؟ گفته بهش نگار -

 یل   لبه ستین دیبع خب اما.  گمانه و  حدس دح در -

 کنمینم فکر من.  دیگردیم طراح دنبال باشن گفته حرفاشون

  هی یتو یمانی ا سوگل نیا یعنی.  شهاب وسط نی ا یمشکوک زیچ

 همکار گانهی خانوم با.  کنهیم  یزندگ مادرش با یمعمول ی خونه

  چک رو هاش رابطه یعنی.  ستین وصل هم ییجا به.  هستش

  از دست من البته.  رسهیم نظر  به یا هیحاش یب دختر.  کردم

 تا اما.  بدم گزارش تا بره  کج رو یراه منتظرم.  دمینکش ق یتحق
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 هستن اعتماد قابل  نظر هر از گانهی خانوم شدم مطمئن که ییجا

. 

 ته یاعتماد یب یکم هم هنوز.  شد باز فرهان یابروها گره  

 یحد تا.  دی بگو دروغ دشخو به توانستینم اما بود قلبش

 راحت زنها به شدینم نظرش زا اما.  بود شده  راحت الشیخ

 که یزیچ  و ددگر بر ورق  بود منتظر هم هنوز.  کرد اعتماد

 !   باشد جاسوس واقعا ارغوان و شود  مشخص هست

 : گفت ینبو به رو و شد بلند جا از

 . خونه یبر یتونیم -

 …  دیبا مونده  میکار ساعت هنوز -

 :  گفت  تر محکم بار نیا و چرخاند سمتش به سر هانرف 

 ! یمرخص گفتم -

 تا ماند منتظر فرهان.  داد تکان سر تنها و کرد  سکوت ینبو 

 باغ یانتها ساختمان سمت به  بلفاصله آن از بعد و برود ینبو

 یوراج یصدا و ده یند شیعکسها در  را ارغوان  هفته کی.  رفت

 و ندازدیب دردسر به را خودش  شتدا  قصد!   بود  ده ینشن را شیها
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  هم آنقدر ؟ نبود یوانگید! ؟ برود  رکدخت شی پ خودش یپا با

 را زدنش حرف یصدا توانستینم یحت که  بود راه  ی خسته

 سمت به یگرید  از بعد یکی شیقدمها وجود نیا با.  کند تحمل

 ساختمان  به قدم و شد  رد در از.  شدیم برداشته  ساختمان

 آنقدر کار شرفتیپ.  انداخت  اطراف به ینگاه.  گذاشت

  هم در را فرهان  یابروها نیهم  دیا یب چشم به که  نبود محسوس

 ؟ نمانده  شیبرا یوقت  که داستینم دخترک.  دیکش

.  رساند بال  ی  طبقه به را خودش و گرفت شی پ در را ها پله 

 زد؟یم حرف یکس با.  دیشنیم را ارغوان آرام ی زمزمه یصدا

  مقابل دیسف رنگ به یتاپ و ی آب نیج با و بود  ها پله به پشتش

 جمع سر یبال  را شی موها!  زدیم رنگ آن یرو و ستاده ی ا وارید

  بود انداخته ری گ شیموها یل   لبه را شی موهالق از یکی و کرده 

! 

  توانستیم  فرهان و دادیم تکان راست و چپ به را کمرش 

 با را یآهنگ وار زمزمه.  ند یبب گوشش در را دیسف یهندزفر

 . زدیم حرط خودش  یبرا اطرافش از فارغ و  خواندیم خودش
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 متوجه که بود  کار غرق آنقدر دخترک.  رفت تر  کی نزد فرهان

 واضح را شی صدا فرهان حال .  نشود خودش  به یکس یکیدنز

 : دیشنیم تر

  زهر ییتو قند  ییتو قهر ییتو  لطف ،  ییتو بحر ییتو قطره  - 

  مرا ازاریم شیب ،  ییتو

 هب و کردیم نفوذ یهندزفر از که بود یجور آهنگ بلند یصدا

 ارغوان کمر حرکت و آهنگ تند تمیر.  دیرسیم هم  فرهان گوش

  تر  کینزد و  کینزد  شیقدمها.  بود برده  بال  را نهافر  یابروها

  بود یکاف.  ستادی ا ارغوان سر  پشت درست که  ییجا تا شدیم

.  کند احساس سرش پشت را  فرهان تا شود لیما عقب به یکم

  و بود خودش التیخ و فکر در یزیچ هر از  فارغ ارغوان اما

 آن به یزی چ روز هر و داشت رادی ا هنوز نظرش به که یطرح

 . نبود کامل هم هنوز اما کردیم اضافه

  برداشتن یبرا  لحظه همان و شد قطع دخترک خواندن یصدا 

  شدبا نداشته او با یبرخورد  آنکه یبرا فرهان و شد خم رنگ

  انارغو یزود نیا به نداشت الیخ.  دیکش عقب  را خودش

 . کند احساس را حضورش
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.  گذاشت تشپال یرو و کرد دایپ را نظرش مورد رنگ ارغوان 

  را قلمو.  ستادیا صاف دوباره  و  کرد بیترک هم را  گرید رنگ چند

  درست.  رفت عقب یکم و داد تکان وارید  یرو یبار چند

  گرفت شیدندانها انیم را قلمو یانتها.  ستادیا فرهان   به ده ینرس

 . شد ره یخ طرحش به و

 اش ینقاش به یبهتر دید تا چرخاندیم راست و چپ به را سرش

 مخالف جهت به  هم فرهان سر  او سر حرکت هر با.  باشد تهداش

 .کردیم برانداز را طرح هم  او و دیچرخیم

.   ددنبو  خورده  چرخ که ییموجها و بود خروشان  یایدر از یطرح

  بود شده  بلشمقا ریتصو محو که آمد یم یواقع نظرش به آنقدر

  بود افتاده  طرحش جان به گونه  وسواس که ارغوان خلف بر. 

 !  است نقص یب  طرح آن که کردیم الیخ هانرف

 یحوال همان یا هیپا چهار یرو را شی قلمو و پالت ارغوان

  را شخود و برد سر یبال  را شی دستها که همانطور و گذاشت

 و دی پر بال  تاپش حرکت همان با. ردیبگ تن از یخستگ تا دیکش

 فرهان.  گذاشت شی نما  به را کمرش پشت ی منظره 

 یرو  از شیچشمها
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 تنه نییپا.  نشست دخترک قامت و قد یرو و دی چرخ ایدر طرح

 آن در که یز یچ نیاول!   بود تر درشت اش تنه بال  به نسبت ش

 انگار و بود کی بار نسبتا کمرش.بود نیهم آمد چشمش  به شلوار

 نکرده  او به یلطف چیه اش ییبال  ی تنه مین قسمت  در خدا که

 ! بود 

 الیخ با ارغوان و خوردیم چرخ وا یرو یراحت به فرهان نگاه 

  رو به رو فرهان با دنیچرخ محض به و گرفت رو وارید از راحت

 :  گفت و  دیپر جا از.  شد

 !  خدا ای -

  احساس که  زدیم تند آنقدر.  اشتذگ  قلبش یرو را دستش

  خونسرد فرهان نگاه .  بزند رونیب حلقش از نمانده  یزیچ کردیم

 بدون و

 همان.  بود مقابلش ی زده  وحشت کتر دخ به یحالت رییتغ چیه

 یآب رنگ  یکم  هم اش ینیب نوک  و بود زده  را  معروفش نکیع

  نهیس ی قفسه  یرو که ارغوان یدستها تا نگاهش.  بود گرفته

  خورده  لک رنگ کی ناخنش هر.  شد ده یکش بود نشسته اش

 ؟  گرفتینم جهی گ سر رنگ تنوع  همه نیا از.  بود
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  داشت شک که  انگار.  بود شده  لفق فرهان صورت به نگاهش 

  بر ها یزود نی ا به نداشت انتظار!  ذهنش ی ساخته ای ستیواقع

 الیخ که بود گذشته  زود شیبرا انقدر هفته کی نیا اصل .  گردد

 و شکست را نشانیب سکوت بالخره  فرهان!  بوده  روز ۲ کردیم

 :  گفت

 ؟  یدیترس -

  به خانه نیا در نشای شاد عمر و ستی واقع فرهان که شد مطمئن

 سوال نی تر مسخره  ش نظر از که البته.  است  ده یرس انیپا

 هم وانهید ،  دادینم ترس مانور مطمئنا.  بود ده یپرس  هم را ممکن

  یمک شیابروها!  بود ده یترس او از مطمئنا! بپرد بال  رمت می ن نبود

 شب ییکذا  اتفاق آن از بعد که آورد ادی به تازه .  رفت هم در

  کرد دایپ را خودش بالخره !  ندیبیم را او که است بار نیلاو تولد

 : آمد حرف به و

  دینبا  خودشه حال تو یکی یوقت معمول !  دمیترس  که معلومه -

 تنها بدونه که دیبزن صداش حداقل!  دیبش سبز  سرش پشت

  با طرف که دیبکن یکار هی مثل ای ،  دی بد نشتکو ای ،  ستین

 ! هوا  نپره  دنتونید
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 اشتباه  داشت امکان.  کرد نگاهش یخونسرد  با هم  باز فرهان

  سمتش به یقدم !  ؟ نباشد جاسوس واقعا دخترک و باشد کرده 

  که بود تهایموقع نآ از.  آمد  حرف به هم باز ارغوان  و برداشت

 :  بود گرفته او از را تنبس قدرت و کرده  باز را دهانش ترس

 من ؟ دیبرگشت  سفر از یک  ؟ دیدیرس تازه  ؟ د یینجایا یک از -

.  دمیند  نتونویماش یول کنمیم نگاه  رو رونیب پنجره  از شهیهم

  یسرسبز و درختا نکهیا یبرا شتریب!   باشم فضول که نه یعنی

  هستش یاحساس کار  که نه هم یطراح خب.  کنهیم سرحال منو

 …  و باشم یانرژ پر که ازه ین

 : دی پر حرفش بین فرهان 

 !  بسه - 

 :  شد تر کی نزد فرهان. بست را  نشدها لحظه همان ارغوان

 ؟ یانداخت ساعت به نگاه  -

 :  داد جواب بلفاصله  ارغوان 
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  اش هیبق فردا تونمیم.  شده  تموم کارم گهید.  رفتم یم داشتم - 

 شما.  نشم ونمزاحمت.  برم الن من بهتره  اصل .  کنم کامل رو

 ...  هم

 :  دیپر حرفش انیم هم  باز فرهان

 ! ؟ یبد  جوابمو یا کلمه کی یبلد -

  نشانه به را سرش بالخره  و کرد مکث یکم.  برد  ماتش ارغوان

  بود ده یکش  هم  در را صورتش که فرهان.  داد تکان مثبت ی

 : گفت

 !  خوبه -

 گفت و انداخت ارغوان طرح به  دوباره  را نگاهش.کرد مکث یکم

: 

  ؟یداشت ریتاخ کار واسه یحساب روز چند نیا -

 با چطور دانستی نم دخترک اما.  دوخت انارغو به را نگاهش

 : گفت تنها تینها در.  کند دفاع خودش از کلمه کی

 .نه-

 : دیپر بال  فرهان یابرو
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 !؟ یچ نه - 

 : گفت درمانده  ارغوان 

 ؟  نزنم ای بزنم حرف - 

 .  ندارم یحرف  پر ی هصلحو!  کم یول!  بزن - 

 :  داد تکان  سر ارغوان 

 بهتون رید غامامیپ یول رفتمیم و اومدم یم موقع به من -

 . دیرسیم

 ؟  دیس ریم رید  غامایپ که!  آها -

 : گفت  فرهان.  داد  تکان سر  ارغوان

!  یزنیم زنگ  بهم بعد به نیا  از نبودم خونه من که وقت هر -

 ! نشه زود و رید که

  کم فرهان دنید .  شدیم تر سخت شی برا را زیچ  همه لحظه هر 

 :  داد ادامه فرهان! زدیم زنگ او به  دی با حال !  بود

 البته.  یا خونه تو واقعا بشم مطمئن که یریگ یم هم عکس -

 !  یباش توشون خودتم که ییعکسا
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  ینجوریا.  کردم حذف ساکع  از خودمو کردم لطف بهتون -

 ! دینیبینم منو گهید ؟  دیستین تر یراض

 .  بودنت نجایا ساعت  سر و مهمه برام کار فقط -

!   ندارد یتیاهم خودش بفهماند ارغوان به توانستیمن نیا از بهتر

  مرد نیا.  باشد کرده  یخال را ارغوان  باد سوزن  با یکس که انگار

  را حالش  راحت انقدر که بود  نبرده  یمردانگ از ییبو مطمئنا

 !  گرفتیم

 :   کرد هافاض گرید  بار فرهان

  و گذشته میداد بهت که یمهلت نصف!  افتضاحه کار  شرفتیپ -

 سامون و سر رو  کارا ینجوریا.  ییبال  ی طبقه ریدرگ هنوز تو

 ؟یدیم

!   کند خیتوب مدام که بود کرده  عادت فرهان. نزد  یحرف ارغوان

 به ینگاه!  برود و کند خیتوب را  ارغوان که بود آمده  سفر از اصل 

 : گفت و  انداخت طبقه آن

 !   نداشته یخاص  شرفتیپ هم طبقه نیا یحت-

 .  شهیم آماده  دیداد که  یمشخص خیرتا  سر یچ همه -
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  خرابه هی حاضر حال در!  نمیبب که کنمیم باور رو یزیچ من -

 !  تهنداش یرییتغ چیه حال   تا قبل ی هفته ک ی از که نمیبیم

 که داره  زمان به اجیاحت و شده   ده یچ مقدماتش  کارا یسر هی - 

 انجام که ی کار هر یبرا بعد به نیا از نیخوایم.  بشه درست

 !  ؟ بدم گزارش و  بزنم زنگ دمیم

 گفت حال همان در.  بود ساختمان  وارید و در به نگاهش فرهان

: 

 !  ستین یفکر بد - 

 :  گفت حال همان در.  دوخت ارغوان به چشم بعد و کرد مکث

  باشم دسترس در دائم که ستمین یکاریب آدم نهیا موضوع یول -

! 

 : گفت طاقت یب و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

  کارتون تا  دی کن خیتوب رو یکس حتما دیبا دیکنیم فکر چرا - 

 بره؟  شیپ

 یرو اده یز هم جا همان تا ارغوان.  شد جلب او  به فرهان توجه

  را خودش گور  همانجا ای.  بکشد پس پا توانستینم اما بود کرده 
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 از زنده  یناباور  کمال در و زد یم را دلش حرف نکهیا ای کندیم

 : آمد یم نرویب ساختمان

 ! شم ینم متوجه -

  رو کارتون خیتوب و ادیفر و داد با شهیهم که ستین یازین -

 یانرژ بهشون ،  دیکن ق یتشو کارکناتونو دیتونیم.  دی ببر شیپ

 د یبد بتمث

  دینیبیم اونوقت . دادن انجام خوب  رو کارشون  چقدر که دیبگ و

  ندکارم به شما جهینت در.   شهیم انجام کارتون زود یلیخ که

 خوشحال 

 ! رفته شیپ درست که  یکار و دیدار

 :  برداشت سمتش به یقدم فرهان 

  ؟یچ گهید -

 فرهان بار نیاول یبرا که الشیخ به ارغوان و بود  یعاد لحنش

 :  داد ادامه را حرفش است داده  خرج به نرمش یکم

 به احتمال .  روحه یب و سرد  کمی خونتون ی فضا دیدونیم -

 که فهیح من نظر  به. کردناست  خیتوب و دنااد دستور نیهم خاطر
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 همه نکهیا ای. نباشه توش خنده  یصدا یقشنگ  نیا به ی خونه

  از رو ستر دیتونیم شما فقط. بترسن دنیخند و زدن حرف از

 .  دیر یبگ دلشون

 ؟ رم یبگ رو ترس -

 نی ا به ارغوان کم کم.  شدیم  تر کی نزد و کی نزد او به فرهان 

  قرار که ستی طوفان حتما یخونسرد نیا پشت که  دیرسیم جهینت

  به فرهان.  شد یطولن یکم سکوتش. ردیبگ را دامنش است

 :  آمد حرف

 ؟ کنم کاریچ  گهید!  بده  درس بهم.  بگو ؟ یشد  ساکت چرا -

  میتصم اما.  رفتیم عقب به قدم کی و دیترسیم دی با ارغوان 

 یجا به بزند را حرفش کرد تلش  بار نیا.  نترسد او از گرفت

 :  بدهد  او به را حق   گرید بار و کند فرار   ترس با آنکه

  ؟ زدم  یبد حرف -

 !  بگو خودت -

  ؟  کنه انتقاد شما از تونهینم یکس -
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  دیدینم را ییجا  ارغوان جز شی چشمها.  ادتسیا  حرکت از فرهان

 نیا از  فرهان.  بود شده  شجاع بیعج امشب دختر نیا. 

  تا!  کند فرار و بترسد دادیم حیترج.  آمد ینم خوشش  شجاعت

 و بود ستاده یا ارغوان اما.  کند  قدرت احساس هم  باز فرهان

  به هم باز ارغوان  و امدین در او از ییصدا.  خواستیم حیتوض

 :  آمد فحر

 .  ترسمینم تون از من -

  نیا به هم تنش لرزان بند  بند دیشا تا تفگ  بلند را جمله نیا

  گوشه یشخندین فرهان!  ستی ن ترسناک فرهان  که برسد جهینت

 : نشاند لب ی

 ؟ یمطمئن -

  را دستش فرهان لحظه همان بود یکاف!  نبود مطمئن که البته

 فرهان!  کند  ساسحا را تندش ضربان تا بگذارد او قلب یرو

 لب هم باز فرهان.  دیبگو چه  دانستی نم ارغوان ستادیا مقابلش

 :  کرد باز

 .یترسیم که معلومه.  یستین مطمئن -
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 یزیچ ارغوان .  بود برده  بال  را لبش ی گوشه شخندشین 

  به ده ی نرس برد ارغوان صورت سمت   به را دستش فرهان و نگفت

  نگاهش فرهان.  دیکش رکنا را  صورتش عیسر  ارغوان اش ینیب

 :  گفت و داد او یچشمها به را

 یآدما یادا گه ید بهتره  پس یپریم جا از دستم حرکت با یوقت

 ! -یار ین در رو شجاع

 : گفت  و کرد ارغوان ینیب به اشاره  

 ! شده  یرنگ -

 به یقدم فرهان .  دیکش ین یب به را دستش بلفاصله  ارغوان 

 :  گفت  و برداشت عقب

 یچ همه و یکنیم کار ای.  جون بچه ستین تی باز نیزم نجایا -

 .. نکهیا ای.  یدیم لی تحو یاصول  و درست رو

 :   دیپر حرفش انیم ارغوان 

 !  ؟ دیکشیم منو نکهیا ای -

!   شدیم شجاع گرفتیم فاصله  او از فرهان که نیهم انگار

  ذهن بود توانسته خوب که البته ،  بود تمسخر از پر لحنش
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  هدف به اندازه  چه تا که دانستینم خودش اما دبخوان را فرهان

  فکر زیچ کی  به دو هر که بود یبار نیاول دیشا!  تاس زده 

 هوس یلبها آن با کن خرد اعصاب دراز زبان دخترک!  کردندیم

  بود کرده   ریگ  شانیا به که  ییقلمو و بیعج یموها و زیانگ

 ! کند تحمل  بتواند فرهان  که نبود یزیچ

 ،  وضعش و سر ،  تشیجنس.  داشت مشکل ترخد  آن زیچ همه با 

  خود با را گانهی ارغوان نام که  یزیچ هر و شیهاحرف ،  رفتارش

 . دی کشیم دکی

  کند سرکوب را  اش یشگیهم و  یدرون خشم کردیم یسع فرهان

 جواب یب  را  ارغوان حرف که یحال در.  ندهد بروز یزیچ و

 : گفت گذاشتیم

 .  بده  بهم ق یدق خیتار -

 ساختمان آن در هوا که انگار.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 !   بود کم تنفس یبرا

 ماه  دو ینعی.  ماهه مهر الن. کردم شروع رو کار وریشهر من -

 . دیگرفت ماهه ۴  قول من از شما و دادم انجام کار
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 ! ماه  سه - 

 ! ماه  ۴ گفت ماهان -

 از دعب تیمیصم نیا ؟ بود شده  یمیصم او  با آنقدر! ؟ ماهان

 یبرا را دانیم نبودش مدت نیا ای ؟ بود افتاده  اتفاق رقصشان

 ! ؟ کند اندام عرض تا بود گذاشته  باز ماهان

  ؟ گفت ماهان -

.  دی ترس هم در یابروها آن از ارغوان.  بود هم  در شی ابروها

 انگار که بود ده یپرس یجور!  ب یتکذ ای کند دییتا  دیبا دانستینم

 با و برداشت جلو به یقدم فرهان!  است کرده  ییخطا کار ماهان

 :  گفت حرص

  لی تحو رو  نجایا یدار وقت گهید ماه  کی! کرد غلط ماهان -

 !  بسه یداد هدر منو  پول و یکرد یتنبل یچ هر.  یبد

 !   نگرفتم شما از قرونم  کی هنوز من -

 و مصالح و مواد ؟ ده یم یک   بپاشاشونو و زیبر  و گرا کار خرج

 به!  ره یم من بیج از نایا ی همه ؟ ادیم کجا از مار زهر و کوفت
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  آخر تا بجنبون دست زدن اضافه  حرف و رفتن کلنجار یجا-

 ! بده  ل ی تحو کارو آبان

  به یا کوبنده  جواب داشت الیخ ارغوان!  بود شده  مار زهر مثل

.   بود شده   بسته دهانش و خ یم نیزم به شی پاها اما. بدهد او

  و بود یعصبان فرهان.  شد مشت و زد چنگ را  هوا شیانگشتها

  ثبات مرد  نیا  چرا دانستینم اصل  ؟ هچ از دانست ی نم ارغوان

 ! ندارد  یاخلق

 فرهان.  خورد زنگ فرهان ل ی موبا کند زبا دهان  آنکه از قبل

 را تماس.  فرستاد رونیب را نفسش و انداخت نگار اسم به ینگاه

 : گفت و کرد برقرار

 ؟ بله -

 یصدا و  کلفه لحن از را نیا یکس هر.  نبود  سرحال ادیز 

  به توجه یب ارغوان.  بدهد صیتشخ نستتوایم اش یعصب

 تن به و زد چنگ را شی ومانت بود مشغول تر دور یکم  که فرهان

  اگر داشت یت یاهم چه اما بود شده  یرنگ یکم  شیدستها.  کرد

!   شود دور او از داشت دوست فقط! ؟ گرفتیم  رنگ شیلباسها

  مسئله صورت کردن پاک مثل  رفتنش دانستیم که چند هر
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  بد سیرئ و او نیب یزیچ  کردنش فرار با نبود  اررق!  ماندیم

  بست را شی مانتو یها دکمه وجود نیا با.  شود  درست اخلقش

  داشتنش نگه یبرا  یتلش.  شد  ده یکش او سمت به فرهان نگاه . 

 !  برود که بهتر همان!  کردینم

 یل  لبه که ییقلمو و  داختنا سر یرو  را شالش  ارغوان

  آنقدر. زد رونی ب شال از آن سر و شد خم بود داده  ریگ شی موها

  خود به یدار خنده  لتاح اش افهیق!   نشود یمخف  که بود بلند

  و انداخت قلمو به ینگاه فرهان!  دانستینم که او اما بود گرفته

  کی نزد ارغوان به یکم دادیم گوش نگار یصدا  به که همانطور

 :  شد

 رو یدار دوست که ییغذا شام یبرا.  من ی خونه  ایب امشب -

 بد اما رسهی نم زیعز دستپخت یپا به دونمیم.  کردم درست

 ؟ یایم.  نشده 

 که انگار.  بود شده  ممتد بوق به لیتبد  شی برا نگار یصدا 

!   بشنود که نداشت دوست هم دیشا.  دیگو یم چه دیشنینم

  بود مقابلش فرهان حال  و ختدا ان شانه یرو را اش کوله ارغوان

 ره ی خ سشییر  صورت به یتدافع حالت و شده  گرد یچشمها با. 
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 نیب از را قلمو و آمد بال  فرهان دست حال همان در.  شد

 رها شال ری ز از دخترک یموها.  دیکش رونی ب ارغوان یموها

 یرو را تماس تعارف یب فرهان.  نشست شیها  شانه یرو و شد

  که حال همان  در.  گرداند بر بیج به را آن و کرد قطع نگار

 به یشگیهم  ی جذبه همان با کردیم پرت ی ا شهو گ  را قلمو

 :  آمد حرف

 هی با که لوس  ی بچه هی نه  خوامیم یا هحرف کادر هی من -

  کار به سرت.  گمیم بهت نویا که آخره  بار!  کنه قهر تلنگر

 . کن تموم  رو نجایا زودتر و باشه خودت

  مخش حس تمام با را او و شد  رد ارغوان کنار از بلند یقدمها با 

  تنها بود شده  ختهیر جانش به  باره  کی که چه هر و یناراحت و

!   توانستینم قطعا!   باشد جاسوس توانستینم رک دخت.  گذاشت

 یکار هر از و گرفت یم قرار مقابلش لوحانه ساده  آنقدر که یکس

  آن جاسوس توانستینم مطمئنا کردینم غیدر شدنش اخراج یبرا

 !   باشد خانه

 با.  گرفت را نگار ی شماره  و  دیکش رونیب بی ج از را  لشیموبا

 : داد  جواب بوق نیاول
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 .  باهات زدمیم حرف داشتم ؟ یکرد قطع هوی اچر ؟ الو - 

 نگار آنکه از قبل.  افتاد راه  به یاصل ساختمان سمت  به فرهان

 :  آمد فحر به بدهد ادامه را قبلش یحرفها بتواند

  ؟یشناسیم یمانیا سوگل اسم به یکس تو -

 : گفت فرهان یناگهان سوال از متعجب رنگا

 ش؟ ی شناسیم کجا  از تو! ؟ سوگل -

 دیفهم هم نگار.  ردیبگ را جوابش تا کرد سکوت نهافر 

 : گفت بلفاصله

 با شتریب اما شناسمیم خودشم یعنی.  شناسمیم رو مادرش - 

  شده؟ یزیچ مگه.  آشنام مادرش

 ؟یبود زده  بهش یحرف خونه  طراح مورد در -

.  باشم کرده  بهش یا اشاره  دیشا.  ادینم ادمی.  دونمینم - 

  شده؟ یزیچ.  دونمینم درست

 :  گفت نگار سوال به توجه یب فرهان

 .  خداحافظ باشه -
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 ؟ نجایا یایم امشب ،  نمیبب سایوا -

 !   خستم نه -

 یایب شام  یخواینم شب هی  ؟ پس یسرحال یک تو زمیعز -

 . مییتنها بایز و من ستین سپهر ؟ خواهرت  ی خونه

 ؟ کجاست  سپهر -

 !  خودش نجو اعصاب تمدد واسه!  یمجرد سفر رفته -

 : گفت عیسر فرهان

 !  گهید وقت  هی واسه باشه - 

 !   فرهان-

 .  خداحافظ -

  ریتفاس نیا با.  گذاشت اش خانه به قدم و کرد قطع را تماس

  از هم ارغوان و شناختیم را اش خانواده  و سوگل یخوب به نگار

  و شک یبرا ی زیچ و بود درست زیچ همه!  بود سوگل همکاران

 ؟ شدیم راحت الشیخ دیبا.  ماند ینم دی ترد

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 باران قطرات.  برد رونیب نیماش ی شهیش از را دستش

 یرو صورت  یپهنا به یلبخند.  کردیم تر  را شیانگشتها

  قطرات که یانگار کرد عجم را شیانگشتها.  نشست شیلبها

  یخوب حس دستش یسیخ.  کردیم ریاس مشتش انیم را باران

 همان.  بود کرده  مستش باران عطر که خصوص به.  داشت

 : دیشن را  بود نشسته کنارش که یجوان دختر یصدا لحظه

 .  ادیم داره  نیماش یوت تا بارون بال  بده  رو شهیش خانوم - 

  که بود آسا  لی س آنقدر باران نه چرخاند سر  تعجب  با ارغوان

 یحت که بود  امکانش نه و کند  نفوذ نیماش داخل  به قطراتش

 حرف بدون وجود  نیا با.  باشد ده یرس او به باران از قطره  کی

 وجودش. کرد  دنبال را باران قطرات  حسرت با و  داد بال  را شهیش

  یسر ماهان که  بود ییروزها آن از.  بود خوب حس از پر بیعج

.  بودند شده  صحبت  گرم هم کنار  یساعت و بود زده  باغ نهاخ به

 کار نهیتهم یبرا که دارد زی عز نام به یمادر دانستیم حال 

 و دیخندیم ،  کردیم یشوخ.  بود ییرو خوش مرد ماهان.  کندیم

 !  شدیم روشن یچشمها ارغوان
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  آن در اش یدلخوش تنها!   شود ماهان تیابذج منکر  توانستینم 

 !  بود  ماهان یآمدنها و فرهان نبودن یاساعته  خانه

 اده یپ و کرد حساب را یتاکس پول.  دیرس مقصدش به بالخره 

 سلنه سلنه و داد تکان شی پاها به.  دیباریم نم نم باران شدد

 لحظه داشت دوست ،  دیکش افسوس  سر از یآه .  برداشت قدم

 !   دیایب کش بودن او ارنک یها

 خانه به بالخره   شدیم تر تند ظهحل هر که یباران  به توجه یب 

 ها پله بلفاصله.  نبود یقادر  از یخبر خوبش  شانس از.  دیرس

  دیکوب صورتش به دنشید با آرزو.  رفت بال  و گرفت   شیپ در را

 :  گفت بدهد را سلمش جواب آنکه بدون و

 چقدر من ؟ دختر  یشد ده یکش آب شمو چرا!  بده  مرگم خدا -

 تیزیچ یکن پهلو نهیس یگ ینم ؟ هخآ بخورم حرص دستت از

 ؟  بکنم دیبا  کاریچ من بشه

 جواب و کاشت مادرش ی گونه یرو صدا پر ی ا بوسه ارغوان 

 : داد
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 هی تا که یچ یعنی!  کردمی م علقه ابراز آسمون به داشتم -

  با!  سرشون بال  رنیگیم چتر مردم فتهیم نییپا آسمون از قطره 

 !؟ بباره  براتون بارون زم با نیخوایم ییاعتنا  یب همه نیا

 :  رفت غره   چشم آرزو 

 دست آسمون  دنینبار و دنیبار انگار ! نیبب منو  عقل کم دختر -

 بارون هم یول میگرفتیم سرمون بال  چتر هم مایقد وال !  ماست

  نیا وضعمون که کنهیم کاریچ داره  یک حال .  برف هم و میداشت

  به خون منو انقدر سرت بال  ر یبگ چتر هی توام!  دونهیم خدا شده 

 ! دختر نکن گریج

 . بهتر شهیهم از!   مخوب خوب من!  الیخ یب جون آرزو - 

 : زد تشر مادرانه اما بود نگران دل هنوز آرزو

 منم!  کنه ختیتوب یحساب گمیم دکترت شیپ م یرفت دفعه نیا -

 !  کنمیم فیک کنار  کشمیم خودمو

  خنده  به شیلبها انغوار.  رفت آشپزخانه سمت  به و دیچرخ آرزو

 : دی شن را مادرش یصدا لحظه همان  و آمد کش
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 رو شام منم.  کن خشک  موهاتم کن عوض سلبا برو - 

 !   کشمیم

 !  خانوم آرزو چشم -

  مقابل و دیکش رونیب تن از را شیلباسها.  رفت اتاقش سمت به

 و گرفت شیانگشتها انیم را  شی موها از تار دچن.  ستادیا نهیآ

 عوض را رنگش بود زده  سرش به.  انداخت رنگش  به ینگاه

 یکم...  نه  که ای!  یصورت ل اص ای!  باشد ینارنج مثل  کند

 سمت به متفکر و فشرد  هم یرو را شیلبها!  تر خاص

  رها تخت یرو  را خودش.  کرد تن به را آنها و  رفت شیلباسها

  را لشیموبا.  دیچرخیم سرش در ماهان فکر هم وزهن.  کرد

 را او ی صفحه بلفاصله.   کرد باز را نستاگرامشیا و تبرداش

. کرد نگاه  دقت با را شیعکسها یگرید بش هر مثل و کرد دایپ

 و بود کرده  فالو را او نه!  نکند ک ی ل  را شیعکسها بود حواسش

 که کردیم شکر  را خدا!  ببرد اش علقه از ییبو  داشت دوست نه

  او وگرنه!  ندارد  تشینام و صفحه کردن قفل  به یاعتقاد آنقدر

 !   کند رو و ریز را اش یزندگ دیبا که آنطور  توانستینم
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 یعکس.  افتاد  بود کرده  پست امروز نیهم که یعکس   به نگاهش

  از دورتر.  کرد دقت عکس به یکم ،  بود باغ خانه در  خودش از

 .  ندیبب دست به  لیموبا را فرهان  توانستیم ماهان

 را اش ینیب!   بشود متوجهش اول  نگاه  با که نبود واضح آنقدر اما

 : کرد زمزمه و انداخت نیچ

  رو ایدن کن  خراب عکس نی بهتر لقب شهیم!   تهس جا همه -

 !  داد بهش

  تنش به مو بفهمد را حرفش نیا یروز فرهان نکهیا فکر از 

  یرو را لشیموبا و بست را نستاگرام یا بلفاصله!  شدیم راست

  نم کرد یسع یکوچک ی حوله با  و شد بلند جا از.  کرد رها تخت

 رو و رفت خانه آشپز سمت به حال همان در. رد یبگ را شی موها

 :  گفت آرزو به

  خبر؟ چه -

  ده یپوش که یلباس  بابت از الشیخ یوقت.  برگشت سمتش به آرزو

 : آمد حرف  به شد راحت بود

 . نجایا زد زنگ یپر امروز -
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 : کرد اخم ارغوان 

 ؟  خوادیم جونمون از یچ نیا -

 : گفت و انداخت بال  شانه آرزو

  ؟ ده ینم  منو جواب چرا ارغوان گفتیم - 

 ! کنهیم خوب یگفتیم -

 ! داره  پروژه  روزا نیا شلوغه سرش گفتم - 

 و همانجاست چهریپر که یانگار کرد نازک یچشم  پشت آرزو 

 : دیخند وانارغ!  ندیبیم را او

 ؟ داره  پروژه  کجا ؟ نکرد یفضول ؟ گفت یچ بعدش!   نیآفر - 

 !؟ ره یگیم چقدر ؟ داره  چرا

 . واجبه  کارش بگم بهت  گفت فقط!  نه -

 !   بده  صدقه خوادیم!  دمید  واجبشم کار - 

 .  باباته سهم بده  هم یچ هر -

  یبابا همون بده  بهش خواستیم یکس و بود سهمش اگه -

 حال  نکهیا نه.  زدیم نامش به کردیم میتقس  امرزشیخداب
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 منال و مال همه  اون ی مونده  ته از و کاره  همه بشه خواهرش

  ذارمینم من یعنی.  کنه راحت دانشوجو و جلومون بندازه  دوزار

 !  که ستین یالک!  کنه کارو نیا

 یرفت اونجا تا.  گهیم یچ ینیبب یکردیم گوش قهیدق هی حال  -

 ! یت شگ  بر پر توپ با

  به بود محال اما بود شده  طاقت یب یکنجکاو از هم خودش

  ؟!برگردد  خانه آن به گرید بار یزی چ نیهمچ خاطر

 یزندگ به برو.  نداره  یکار  باهات انارغو یگفتیم بهش -

 .  خانوم عمه برس تیونیاع

  پاسش منم.   که نشده  یزیچ ؟  یهست یعصبان انقدر چرا حال  -

 گفت یه.  دی ریبگ لشویموبا دی دار رشاک گفتم.  خودت به دادم

 !   خودشه دار اریاخت بچم تمگف کن شی راض تو

 ! یگل آرزو برم قربونت -

 : گفت  و دیخند آرزو 

 ؟ یراست بود  چطور کار.  می بخور شام نیبچ رو  سفره  ایب بسه - 
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 ماهان مورد در التشیخ و  فکر ی خلسه در  هنوز  که ارغوان 

 :  گفت و نشاند لب یور ژکوند یلبخند  کردیم ریس

 !  بود خوب -

 :انداخت شک  به را او دخترش روز و حال. داختنا بال  ابرو آرزو 

 خبره؟ چه -

 ! یچیه -

  ؟ یخندیم یچیه واسه -

 ؟ بخنده  یخودیب  تونهینم آدم! وا -

 ! چرا یگیم یداد دست از عقلتو گمیم -

 :گفت گری د بار آرزو.  افتاد خنده  به ارغوان 

  شیپ حرف.  پرو ی واسه بود  اومده  امیمشتر از یکی امروز -

 خلصه.   کنهیم کار ایآر اسم به یکی واسه دخترم  گفتم اومد

 بعد.  ده یشن اسمشونو گفتیم.  ستیی ر به دیرس و گرفت ینشون

 یعنی.  داد  نشونم ستییر از عکس عالمه هی  آورد در لشویموبا

  ؟  سرشناسن انقدر
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 ! دارن رسم و اسم ؟  هنامشون به هتل تا چند یدونیم -

  ششویر کمی  البته!  هست هم یا برازنده  جوون چه ماشال  - 

 . شهی م بهتر کنه کوتاه 

 : داختنا نیچ را اش  ینیب ارغوان 

 .  شهینم گرم مرد نیا از یآب!  نداره  فرق  شیر یب و شیر با - 

 ؟ یچ یعنی -

 یانزجار حس و افتاد ییکذا ی بوسه آن ادی به  دوباره  ارغوان 

  مادرش به رک  توانستینم اما.  بود ده ید فرهان صورت در که

 :  داد جواب!  کجاست مشکل دیبگو

 !  تلخه گوشت.  ادینم خوشم ازش ادیز من یچیه -

 :  انداخت نیچ ینیب مادرش 

 لنگه که یهست  یا قهیسل بد ؟ اومده  خوشت ی کس از یک تو -

 !  یندار

  بدهد یشکن دندان جواب خواست ارغوان که یا لحظه همان

  دهانش.  کندیم یباز شان خانه  در قفل با یکس  کرد احساس
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.   بود ده یشن اشتباه  دی شا. بود  در به گوشش و بود  مانده  باز مهین

 :  کرد استفاده  او یآن سکوت  از مادرش

 ...  ای ؟ ینداشت جواب ؟ شد یچ -

 :  گفت دلهره  با و گذاشت اش ینیب یرو  دست ارغوان

 ؟ یشنو یم رو صدا -

 خانه.  داد گوش یشتریب دقت با و رفت رونیب خانه  آشپز از آرزو

  پشتش و زد چنگ را آرزو دست ارغوان.  بود رفته فرو سکوت در

  را او فرهان روزها نیا آنقدر.  افتاد جانش به ترس.  فتر گ سنگر

 او یحرفها خانه یوارهاید از فرهان  کردیم فکر که بود ترسانده 

  آرزو!   نبود دیبع او از زیچ چیه!  است آمده  انتقام یبرا و ده یشن را

 : درک زمزمه

 . ادینم ییصدا -

 : کرد زمزمه و برد جلوتر یکم را  سرش ارغوان 

 . کردیم باز درو قفل داشت یکی انگار.  دمینش خودم -

 :  داد یم جواب وار زمزمه ارغوان مثل  درست هم آرزو 

 . ادینم صدا جان دختر -
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 . دمیشن خودم خدا به -

  به کرد  قصد آرزو که یزمان  درست و شدند ساکت دو هر 

 جا از دو هر بایتقر و اومد در یصدا گرید بار  برگردد  آشپزخانه

  غشیج یصدا تا گذاشت دهان یرو را دستش وانارغ.  دندیپر

 نیاول و رفت آشپزخانه سمت به بلفاصله اما آرزو!   نشود بلند

  ارغوان کنار ه دوبار و برداشت را آمد دستش به که یزیچ

 :  گفت حال همان در.  برگشت

 . در کی نزد این طرف ناو برو -

  ؟ یریم کجا -

 !  شده  زونی آو خونه  در به شب وقت  نیا هیک نمیبب -

 ری تصو و  شد باز  در بود رفته جلوتر آرزو که یا لحظه همان

 و بکشد یا  خفه غیج ارغوان شد باعث بود مقابلشان که یمرد

 :  شود آرام آرزو دست تحرک با عیسر یلیخ

 ! ارغوان باش آروم -

  خیتوب از پر  و نشست اش نه یس ی قفسه یرو  شیهاانگشت 

 :گفت
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 ! ؟ مرد اومدنه خونه طرز چه نیا -

  وجود به زمان  هم آنقدر یخوشحال  و ترس ،  یدلتنگ ،  دلهره 

 تند پا بلفاصله!  کند چه دانستینم که بود شده  ق یتزر  ارغوان

  پدرانه آغوش در را خودش بایتقر .  رفت وچهرنم  سمت به و کرد

 عقب به قدم  کی اراده  یب  منوچهر که یجور.  کرد پرت اش

  بوسه و شد  حلقه کش دختر دور شیدستها وجود نیا با.  رفت

 در بلفاصله آرزو.  نشست ارغوان یموها یرو اش یدلتنگ ی

 و بود ده یجوش  انشانیم اشک که ییچشمها با  و بست را خانه

 نظر از را  دو آن  بود گذاشته جا به خودش  از یبراق ی هاله

 :  کرد زمزمه منوچهر.  گذراندیم

 .  بابا جانم -

  از را سرش ارغوان.  بود شده  دار نم هم منوچهر یچشمها

  اش گونه یرو یپ در یپ یها  بوسه و آورد رونیب او آغوش

 :  آمد  حرف به حال همان در.  نشاند

 !   جون منوچ من برم قربونت .  بابا یاومد خبر یب چه -
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 از داد تیرضا ارغوان بالخره !   هم آرزو ،  افتاد خنده  به منوچهر

 کی  را شوهرش داد ازه جا آرزو به بار نیا و ردی بگ فاصله  پدرش

 .  داشت را گذشته عشق   برق هم هنوز نگاهشان.  ندیبب ریس دل

  تحمل را متینامل  همه نیا بود  شده  باعث عشق   نیهم دیشا

  زمزمه و دیکش  آغوش در را همسرش منوچهر.  نزنند دم و کنند

 :  کرد

 . بود شده  تنگت دلم -

 لب خجالت با حال همان در کردیم نگاهش لب به لبخند آرزو 

 :  زد

   دزده  می کرد  فکر مید یترس -

 . نشنوه  ینییپا هیهمسا کنم باز واشی درو خواستمیم -

 :  داد جواب ارغوان 

 !  ستین انگار -

 سمت به و  ردیبگ فاصله آنها از یکم داد حیترج حال نهما در 

 :  داد ادامه را حرفش.  برود  آشپزخانه

 . میبخور شام میخواستیم.  بابا یاومد  موقع به -
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 : دی رس گوشش به آرزو یصدا ریتاخ یکم با

 . جان مامان بنداز رو  سفره  ارغوان - 

 :  گفت منوچهر به رو بعد 

 .  که می کرد سکته دخترت و من ؟ خونه تو یایم  ینجوریا چرا -

 سادمیوا بارون ریز  ساعته کی.  بال  اومدم یواشکی!  نکنه خدا -

 . نتمینب یکس که پامیم رو اطراف

 :  گفت و شد آشپزخانه وارد آرزو 

 از یخبر که وقته یلیخ یعنی.  ذارنینم بپا رو یکس گهید -

 اما.  تنرفیم و در دم اومدن یم مامور با مدت  هی.  ستین شون

 . ادینم یکس حال 

 الیخ.  بود  نزده  اش دسته و دار و شهروز  از یحرف ارغوان 

 به یدرد ؟ چه که گفتیم اصل .  کند نگران را  مادرش نداشت

 :  آمد حرف به منوچهر لحظه همان ؟ کند اضافه شی دردها

 دایجد.  دنبالمه جا همه.  ده یخر چکامو یخبر یب خدا از هی -

 .  شدن سبز جلوم هوی.  یچجور  دونمینم اصل  . بود زده  ردمو

 :  دی کوب گونه به  را تشدس آرزو
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  ؟ ده یخر یک!  بده  مرگم خدا -

 .  شهروز اسم به یکی.  دونمینم -

  ؟ شهیم یچ حال  -

 از یول کنم  جور پول زنمیم در  اون در نیا به  دارم.  دونمینم -

 ! آخه کجا

 : گفت بلفاصله ارغوان .  رفت هم  در  صورتش آرزو

 .  دیکن صبر هام دو فقط.  رمیگیم حقوقمو من گه ید وقت چند -

 ات.  ناراحت و بود  شرمنده .  دیدزدیم ارغوان از را  نگاهش منوچهر

  اش یزندگ کردن جور و جمع ی فهیوظ و کند  فرار بود قرار یک

  تاوان دخترش دیبا چرا! ؟ فتدیب  همسرش و دختر یها شانه یرو

.  نشد ریگیپ  هم آرزو. نزد یحرف  اما ؟ دبده را اش یکار  ندانم

 قدم اما منوچهر.  رفتند سفره  دن یچ یکارها دنبال به بلفاصله

  شانیخانوادگ یعکسها که یگرد  زیم به را خودش و برداشت

  و بزرگ قاب به نگاهش.  رفت بود کرده  خوش جا آن یرو

.  چهریپر و بود  خودش.  افتاد  شانی خانوادگ عکس متیق گران

  را دستش.  بود ستاده یا زشانیعز و آقاجان هم  نشاسر  پشت
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  هم کنار که  روزها آن یبرا دلش.  دی کش قاب ی شهیش یرو

 ی خانه از خودش با که یزیچ اتنه  دیشا.   دیکشیم پر بودند

 تا که یزیچ.   بود یمیقد عکس  قاب نیهم بود آورده  آقاجانش

 .  بود کرده  محافظت آن از جان مثل سال نیا

  آن به نداشت اجازه  یکس.  بود میقد  مثل هم هنوز  قاب آن اما 

 یکار زیتم وقت به مگر که بود مقدس شیبرا آنقدر .  بزند دست

 رفت سمتش به آرزو! بدهد  تکان یحت ار آن یکس  دادینم اجازه 

 : آمد حرف به و

 . یچ همه شهیم درست.  یفکر  تو چقدر - 

 :  گفت ردیبگ قاب از نگاه  آنکه بدون منوچهر 

 تخود  کنار شهیهم گفتیم.   ارزشه با قاب نیا گفتیم مدرما -

 الن اما.  نبود خانواده  از مهمتر براش یزیچ چیه.  دار نگهش

  از تونمینم یحت.  ینجوریا منم و یاونجور چهریپر م؟ییکجا ما

 . امیب بر خودم ی خانواده  پس
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 با.  یشد مقروض یآورد یاریب بد!  ینذاشت کم که نجایا تا - 

 پول تینها.  میکنیم یفکر هی.  شهی نم درست  یزیچ فارح نیا

 ...  و میداریبرم  رو خونه شیپ

 : کرد اخم منوچهر

 !؟ یچ گهید ؟ میکنیم ی زندگ ابونیخ تو  میریم بعدش - 

 هم هوا و آب شمال.  خواهرم شیپ میریم ارغوان و من - 

 !  دم و دود پر شهر نی ا تو میشد خسته.  بهتره 

  یچیه پس از منوچهر چهی بپ جا همه بعدش! ؟ یچ گهید -

 ؟ خدا امان به کرده  ول خونه یب بچشم و زن حال  و ادیبرنم

 دونمینم.  یگیم گهید زیچ ه ی خودت میگیم یچ هر ما وال  -

 ! حلم راه  دنبال من!  وال 

 .  یپر شیپ رمیم وقت اول فردا -

 .  ینداشت ازش خوش دل که تو -

 . فتهیب راه  کارم بده  قرض بهم یپول هی بگم ؟ هیچ چاره  -

 : گفت  و گذاشت سفره   سر هم را غذا سی د ارغوان 



 

705 
 

 مهرسا .  مسلخ

 جا همه بعدش که ؟ یپر عمه نید ری ز میبر ابد  تا یاونجور -

 ؟ بهشون دادم صدقه بگه

 سفت بار نیاول  یبرا و بود یجد  ارغوان.  کرد نگاهش  منوچهر 

  نداشت  الیخ که یجور.  بود شده  منزجر ی کس از سخت و

  دید که را منوچهر ی رفته وا صورت!  کند صاف او با را حسابش

 :  گفت و آورد لب یرو یلبخند.  آمد  رحم به دلش

.  میکنیم براش یفکر هی حال  می بخور شام نیایب فعل  -

 !   داره  خوردن جون آرزو دستپخت

 منوچهر یها  شانه از را غم بار یکم حداقل خندانش یلبها

  از فارغ ساعت چند یبرا و ندد ش خوردن شام مشغول .  برداشت

 همان دوباره .  حالشان و حس و تندفگ  خودشان از مشکلتشان

  را ارغوان نیا و بودند شده  می قد یداشتن دوست  ی خانواده 

 و بدهد لی تحو را کار زودتر تا کند  کار قبل از بهتر کردیم بیترغ

 . بزند بی ج به یکلن پول

            ** 
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 شی قدمها پدرش کنار بودن از سرخوش   گذاشت  باغ خانه به قدم

 . رفتیم راه  ابرها یرو  که انگار.  بود گرفته یخوش تمیر

 به کردیم یسع هاتن ،  بماند تواندیم پدرش یک تا دانستینم

 منوچهر که بود لحظه آن مهم.  نکند فکر رفتنش  یا لحظه

 . نداشت ی تیاهم نیکمتر زهایچ یباق.  داشت حضور کنارشان

 ای.  کند خواست  در را حقوقش فرهان از بود زده  سرش به 

 و آمد یم  رحم به دلش دیشا.  بخواهد را آن از یکم حداقل

  شی برا ابتدا  در که یوطشر و  شرط تمام دیشا!   کردیم کمکش

  نیخوشب یاد یز  که چند هر.  گذاشتندیم کنار  را بودند گذاشته

  گذشت  و بخشش انتظار  فرهان اه یس قلب  از هم هنوز!  بود

 ! بود شده  وانهید که انگار ،  تداش

 : گفت و کرد مل س فرخنده  و شادمان به

 ؟ هستن آقا -

 :   داد جواب بلفاصله  فرخنده  

 . رفتن  زود صبح -
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 لحظه همان.  داد تکان سر و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

  را شی موها.   گرفت خودش از یعکس فرهان ی برا عادت طبق 

  شالش.  بود  انداخته شیها شانه یرو و بافته طرف  دو از امروز

  بافته شدیم ی راحت به.  بود انداخته سر یرو قاعده  یب و راحت را

 یرو تا شهیهم مثل ش یها یچتر.  دی د  را شیموها ی

  هدفش که  ینیدورب به نداشت الیخ.  بود گرفته را شی ابروها

  کار نیتر ینشدن  اما بزند لبخند است فرهان به  عکس  رساندن

  و دیدرخشیم یشگیهم  لبخند آن با شرتصو!  بود ممکن

 .  بود مشخص طنتشیش پر یاچشمه  از یخوشحال

 :  نوشت جمله کی عکس ریز.  شد ارسال و گرفته عکس

 !   دمیرس وقت سر نم -

  حال همان در.  رفت ساختمان سمت به و داد تکان شی پاها به

  و انداخت اش صفحه به ینگاه.  دیلرز انگشتش انیم لیموبا

 شده  گرد ییچشمها و تعجب با.  گذراند نظر از را انفره نام

 : بود نوشته جمله کی . کرد باز را شیغامهایپ ی حهفص

  ؟ زنگ -
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 : کرد  زمزمه ارغوان

  ؟ زنهیم حرف هینس چرا - 

 : نوشت شی برا

 !؟  بزنم دیبا زنگم.  گرفتم عکس -

  همان فرهان  نظر از که انگار.  نگفت یزیچ اما دید را غامشیپ 

 اما رفت ساختمان سمت به توجه یب!  بود اد یز سرش از هم

  سر را او نداشت الیخ.  شد مانیپش که بود نرفته قدم کی  هنوز

 اجیاحت پولش و او به که یا  لحظه آن نه حداقل!  ندازدیب لج

 با.  گرفت  مقابلش را لشیموبا و ستادیا حرکت  از.  داشت

 :  کرد  زمزمه خودش

 !  گهید زنگه هی که یریم ینم -

 را اش اره م ش یآن یمیتصم  با و داد فشار هم یرو را شیلبها 

 رونیب  را نفسش.  افتاد لرزه  به قلبش بوق نیاول با.  گرفت

  اما!  بماند  پاسخ یب تماسش که کرد آرزو دل ته  از و فرستاد

 : دی چیپ گوشش  در فرهان یصدا !  نبود اری او با آنقدرها بخت

 !   بگو-
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 ؟ را تلفن به  دادن جواب درست روش انایاح ای  ؟ نبود بلد سلم

  ارغوان!  بودند کرده  یکوتاه تشیترب در درشام و پدر چقدر

 :  بماند سرحال و بزند لبخند کرد یسع

 . ا یآر  یآقا ریبخ صبحتون سلم -

 ! ؟ بود یچ قرارمون -

  راه  دخترک با یکم نداشت الیخ.  بود بسته رو  از را رشیشمش 

 تمام زیچ همه  لبخند و موها ی بافته ود آن که  یانگار!  دیایب

  عکس آن که چند هر!  کند باز را خلقش یکم  دوب  نتوانسته هم

 اما...  روز شروع یانرژ و شور تمام ،  بود یزندگ خود یصبحگاه

 ! بود ریتاث یب فرهان در که یانگار

.  کند حفظ لب یرو را لبخندش کردیم تلش هم  هنوز ارغوان 

 : ددا ادامه حال همان در

  به که  بود حواسمم.  دمیرس ممیتا سر.  دمیرس گفتم عکس با -

 !  برسه دستتون به عکس موقع

 :  گفت وار زمزمه گرید  بار فرهان

 ! ؟ مونقرار -
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 و دیایب کوتاه  نداشت الیخ.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

  دانستیم خوب .  کند پا به ی آشوب نداشت دوست هم ارغوان

 ! است خودش  زدابیم وسط نیا که یکس

 زود صبح گفت فرخنده  طقف.  بود  ادمی قرارمون و قول که من -

  زنگ و بشم مزاحمتون  نخواستم.  دی دار مشغله  دی شا گفتم  دیرفت

 مزاحمت نداشتم دوست بود یا افتاده  پا شیپ کار که نه.  بزنم

 ...  کنم جادیا

  ؟ مهمه واسم ساختمون اون کار که کنم یادآور ی بازم دیبا -

 .  خودم دونمیم...  نه...  نه -

  ؟ بهونه پس -

 ...  ارمینم -

  ؟  درست کارتو -

 .. دمیم انجام -

 ؟ هم گند -

  وجود نیا با!   دیی سا هم یرو  دندان و دی کش هم در ابرو ارغوان

 :زد لب
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 !   زنمینم -

 .ندارم وقت.  کارت دنبال برو!  خوبه -

  تا باشد آرام کردیم یسع.  گرداند  کلفه را شی چشمها ارغوان

  خود مرد نی ا!  نشود منفجر ت یعصبان و حرص فشار از مغزش

 جان بود آمده  انگار!  مرگ ی فرشته همان  نه ای بود طانیش

 ! ردیبگ  را انغوار

 …  چشم - 

 : گفت گرید  بار فرهان 

 .  یدار وقت گهید ماه  کی باشه حواست یراست - 

 : شد  معترض ارغوان

 . بودم کرده  باز حساب ماه  دو رو من یول - 

 .  دارم کار برو.  نداره  چونه یجا - 

!  ؟ بشنود حرف و بزند حرف بالغ  یانسانها مثل توانستیم اصل 

 قطع را تماس  خواست فرهان! ؟ بازو و زور و ی خودخواه بدون

 : گفت بلفاصله و افتاد اش خواسته ادی به  ارغوان که کند
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 . دینکن عقط لحظه هی.  ایآر یآقا...  ایآر یآقا - 

 : کرد استفاده  تیعموق نیا از  عیسر ارغوان.  کرد  صبر فرهان 

 ...  بگم الن بشه اگه یعنی .  داشتم باهاتون یکار هی من - 

 :  گفت حوصله یب هانرف

 .  بعد واسه بمونه.  دارم کار -

  ؟ بگم بهتون کار از بعد شهیم -

 :  گفت  یسرسر فرهان

 !  شهیم یچ نمیبب -

  نگاهش ارغوان.  کرد قطع را  تماس و گفت را  هجمل کی نیهم

 :  گفت و دوخت لی باوم به را

  نیا خاطر  به!   گهید کشته  خودشو زنش که  بوده  یزیچ هی -

 :  گفت و دیگز لب بلفاصله!  بوده  شازده  درمون و درست قاخل 

 کارام به برم ،  برم!  زنمیم حرف مرده  پشت!  ببخشه  منو خدا -

 !   برسم
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  گفتن یبرا را خودش.  برداشت ساختمان سمت  به را شیقدمها 

  به نپز تلخ گوشت آن نبود قرار مطمئنا.  کردیم آماده   شیحرفها

 ! دیایب راه  او با یراحت نیا

********************** 

 ! مهندس خانوم خداحافظ -

 :  گفت و داد تکان کارگرها یبرا  یدست ارغوان 

 .  دینباش خسته.  خداحافظ -

  و کم شانی ها زمزمه.  رفتند رونیب ساختمان  از اصد و سر پر

 نفس.  گرفت  فرا سکوت را ساختمان که ییجا تا شدیم کمتر

  آن در کردن کار تمام از.  شد بال  ی طبقه یراه و دیکش یراحت

  کی نیهم.  بود کارش ییانتها ساعت سکوت عاشق  ساختمان

  وارید یرو  و بردیم قلمو به  دست و ماندیم  شتریب که یساعت

 به اجیتحا قبل  از شتریب امروز کردیم احساس.  دیکشیم طرح

  بود یآنقدر فرهان با کردن صحبت اضطراب.  دارد زدن طرح

 ! گشتیم خودش کردن آرام یبرا یراه دنبال فقط که
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 به یکم دلش  داشت امکان ؟ بدهد او به را  پول شدیم حاضر

 فقط.  نبود او ترحم حس  دنبال که ارغوان یول ؟ دیایب رحم

 که یا زه اندا به...  کند طلب را حقوقش از یکم خواستیم

 .  شود راحت منوچهر بابت از الشیخ یکم لاقل

 مثل.  دیکش رونی ب تن از را شی تو مان و فرستاد  رونیب را  نفسش

  رها یا گوشه  هم را شالش کردیم خلوت خودش با که ییروزها

 بود کم طرحش در یزیچ.  گذاشت چشم یرو را  نکشیع و کرد

 چشم شطرح به ره یخ یکم!   ستیچ آن بود ده ینفهم هنوز و

  طرح نیا چرا  دانستینم.  گرفت را وجودش تمام ترس و دوخت

  آب از که یوحشت وجود با چرا دانست ینم و است کرده  انتخاب را

...  کند اضافه آن  به یشتریب اتیجزئ دارد اصرار هم هنوز داشت

 خودش به.  شد کار به دست دوباره  و دیکش  ق یعم نفس چند

!  نکشد ییا یدر چیه گرید شود تمام طرح نی ا یوقت داد قول

 که یلعنت ترس  نیا بود چه!  نکند  آشفته را خودش خاطر حداقل

 ..  کردینم شی رها
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 شادمان با یتماس و برداشت را لشیموبا بود شده  ۷ ساعت

  ارغوان یحرف هر از قبل و داد جواب بوق نیاول  از بعد.  گرفت

  : گفت

  ؟ اومد آقا -

 :  آمد حرف به شادمان

  ؟ یمونختسا تو هنوز -

 . بزنم حرف باهاش قراره . آره  -

 .  ومدنی ن هنوز -

   ؟ مونبم منتظرش نجایا من -

 .  یبمون  بذارم ندارم اجازه . که یدونیم  قانونو  ارغوان -

 :  گفت بلفاصله ارغوان

 . کنم  درست دردسر خوامینم.  رونیب امیم الن.  باشه -

 .  باشه - 

  را قانون توانستیم روز کی نی هم یبرا حداقل. شد قطع تماس

  در را اش یهندزفر و کرد تن به را شیلباسها.  کند تیرعا
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  فرهان بود دواریام.  رفت رون یب ساختمان از.  گذاشت شگو 

 یخال یجا با و برود خانه به  نداشت دوست.  دیایب زود یلیخ

  دست ماندنش نه که دانستیم بخو .  شود رو به رو منوچهر

 به را خودش د ی با شود رید آنکه از قبل.  رفتنش  نه و بود خودش

 و کرد یط هم سر پشت یقدمها  با را اطیح...  رساندیم خانه

 آرام یکم بار نیا اضطراب.  رساند  نگهبان اتاقک به را خودش

  و نبود بشیغر و بیعج یها یوراج از یخبر.   بود کرده  ترش

 !   شدیم آرام نطوریا که بود بار نیاول نیا

 :  زد رونی ب اتاقک از دنشید با شادمان

  ؟ خونه یریم -

 .  بزنم حرف آقا با دیبا -

  مشخص کارش وال.  اصل  ادین الن دمیشا. که ومده ین - 

 .  که ستین

 حرف باهاش خوامیم گفتم بهش آخه.  ادیب  رید نکنم فکر -

 .   بزنم

 .ادیم حتما پس. وال  بگم یچ -
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 . مونمیم منتظرش رونیب رمیم من -

  کند رونیب خانه از را ارغوان نداشت دوست.  بود بمعذ شادمان 

 لشیم خلف یکار که در بیم حساب فرهان از یآنقدر اما. 

 :  آمد حرف به بلفاصله!  ندهد انجام

 …  ارغوان -

  دید را شادمان ناراحت صورت  به چرخاند سمتش به سر ارغوان 

 : دیرس گوشش به شی صدا  مه بعد و

 … من هرنوگ نهیقوان جز که یدونیم - 

 :  زد پس  را اضطرابش  و نشاند لب یرو یلبخند ارغوان 

  غول اون با شهیم حاضر یک بابا  دونمیم مخود ؟ یشد وونهید -

 ! فتهیب در دم و شاخ یب

  دفعه که انگار.  کرد نگاه  را سرش پشت بلفاصله و گفت را نیا

  فرهان گرید بار  دیترسیم که بود شده  یخوب درس شی برا قبل ی

 :  کرد باز لب گرید بار شد مطمئن نبودنش از یوقت!  دبرس سر

 ! نباش منم نگران اتاقکت تو برو -
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 کوچه.  زد رونیب باغ خانه از  خندان یصورت با و گفت را نیا

  لشیموبا و زد هیتک خانه دیسف  واری د به ،  بود خلوت شهیهم مثل

 :  داد  جواب آرزو بوق نیاول با.  گرفت ششوگ  کنار را

  ؟ مامان ییکجا -

 . دارم کار  مونمیم نجایا شتر یب امشب کمی من جونم آرزو -

  دل شهیم که کی تار هوا.  ایب پاشو زود ؟ دختر یچ کار -

 . شمیم نگرونت

 :  گفت خنده  با و داد شیصدا به یشاد  رنگ ارغوان

 !   نکن سمو ل انقدر ؟ آخه یشیم یچ نگرون دل -

 . برو گهید روز هی حال .  هست  باباتم ایب پاشو -

  و خواست خدا دیشا.  کنمیم دارم ییکارا هی.  نره  بگو بابا به - 

 . شمونیپ شد موندگار

 ؟ یننداز دردسر تو خودتو ؟ دختر  ته سر تو یچ ؟ یکار چه - 

.  شهینم یچیه .  برم قربونت باشه راحت التیخ! ؟ دردسر منو -

 !  ها نره  بگو وچنم به

 . حال  هستش.  نشسته که فعل  - 
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  آمد کش لبخندش.  باشند کرده  آب ارغوان دل  در قند که انگار 

 :کرد زمزمه و

 .بره   بار نیا ذارمینم.   بگو هم بابا به.  کنمیم درستش -

 : زد لب گرفته  دل و دیکش یقیعم  نفس آرزو 

 ،  یآژانس هی.  این راه  نیماش با  یبرگرد یخواست.  هیبارون هوا -

 . ریبگ یزیچ یاسنپ

 . نباش من نگران -

 یمادر کدام ،  بود مادر آرزو!  کند ینم تیکفا جمله نیا دانستیم

  سوز هوا.  کرد  قطع را تماس! ؟ شد ینم فرزندش نگران دل

  ۷ از ساعت م ین انداخت لشیموبا ساعت به ینگاه.  داشت زییپا

 یانتها به ینگاه و شتبردا وارید از را اش هیتک.  بود گذشته

 .  نبود ن هافر از یخبر اما.  انداخت کوچه

  واری د کنار خودش از یعکس و  گرفت صورتش مقابل  را  لشیموبا

 :  نوشت شیبرا و فرستاد فرهان یبرا.  تگرف باغ خانه

  که مونمیم تون  منتظر خونه رونیب.  شده  تموم می کار ساعت -

 .  بزنم  حرف باهاتون دی بد اجازه  اگه
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.  کرد لارسا را آن بعد و خواند اش نوشته یرو از گرید بار کی

 اما...  دیایب نده یآ ی قهیدق چند بود دواریام و دی کش یقیعم نفس

  کشیش تییسو  در فرهان باغ  خانه از تر دور ییجا که دانستینم

.  کندیم استراحت ارغوان فکر  از فارغ و داده  لم ها یراحت یرو

 شیلبها به را آب بطری و بود گذاشته زیم یرو را  شیپاها

  هم هنوز شی موها و بود تنش به دیفس ی حوله. کردیم کی نزد

  ردنوخ زنگ  با ارغوان غامیپ یصدا لحظه همان .  داشت نم

  را تماس بلفاصله ینبو نام دنید با.  شد زمان هم  لشیموبا

 : داد جواب

 :  آمد حرف به بلفاصله ینبو

  یآقا که کنم عرض نخدمتتو گرفتم تماس.  آقا سلم -

  با بودن کرده  یسع  قبلش  ایگو گرفتن  تماس منزل با یگارودیس

 .  بودن نشده  موفق  اما رنیبگ تماس خودتون

 و برداشت زیم یرو از را  شیپاها یگارودی س نام دنیشن با

 حرص با را  آب بطری.  کرد لیمتما جلو سمت به را خودش

 :  گفت و گذاشت  زیم یرو

  ؟ داشت کاریچ -
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  نکرد سفارش و گذاشتن یا شماره  به.  نگفتن یزیچ من به -

 ... تماس باهاشون تا برسونم دستتون به

 :  گفت  طاقت یب فرهان

 ! جهنم به بره  -

 با فقط فرهان  تیعصبان و حرص.  کرد سکوت یکم یونب

  شی موها به یدست فرهان هیثان  چند از بعد.  شدیم آرام سکوت

 : زد لب و دیکش

 حق  یکس کنمیم دیتاک.  بشه  دایپ اش کله و سر  بار نیا دیشا -

  ؟ ید یفهم.  بده  راهش خونه وت نداره 

 . آقا بله -

 . بگو نویا همه به - 

 . چشم - 

 که یحد در ،  هیثان چند ی اندازه  به شد برقرار سکوت یکم 

  را سکوت گرید بار.  بدهد سامان و سر ذهنش به بتواند فرهان

 : شکست

 !  بدوه  دنبالمون ها حال  حال  بذار - 
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 یکم داد اجازه  یوبن!   بود منقبض فکش حرص از هم هنوز

 پرونده  و یگارودیس یپا یوقت دانستیم خوب.  شود بهتر حالش

 نیزم یرو آدم نیتر یعصب فرهان ،  دیایب انیم به شرام و

 :  آمد حرف به بالخره !  شودیم

 ..  ور یگارودیس یآقا ی شماره  ستین بد یول...  آقا دیببخش -

 !   گفتم که همون -

  که دی کش ادیفر  یجور. شود تمام ینبو صحبت نداد اجازه  اصل 

 : زد لب عانهیمط هم  باز و آمد بند ینبو نفس دم در

 . چشم - 

 یا کلمه گفتن ی اجازه  و کرد قطع اضافه حرف یب را تماس

 از یا شده  چیپ حوله دخترک لحظه همان.  نداد  او به را گرید

 یسمت کدام هر که ییلباسها سمت به و آمد رونیب حمامش

  ،  ندارد زدن حرف حق  بودند گفته او به.  رفت دند و ب شده   پرتاب

 تواندینم یحت رمتمه  همه از و دنیپرس سوال ی اجازه 

 و کندیم یعصبان را فرهان نهایا تمام!  بزند یلبخند  نیکوچکتر

 !  زدی بپره مرد آن با یچشم برخورد از یحت بود  کرده  یسع دختر



 

723 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یرو را انارغو نام که یغامیپ به توجه یب را  لشیموبا  فرهان

!   شد بلند جا از و کرد پرت یا گوشه ،  دادیم نشان صفحه

 دخترک نگاه .  شدیم باز که یگره   و بود اش حوله بند به دستش

 نیاول.  دیترسیم او از چرا دروغ.  شد گرد  فرهان  یپاها حرکت از

 هم باز حال   و بودند کرده  هتجرب قبل یساعت را  شانی آغوش هم

  شیلباسها برداشتن یبرا مردد شیهاانگشت.  آمد یم سمتش به

  پر صورتش.  دستایا مقابلش فرهان .  بود مانده  هوا و نیزم انیم

  اتفاقات تمام از ،  خوردیم هم به حالش ،  حرص و بود خشم از

 نیا یاهیس   به درست دانستیم که یا نده یآ  و گذشته و حال

 ش ی روزها

 .تسا

 نام مدام و دادینم امانش هم لحظه کی ییصدا  سرش  در هم باز

  فرهان یانگشتها که گفت و گفت آنقدر.  کردیم  زمزمه را رامش

 به را او و نشست دخترک ی نه یس ی قفسه یرو  و شد محکم

.  افتاد تخت یرو و داد دست از  را تعادلش دختر.  داد هل عقب

 ی لحظه آرامش از یرخب.  بود نشسته خون به  فرهان یچشمها

  حوله. شد خم  یکم و گذاشت تخت  یرو را شی زانو .  نبود قبلش
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  فکر که یزیچ تنها به.  افتاد نیزم یرو و  شد  باز دورش از

 شی چشمها مقابل اش یزندگ ی ها یاهیس! بود   دختر آن کردینم

 .  بود گرفته جان

 به دوباره  را پرونده  یگارودی س و زدیم را شی کارها رد اریخشا

  جور مه  تهمینه!  بود افتاده  راه   به دنبالش  و انداخته انیجر

  نقش از دی نبا نیب نیا.  بود  ختهی ر هم به را اعصابش  یگرید

 فقط نیب نی ا انگار!  گذشتیم  ساینک کن خرد اعصاب و ییکذا

 ! بود مانده  شی برا نگار

  به نا حال  و فرهان یها غصه و غم تمام از فارغ اما ارغوان 

 کردیم یسع  و گذاشته شیگوشها در را اش یهندزفر  سامانش

 یا چاره  اما بود متنفر دنی کش انتظار از!  کند  تحمل هم باز

 سرما  کم کم  و بود گرفته درد  ادیز ستادنیا از ش ی پاها!  نداشت

  دانستینم.....  ساعت دو ،  ساعت  کی.  کردیم رخنه جانش به

 از وربانا.  کرد دنی بار به شروع باران!  است گذشته ساعت چند

  از تر دور یکم را خودش انداخت آسمان به ینگاه  یاریبدب نیا

 به را او یدلسوز یهوا به شادمان مبادا تا بود ده ی کش باغ خانه

 چند یحت.  کند درست خودش یبرا دردسر  و بدهد راه  داخل
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 یا گوشه  را خودش ارغوان اما بود ده یکش سرک هم یبار

.  شود خیتوب او خاطر به یکس نداشت دوست.  بود کرده  یمخف

 او با را یکس نداشت الیخ که بود یجهنم آنقدر فرهان اخلق

 !  کند  ریدرگ

 جابه یکم.  اشتد ن هم چتر یحت ارغوان و بود شده  تند باران 

  سقفش از  و ستادیا ها خانه از یکی یورود  کی نزد و شد جا

 نگاه  و بود ساعت به  نگاهش کی .  نشود سیخ  که کرد استفاده 

 دوست...  د ی این امشب دیشا اصل .  کوچه یانتها  به گرشید

!  آمد یم حتما او.  بدهد آزار را خودش یمنف افکار نیا با تاشند

 افکار یبرا !   دادیم ارغوان به را لوپ و آمد یم امشب اصل 

 : کرد زمزمه و زد ی پوزخند خودش

 !  کننیم پرواز پنگوئنام حتما آره  -

 ینخ مانتو  با هم هنوز. کرد خودش وضع و سر به ینگاه

 نشده  سرد آنقدر هوا نظرش به.  زدیم رونیب خانه از اش تابستانه

! کردیم باه اشت که انگار اما.  بپوشد یتر گرم یلباسها که بود

 . نشستیم تنش به لرز قبل از شتریب باران وجود با حال 
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.   بود گذشته ۱۰ از ساعت.  انداخت لشیموبا به ینگاه گرید بار

  را کوچه بتواند تا برداشت جلو به یقدم و داد ی تکان شی پاها به

 اما.  کردیم س ی خ را شیلباسها و دیباریم وقفه یب باران.  ندیبب

 شده  خشم به لیتبد اش یناراحت حال .  شتندا یتیاهم شی برا

 !  بود ممکن ریغ کند  کنترل را خودش کردیم تلش چه هر.  بود

 خیسی ،  سرما ،  باران ی صدا.  ستادیا کوچه وسط درست

  بود کرده  جان یب و تسس را شی پاها که یانتظار ،  شیلباسها

 …  بودند کرده   زیلبر را صبرش نهایا ی همه... 

  از را فرهان نیماش بالخره  تا ماند همانجا رگی د چقدر دینفهم 

  دیکش یراحت نفس  باشد ده یتاب قلبش   به ینور که انگار.  دید دور

  اول  را خودش. برود خانه به و بزند  را حرفش توانستیم بالخره . 

 لم منوچهر کنار آن از بعد و کردیم مهمان  گرم آب حمام به

 داشت گفتن  یبرا که ییحرفها یل  به ل   هم دیشا.  دادیم

 پلک یا لحظه کنارشان و گذاشتیم آرزو یپا  یرو را سرش

 !  کردیم خوب  را حالش هم فکرش.  رفتیم خواب به و بستیم
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 از نداشت الیخ ارغوان و  شدیم تر کی نزد و کی نزد نیماش

 اما دادیم آزار را شیچشمها ش یچراغها نور!  د بخور  جم شیجا

 .  بود نیماش به نگاهش هم هنوز آن به توجه یب

 یرو نگاهش.  ندیبب را ارغوان یخوب به توانستیم فرهان 

 سرعت خواست؟یم چه آنجا  شب از ساعت آن.  ماند ساعتش

  صورت مقابل  درست که یی جا تا. درک کمتر و کم را نیماش

 ،  نگفت یزیچ ،  نخورد تکان دخترک اما ادتسیا  حرکت از ارغوان

 .. نکرد یکار

  ده یآفر اخم با  انگار که ییابروها با و دیکش نییپا را شهی ش فرهان

 :  آمد حرف به بودند شده 

 !  کنار برو راه  سر از -

 هم دخترک ی شده  سیخ وضع و سر و باران به یتوجه  یحت

 کنار آنکه وندب ارغوان!  نداشت یتیاهم شیبرا که انگار.  نکرد

 :  آمد  حرف به برود

  ؟ دیزنیم حرف باهام کنار برم -
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 یچ نجایا.  باشم کرده   شتری ب تویکار عتسا ادینم ادمی -

 ؟یخوایم

 : گفت سرسختانه ارغوان 

 من یعنی...  دیگفت خودتون.  بزنم حرف باهاتون بود قرار - 

 . دینکرد مخالفت هم شما و مگفت

 نی بدتر قا یدق هم دختر نی ا.  بود حوصله یب  و خسته فرهان

 . کردیم انتخاب ش یها یوراج یبرا را ممکن زمان

 !  کنار برو -

 . دی بد گوش  حرفام به اول -

 !  نداره  یتیاهم برام حرفات -

 :  داد ادامه وجود نیا با اما.  شکست ارغوان قلب

.  بده  نجات مویزندگ بتونه دیشا تیماه یب  یحرفا نیهم -

 ؟ مهمه براتون ؟ یچ آدم هی نجات

 نداده  نجات را یکس وقت چی ه.  رفت گذشته  به فرهان ذهن 

  قصد سرسختانه  که یارغوان و  برگشت حال زمان به دوباره .  بود

 :  گفت و کرد کنار به یا اشاره  فرهان!   داشت گفتن
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 !   کنار بکش -

  را خودش خشم تمام.  کند یعصبان  را او نداشت الیخ ارغوان

 :  آمد  حرف به حال  همان در.  بماند آرام او تا زد پس

 !  بگم خلصه حرفامو دمیم قول -

  ؟ تهیحال زادیآدم زبون -

  فرهان دید از که  نبود یزیچ نیا.  بود افتاده  دخترک جان به لرز

.  نداشت ی توجه   خودش روز و حال به ارغوان اما.  بماند دور

  هر!  کند مآرا را او توانستیم!   دیا یب بر فرهان پس  از توانستیم

 نقطه توانستیم ارغوان بالخره  و داشت یضعف نقطه یآدم

 . کند دایپ را او ضعف

 ! ؟ تونهیحال  تیانسان زبون ؟ یچ شما!  آره  - 

 یلباسها به ینگاه!  امدین خوش مذاقش به دخترک حرف

 از.  بود ده یچسب  یشانیپ یرو که ییها یچتر و  انداخت سشیخ

  داشت خودش روز و حال به یتوجه  اصل  ؟ بود ستاده یا آنجا یک

 یسلمت حال  به چه تواندیم باران نیا و هوا نیا دیفهمیم اصل  ؟

  که ستیزیچ آن  از تر توجه یب  دخترک بود مطمئن! ؟ اوردیب اش
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  دیایب بند باران بود یم دواریام دیبا ،  باشد داشته خودش به یتوجه 

  شل ت که حال همان در.  نبود  جالب شی برا  هم فکرها نیا ؟

 :  دیغر  کند دور سرش از را مسموم افکار کردیم

 نکن یکار.  یامان در تمسد از نشستم نیماش ن یا تو یوقت تا -

 !  جون بچه بشم اده یپ

  دیبد نشون د یدار یسع که یاونقدر  هم شما.  ستم ین بچه من -

 حرف یعاد کارمند و سییر هی مثل شهیم!  دی ستین ترسناک

   ؟ میبزن

 یگرید حرف اما دی لرزیم ترس و سرما از بدنش!  زبانش از امان

  آنکه بدون دکریم نگاهش فرهان!  گرفتیم جان شیلبها یرو

  نیا با داشت جواب انتظار که ارغوان.  دیبگو یز یچ ای بزند پلک

 :زد لب سرخورده  سکوت

  هم  خونه تو!  انتظار ساعت ۴ یعنی...  تونم منتظر ۷ ساعت از - 

 یکار ساعت از بعد که قانونه دیگفت.  دینش ناراحت  تا نموندم

.  سادمیوا بارون ری ز سرما تو ساعت  ۴!  چشم گمیم منم و یبر

 گمینم ناروی ا !  کنمینم احساس پامو یانگشتا که سردمه انقدر

  به و بوده  خودم کار خاطر به نای ا ی همه!  بذارم  سرتون یمنت که
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  شما قراره  صبحمون  یحرفا طبق  کردم فکر که  ییحرفا طرخا

 نجای ا من که مونهیم ادتون ی حداقل کردم فکر!   دیبشنو 

 .  منتظرتونم

 تکان صورتش یحت.  کردیم اهشگن یخونسرد با فرهان 

 ریتاث او یرو شیحرفها از  چقدر بفهمد ارغوان تا خوردینم

  حرفش!  هن  ای ستی عصبان شود متوجه حداقل  ای!  است گذاشته

 : داد ادامه را

 هماهنگ خونه یقانونا با تا د یشک  طول کمی که  دارم قبول - 

  کنم کار شما ی خواسته طبق  کنمیم تلشمو دارم الن اما بشم

 نظر به یضرور یحت نیقوان اون از یلیخ نظرم به نکهیا با. 

 … منطقن یب نظرم به اشونیلیخ یحت ای ،  رسنینم

.  داد نشان ارغوان به را خشم بار نیا اش یعصبان  یچشمها 

 ! کند آرام را او  یکم دیشا تا زد یحرف بلفاصله

  نهوخ و شما نی قوان چون.  کنمیم تیرعا رو همه من که البته -

 !  شماست ی

 :کرد باز لب فرهان



 

732 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ؟ جهینت خب -

 :  آمد حرف به باشد گرفته یا تازه  جان  که  انگار ارغوان

 فکر.  دی بد گوش  حداقل من ی فاحر  به هم شما داشتم انتظار -

  حرفامو نینخوا یحت که باشم یبد کارمند اونقدر کنمینم

 ...نیبشنو 

  که بود ییماسر شی پ فکرش فرهان و دیباریم وقفه یب باران

  شی ادعا توانستیم هم لرزانش تن.  بود زده  حرف آن  از دخترک

 !؟ کردیم فکر دخترک دنیلرز به که نبود بیعج .  کند ثابت را

  بودن نییپا یحت که بود مطبوع آنقدر نشیماش بخاری یاگرم

 به توانستیم.  کردینم کم بدنش  یگرما از ی زیچ هم شهیش

  را افکارش بلفاصله!  هددب گوش  نشیماش در ارغوان یحرفها

 :  گفت و زد پس

 که نیهم.  یگذاشت  پا ریز رو ن یقوان از یلیخ هم جا نیهم تا - 

 ! کن شکر رو خدا برو کنمینم اخراجت

 راه  او با نداشت الیخ مرد آن  که انگار.  بود آورده  کم ارغوان

 : گفت حرص پر!  دیایب
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 ؟ دی دار مشکل من با فقط شما - 

 ؟ مشکل -

 شی موها  به یدست.  بود بسته نقش شیلبها یرو یدپوزخن

 مطمئن.  انداخت دخترک وضع و سر به گرید  ینگاه و دیکش

 !  دارد شیپ در یسخت  یضی مر بود

 زا را یینهایماش چراغ و دوخت ییجلو ی نهیآ  به را شاهنگ

  هم کنار از نی ماش دو که نبود پهن  یآنقدر کوچه.  دید  سر پشت

 به یتوجه  اصل  که بود شده  یعصبان  رقد آن هم ارغوان .  شوند رد

 یزیچ و  دیچیم هم کنار را کلمات سرش در.  نداشت اطراف

  شهیهم  یبرا که دیایب رونی ب دهانش از یحرف  تا بود نمانده 

 حرفتو زود -: کرد زمزمه  فرهان لحظه همان. شود مانیپش

 ؟یدیفهم!  خلصه ،  یزنیم

 صحبت ی اجازه  او به.  باشد فرهان  خود کردینم باور ارغوان 

 و یاصل حرف که بود زده  چانه حرفش گفتن سر آنقدر ؟ دادیم

 یزیچ
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!   بود ه برد ادی از کل به را بود کرده  آماده  شی برا را خودش که

  خاطر به فقط که  دز تلنگر خودش به و گرفت نهیآ از نگاه  فرهان

  شده  وراج دخترک یحرفها دن یشن به یراض کوچه  امدنین بند

 : کرد زمزمه ناباور ارغوان!  است

  ؟! واقعا -

  از قبل عیسر یلیخ و انداخت سش یخ یلباسها  به ینگاه فرهان

  :گفت شود نشیماش یصندل شدن سیخ نگران آنکه

 !   سرمه پشت نی ماش شو سوار -

 منتظر فرهان.  داد تکان شی پاها به و شد اریهوش  ارغوان نگاه 

  دخترک! ؟ کردیم چه.  کرد سفت فرمان دور را  شیانگشتها ماند

  که بود شده   یخوب سیی ر آنقدر ای! ؟ دادیم نجات سرما شر از را

 !  ؟ دهد گوش شی کارمندها یحرفها به

 : گفت  و کرد باز را اش ی کنار در ارغوان

 .  ترسمیم سهیخ لباسام - 

 :  گفت  طاقت یب فرهان

 !  باش زود -
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  نیماش داخل  را خودش عیسر  ارغوان تا بود یکاف  حرف نیهم 

 بلفاصله فرهان .  شد بلند یپشت نیماش بوق یصدا.  ازددنیب

  ارغوان.  شد کنده  جا از نیماش و فشرد  گاز پدال یرو را شیپا

 : کرد زمزمه و انداخت ینگاه  خانه در به

 ؟  خونه دی بر دی خواستینم مگه -

 .  دیرسینم  نظر به یعصبان اما بود هم در فرهان یابروها 

 : داد جواب حال همان در

 ! بگو  کارتو ؟ یبزن حرف یخواینم همگ - 

  را شیانگشتها و داده  هیتک پنجره  ی لبه به را چپش  دست آرنج

  نقطه فشردن با کردیم یسع.   بود برده  یشانیپ و  شقیقه سمت به

  از را دخترک که یوقت از درست. کند بهتر را حالش درد ی

!   بود ده یبر را امانش سردرد  بود کرده  رونیب هتل  در تشییسو

 . آمد حرف به یطوط  مثل وانارغ

 .  کار انیپا تا که دادم  قول و  می کرد امضا قرارداد که دونمیم -

  ؟ یخوایم پول -
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  به!  بخواند را فکرش نداشت انتظار . ماند  باز ارغوان دهان

 : گفت و انداخت سمتش به ینگاه مین و دی چرخ سمتش

  خاطرت به النم و یگرفت وقتمو ساعت کی ن یهم خاطر به -

 ! ؟ کردم دور خونه از راهمو

 : داد جواب.  نکرد ینی نش عقب ارغوان 

 متوجه زود  دی شا بزنم حرفمو من دیذاشتیم شما اگه خب - 

 … و دی دشی م خواستم

 : دی پر حرفش انیم حوصله یب  هم باز فرهان 

 !  یر یبگ یپول ستین قرار کار انیپا تا!  یدار  قرارداد - 

  پوچ باره  کی  شی آرزوها و دیام متما که انگار.  رفت وا ارغوان

 !  بود  شده 

 ...  که نداشتم ازین من اگه یول -

 . یدونستیم نویا اول از.  نداره  یفرق برام -

 ...  شما یول -

 :  نداد  او به صحبت ی اجازه  هم باز
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 یزیچ ای.  نهیسنگ یزنیم ها  برگه یپا که ییامضا تیمسئول -

 به من یول -.  نزن رشیز یکنیم امضا یوقت ای نکن امضا رو

 …  و داشتم اجیاحت کار نیا

  ریبگ رو حقوقت و حق  و بده  انجامش زود!  یگرفت کارو النم - 

! 

  دخترک به صحبت ی اجازه  اشتدن الیخ  فرهان که انگار 

 : آمد حرف به گرید بار  ارغوان بدهد؟

.  بزنم رشیز  شهینم که دونمیم و کردم امضا رو یچ دونمیم - 

 ... توافق  بشه دیشا گمیم اما

 !  نه!    همونه حرفم -

 :  شد  یعصبان  ارغوان

 دی بپر حرفام  نیب دی دار دوست بازم ای ؟ بزنم حرف دیدیم اجازه  -

| 

 یبخار ی  درجه نامحسوس.  انداخت ارغوان  به یاهنگ فرهان

 رنگ!  چرا دانستینم هم خودش و بود کرده  تر ادیز را اش

 رنگ و ید یسف آن به گرید حال  و بود برگشته ارغوان یلبها
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 یحال همان در.  دی لرزینم سرما  از هم بدنش یحت .  نبود یدگیپر

 : داد را جوابش بود دوخته  چشم او به که

  قرارداد طبق   یکرد  قبول رو ی کار هی یوقت!  باش  یا حرفه - 

 توله هی مثل و کنه یدلسوز برات یکس خوادیم دلت.  برو جلو

 !؟ بکشه سرت رو دست مظلوم سگ

 : گفت و  کرد گرد چشم.  نداشت  را حرفها ن ی ا انتظار وانارغ

 ! ؟ دیبود من با - 

 :  داد ادامه او تعجب به توجه یب فرهان

 !   کارت به  بچسب پس.  ستم ی ن یدلسوز و ترحم اهل من -

 . .. سگ توله من -

!  یکن ول رو  اتیفرع و یریبگ رو حرف یها نکته ریبگ ادی -

  نیآخر کار نیا و رتتیگیم ن یجد کس چیه  یباش ینجوریا

 از یجزئ یشکن قانون تو چون!یداد انجام که شهیم یکار

 . شده  تیزندگ

  اوردین ابرو به خم و ودبشن  دیگو یم یراهیب و بد  هر داشت انتظار 

 ! ؟ گرفتیم یمعن نطوریا یا حرفه کار! ؟
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  مشکل واقعا النم.  ذارمینم و  نذاشتم کم کارم از یزیچ من -

 دارم

 . انداختم رو بهتون که

 !  یکرد اشتباه  -

  مقابلش ی شهیش به را نگاهش  ارغوان به توجه یب بار نیا

  دل در ارغوان!  دشو  وانهید بود نمانده  یزیچ درد سر از.  دوخت

!  است آمده  او ریگ قرن سیی ر نی بدتر که  کردیم اعتراف

 او به نداشت دوست.  شود یراض تا  بزند یحرف چه دانستینم

 به بال  از یها نگاه  ی حوصله که خصوص به.  کند التماس

  حرکت و بود  فرهان  صورت به نگاهش هنوز!  نداشت  را نشییپا

 از را درد سر شدیم یخوب به.  کردیم دنبال را شیانگشتها

  و شد مانیپش اما بزند یحرف خواست .  داد صی تشخ شیحالتها

 او مگر ؟ کندی م درد سرش که دارد یربط چه او به.  کرد سکوت

  شیبرا ی کار ارغوان که شد یم درمان ارغوان یدردها یبرا

 !  ؟ دهد انجام
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 اصل .  انداخت مقابلش یآشنا نا ریمس به ینگاه و چرخاند سر

  گرید بار!   رودیم کجا فرهان نکهیا ای!  هستند کجا دانستینم

 :  گفت و چرخاند سمتش به سر

 !   باشم یا حرفه که مونهیم ادمی -

 !   خوبه -

 تمام با ارغوان نه و زدیم او شدن اده یپ از یحرف نفرها نه

  بود شده  گرم وجودش تازه . داشت شدن اده یپ الیخ اش یدیناام

 یرو یبزرگ  یسیخ لک شدن  ه دایپ محض به بود مطمئن. 

 بود که هم خاطر نیهم به و دارگذیم جا به خودش  از یصندل

 ! شود اده یپ نداشت دوست

 دوست نیماش  آن یلصند شدن  سی خ یبرا هم خودش دل یحت

  لکسوس سوار بار دو ؟ شود خراب نبود فیح!  سوخت یم یداشتن

  نیا زا دی با  که آنقدر بود نتوانسته بار دو هر و  بود شده  فرهان

 به که بود شده  رسوا یقاچاق هم بار کی البته!  ببرد  لذت یسوار

 ! بود کرده  پاک ذهنش از را آن کل
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  خودش یبرا  را ماتلک.  چرخاند فرهان سمت به سر گرید بار

 باز اما.  ردیبگ را حقوقش و حق  یگرید ق یطر از تا کردیم دوره 

.  افتاد اش ی شانیپ یرو فرهان یدستها حرکت به نگاهش هم

 : گفت  و فرستاد  رونیب را  نفسش

 ؟  دیدار درد سر -

  اکراه  با بعد و  کرد نگاهش سکوت در.  دیچرخ سمتش   به فرهان

! ؟ بود ده یفهم کجا از.  داد تکان مثبت ی نشانه  به را سرش

 : گفت هیثان  چند از بعد و داد فشار هم یرو را  شی لبها ارغوان

 . دارم براش یحل راه  هی من - 

 ! ده نکر لزم -

 :  خورد حرص ارغوان 

 قصد دیکنیم فکر!  دیکن الفتخم بعد بگم دی بذار  حداقل -

 ؟ کردم جونتونو

 : گفت و ختداان  دخترک به  هیسف اندر عاقل ینگاه فرهان 

 ! یستین  حرفا نیا مال -
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 یحساب و درست ادب بلکه شدی نم سرش یاجتماع آداب تنها نه

!   دیرسیم جهینت نیا به که  بود چندم بار یبرا !  نداشت هم

 چاره یب

 به توانستیم چطور اصل !  داشتند  راک و سر او  با که ییمردها

 !  ؟ نبود ختزم حد از ادیز کار  نیا یبرا ؟ کند علقه  ابراز یمرد

 من حال هر به!  می دار زدن حرف یبرا یمتفاوت اتیادب ایگو -

 ! کمکه  قصدم

 : گفت گرید  بار ارغوان و نگفت یزیچ فرهان

 !  یتنبس -

 ! ستیچ ینبست با حرفشان ربط  بود نشده  متوجه درست فرهان

 !؟ یچ - 

 :  گفت  نفس به  اعتماد با ارغوان 

 . درده  سر ی چاره  یبستن -

 بود داده  دست  از را عقلش دختر  نیا!  دیپر بال  فرهان یابروها 

 ؟
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  به شروع بلفاصله.  است خورده  جا فرهان شد  متوجه که انگار

 :  د کر دادن حیتوض

  خوب اصلهبلف خورمیم یبستن ره یگیم درد سرم وقت هر من -

. ره یم ادمی  درد سر کل  رسهیم سرم به سرماش یوقت.  شهیم

  کشهیم ریت سرماش از تون مغز دی خوریم یبستن هوی یوقت دی دید

  ؟

 یمخف یحل  راه  انگار که بود فرهان  دییتا منتظر لبخند با یجور

  فرهان از یجواب  یوقت!  کند  تشکر او از دارد انتظار  و داده  لو را

 : داد ادامه جانیه پر خودش نگرفت

  امتحانش!  شه یم خوب حالتون بکشه ریت مغزتون که نیهم - 

 . دی بش خوب دمیم قول!  مجانیه

 ؟ یگفت یجد نارویا -

 به نیا از شتر ی ب نداشت الیخ.  باشد کرده  یشوخ   بود دواریام

 ! کند  شک عقلش

  بار هی.  دیشیم خوب واقعا یول.  هیبیعج ه را کننیم فکر همه - 

 . دیکن امتحان
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  زودتر ارغوان که کند اده ی پ را او خواست حوصله یب فرهان 

 : گفت

 . چپ دیچیبپ -

 :  دیغر نفرها

 ! ؟ برسونمت خونه تا یدار انتظار - 

 !  کنم خوب حالتونو خوامیم فقط -

  ؟ دادم یا اجازه  نیهمچ بهت -

 یعنی نه...  دیکن  شل کمی.  دیدار سخت و سفت  موضع انقدر چرا

 !   -دیرینگ سخت

  شیحرفها یرو  یدقت ادیز بود دواریام و گرفت  دندان به را لبش

  کدام تاوان کنارش ارغوان حضور دانستینم فرهان!   باشد نکرده 

 :  دیشن را دختر یصدا گرید بار!  است گناهش

  دیبر  دیبزن ردو نجارویا.  نداره  اشکال دیکرد رد  که رو اونجا -

 .  راست سمت

 کم گناهش بار از یکم دیشا تا  زد نما دندان  یلبخند هم بعد

 :  آمد حرف به فرهان! کند
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  ؟ بشه  خوب حالم تو روش به خوامیم من گفته یک -

 : گفت و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش ارغوان

  دیدار نگه د یداشت دوست جا هر.  کنمینم یاصرار گهید من -

 .  مشیم اده یپ

 چه.  کند ین ینش عقب ارغوان زود انقدر نداشت انتظار فرهان

  دست کردنش یراض از عیسر  انقدر بود داده  اجازه  او به یکس

  ؟ بکشد

 - ؟ یدار قرص

  داشت الیخ که  البته. بخرد زمان یکم دیشا تا زد را حرف نیا 

  ارغوان یلباسها و آمد یم باران هنوز اما.  کنند اده یپ را دخترک

 !   بود سیخ

 . دمیم قرص بهتون راست سمت د یچیبپ نجارویا -

 دشیسف یدندانها دستپاچه ارغوان و دی کش هم در ابرو فرهان 

  باز هم از را فرهان یابروها  ندشلبخ طرح و  داد نشان او به را

 . کرد
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  به نداشت ال یخ که انگار!  بود سخت دختر نی ا شناختن چقدر

.  کرد را بود گفته که یکار  پس کند شیرها  ها یراحت نیا

 :  گفت جانیه و  یخوش با ارغوان

  راز نیا  از خودتون فقط یول دی شیم خوب زود یبستن با -

 ! مگینم یکس هر به من!  دیکن استفاده 

 راه  نیا گفتن با که است وانهی د آنقدر فرهان  کردیم فکر واقعا

 آخر قسمت! ؟ کند عام و خاص ی مسخره  را خودش حل

 ای ؟ کردیم فرق هی بق با شیبرا فرهان!  بود بیعج  یکم حرفش

 که حال  ؟ بود زده  پول گرفتن خاطر به را حرف آن صرفا نکهیا

  ستی ن جاسوس  کدختر دانستیم و بود شده  راحت یکم الشیخ

 ! ردیبگ آسان او به یکم بود  گرفته  میتصم

 : زد لب گرید بار ارغوان

 . چپ  سمت دیچیبپ حال  رو نجایا -

 :  داد حیتوض ارغوان.  چرخاند را  فرمان او فرح  به هم  باز فرهان

 یجا هی یایبستن. ها کنهینم خوب آدمو حال هم یبستن هر -

 .کنهی م خوب رو سردرد فقط که خاصه
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 را حالش یبستن  داشت اعتقاد واقعا.  بود یجد کامل  شرت صو 

 !  ؟ کندیم خوب

 !  دمیشن حال  تا که هیزیچ  نیتر مسخره  -

  ! دینیبیم شو معجز -

.  زد وانارغ  ی لوحانه ساده  افکار به یپوزخند هم  باز فرهان

  کوچه یراه عقل  کم دختر حرف به شب وقت آن  شدینم باورش

 چه!  گشتیم خاص یفروش یبستن کی دنبال و شده  ابانیخ و

 از یکی  و باشد خانه دیبا الن ؟ بود آمده  سرش به ییبل 

 به صبح تا و بدهد نییپا آب وانیل کی  با را مسکنش یقرصها

 !  کند  فکر اش یزندگ یها یاریبدب

  که آنقدر ؟  آورد ینم ادی به  را ها یاریبدب آن  از کدام چیه چرا

 از کل به که بود کرده  پر را سرش بیعج یاستدللها با ارغوان

 یبستن مقابل بالخره !   ستیگارودیس نگران چقدر برد ادی

 .  ستادی ا بود ارغوان نظر مد که یفروش

 . امیم الن دیکن صبر جا نیهم -
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.. دوخت چشم رفتیم که یری مس به فرهان و شد  اده یپ ارغوان 

 را  دخترک و  گذاشتیم گاز پدال یرو را شیپا  لحظه همان دیبا

  کرد خاموش را نشیماش آن یجا  به اما!  گذاشتیم جا سر پشت

  بود بسته نقش نشیماش یصندل یرو که یواضح یسیخ به و

  قرار گرید دانست یم حداقل و  بود آمده  بند باران.  دوخت چشم

  به نشدنش ای شدن   سیخ که چند هر!  شود سی خ ارغوان ستین

 !  نداشت یربط او

  داخل که یرنگ یکیپلست  فرظ دو با ارغوان بعد قهیدق چند

 را در.  آمد نی ماش سمت به بود شده  گذاشته شکل ییمقوا ینیس

 باران ریز همه  آن وجود با کردی نم باور فرهان.  نشست  و کرد باز

  قصد بود افتاده  جانش به قبل  یساعت تا که ییسرما و ماندن

 ! کردیم اشتباه  که انگار اما!  بخورد یبستن  باشد داشته

 : گفت و گرفت سمتش به را  هانرف ی کاسه 

 . دییبفرما -

  دستش از  را کاسه و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش فرهان 

  یبرا بود ظرف داخل که یکوچک یکیپلست قاشق .  گرفت
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 که بود دار خنده  و کوچک رآنقد  اش مردانه و  بزرگ یانگشتها

  توجه آرامش ی خنده .  ردیبگ  را خودش یجلو  نتوانست ارغوان

 :  گفت و آورد بال  را سرش.  کرد جلب را فرهان

 !  یباش کرده  ام مسخره  اگه حالت به یوا -

 :  خورد را اش  خنده  ارغوان

 !   شهیم خوب سرتون دیکن باور -

 :  گفت و برداشت را قاشقش

 ... دی بخور دی اب ینجوریا -

  پر توانست که ییجا تا را آن و  زد یلیوان اسکوپ ریز را قاشقش

 : گفت و آورد بال  را قاشق .  کرد

 .  دهنتون تو دی ذاریم هوی بعد و دیکنیم پرش  نقدریهم - 

  او هبچ نیا کردیم احساس هنوز کردیم نگاهش تعجب با فرهان

 یسع هک  ارغوان یجد ی چهره  اما!  است انداخته دست را

 مطمئنش بدهد حیتوض درست!  را اش یدرمان ی وه یش داشت

 !  است داده   تدس از را عقلش واقعا که کردیم
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  به را قاشق  ارغوان.  کردیم دنبال  را حرکاتش  تک تک فرهان

 :  گفت و برد دهانش سمت

 .  گهید دی بخور -

 یا لحظه.  گذاشت دهانش داخل را یبستن ق قاش   هم بلفاصله

  تا که ییسرما از شی چشمها دی کش رونیب را اش یخال قاشق  که

!   شد قبضنم صورتش تمام و شده  بسته بود  گرفته راه  مغزش

  خودش با و انداخت اش یبستن  ظرف داخل را  قاشقش فرهان

 : کرد زمزمه

 ؟ دادم نیا دست عقلمو  چرا من - 

.  بود کرده  اش  کلفه درد و زد یم نبض شیها  قهیشق هم هنوز 

 نگه لبها یجلو  را شیدستها و کرد باز مهین ا ر دهانش ارغوان

 : دمآ حرف به نامفهوم صورت به حال همان  در.  داشت

 !   یخه!  خهی - 

 :   دیغر فرهان

 ! ؟ باشه داغ یبستن یخواستیم -
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 آن توانست بالخره  تا شد جا جابه  و خورد تکان شی جا سر آنقدر

 ولو یخستگ با  خوردنش از بعد!  بدهد قورت را بسته  خی ی گلوله

 : گفت و شد

 ! ؟ خوردمش ینجوریا چرا من کردیم درد سرتون شما -

 و انداخت فرهان  ی نخورده  دست ظرف هب ینگاه بلفاصله 

 : نشست صاف دوباره 

 . ها نداره  ری تاث گهید  بشه آب یبستن ،  هنوز دی نخورد که شما -

 در صد اش یدرمان  یبستن که  بود شده  باورش  هم  خودش انگار

 : کرد زمزمه یحوصلگ یب با فرهان!  دهد یم جواب صد

 !   خورمینم -

 .  نداره  ضرر  که امتحانش -

 :  داد ادامه و کرد رفک یکم

  ریت هیثان چند یزدگ خی از سرتون دیشا...  داره  که ضرر یعنی -

 .  دی شیم خوب خوب  بعدش اما بکشه

 : گفت ارغوان و نخورد یتکان مه  باز فرهان
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 ؟  دی خورینم -

 : گفت یخونسرد  اب فرهان

 ؟ یدنبالش که هیپول واسه خدمتیا خوش نیا - 

.  بگذارد یگر ید زیچ یپا به ار محبتش نداشت انتظار ارغوان

  دردش سر شدن خوب از بعد که داشت دیام هم  یکم دیشا البته

  کند تکرار را تش واسدرخ  گرید  بار بتواند و بشود تر مهربان یکم

 : داد  جواب عیسر.   دیچسبینم او به ها وصله نیا اما! 

 جا نیهم بهتره  کنم فکر. کردمیم فکر حالتون به فقط من - 

 نیا.  ده یم  عکس ی جهینت  داره  موندنم نجایا انگار . شم اده یپ

 …  دیچسبونیم من به دیدار  که ییبرچسبا

  و برد دهان به ار اش یبستن قاشق   که شد چه دینفهم فرهان 

 ی کلمه دی شا.  کرد عقط را  ارغوان کلم اش بسته خی صورت

  کار نیتر  احمقانه به دست  که بود کرده  حساسش شدن اده یپ

  دادن قورت و انداختن رونیب  نیب که یحال در!   بود زده  ممکن

 : گفت  ارغوان بود مردد یبستن

 . دی شیم خوب  دیبد قورتش - 
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  دادنش قورت اما.  داد قورت را خی ی تکه آن چطور دینفهم 

 به یراه و شد شروع دهانش از که یزدگ خ ی با شد یمساو

  منجمد مغزش کرد احساس یا لحظه یبرا!  کرد دایپ مغزش

  از دهانش و  دی کش ری ت شیها قهیشق.  است افتاده  کار از و شده 

 کردیم  فکر که یزیچ تنها به.  بود سوخته یبستن یسرما

  چطور ؟ بود کرده  اعتماد دخترک به ورطچ!  بود خودش یوانگید

  اش مانده  در  سردرد آنقدر ؟ بود داده  گوش حرفش به کورکورانه

 … گشتیم شدن مآرا یبرا یراه  دنبال فقط انگار که  بود کرده 

  جهی نت تا بود منتظر دخترک.  د ی چرخ ارغوان سمت به نگاهش 

  یزدگ خی شر از که لحظه همان!  ندیبب را اش یکار نیریش ی

 و برد شقیقه  سمت به را دستش شد رها مغزش و دهان و فک

 : گفت

 ؟ بود یکوفت  چه نیا - 

 :  گفت عیسر ارغوان 

 د؟ ی نشد خوب -
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 همان. کرد ارغوان  صورت ی  روانه را خشمش پر نگاه  فرهان 

 :  بزند لب ترس با ارغوان تا  بود یکاف

 گرم و رونیب ادیب سرما شوک نیا از مغزتون د یکن صبر کمی -

 …  شهیم  بهتر حالتون بشه

  :آمد حرف به خشم با فرهان 

 ! ؟ بود نیا به یاجیاحت چه بشه گرم بود قرار -

 از را ظرف غوانرا لحظه همان.  بود یبستن ظرف به اش اشاره 

  را آن تا شد  خم و گذاشت ییمقوا ینیس داخل و گرفت  دستش

 : گفت جانب به حق  حال همان در.  بگذارد عقب یصندل یرو

 !  لزمه که معلومه!   ده یم شوک سرتون به یبستن - 

 شده  مقدساتش به یبزرگ ن یتوه انگار که کردیم دفاع یجور

.  بست محکم و گذاشت هم ی رو را شیچشمها فرهان!  است

 : کرد زمزمه حال همان در

 !  بشه خوب حالم  یاریب شانس - 

!   بود شده  هم  بدتر چی ه نشد که بهتر سردردش  کردیم احساس 

 شا یقبل  درد سر بر علوه  حال  و دیکشیم ر یت  شیها قهیشق
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 همان در و زده  خی مغزش یعصب یرگها از یکی  کردیم احساس

 ؟ کشدیم  ریت سرما از حال

 ...  دیکن صبر...  دیرسیم نظر به یعصبان کمی سردتونه الن - 

  ادامه را حرفش وار زمزمه ارغوان.  رفت سرش  سمت به دستش

 : داد

 …  دی شیم خوب دیباش آروم کمی - 

  ریز که نی هم!   کند ساکت را دخترک داشت دوست فرهان 

  که بود یعصبان خودش از!  شدی م بهتر حالش نزند حرف گوشش

 جانش با خواهدی م طور هر تا بود داده  او دست به را اش یسلمت

 ! کند یباز

 اما ندازدیب رونیب نشیماش از ادیفر  کی با را دخترک داشت الیخ

 نشست اش یشانیپ یرو شیانگشتها!  کند باز  چشم تتوانسینم

 و

  دانستیم خوب.  بود شده  مضطرب.  گرفت را دستش  رد انغوار

 مرده  را خودش دی با افرد تا نشود  خوب فرهان  حال امشب اگر

 ! کند  فرض
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  کی نزد از ترس داد حیترج  که بود ادیز آنقدر مرگ از ترسش

 یرو یکم . دبخر جان به را دم و شاخ یب غول  آن به شدن

 نی ب مردد شیدستها.  دی کش جلو  را خودش و شد جا جابه یصندل

  آنقدر فرهان هم در یابروها...  بود مانده  نرفتن و رفتن جلو

 و دارد نگه هوا و نیزم انیم را دستش که بود ترسناک شی برا

 افتاده  آن یرو کج که یخط و  اش شکسته یابرو !  شود مردد

 چهره  یزندگ و  مرگ دار و ریگ آن در هک انگار.   کرد دنبال را بود

 ! بود شده  جالب ش ی برا فرهان ی

 ینیب به و آمد نییپا اش یمشک و پر یها مژه  و چشمها از

  هر.  بود شده  پوشانده  شیر با  رتشوص.  دیرس اش یاستخوان

 یرو آن جبران به عوض در نداشت سرش یرو مو چقدر

 نگاهش و زد  پس را افکارش!  بود شده  سبز درختچه  صورتش

 فرهان تولد روز به را او که انگار.  افتاد بازش مهین یلبها به

 به هیشب شتر یب که شیلبها یا هیثان حرکت.  بودند برگردانده 

 که البته و گانه  بچه اثبات!  یگر ید زیچ هر تا  ندامیم زدن  نوک

!   سوخت او  یبرا دلش هم باز.  آورد ادی به را ناموفقش  یحد تا

 یلبها به نگاه  با ؟ کردیم یمخف را اش یجنس ت ل یتما  دیبا چرا
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  تواندیم کرد  فکر خود با و انداخت نیچ را اش ینیب انزجار با او

 هنوز!  است نبوده  او با شا بوسه  نیاول که کند الیخ هم هنوز

  حال هر به! باشد  سوارش لکسوس شوهر  منتظر شدیم هم

 !  نبود  حساب اصل  اش بوسه و فرهان

  را دستش.  داد امتداد او یشانیپ تا و دیکش بال  را نگاهش

 ترس پر البته و یآرام به را  شیانگشتها سر و  برد وجل بالخره 

  تا بود یکاف   کوچک برخورد نیهم.  گذاشت او یشانیپ یرو

 را دستش  ارغوان.  شود باز یسخت به فرهان  چشم ی گوشه

 : گفت و  دیکش کنار عیسر

 ...  بدم ماساژ  سرتونو کمی خوامیم فقط - 

 اما دیبگو ی زیچ و بزند پس را دخترک داشت دوست فرهان

 علمت را سکوتش دخترک و شد قفل شیلبها چرا دینفهم

  فرهان یشان یپ یرو مآرا و  نرم شیانگشتها  دانست تیرضا

 .  نشست

 اول.  بود کرده  را خودش کار  یبخار که انگار.  بود گرم  دستش

  سر تا سر ش یتهاانگش یشتری ب جرات با کم کم   بعد و ترس با

.  دادیم شیانگشتها به یکاند فشار .  کرد لمس  را فرهان یشانیپ
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 حال .شدیم کمتر  و کم فرسا طاقت  درد آن کم کم که یحد در

 به یتر راحت حالت و بود شده  باز فرهان هم رد یابروها

 و دیکشی نم ریت یبستن یسرما  از سرش.  بود  گرفته  خودش

 ده یخواب کرد  الیخ ارغوان که یجور بود منظم و آرام شینفسها

  سر به یبهتر یدسترس تا دی کش رجلوت  را خودش یکم!  است

 اما! شد یعاد   شیبرا یکینزد آن کم کم.  باشد داشته فرهان

  کردیم نوازش را اش شامه که یا وه یم یبو از فرهان وسط نیا

 .  بود شده  مست

 ارغوان عطر ینیر یش از یشتری ب حجم و دیکشیم ق یعم ینفسها

 .  بردیم هیر به را

  آنقدر.  برد ادی از را سردرد کل به تا کرد تکرار را کار  نیا آنقدر

  آنقدر یکس کنار آورد ینم  ادی به عمرش در  که بود شده  آرام

  آرامش دی با که آنقدر هم رامش کنار یحت...  باشد شده  آرام

 ... نداشت

  و  دیکش عقب را دستش است خواب  فرهان که الش یخ به ارغوان

  را ترسش از  شده   حبس نفس.  گشت  بر شی جا سر یآرام به

 زنده  سر دو وی د با جنگ از که ماندیم یآدم مثل.  فرستاد نوریب



 

759 
 

 مهرسا .  مسلخ

.  زد زل مقابلش ی شهیش هب مبهوت و مات!  است آمده  رونیب

  با و دیکش  رونیب فیک از را لشیموبا آمد جا  حالش که یکم

 لب و دیپر بال  شی ابروها بود گذشته  شب ۱۱ از که ساعت دنید

 در.  کند باز را نآ تا رفت در ی ره یدستگ سمت دستش.  دی گز

 یصدا بزند رونیب نیماش از یآرام به داشت الیخ که یحال

 : دی شن را فرهان

 ! ؟ کجا - 

 :  گفت و برگشت عقب به زده  وحشت ارغوان

 !  خب کردم سکته! ؟ دی داریب -

  داد جواب حال همان در گرید بار .  بود بسته شیپلکها هم هنوز

: 

 ! یکرد بدتر حالمو - 

 کنده   را خودش گور.  است شده  بهتر حالش کردیم الیخ ارغوان

 !  بود

 قهیشق زدن نبض از یخبر نه.  کردیم یانصاف یب هم فرهان

 :  گفت ترس با  ارغوان!  دیکشی م ریت سرش یحت نه و بود شیها
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 . دیدیخواب  دیشد خوب کردم فکر من - 

 . یکرد  فکر خودیب - 

  سرخش یاچشمه  توانستیم ارغوان حال  و کرد  باز پلک فرهان 

 البته.  است بهتر حالش که گفتیم او به دیبا فرهان.  ندیبب را را

 به  نه

  حرکت خاطر به شتریب!  اش مسخره  یدرمان شرو آن خاطر

 و بست را شیلبها اما.  بود  کرده  معجزه  که  انگار!   دستش

   !ندهد  رو دخترک  به داد 1 حیترج

  به و دیوگب چه دانستینم.  کرد قفل هم یرو را  شی لبها ارغوان

 گناهانش بار  تا ردیبگ دهان  به زبان گرفت می تصم لیدل نیهم

 :  گفت فرهان.  نشود تر نیسنگ

 ؟ گهید یندار یدرمان حل راه ! ؟ یچ حال  - 

 دست را او فرهان که دینفهم یحت کرد،  فکر یکم ارغوان 

  گرفته خود با که یمیتصم برخلف حال همان در !   است انداخته

 :  آمد حرف به بود
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 من یدرمان راه  یوقت یعنی!   هی گل آرزو با بعدش به نجایا از -

 یقور تو زه یریم کنهیم یقاط ییزایچ هی آرزو خوره یم شکست

  خوردم به ی اهیگ دمنوش و  جوشونده  اسم به دی جوش که یوقت

 مار زهر رو یبستن ینیریش که  تلخه کمی.  شمیم خوب و ده یم

 ...  نی بخوا اگه ستین بدک اما کنهیم

.  فرستاد رونی ب کلفه را نفسش و بست پلک  یا لحظه هانرف

 : گفت حال  همان در در

  ؟ یدار خودیب یحل  راه  نیا  از گهید تا چند-

 !   بود کمک قصدم من -

 ! اعصابم  رو یریم یدار الن یول -

  هم خودش با که انگار !؟ شود مهربان فرهان داشت  انتظار چرا 

  حال روز هر حتما زدندینم او به یوانگی د انگ اگر!  داشت مشکل

 دلش یکم التیخ و فکر نیا با!  آورد یم  جا هم  را خودش

 ! د ش خنک

 اگه دیببخش.  دینش تیاذ که رمیم النم.  نبود  نیا قصدم -

 ! دی داد من به وقتتونو که ممنون و نشد خوب حالتون
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 از ساعت آن  تا دانستیم که یوجود با.  دبو شکسته قلبش 

  او کنار هم  باز نگذاشته هم ی رو چشم ینگران از مادرش شب

 تشکر اگر حداقل.  بود جوابش  هم نیا!  بود داده  حل راه  و مانده 

 ی ره یدستگ  سمت به دستش!   نکند ناراحتش توانستیم کردینم

 در زبان اما کند متوقف  را او داشت قصد فرهان.  رفت در

  نه!   دکن متوقفش دیبا چرا دانستینم اصل .  دی چرخینم دهانش

 ! بود اش یشخص ی راننده  او نه و آمد یم باران

  فرهان سمت به ینگاه  مین و کرد باز را ن یماش در ارغوان

 :  زد لب شدیم اده یپ نیماش از که یحال در ،  انداخت

 !   خداحافظ -

 کرد زمزمه بود مقابلش ی شهی ش به نگاهش که  همانطور فرهان

: 

  ؟ یخوای م پول چقدر - 

  به فرهان دل.گرفت یا تازه  جان حرف نیا با نارغوا که انگار

  کردن تلف بدون و نشست شیجا سر دوباره  بود؟ آمده  رحم

 : داد جواب وقت
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 .  ونیلیم ۲۵ -

  یبرا پولها نیا اما دیکشیم خجالت هم خودش ادشیز مبلغ از

  و چرخاند  سمتش به سر فرهان! ماندیم خرد  پول مثل فرهان

 :گفت

  کارتو یحساب درست و بدم بهت ور پول نیا معلوم کجا از -

  ؟ یبد انجام

 برقرار ننشایب سکوت یکم.  شد ره یخ ارغوان صورت به نگاهش

  ارغوان!  داشت دخترک کردن برانداز یبرا یشتر یب وقت و شد

 :  باشد مسلط خودش به کرد یسع و فرستاد  رونیب را  نفسش

  نیا اگه اما!   همش نه البته.....  منه حق  ینوع  به  پول نیا -

  حقوق بهم دیبا کار ماه  دو ی اندازه  به الن نبود  نمونیب شرط

 از مقدار به دی با بودم یا حرفه یلیخ اگه حداقل ای...  دیدادیم

 .  گرفتمیم تون از پرداخت شی پ عنوان به رو کار ی نهیهز

 دانشگاه  تو ؟ یکنیم سهی مقا یا حرفه هی  با خودتو یدار -

 ؟ ذاشتنیم نفسم به اعتماد کلس براتون
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 یاصول و درست رو کارم دارم اما نباشم یا حرفه  من دیشا -

 . دمیم انجام

 !   زنهیم ذوق تو الن نی هم از کارت یدا اریا و بیع - 

 !  دیریبگ راداشمیا از یکی  دیتونینم یحت -

  جوجه لبا دن ستی ن قرار.  هیا گهید زیچ تو  تخصصم من -

 ! رمیبگ راداشونویا فتمیب راه  مهندسا

 من شر از و کرده  دایپ الن تا داشت  یرادیا اگه دیباش نمئمط -

 !   دی بود شده  خلص

 را اش کوله بعد و کرد مکث  یکم ارغوان.  ادند یجواب فرهان

 حال همان در .  شد رفتن ی آماده  دوباره  و کرد جا جابه پا یرو

 : داد ادامه را حرفش

  سر و کنم  کار تر یا حرفه دیبا من.  شماست با حق  دیشا -

 !  دیباش داشته یخوب شب.  بمونم حرفم

  به هم هیثان کی یبرا یحت.  شد  اده یپ نیماش از و گفت را نیا 

  بود که چه  هر!  ندیبب را فرهان  العمل عکس  تا برنگشت عقب

  که کرد ثابت ارغوان به لحظه همان.  نداشت یتیاهم شی برا
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 یراض بود هم  مرگ حال در اگر بار نیا.  باشد بد تواندیم چقدر

 !   بخواهد کمک او از شدینم

 راه  به خانه سمت  به و گذاشت  سر  پشت را شی ها  یبد و فرهان

  بودن.  دیکشیم را انتظارش آنجا  یگرید یدلخوش هنوز.  دتااف

  به است.کند بهتر را حالش  تا بود یکاف شیبرا  منوچهر موقت

 کرد یسع .  شد رو به رو یقادر با بد بخت از و دیرس خانه

 ی خانه صاحب  بار یدرشت حرف و نگرداند کلفه را شیچشمها

 : گفت رفته وا یحالت با!   نکند فضولشان

  ؟  شما یخوب یقادر خانوم مل س - 

 باز شهیهم در مقابل و انداخته سر یرو را اش ی صورت گل چادر

  و نشاند لب یرو یدخنلب حال همان در.  بود ستاده یا اش خانه

 :  گفت

 ! یایم رید ،  یریم زود  ییادیپ کم جان دختر سلم -

 .  نبود دوستانه  چندان لبخندش

.  گهید بال  برم اجازه  با.  جان یقادر خانوم گهید کنمیم کار -

 .  دمتونی د شدم خوشحال
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 !  دختر سایوا قهی دق هی.  ارغوان -

  به یقادر حرف نیا با که بود ده ینرس اول ی پله  به شی پا هنوز

 :  برگشت ناچار

  ؟ بله -

 ...  ده یم مانور همش  کوچه سر دایجد ییآقا هی امگیم -

  ؟ هست یک -

 بپرسم؟  تو  از گفتم وال  -

 :  دی کش هم در ابرو وانارغ 

 یمردا ییشناسا  انجمن من  مگه!  یقادر خانوم ایزنیم حرفا -

  به زدن ناجور انگ داره  قباحت که وال ! ؟ دارم یا کوچه سر

 !  مردم

 من ی  نداشته دختر مثل توام.  نشو ناراحت خدا تورو اوا -

  آخه!  وقت هی  نباشن بابات یطلبکارا  نمیبب خواستمیم.  یمونیم

 باباتو  غسرا

  تو خونشو رنگ اصل  خدا بنده  نیا گفتم منم.  گرفتیم من از

 . ندیده  مدت نیا
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 شهروز یآدمها از یکی دی شا.  ستادیا حرکت از ارغوان قلب 

  خود حال به را  آنها زروشه  الشیخ به که بود ساده  چقدر!  باشد

  چقدر!  فرستادیم دنبالشان را ش یآدمها که البته.  است کرده  رها

 به کردیم الیخ و کرده  باز حساب ینبو حرف یرو  که بود احمق 

  خود!  ندارند اش خانواده  و او  با یکار شده  که  هم فرهان خاطر

  شانیطلبکارها به برسد چه بود تشنه ارغوان خون به هم فرهان

! 

  جرقه که یانگار و افتاد بال  یراهگردها  به نگاهش لحظه کی

 : گفت عیسر  باشند زده  سرش در یا

 . ریبخ شبتون  فعل .  خدمتتون رسمیم بعدا یقادر خانوم - 

  ؟  دختر شد یچ -

 طاقت یحت.  رفت بال  نفس  کی را ها پله.  نداد یجواب ارغوان

. کند باز ش یار ب را در آرزو تا بماند منتظر و بزند  زنگ نداشت

 با که آرزو.  شد خانه وارد و کرد باز را در  دیکل با بلفاصله

  ارغوان دن ی د با بود آمده  در  یکینزد تا دیکل چرخش دنیشن

 :  گفت و گذاشت قلبش  یرو دست
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 . کردم سکته.  مادر خب بزن زنگ -

 :  گفت عیسر ارغوان 

 ؟  کجاست بابا -

 ... دختر یبرس بذار -

 :زد لب حال همان در.  دی دو آرزو قاتا  سمت  ارغوان

 ... بابا -

 :  آمد  حرف به آرزو

 ... ارغوان -

 .. بابا -

 خانه که ییجا  هر و آشپزخانه ،  ییدستشو ،  حمام ،  خودش اقات

  آرزو.  نبود منوچهر از یخبر اما.  گشت را داشت کوچکشان ی

 :  گرفت  انگشتانش انیم را اش شانه و  ترف سمتش به

 .  زمی عز  بمونه نشد -

  اشکش کندیم جان که حال همان در.  بود کرده  بغض ارغوان

 :زد  لب نشود ری سراز
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 ؟ کنه تحمل ساعت  هی تنستوینم - 

 یدونیم که رو طیشرا اما.  بمونه ما شیپ خداشه از که اون -

 ... زمیعز

 .  کنمیم جور رو پول گفتم من -

  تو به رکا سر مگه.  که ستی ن زار دو و قرون ه ی برم قربونت -

  غصه تو شهیم درست یچ همه.  جان مامان دنیم حقوق چقدر

 .  نخور رو یزیچ ی

 خانه در منوچهر یخال یجا اما کردیم نوازش آرام ار شی ها شانه

 یدلتنگ رفع یبرا  روزه  کی اقامت نیا...  زدیم ی لیس صورتش به

 نمانده  یزیچ  شیاشکها کند  هیگر داشت ستود...  بود کم اش

 : زد لب آرزو.  رد یبگ راه  شیها گونه   یرو که بود

 .می بخور یز یچ هی میبر ایب ؟ یخورد شام - 

 :  گفت بدهد یدلدار را  خودش بخواهد که  انگار ارغوان

.  گرفتهیم  رو بابا سراغ کوچه سر یمرد هی گفتیم یقادر -

 ...  شدیم فتاررگ  موندیم.  رفت که شد خوب اصل 

 :  داد  تکان سر آرزو



 

770 
 

 مهرسا .  مسلخ

 خودش.  رفت نمیهم خاطر به  اصل .  نخور غصه. زمیعز آره  -

 . نباش یزیچ نگران تو.  کنهیم  جور رو یچ همه

 :  گفت  حال همان در  و رفت آشپزخانه سمت به وآرز 

 ؟ یکردیم کار ؟ یبود کجا الن تا -

 یور  نگاهش.  رفت شان یعکسها زیم سمت   به ارغوان 

 تانشانگش انیم را قاب.   ماند ثابت پدرش خندان یچشمها

 :   گفت و گرفت

 بگه و بده  بابا  به قاب هی نکهیا یجا به بزرگ مامان نبود بهتر

  دور یپول هی ای ؟ کردیم نامش به یزیچ یا خونه هی دار نگهش

 - از

 ؟ ذاشتیم کنار براش بزرگ بابا چشم

 : آمد حرف به آشپزخانه  از آرزو 

  انقدر باباش با منوچهر ی رابطه کردینم فکر که خدا بنده  نوا - 

 . بود دلش جون منوچهر وگرنه.  بشه بد

  انداخت دبو  عکس داخل که یمسن  زن ری تصو به ینگاه ارغوان 

 :  کرد زمزمه و
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  خدا امون به و  یباش داشته دوست انقدر رو یکی شهیم مگه -

 ؟ یکن ولش

***************** 

 و کرد تن به  را رنگش یطوس کت.  ستادیا اتاقش ی نهیآ مقابل

  دیکش کوتاهش یموها به یدست .  کرد مرتب را  نشیآست ی لبه

  شی ابروها!  بود  زده   سرش به کردنشان تر کوتاه  هوس هم باز. 

 و رفت نییپا ها پله از.  دیچرخ  در سمت به و  دیکش هم در را

 : زد صدا بلفاصله

 !  ینبو -

 :   رساند ها پله  به را خودش بلفاصله  دوب منتظر انگار که ینبو

  ؟ آقا بله -

 خودت یتونیم بعد برن همه باشه حواست.  امینم  خونه امشب -

 .یبر

 .  اقا چشم -

  به توجه یب دی د را ارغوان نام.  خورد زنگ لشی اموب لحظه همان

 بیج به را لی موبا و کرد قطع  را تماسش دراز  زبان دخترک
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  به یقدم!   نداشت را او ی حوصله لحظه آن.  برگرداند کتش

 : زد لب ینبو که بود برداشته  در سمت

 .. دیببخش -

  به دل بالخره  اما بود مردد ینبو.  گشت  بر سمتش به فرهان 

 : زد ایدر

  که دیپرس من از خجسته.  آوردن  فیتشر یگارود یس یآقا - 

 ؟ نه ای بده  بهشون ورود ی اجازه 

 توانستینم که انگار.  ماند حالت همان به ینبو  حرف نیا با 

 تینها در و کرد مکث یکم.  کند  دایپ ینبو حرف یبرا یجواب

 :  زد لب

 ؟ ادیب نجایا تا داده  اجازه  بهش یک -

 . اومدن که شدم متوجه نل ا نیهم من -

  پشت و تند را  شیقدمها.  رفت هم در قبل از شتر یب شی ابروها 

 :   دیغر  حال همان در و برداشت هم سر

 ! معرکه مگسرخ -
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  گوشه یخونسرد با یگارودیس .  رساند یورود  در به را خودش 

 کم  یموها و  کرده  تن به یا قهوه  شلوار و کت.   بود ستاده یا یا

  را سرش یخال یقسمتها  تا بود کرده  شانه یجور را جانش

  شتری ب که نشاند لب یرو یلبخند فرهان دنید با!   بدهد پوشش

  به کرد تلش هم  فرهان!   بود دشیص به ادیص نگاه  به هیشب

 .  گردد بر اش یشگی هم خونسرد غالب همان

 . بودمتون ده یند  بود وقت یلیخ!  یگارود یس یآقا - 

 دراز فرهان سمت به را دستش و گذاشت جلو به قدم یگارودیس

 . کرد

 .  خدمتتونم در الن اما!  بوده  بنده  از یکوتاه.  ا یآر یآقا سلم -

 : داد تکان سر فرهان 

  ؟  هستم یچ ونیمد رو دارید نیا - 

 پرونده  کنهی م متصل هم به رو شما و من که یزیچ مطمئنا -

 !   داره  شدن مختومه تا راه  یل یخ هنوز که هیا

 راه یب و بد  به هیشب شتریب که  نشاند لب یرو یدخن لب فرهان

 ! ماندیم
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  یکار که مسائل!  داخل کنمینم  دعوتتون که دی ببخش منو دیبا -

 !  باشم خونه طیمح از رونیب دمیم حیترج شهیم

  حاضر از بود مشخص  اما کرد پررنگ  را دشخنلب  هم یگارودیس

 : خوردیم حرص فرهان یجواب

  دیدار رو باغ یانتها ساختمون ایگو.  ایآر یآقا  درکه قابل - 

 .  دیکنیم یبازساز

 نگهبان رخسار از رنگ.   رفت نشانه را خجسته فرهان نگاه 

  که یکس.  بودیم دیجد نگهبان فکر  به دیبا !  دی پر بخت نگون

 ! باشد  تر قرص دهانش

  بدون ساختمون اون که ساله دو.  لزمه یزندگ یبرا تنوع - 

 .  مونده  استفاده 

 دختر.  دمی د  فاصله نیا تو رو  طراحتون اتفاقا. هستم متوجه -

 !  بود ییرو خوش

!   بود ارغوان خانه آن وراج تنها ؟  بود ده ی نرس خودش عقل به چرا

 خوب حال .  شد  برداشته خجسته یرو از کل به  دشیترد پر نگاه 
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  بحث داد حی ترج!  اوردیب ارغوان سر به دیبا ییبل  چه دانستیم

 :  گفت و انداخت ساعتش به یاهنگ.  کند منحرف را

 ...  نداره  یرادیا اگه.  برسم کارام به دیبا من  اما دیببخش -

 :  دی پر حرفش انیم یگارودیس

  تشسه پرونده  به مربوط. کنم صحبت باهاتون دی با ایآر یاقآ -

! 

  از بعد دیکنینم فکر!   شدیم حل  دیبا شی پ سال دو  پرونده  نیا - 

 ؟  بشه من مزاحم اومدنتون نجایا زده  سر داره  امکان سال دو

 یلیتما شما ای گو اما رمیبگ تماس باهاتون کردم تلش بنده  - 

 . دینداشت دادن جواب به

  فکر نیا به اگه  شدینم بد دیاریب فیتشر  نجایا تا  نکهیا زا قبل -

 !   اجازه  با!  نباشم شما یرایپذ د ی شا که دیکردیم

 پشت از را شی ادص که رفتیم نش یماش سمت او به پشت فرهان

 :  دیشن سر

 لیدل چیه و مجهوله شب اون  اتفاقات از یکل هنوز ایآر یآقا - 

  انیاطراف ی  گفته به شرام خانوم.  ستین براش یا کننده  قانع
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 نیا یآدم نی همچ دیبا چرا بودن ینفس به اعتماد با و مقتدر زن

  ؟ اره یب خودش سر رو بل 

 قراره  میکردینم رکف. م ی سپرد شما به رو پرونده  نیا ما -

 ! می بد جواب پرونده  مجهولت به خودمون

 .  میکن یبررس  رو شب اون اتفاقات دوباره  دیبا - 

.  خودم ی خونه تو درست اونم ارمدن صحبت به یلیتما -

 تیشکا تون از می شخص می حر گذاشتن پا ری ز جرم به تونمیم

 .  کنم

 :  بماند خونسرد کرد یسع یگارودیس

 !  ؟ درسته شهینم  ختم جا نیهم  هب که دیدونیم -

.  دیکن هماهنگ لمیوک با حتما  دی ایب دنمید به دی خواست بار نیا -

 !  یگارودیس  یآقا خوش روز

  هب دنبالش هم ینبو.  برداشت نشیماش سمت یقدم او به تپش

 نگه شیلبها یرو مدت آن تمام  که یلبخند کم  کم.  افتاد راه 

  را خودش یجا و شد محو ،  برسد  نظر  به خونسرد تا بود داشته
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 همان در.  داد  کنترل  قابل ری غ یخشم و شده  گره  یابروها به

 : گفت  ینبو به رو حال

 ؟ رفت یگارودیس -

 حال همان در.  انداخت ینگاه  مین عقب به و دیچرخ یوبن 

 :  داد جواب

 !  آقا بله -

. شد کج کاره  مهین ساختمان سمت  به فرهان یقدمها بار نیا 

 یحساب و درست  درس یدرس  دختر نیا به شهی هم یبرا بار کی

 که انگار.  نکند  باز یکس هر شی پ را دلش ی  سفره  تا | دادیم

 را کردنشان تیرعا ضرورت و خانه آن نی قوان یمعن درست

 :آمد حرف هب ینبو ! بود ده ینفهم

 نیا یاهال با ینسبت  چه که کردن چشونیپ سوال یلیخ حتما - 

 .  دارن خونه

  قابل ریغ که یخشم و بلند یگامها آن با فرهان  تدانسیم ینبو

 البته!   کند آرامش راه  انیم کردیم یسع!  رودیم  کجا بود کنترل
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  کار کردنش  آرام خوردیم گوشش به رامش ما ن یوقت دانستیم

 ! بود یمشکل

  از شتریب روز هر که یوراج و  کردیم فکر ارغوان به فقط فرهان 

.  دیرس ساختمان به خره ل با!   ختیریم هم به را اعصابش قبل

  سالن مرکز به  را خودش.  دیرس گوشش به کارگرها یصدا و سر

 :  زد ادیفر  و رساند نییپا ی طبقه

 !   رونیب همه -

 چند که بودند شده  شوکه آنقدر فرهان ادیفر ی صدا از کارگرها

  دومش ادیفر با هم تینها در.  بخورند تکان تا  دی کش طول هیثان

 از را خودشان شده  طور هر  و کرد کترح شانی پاها که بود

 بال  ی طبقه از ارغوان رونیب نیا.  انداختند رونیب ساختمان

  یجور را اش ی روسر و بود چشمش یرو نکشیع.  آمد نییپا

  شیها یچتر.  بود زده  ه رگ  گردنش پشت و  بسته  سرش دور

  از پر شیدستها و بودند کرده  خوش جا دشی سف یشانیپ یرو

 !   بود فیکث و یرنگ یقلموها

  نیا دیرسی نم هم عقلش به.  کردیم نگاه  فرهان به وحشت با

 از تند ییقدمها با.  باشد خودش یحرفها خاطر به او خشم همه
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 یبازو و کرد دراز را دستش فرهان  که رفتیم رونیب ساختمان

  به که ییصدا  با حال همان در.  دیکش عقب به و زد چنگ را او

 : آمد حرف به بود کترسنا تینها یب ارغوان نظر

 !  حال  ی بود ؟ کجا تو -

 :  گفت ینبو

 ...  دیبد  اجازه  اگه آقا -

   ؟ نجایا چرا تو -

 که یجور.  گرفت نشانه را ینبو  اش نشسته خون به یچشمها

 :  دی کش ادیفر گرید بار  فرهان.  شد بسته دهانش ینبو

 !   رونیب گفتم -

  توانستینم حال نیا با. سوختیم دخترک  یبرا دلش ینبو

  ارغوان. زد رونیب ساختمان  از. ردیبگ ده ینشن را فرهان حرف

  دو هر که را ف یکث یقلموها کردیم یسع هم هنوز.  بود ده ی ترس

  و چرخاند ار او فرهان.  دارد نگه را بودند کرده  پر را دستش

  شده  ره یخ شی چشمها در که یحال در.  داشت نگه خودش مقابل

 :  آمد حرف به بود
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  یکرد  ؟فکر هیخبر یکرد الیخ گذشتم بارها  تاهگن از -

  ؟ ارمین روت به  اتویکار  گند و نزنم حرف که صبورم انقدر شهیهم

 ؟ کردم کاریچ مگه -

  درد زا  شد باعث که آورد ارغوان یبازو به  یفشار فرهان

 : برود هم در صورتش

 ؟ هی باز برات آره  ؟ هیباز  کردن کار نجای ا یکرد الیخ - 

  لحظه هر کرد احساس ارغوان که بود یقدر به نشانگشتا فشار 

 آن اما بود مسخره .  شود میتقس می ن دو به شی بازو دارد امکان

  نیهم به که ست ی ن یاستخوان آنقدر  که کردیم شکر را خدا لحظه

 !  بشکند تش سد ها یراحت

 ..  دستم آخ - 

 تک بهت تونم یم!  ینگرفت ی جد قانوناشو و خونه  نیا هنوز -

 !   بمونه ادتی ابد تا که بدم ادی یرجو  تکشونو

  ؟ کردم کاریچ.  دیگیم یچ فهممینم اصل  من -
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  فرهان.  بود فتهر گ  نبض شی گلو در که انگار ،  زدیم تند قلبش

  خودش ارغوان کردن انکار نیا  و شدیم یعصبان  شتریب لحظه هر

 ! کرد ینم شدنش آرام به یکمک حداقل.  بود ممکن کار نیبدتر 

  نمیا از نکنه ؟ هیچ!  یکرد  باز تو گشاد دهن شهیهم مثل - 

  ؟ یندار خبر

  نجات را خودش کردینم تقل  یحت که داشت  درد آنقدر ارغوان

 یانگشتها شتر ی ب فشار با بود مصادف یکوچک تکان ره.  بدهد

 را او به اعتراض ی اجازه  فشیخف یها ناله یصدا.  انفره

.  کرد تر کی نزد خود به را او و  دیکش را شیبازو فرهان.  دادینم

 :  دیغر  حال همان در

 یگرفت می تصم  که یخوریم رو همه مخ خونه نی ا تو کم -

 ؟ یکن اضافه ستتیل به هم رو یگارودیس

 یگارودیس  دانستینم یحت.  شدیم تر جیگ لحظه هر ارغوان 

 : آمد حرف به فرهان!  ستیک

  ؟ ها ؟ ی داد بهش یآمار چه ؟ یگفت بهش یچ گهید - 
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  از وجودش تمام.  بست را ارغوان  یچشمها  ادشیرف یصدا

 یب فرهان!  است افتاده  یاتفاق  چه دانستینم اصل .  دیلرزیم

 طاقت 

 آنقدر .  داد تکانش و گرفت را شی بازو ارغوان یطولن  سکوت از

.  افتاد نیزم یرو و خورد شر چشمش یرو از نکشیع که دی شد

 : گفت آن به توجه یب فرهان اما

 ؟ یگفت یچ بهش گهید گمیم!   دمینشن جوابتو -

  ها قلمو تمام و کرد باز هم از  اراده  یب را شیانگشتها ارغوان 

 :  آمد حرف به حال همان در.  ختیر نیزم یرو

 !  کن ولم -

.  زدیم تند  و سامان نابه قلبش ضربان ،  بود گرفته جهیسرگ 

 جان بود آماده  لحظه هر که انگار.  بود شده   آشوب اش معده 

 !  بدهد

 :  شد تر یعصبان فرهان 

 !  بزن حرف - 

 !   شناسمینم رو یگارودیس اصل  من -



 

783 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟  راحته برات انقدر گفتن دروغ -

.  کرد غلبه خرابش حال به و کرد باز را شیچشمها ارغوان 

 : گفت و دی کش هم  در را شی ابروها

 !  گمینم دروغ من -

 !  گهید  دروغ هی نمیا -

 ! ستمی ن دروغگو من -

 !  خوره یم هم  به انز از حالم -

  به آزادش دست با.  هم ارغوان ،  داشت انزجار حالت صورتش 

.  کند جدا دخو از را او بتواند دیشا  تا دیکوب فرهان ی نهیس

 :  دیایب در جا از نمانده  یزیچ شیبازو کردیم احساس

  هی اگه انگار!  چته ستین معلوم!   بود مشخص هم یگفتینم -

 !  شهینم شب صبحت یرینگ رو یکس حال روز

 ؟ یزنیم حرف دهنت از  تر گنده  یدار - 

 !  کن ولم -

 ! ؟ نکنم اگه -
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 !  ی نبرد تیانسان از ییبو واقعا تو -

  به راپورت و می بخور رو گهید یک ی نون ه؟ی چجور بودن انسان -

 ؟  میبد گهید یکی

  ات خونه نیا و تو از ینون چی ه.  ندادم یکس به  راپورت من - 

 !   بوده  دردسر  اول روز از ه بود یچ هر.  نخوردم

 !  نییپا ارمینم رو فکت جا نیهم  چرا دونمینم -

  ازت پر تسد  تونمیم یاونجور ؟ یکنینم کارو نیا چرا واقعا -

 !  کنم تیشکا

 !  یستین  حرفا نیا مال -

 یلیخ یبگ که!   قلدرانه ی کلمه  تا ۴ به یکرد خوش تولد -

 .  نکردم یقاط نیا از شتریب تا بزن حرف د ؟ یترسناک

 مهم واسم کدوم چیه!  بزن  ادیفر ،  کن دعوا!  کن یقاط -

 ! مونم ینم یلعنت  ی خونه نیا  تو هم قهیدق هی گهید من.  ستین

 تینها در و  خورد تلو تلو ارغوان.  کرد رها را شی بازو فرهان 

 امانش جهیسرگ.  ستادیا و گرفت سرش پشت واری د به را دستش

 :آمد حرف به  فرهان.  دادینم
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 نیا از شتر ی ب تا باش زود!   کن گم  گورتو من ی خونه از -

 !اوردمین سرت ییبل  و نشدم یعصبان

 نگران یچشمها و کارگرها به نگاهش .رفت در سمت   به ارغوان 

 ینبو به رو. نکند  هیگر تا فتر گ  را خودش  یجلو.افتاد ینبو

 : گفت

 ؟  دیاریب داخل از منو لیوسا و  فیک دیتونیم -

 سمت به. کند تشکر  نتوانست یحت ارغوان داد  نتکا سر ینبو 

. دی لرزیم قبل یا قهیدق اتفاقات از بدنش  هم هنوز.افتاد راه  به در

 یسخت به نفسش ! قلبش ی  اندازه  به نه اما دکر یم درد دستش

  نیا.انداخت  مقابلش دیسف ساختمان به ینگاه مین.دمآ یم بال 

 شده  پوش نکف ی مرده  به را آن  توانستیم عروس یجا به بار

 خانه صاحب و خانه آن یبرا یبهتر نهیگز که انگار. کند هیتشب

 !   بود اش

******************** 

.   دینوش آن  از یکم و کرد  کی نزد شیالبه  به  را یچا فنجان

 نیچ انزجار با را اش ینیب و برد هم در را صورتش یچا یتلخ
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 انهد به و  برداشت یقند دفتر وسط زیم از و  شد خم.  انداخت

 شده  تر تحمل قابل.  دینوش یچا از گرید یا  جرعه.  گذاشت

  مه را یبعد قند. بخورد تلخ را یچا بود امده ین او به اصل .  بود

  شیابروها حال .  کرد امتحان قند  دو با را یچا بار  نیا و برداشت

 .نشست جانش به قند دلچسب ینیری ش و بود شده  باز

 به یتوجه  یکس که بود ا صد و اهویه پر آنقدر معلمها دفتر 

 زیم یرو را یخال فنجان و دی کش یقیعم نفس. کردینم ارغوان

  نیا زودتر بود ردوایام.  داد یصندل به را اش هیتک.  گذاشت

   هم آخر ساعت

  آنقدر فرهان با روزشید یدعوا .  برود هخان به  زودتر و بگذرد

  هم را ها  بچه و مدرسه ی حوصله یحت که  بود کرده  پکرش

 کاش!  بود شده  هم قبل از بدتر سایمل که خصوص به.  تنداش

  به یراهیب  و بد حداقل و برگرداند عقب به را زمان توانستیم

  از یسراغ بود نداده  زحمت  خودش به یحت که  بدهد شی عمو

 ! ردیبگ اش ادرزاده رب ی مدرسه

 ! کرد یم فکر  هم شی عمو و سایمل به دیبا حال  بود کم فرهان
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 به یکلفگ سر  از ینگاه و فرستاد رونیب حرص با را  نفسش

 یلبخند.  شد   دفتر  وارد سوگل لحظه همان.  انداخت ساعتش

.  خورد غبطه آن به بار نیلاو یبرا ارغوان که داشت لب یرو

 !  بخندد که بود حتار الشیخ آنقدر  هم او کاش

 به بعد و کرد  بدل و رد یا  جمله چند کوتاه  معلمها از یکی با

 :  گفت و نشست مبل یرو کنارش.  برداشت قدم ارغوان سمت

 می ریم راهم سر ؟ یایم باهام.  بخرم فیک برم خوامیم امروز -

 . میزنیم  گپ هم با کمی می نیشیم کافه هی

 . خونه برم خوامیم.  ست ی ن حسش - 

 :  شد ق یدق ارغوان ی  چهره  به گلو س

 ؟ یناراحت چرا ؟ باز شده  یچ -

 . ستین مهم کن ولش - 

  احساس.اوردیب ادی به را فرهان ینهایتوه دوباره  شتندا دوست 

 روان گونه یرو شیاشکها شانی ادآوری با لحظه هر کردیم

 ناراحت صورت کنار از ساده  نداشت لایخ اما سوگل.شودیم

 :  شود رد ارغوان
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 . چته نمیبب بگو خب ؟ کن ولش یچ یعنی -

 ؟  بشه تموم ح یتفر زنگ تا مونده  گهید چقدر -

 :  کرد اصرار گرید بار.  شده  یخبر که شد نمطمئ سوگل 

 شده؟  یزیچ کار سر -

 دی دزد او از را  نگاهش ارغوان.  بود زده  هدف به حدس نیاول با 

 یرو فی ظر یاخم حال همان در.  دوخت شیدستها به و

 : کرد زمزمه  و نشاند صورتش

 .   بزنم حرف موردش در خوامینم -

  در و گذاشت  انغوار  مضطرب یانگشتها یرو  را دستش سوگل

 : آمد حرف به حال همان

...  عصبیه یلیخ ستییر.  یشد  تیاذ کمی مدت نیا دونمیم -

.  یاریب طاقت گهید ماه  دو هی کاف طفق.  نمونده  یزیچ گهید اما

  ؟ شهیم تموم گهید ماه  دو تا ینگفت مگه

 . سوگل  کن ول -

 . کنم آرومت خوامیم چرا؟ آخه - 
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 . شد تموم یچ همه.  ستین مهم گهید -

 : شد   شوکه سوگل

 ! ؟ شد تموم یچ یعنی - 

  به ی وونهید هی !  وونستید مردک نیا.  گفتم که نیهم یعنی -

 !   اریع تمام

 !  کن فیتعر  درست -

!   نبود آرامش ی دوستانه لحن از یخبر و کرده   اخم سوگل حال 

 :  شد  بلند جا از ارغوان

 !  اطیح تو کمی رمیم -

  دفتر از بزند یحرف بتواند سوگل آنکه از لبق  و شد بلند جا از

 :  گفت و گرفت را شیبازو.   رفت دنبالش اما سوگل .  زد رونیب

 ... سایوا -

 فشیخف ی ناله  یصدا دیرس ارغوان یبازو به دستش  هک نیهم

 :  شد دبلن

 !  دستم آخ آخ - 
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 مخالف دست  با ارغوان.  کرد  رها را دستش متعجب سوگل

 : رفت هم در درد از شرتصو و گرفت   را شیبازو

 ! کنهیم درد دستم -

 امروز ای یکنیم فیتعر برام درست رو یچ همه  ای ارغوان - 

 !یبر  رونیب هرسمد ن یا در از ذارمینم

 رفت کلسها از یکی سمت به و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 .  افتاد راه  دنبالش بلفاصله هم  سوگل. 

 . شده  یچ نمیبب بگو درست -

 . شد دعوام  فرهان با -

 !   ستی ن دیجد نکهیا -

. کرد قضاوت یالک بار نیا اما داشت  حق  دیشا قبل  یها دفعه -

 گفتیم بردیم یاسم هی یه.  رونیب برمیم رو خبرا گهیم من به

  و دمیند رو اروی نیا اصل  من...  یگفت یچ یگارودیس به

 . شناسمینم
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  گونه یرو  و شود اشک به  لی تبد  بغضش بود نمانده  یزیچ

  نداشت دوست گرفتیم را خودش یجلو اما!   ردیبگ راه  شیها

 ...  است ناراحت چقدر که بدهد نشان سوگل به

  ؟ همین -

 لایخ.  گفتیم راه یب و بد ،  کردیم نی توه داشت ؟ هیچ نیهم -

  نمیبب سمیوا ستی ن قرار اما هستم خب...  پولشم  لنگ کرده 

  درست شما بله مبگ بزغاله مثل منم و گنیم یچ آقا حضرت

 ! دیگیم

 دی پرس حال همان در. فرستاد رون یب افسوس پر  را نفسش سوگل

: 

 ؟ شده  یچ بازوت - 

 !   در به خورد - 

 رحم یب تواندیم اندازه  چه تا فرهان  که دیبگو او به نداشت لایخ

 به شیبازو یرو یکبود ی حلقه  شیانگشتها فشار  با که باشد

 :آمد حرف به او ابجو به توجه یب سوگل!  بگذارد جا

 ؟  یکرد خراب رو پل  همه ؟  یبرگرد نداره  یراه واقعا یعنی - 
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 :  شد گرد شیچشمها ارغوان 

  اومده  در دهنش از یچ هر طرف گمیم ؟ سوگل خوبه حالت -

 ! گردمیبرنم که معلومه ؟ یزنیم برگشتن از حرف تو.  گفته بهم

  در ؟ شهیم دایپ راحت کار زمونه  دوره  نیا تو مگه!  ارغوان -

 یخوایم.  یداد انجام رو ساختمون اون یکارا شتریب تو ضمن

 ؟ ره یبگ تورو حق  ادیب گهید یکی که یبذار دست رو دست

 نفرها از اش یناراحت که خصوص به.  بود حوصله یب انغوار

 یحرفها.  کند فکر برگشتن به نداشت الیخ.  بود  تازه  هم هنوز

 .کردیم ترش  ناراحت سوگل

  هی می زندگ یبرا خودم یبد اجازه  بهتره  کنمی م رفک سوگل - 

 !  داشت نگه رو یکار شه ینم یمتیق هر به.  بکنم یفکر

.  زد رونیب کلس از و گذاشت در یرو را  دستش بلفاصله

  که نداد اجازه  سوگل به و  شد بلند زنگ یصدا  لحظه همان

 .  شدند کلسشان یراه کدام هر!  فتدیب  راه  ارغوان دنبال

 ی خانه ریمس باغ خانه یجا به ارغوان و بود گذشته ۲ زا ساعت 

  از چشم فرهان گرید طرف از . بود گرفته شی پ در را خودشان
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 زنگ ارغوان ۳۰: ۲ ساعت یحوال  شهیهم!  شتادی برنم ساعت

 نه  امروز دانستیم هم خودش اما.  دادیم را دنشیرس رخب و زدیم

  راحت الشیخ!  تره ب البته!  یزنگ نه و ردیگیم  ارغوان از یغامیپ

 امان و امن ز یچ همه دوباره  و  انداخته رونیب خانه از را او که بود

 .است

  یابروها شدندیم تر کیدنز  مقرر ساعت به ها عقربه چه هر

  و شدیم تر یعصبان لحظه هر گارنا.  رفتیم هم  در شتری ب فرهان

  فکر با را خودش!  دادیم ربط  ارغوان یخطا به را تیعصبان نیا

 بیفر  کند  ادب را ارغوان نتوانسته دیشا و دیبا  که آنطور نکهیا

 است گرفته خو  ارغوان یزنگها به بیعج دانستینم اما!  دادیم

 آن با...  گرفتیم شادش ی چهره  از که ییعکسها آن یحت ای... 

  نیکوچکتر هم با زشیچ چیه انگار که یبیعج یپهایت

 ... نداشت  یهمخوان

 زیم پشت از.  داد قرار شیجا  سر ار آن و بست را سشیروانو  در

 از یخبر.  رفت در سمت به بلند یگامها با و شد بلند تشیریمد

  کردن کار ی حوصله.  داد ادامه رفتنش راه  به.  نبود ماهان

.  ساعته چند آرامش  و خواستی م آب هب زدن تن دلش!  نداشت
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 طرف از ،  بود  سخت یکاف ی  اندازه  به ساینک با رفتن کلنجار

 اصل !   بود شده  آوار سرش یرو هم خودش یکارها گرید

 را یگارودیس ی ناگهان  حضور بتواند تا داشت استراحت به اجیاحت

 یلب و خودش اتاق نیب که  ییراهرو در را نهاما..  کند هضم

 :  گفت بلفاصله.  دید  داشت رقرا هتل

 .  خونه رمیم دارم من -

 : تگف  و انداخت ساعتش به ینگاه تعجب پر ماهان

  ؟ ستین زود ؟ الن -

 :  دی کش هم در ابرو فرهان

 !   برس کارا به -

  ؟ امیب منم -

 . بال  ارنیب نمویماش بگو!  نه -

 . باشه -

 چند راه  ی هانیم.  برداشت قدم یلب سمت به ماهان به پشت

 اکتفا سر دادن تکان به.  کردند یاحوالپرس و سلم او با ینفر

  را نشیماش تا کرد صبر هیثان چند.  رفت رونیب هتل از.  کرد
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 خانه سمت به و شد سوار بلفاصله.  داشتند نگه شی پاها مقابل

!  ببرد را استفاده  تینها اش خانه سکوت از امروز توانستیم.  راند

 یصدا و  سر از یخبر!  نبود فضول دخترک از یخبر گرید

 که انگار.  نبود برش سر حوصله یها یحراف و کننده  وانهید

 یراحت نفس توانستیم حال . بود گرفته پس را  شی قلمرو باره ود

.  ستین اش خانه در یا بهیغر  که باشد راحت الشیخ و بکشد

 ق یعم یبازدم به لی تبد تا آمد ی نم بال  نفسش چرا  دانستینم اما

 ! شود 

  ینبو.  کرد پارک یشگیهم یجا  سر را نشیماش.  دی رس خانه به

 بتواند آنکه از قبل.  آورد ود رف  میتعظ سر و آمد استقبالش به

  با.  رساند او به را خودش خجسته  بزند حرف ینبو با یکلم

 :  درک  زمزمه بود افتاده  نییپا که یسر

 .. داشتم یکی کوچ صحبت هی  من ؟ دیدار وقت دیببخش...  آقا -

 : داد تکان را  دستش.  بود حوصله یب فرهان 

 . گهید وقت هی واسه باشه -

 :  گفت بار نیا ینبو که  برود خواست 
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 .  دیبشنو   حرفاشو نباشه بد  کنمیم فکر آقا -

  خجسته ی شرمزده  صورت سمت به کنجکاو حال  فرهان

 : گفت و چرخاند او و ی نبو  نیب را نگاهش.  بود هبرگشت

 :کرد خجسته به یا اشاره  ینبو ؟ شده  یچ - 

 ! بگو - 

 : زد لب کنان من من خجسته.  بود شیصدا  در  تحکم ینوع 

 ... بود من از...  از اشتباه ...  آقا -

 ؟ یاشتباه چه -

.  باشد شده  لل که انگار.  دیبگو یزیچ توانستینم خجسته

 را زده  حلقه چشمش در که یاشک تا انداخت نییپا  را سرش

 : داد ادامه او یجا  به ینبو!  نندینب

  گانهی خانوم در دم آوردن فیتشر یگارودیس یآقا  که روزید - 

  که پرسنیم خجسته  از.  بودن شده  خونه وارد که   بودن ده ید رو

 ده یم اطلعات یپرت حواس با  هم خجسته ،  هستن یک شونیا

 . شونیا به
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  یشدن زاب چی ه انگار که بود خورده  گره  یجور فرهان یابروها 

  که بود نیخشمگ یا اندازه  به صورتش حالت!   ستین کار در

  با!  بشکند را مقابلش جوان  مرد گردن لحظه همان توانستیم

 : گفت حرص

 ! ؟ داده  اطلعات یپرت حواس با -

 نوریب باغ خانه از را خجسته ی جنازه  نداشت الیخ که ینبو 

 : داد حیتوض ببرد

 از هم شتری ب کلمه کی یتح.  گفته بهشون رو نیهم فقط - 

 .آقا ومده ین رونی ب دهنش

 

  رفتن تند از شتریب دیشا...  خجسته کار از نه بود،  یعصبان فرهان

  که  بود بار نیدوم یبرا حال ...  بود کرده  که یاشتباه  و خودش

 ستین کرده یم الیخ که یآدم آن واقعا ارغوان شدیم ثابت شی برا

  باشد جاسوس و نیچ خبر دادی م حیترج!  دادیم  عذابش نیهم و

 رونیب باغ خانه از جان مهین و  کند اش شکنجه  راحت الیخ با تا

 . بود شده  تر ده یچیپ یکم اوضاع الن اما...  ندازدشیب
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 ! بود  خجسته فقط اشتباه  نیا یبان و باعث

******************* 

 مدت تمام آرزو.  بود ده یرس خانه به غوانرا که  شدیم یساعت دو

  آورده  در خانه  از سر چرا و شد چه  کار که بود کرده  چشیپ سوال

 ساختمان به  دیبا یروز چند  که بود آورده  بهانه ارغوان ؟ است

  چرا دانستینم.  شود انجام یبعد مراحل تا بدهند استراحت

 الیخ که د بو  خاطر نیا به دیشا...  دیگوینم آرزو  به را قتیحق

  را هیقض نیا یروز چند.  بخورد غصه که کند  یکار نداشت

 خورده  مشکل به کارگرها با که گفتیم تینها در و کردیم بهانه

 .  گردد بر کار  سر  ندارد الیخ و

 دانستیم...  بزند یحرف تواندینم لحظه آن کردیم احساس فقط

  دبو شیاشکها ،  شی صدا از زودتر کند باز دهان آنکه محض به

  تا نزند یحرف  فعل  داد حیترج.  شدیم یجار اش گونه یرو که

  نهیآ مقابل  و زد بال  را دشی سف بلوز نیآست!  شود آرامتر یکم

 شده  کبود فرهان  یانگشتها ی ازه اند به شیبازو  یرو.  ستادیا

  نیا چطور.  بود نکرده  بلند او یرو دست یکس حال به تا. بود

 داشته یک یزیف  برخورد او با دادیم اجازه  خودش به بهیغر مرد
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  خودش با بار هر اما کند تیشکا او از دز  سرش  به بارها! ؟ باشد

  ذنفو و ییدارا منکر توانستیم یکس ؟ چه تینها در که کرد فکر

 بر را یقاض  هر یرا منال و مال همه آن مطمئنا ؟ شود او

  هم ها آنقدر  کشورش نی قوان به که خصوص به!  گرداندیم

 به اصل  تا یباش زن جامعه نیا  در بود یکاف.  تنداش اعتماد

 !  اورنتین حساب

 :  دیشن اتاق رونیب  از را آرزو یصدا

 . کندم پوست وه یم برات ایب مامان جان ارغوان -

  جواب بلند.  کرد مرتب را خودش و داد نییپا دوباره  را نشیآست 

 : داد

 . مامان امیم الن - 

 زنگ  لشیموبا بلفاصله که شتدا  را اتاق از رفتن رونیب قصد 

. آورد در لرزش به را قلبش حهفص یرو ماهان نام.  خورد

 یسع.  کرد صاف  را شیصدا و  نشاند لب یرو اراده  یب یلبخند

 : آمد حرف به تینها در.  بدهد نشان خونسرد را خودش کرد

 ؟ بله -
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  ؟ یچطور.  خانوم  ارغوان سلم -

  ؟ چطوره  شما حال سلم -

 .ماهانم ؟ یشناخت -

 . شناختم.  بله - 

 : گفت و دیخند آهسته ماهان 

  دیبا روز هی .  یکرد سیخ منو  ینامرد یآخر یباز آب تو - 

 ! رمیبگ انتقاممو من می بذار یباز آب  قرار هم با دوباره 

 :  دیخند و آمد رونیب ناراحت یهوا و حال آن از ارغوان 

!  تشت هی و بودم من. بود شما دست یچ همه و شلنگ گهید - 

  تونمینم من  دیکن یفل ت و دیبدو  خوب دیتونینم شما نکهیا حال 

 ! باشم  پاسخگو

 : زد قهقهه ماهان

  رو گنده  مرد تا ۴ روز اون.  دختر ادینم بهت یینما مظلوم -

  نشون مظلوم خودتو که نکن هم یسع یحت.   یکرد آب سیخ

 . یبد
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 .   دیدادی م آوانس بهم - 

 : گفت مکث هیثان چند از بعد و دیخند ماهان

 گهید زیچ هی یبرا...  بعد واسه هبمون انتقام و یباز آب حال  - 

 . زدم زنگ

 :زد لب کنجکاو ارغوان

 شده؟ یزیچ -

 .نمتیبب دیبا -

 !-؟ ومن

 ممکن حرف  نیتر  بیعج که  انگار بود ده یپرس تعجب با یجور

 هم ماهان  زود آنقدر نداشت انتظار هم دیشا!   است ده یشن را

 !   بگذارد قرار و ردیبگ را نشانیب عشق  یرژان

  ؟ کجاست اشکالش.  آره  -

 ...  کردم تعجب فقط.  نداره  که اشکال نه...  نه -

 تونمیم.  بهتره  باشه امشب نیمه اگه.  رمیگ ینم وقتتو ادیز -

 .دنبالت امیب
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 .   فقط دیبد بهم آدرس.  امیم خودم من شمینم مزاحمتون نه -

  ستین که بد.  بده  بهم رو خونه آدرس و باش یخوب دختر -

 . رمیگیم ادی  خونتونم حداقل

  کی به فقط ماهان.  کردی م ریس ابرها یرو ارغوان که انگار

 کردیم باور دیبا !  بخواهد را  شان خانه آدرس  توانستیم منظور

 دینفهم ارغوان ؟ باشد ساده  یدوست کی از شتر ی ب فکرش که

  دنبالش به گر ید  ساعت کی  بود قرار ماهان!   داد آدرس چطور

 به دست هم باز.  بپوشد ی لباس هچ دیبا دانستینم او و دیایب

  را روزش  حداقل ماهان یحرفها  بود دواریام و شد آرزو دامن

 !  کند بهتر را  حالش و بسازد

 معجزه  که  الحق  ساعت کی  نیا در و داشت وقت ساعت کی

 با اصل  اما.  بود ستاده یا نهیآ مقابل آماده  و  حاضر!   بود کرده 

 پا و دست و خانمانه  شیلباسها.  کردینم یراحت احساس  ظاهرش

  سرو به یحساب ،  دارد یکار قرار ارغوان الشیخ  به آرزو!  بود ریگ

 دوخت و طرح یمانتوها از یکی.  بود ده یرس  کش دختر وضع

 فقط که ییلباسها همان از.  بود کرده  آماده  ش ی برا را خودش

 به را آن ارغوان یروز بود دواریام و دوختیم  خودش دل یبرا
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  داخل آنکه از  قبل ،  بود اری لباس آن با بخت که  انگار!  کند تن

 خیاط رماد یخوب!  بود نشسته ارغوان تن بر بخورد  خاک کمد

  شیبرا متی ق نصف با ارغوان یلباسها تمام که بود نیهم دیشا

  خابانت را نظرش مورد رنگ و  پارچه بود یکاف فقط. آمد یم در

 !  کند معجزه  ش یبرا یاطیخ چرخ با آرزو تا کند

 به رنگ همان به یشلوار و پا قوزک تا یا سورمه بلند ینتوام 

 به یدست.  بود کرده  لیتکم را پشیت یآسمان یآب شال و تن

 :زد  غر و دیکش شال

 !  شدم بزرگا خانوم هیشب - 

 : رفت غره   چشم آرزو 

!   پوشنیم اسلب ینجوریهم جوون یدخترا همه الن - 

  شال با رنگات هفت مانتو اون از یکی ؟ یکن تنت یچ یخوایم

 !  یباش یرسم د یبا  هیکار قرار مثل  دختر ؟ چروک

  حیترج شتریب.  کرد زمهمز یا" نکنه خدا " لب ری ز ارغوان 

  به توجه یب  آرزو!   شود یاحساس یاتفاق به لیتبد  قرار آن دادیم

 ارغوان 
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  نگاه  خودش وضع و سر به نهیآ ابلقم زانیآو یلبها با  هنوز که

 :کرد زمزمه  خودش با ارغوان .  رفت نور یب اتاق از کردیم

 !کنم یم تحمل ؟ هیچ چاره  گهید - 

  و گرفت دست به را لشیموبا و انداخت ساعد  یرو را فشیک 

 آمدن از یخبر  دی شا تا کرد چک  را اش صفحه صدم بار یبرا

  باشد نخورده  که یدرد هر به فرهان داشت اعتقاد.  شود ماهان

 واقع در.  است شده  زیانگ نا جیه قرار نیا یبان  و باعث حداقل

  یقرار تا بود انداخته فکر به را ماهان دی شا شدنش اخراج نیهم

 باعث ارغوان دادن دست از  حس داشت امکان.  هدبد  بیترت

   ؟ باشد شده  دارید  یبرا عجله نیا

  به.  بزند خط  صورتش یرو از  را لبخند توانستی نم کردیم کار هر

  شتریب یخوضحال نیا شب آخر تا مطمئنا! بود   خوشحال وضوح

 ؟ چه ردیبگ  علقه ابراز به می تصم ماهان که یزمان!   شدیم هم

 آماده  لحظه آن یبرا را خودش داشت یسع ؟ کردیم چه دیبا

  قرار که انگار.  کردیم فکر  قرار نیا به نانهیخوشب  اریبس.  کند

  نطوریهم که  البته!   بخورد رقم اش یزندگ قاتفا نیمهمتر است

  نقطه دارید نیا مطمئنا.  کردیم الیخ ارغوان که آنطور هن اما بود
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 آرام نا یایدر  سمت به شتریب  را او که بود اش یزندگ در یا

 ! کردیم غرقش که یآنقدر!  کشاندی م فرهان یزندگ

 دینفهم.  بست نقش لشیموبا یرو ماهان ی شماره  بالخره  

 و رفت نییپا  را ها پله بلفاصله.  کرد یخداحافظ آرزو با چطور

 شیلبها یرو از لبخند.  شد سبز مقابلش یقادر  بدش شانس از

 :  کرد زمزمه حرص با و شد محو

  کار ونتونی زیتلو به ییها پله نی ب شهیهم یقادر خانوم ل شاما -

 !  ها  باشه داشته خوب  یال یسر دیبا الن ؟ کنهینم

 ارغوان نظر از  هم دیشا.  نشاند لب یرو ثانهیخب یا خنده  یقادر

  دن؟یخند ثانهیخب به چه  را رزنی پ!  بود  ثانهیخب دشخنلب

 می گرم سر منم!   که نداره  یحساب و درست ی برنامه ونیز یتلو -

 . آدماست و کوچه دنید

 : گفت و انداخت ارغوان وضع و سر به دارانه یخر ینگاه 

 ؟ هیخبر.  جون ارغوان یزد پیت ره یخ - 

 را موضوع رفتیم نییاپ آرامش با را ها پله که  همانطور ارغوان 

 : کرد عوض
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.  زننینم سر  بهتون خواهراتون بچه و تون خواهر هیوقت چند -

 ؟ که خوبن شال یا

.  آمد کش خنده  به شیلبها باشد شکفته  گلش  از گل که انگار 

  شیاه زاده  خواهر یقادر افتخارات  از یکی  دانستیم ارغوان

 .  هستند

 و شلوغه سرش که رقدان.  شهی زندگ و کار سر که بهراد وال  -

 از لحظه کی یول.  بره  ییجا کنهینم وقت اصل  داره  مشغله

.  پرسهیم حالمو ره یگی م تماس مدائ.  شهینم غافل تلفن

 .نجایا انیب روز هی گفتمیم وگرنه یراهشون به  چشم دونستمینم

  دیفهم تازه  ارغوان و گرفت خود به یمشکوک حالت شیچشمها 

 نیهم اصل !   است گذاشته یک خطرنا موضوع  یرو دست چقدر

  انگار!  بود ارغوان بزرگ مشکلت از یکی مشغول شهیهم بهراد

  آرام الشیخ گذاشتینم هم  دست در را دستشان تا یقادر که

 : گفت و کرد  باز را در یالیخ یب با!  گرفتینم
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 چیه به رمیگ  در انقدر منم وال .  باشن سلمت  هستن جا هر - 

  خانوم ریبخ  شبتون!  یراه به چشم برسه چه کنم ینم  فکر کس

 !   جون یقادر

  نفس.  شود زده  نشانیب یگری د حرف نکرد صبر و گفت را نیا 

  از تر دور یکم را ماهان لحظه همان. کرد تند  پا و دیکش یراحت

 و دی شن سرش پشت را خانه در  شدن باز یصدا.   دید شان خانه

 راحت الشیخ رودیم یک با و رودیم کجا ندینب یقادر  تا دانستیم

  یب رساند ماهان نیماش به را  خودش و دیدو  ارغوان!  شودینم

 :  گفت و انداخت جلو یصندل یرو  را خودش تعارف

 ! سلم -

 دنیشن با  بود مشغول لشیموبا با و نییپا سرش  که ماهان 

  و چرخاند سمتش به سر ارغوان  هم بعد و ن یماش در یصدا

 :  شد باز لبخند  به شیلبها

 . سلم -
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  یبرا کردیم اعتراف دیبا.  انداخت  ارغوان به  دارانهیخر ینگاه

  نیهم!  است امده ین بیعج نظرش به ظاهرش و پیت بار نیاول

 : کرد تر ق ی عم  را لبخندش

 . کرده   ریی تغ ظاهرت -

 : گفت بلفاصله  ارغوان 

  ؟ شده  بد -

  به بیعج که یلبخند همان با گرفتینم او زا نگاه  که ماهان

 :   گفت بود نشسته ارغوان دل

 !  شده  یعال -

  گرفته قرار د یی تا مورد که نیهم انگار.  شد راحت ارغوان الیخ 

 همان.  کردیم ذوق دل در.   دیرسیم نظر به  یکاف شی ارب  بود

 : گفت ماهان لحظه

 برم؟ -

 اش یکنار ی  نهیآ زا و داد تکان  دییتا ی نشانه به یسر  ارغوان

 که یشخندین با و اختاند یقادر  متعجب یچشمها به ینگاه

.  دوخت  مقابلش به چشم  بود کرده  خوش جا  لبش ی گوشه
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  ماهان که بودند کرده  رد را کوچه چند.  راندیم سکوت  در ماهان

 :  آمد حرف به

 ؟  میبر که هست نظرت مد یخاص یجا -

  کافه آمد یم دنج نظرش به که ییجا تنها. کرد فکر یکم 

 شی پ کار اول نیهم را انماه نداشت الیخ اما.  بود نیفرورد 

 :  گفت و داد تکان یمنف ی نشانه به را سرش!  ببرد شیدوستها

 .  ستین نمهذ  تو یزیچ نه -

 : گفت و زد یچشمک ماهان 

 ! من با جا انتخاب پس - 

  یکس.  ارغوان قلب به شد یخلص ریت که انگار چشمک همان

 ! ؟ ندبز چشمک دخترها به  دینبا چشمها آن با  بود نگفته او به

 یکم را آن ی صدا و برد نشیماش ضبط سمت به دست ماهان

.  کرد کم را  وانارغ  اضطراب  از یکم کیموز ی صدا.  کرد ادیز

  سر  به وحشتناک یسکوت در نبود قرار فرهان نیماش مثل حداقل

  هر و کی موز و آهنگ چه  هر با فرهان انگار که اصل ! ببرند 

  که شد چه اصل !  بود گانهیب باشد  داشته هنر از یرنگ که یزیچ
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 یا لحظه!  دانستی نم هم خودش ؟ دیرس فرهان به ماهان از

 :  گفت  سمتش به ینگاه مین با ماهان که کرد اخم

  ؟ یندار دوست رو آهنگ -

 اشتباه  به را ماهان اش رفته هم در یابروها د یفهم که ارغوان

 :  گفت و  کرد باز لبخند به  لب است انداخته

 .دارم دوست هم  یلیخ اتفاقا -

  ی مجسمه آن یآور ادی از اوقاتش هم باز د ی بگو توانستینم

 که البته و  بزند لبخند شتریب  کرد یسع!  است شده  تلخ بلهت

 گفت زیچ همه و جا همه از آنقدر.  افتاد کار به اش چانه دوباره 

 حال .  دندیرس مقصدشان به یک دینفهم ماهان اصل  که

 زدن حرف زانیم یحت.  بدهد  نفرها به را حق   یکم توانستیم

 کم اصول  که  فرهان به برسد چه بود ادیز هم او یبرا ارغوان

 انیم و کرد پارک را نیماش تینها در و!  ساکت و بود تحمل

 : دی پر ارغوان حرف

 .  شو اده یپ.  می دیرس یول پرمیم حرفت نی ب دیببخش -

 : گفت و انداخت اطراف به ینگاه ناباور وانارغ
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 ..  افتادم یا خاطره  هی ادی.  م یدی رس یچجور دمینفهم اصل  - 

  و زد دخنلب ماهان!  شد دیجد یا خاطره  گفتن شروع همان و

 ادی از یا لحظه ارغوان.  کرد دعوت رستوران داخل به  را ارغوان

  دوباره .  بدهد قرار  ریتاث تحت را ماهان دارد دوست چقدر که برد

 کابوس مثل فرهان یارب که ی حرف پر ارغوان ،  خودش بود شده 

 !  ماندیم

 یکی ماهان نندیبنش آنکه از قبل و رفتند زهایم از یکی سمت به 

  ندیبنش تا ماند منتظر و دیکش رونی ب ارغوان یبرا را ها یلصند از

 هالبت!  کند متعجب را دخترک  بتواند آن از شتریب نداشت امکان. 

 را یمرد توانستیم اصل !  داشت یم بر قدم ای رو در ارغوان که

  او از یستیآرت حرکات و باشد او فکر به اندازه  نی ا تا که کند دایپ

  کی.  بود ده ی نکش رونیب یصندل شیبرا  هم پاشا یحت ؟ بزند سر

 ! کرد ثبت ماهان یبرا ذهنش در را مثبت ازیامت

 یسرخ به یکم گشنر و بود ده یدو پوستش ر ی ز که یجانیه با

  عشق   کوچک  یها نهواپر که انگار.  نشست یصندل یرو زدیم

  و داد هل جلو به یکم را یصندل ماهان.  زدندیم پر دلش در

 .  داد جواب بنده یفر یلبخند با را ارغوان ی  محترمانه تشکر
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 هیثان چند.  نشست و دیکش رونیب را مقابل یصندل  هم خودش

 ی برنده  برگ ماهان هم باز و آمد سمتشان به  شخدمتیپ بعد

  ارغوان تا ماند منتظر غذا سفارش تمد تمام و  کرد رو یگرید

.   کند لیتحم او به را یزیچ نکرد یسع.  دیبگو خواهدیم چه هر

 با مطمئنا.  داشت لب یرو ی لبخند انتخابش از یراض انارغو

 استعداد حداقل.  دیکشیم را انتظارش یروشن ی نده یآ ماهان

 مثبت ازیامت دو نجایا تا!  داشت ازیامت کردن جمع در یبیعج

 !  بود هفت گر

 :  گفت و زد ارغوان  به یلبخند گرید بار ماهان شدنشان تنها با

  ؟ یدار دوست رو نجایا -

  نشانه را ماهان یچشمها نگاهش اطرافشان به توجه یب غوانرا

 از رستوران یفضا از گفتن یجا به توانستیم کاش.  رفت

  در و گرفت دهان به زبان اما!  دی بگو او گذار ریثتا یچشمها

 : زد لب ضعو

 . دارم دوست طشویمح خوبه - 
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 زنهیم نجایا به  یسر وقتا یگاه فرهان.  ره ینظ یب غذاهاش - 

 .  گرفتم ادی اون از نجارویا منم خب اما ییتنها اکثرا بتهلا

  ییغذا ی وعده  کی شدیم حاضر یکس چه نداشت تعجب یجا

 !؟ برود ییجا فرهان همراه  و کند زهر  شخود  به را

  در و کند فراموش را شده  برده  فرهان اسم که ی قسمت کرد یسع

 :  کشاند یگرید سمت به  را بحث عوض

  ؟ یکس با ای دیایم نجایا ییتنها ؟ یچ شما -

 .  دیخند ماهان

  ستمین ییتنها یروزا آدم یلیخ من!  بود ییجا به کامل   سوال -

 . باشه شلوغ کمی دی با اطرافم و دور. 

 ماهان جواب از چیه.  زد ن ارغوا به یچشمک و گفت را نیا

.  کند عوض را  او تواندیم که بود معتقد البته.  بود امده ین خوشش

 شب آخر تا  داشت انتظار که یا رابطه به را او یکم حداقل ای

  حداقل!   بود زود ازیامت کسر یبرا!  کند بندیپا ردیبگ شکل

 !  کند محاسبه را مثبت ازیامت دو همان فعل  ددایم حیترج
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 یآلفردو پنه پاستا.  آوردند را  شانیغذا که دی نکش لوط یزیچ

  فراموش کل به را ماهان یحرفها یا لحظه شد باعث مقابلش

 و دیکش یق یعم نفس.  کند  فکر  اش خوشمزه  یغذا به و کند

 : آمد حرف  به حال همان در.  دیکش هیر به را  رشینظ یب عطر

 . خاصه یلیخ نجایا یغذاها  مشخصه -

 . بگذره  بد  بهش که ره یمن  ییجا فرهان - 

  دیبا چرا دیفهمینم ارغوان.  بود نشسته  ماهان یلبها یرو لبخند 

 فرهان که بود مشخص!  برسد فرهان به شانی احرفه  تمام ته

 تک تک از  را نیا.  دارد ماهان یزندگ یرو یادیز ی سلطه

 . دبفهم توانستیم کلماتش

 دوست.  درب دهان به را آن و زد چنگال به را پاستا از یکم

  سکوت به که یکم.  بزنند را یاصل یحرفها زودتر داشت

 :  آورد زبان بر را دیچرخیم سرش در که یحرف بالخره  گذشت

 بال  را سرش ماهان...  بود منتظره  ریغ یلیخ باهام تماستون -

 ادامه و نشاند شیهالب یرو  دستپاچه یلبخند ارغوان و گرفت

 : داد
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 هیچ یبرا شام  قرار  نیا دونممینم...  تمنداش رو انتظارش  واقعا - 

. 

  سمت به دست و گذاشت  ظرفش کنار را کیاست یچاقو ماهان 

  انگار دینوش آرامش با را آن از یا جرعه. برد اش یدنینوش نوایل

 اول یجا به را وانیل تینها در.  دیخریم زمان  خودش یبرا که

 :  گفت و برگرداند

 قدم ییجا ه ی میدار یوقت و م ی بخور رو شام که بود نیا برنامم

 . -می بزن حرف موردش در میزنیم

  دهان از آنکه ضحم به را کلمات  تمام.  زدیم  تند ارغوان قلب

 کی انتظار دیبا یعنی!  دیقاپیم هوا یرو آمد یم رونیب ماهان

  آنقدر که کردیم تلعن را خودش ؟ دیکشیم را عاشقانه  زدن قدم

 او ی برنامه طبق  دادیم ه اجاز  دیبا!  است داده  خرج به عجله

 : داد ادامه را حرفش مکث یکم از بعد ماهان!  بروند شیپ

 الن بهتره  کنمیم فکر یکرد اشاره  بهش تخود که حال  اما - 

 !   بگم

 . شنومیم -
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  شیلبها.  نبود خودش اریاخت به  قلبش و بود بسته خی شیدستها 

 یرو وانارغ لبخند که انگار.  بود شده  باز هم  از یلبخند به

 بال  لبخند حالت به شیلبها امتداد که  بود گذاشته اثر هم ماهان

 . بود ده یپر

 .  افتاده  خونه یتو یاتفاقات چه گفت برام ینبو -

 اما ماهان!  نداشت را یا هیحاش یحرفها نیا ی  حوصله ارغوان

 :  داد ادامه

 و فتهیب اتفاقا اون خواستینم دلم واقعا...  شدم حتنارا یلیخ -

 نظرم به یعنی. شدم ناراحت فرهان برخورد از  شتریب قتشیحق

 . ره یم تند ی ادیز وقتا یگاه

 :زد لب خبر یب جا  همه  از ارغوان

 اون تو گهید ستین قرار.  گذشته  ها گذشته.  ستین مهم - 

 . برگردم خونه

  به را اش هیتک و کرد بقل  نهیس یرو را ش یدستها ماهان

 :داد یصندل

 ؟ یشبک عقب یخوایم -
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 عاقلنه یمی تصم.  دیدینم ین ینش عقب را میتصم   نیا ارغوان 

 ! دی این سرش به ییبل  ای رد، ینم شدیم باعث که دیدیم

  ممیتصم با من یول.  خوردن شکست یعنی  دنیکش عقب - 

 ! بمونم  سالم  که کردم انتخاب

  زمزمه باشد گرفته  ینبو از یخوب به را ربااخ تمام که انگار ماهان

 :  کرد

 ؟  یدیند که یجد بیآس -

  نیا داشت دوست ارغوان.  آمد یم دلسوزانه یکم  نظر به لحنش

 باغ خانه در کار.  برسند هی قض اصل به و شود تمام ها بحث

 حرف یحت.   نداشت یتیجذاب نیکوچکتر شی برا گرید فرهان

 :  داد را جوابش یسرسر.  دادیمن  او به یخوب حس هم آن از زدن

   ؟ دیبزن رو حرفاتون ی مهادا دیخواینم!  نه -

 بال  جونت " کی  شیحرفها یانتها تا کردیم  کنترل  را خودش

 !   نگذارد" ادیب

  همه.  کارت  سر گرد بر.  نکش عقب که نهیا حرفم.....  چرا -

 … و ینزد یگارود یس به یحرف تو که دنیفهم
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  قرار یبرا واقعا او!   نبود کیرمانت شام از یرخب. رفت وا ارغوان 

 !   بود نجایا یکار

  اخم طرح کردیم یسع که  ییابروها با و کرد رها را چنگالش

 :  آمد حرف به بماند یعاد و ردینگ

 ! ؟ همین -

 به فقط اما.  برد ماتش نداشت را برخورد نیا انتظار که ماهان

 : درک باز دهان تینها در!  هی ثان چند ی اندازه 

 یبد اجازه  دی ابن توئه مال کار  نیا نظرم به...  ارغوان نیبب -

 … و ادیب جات گهید یکی  ده یرس یبردار بهره  وقت که حال 

 ا اریاخت بالخره !  شتاد شباهت   سوگل به  شی حرفها چقدر 

  در.  نشاند یشانیپ یرو یاخم و رفت در دستش از شی ابروها

 : آمد حرف به حال همان

 اومدم ینم اصل  میبزن حرف مورد  نیا در قراره   مدونست یم اگه -

. 

 :  گفت یخونسرد با.  نخورد جا اصل  هانام 
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 چقدر که گفت برام ینبو .  یدار هم حق  یناراحت دونمیم

 یطرف از اما.  دمیم حق  بهت من.  بوده  بد باهات فرهان برخورد

  کنه فکر فرهان خوادینم دلم ؟ یمتوجه .  یبزن جا  ندارم- دوست

 !  یفیضع

 ستین مهم مبرا هم اصل !  ندارم ضعفام با یمشکل چیه من -

  به خوادی نم دلم.  گرفتم رو ممیتصم.  کنهیم  فکر یچ شونیا

 . برگردم  خونه اون

 :  دی ایب کوتاه  اشتدن الیخ ماهان 

 .. یول کنمیم درکت من -

 برم گهید که بهتره  کنمیم فکر. زدم حرفمو واضح.  نداره  یول - 

 ... 

  ارغوان دست یرو را دستش  بلفاصله و  زد لبخند نماها

 :  کند  منصرفش رفتن از تا  تگذاش

 . نشده  تموم حرفام هنوز ؟ عجله نیا با کجا.  جان دختر سایوا -

 بالخره  دیشا ؟ ماندیم شتریب یکم اگر داشت یاشکال چه

 ماهان دست  ری ز شیانگشتها!  دیس ریم جیمه  یی جا به بحثشان
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 به و شکست را سکوت ماهان بالخره .  دوب مانده  حرکت یب

 : آمد حرف

 تنها خونه اون.  نمیبب خونه اون تو تورو دارم دوست من - 

 ... گذرونمیم اونجا  رو زمانم شتریب من که هییجا

 به دوباره  را یعاشق و عشق   فکر  که بود یجور نگاهش حالت

  حس نیا کردیم باور کم کم  که یانگار.  گرداند  بر ارغوان سر

  مشچ!  است طرفه دو بود دوانده  شهیر  وجودش در که یدیجد

  هم هنوز.  بود شده  نگاه  آن غرق.  گرفتینم سبز یگو دو آن از

 یزیچ حال . بود مانده  ماهان دست ریز حس  یب شیانگشتها

  احساس دستش ی بسته خی پوست یرو را  نوازش به هیشب

 .کردیم

 : آمد حرف به گرید بار ماهان

 .. برگرد من خاطر به......  فرهان خاطر به نه - 

 و خواستندینم را او که ییجا  هم آن ؟ ددگر بر ماهان خاطر به

  خاطر به ؟ بود داده  را اخراجش حکم شفاف کامل  سشیرئ

  ترسناک باغ  خانه آن ریاس دوباره  و کند  کوچک  را خودش ماهان
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!  ؟ دیایب رونیب   آنجا از زنده  بار ن یا که معلوم کجا از اصل ! ؟ شود

 کردیم فکر رطو  هر که بود ثبات یب نظرش از فرهان  رفتار آنقدر

  دستش! بگذارد اش خانه به پا  گرید بار و کند  قبول توانستینم

 همان در.  کرد دور ماهان  ترسسد از و داد یتکان بالخره  را

  عاشقانه و کننده  دواریام بایتقر  یحرفها به کردیم یسع که حال

 : آمد حرف به نکند فکر ماهان ی

  فهموندن بهم خوب یلیخ ایآر یآقا....  شماست یحرفا نیا - 

 ... شما  یحرفا النم. کنم کار براشون اونجا خوانینم که

 .  گردونمت بر  گفت خودش .  نجامیا فرهان ی  خواسته به من -

 بایز ماهان یچشمها.  بگذارد کنار را تعارف داد حیترج ارغوان 

 چاه  در او طناب با که بود زیعز  آنقدر خودش جان مطمئنا اما بود

 .  ردیبگ میتصم بعد و شود مطمئن زیچ همه از حداقل ای!  نرود

 !   خوره ی نم شونی ا به دستورا و حرفا نیا -

 شده  دراز زیم یرو ارغوان دست گرفتن یابر که یدست ماهان

 و کرده  قلب هم در را شیانگشتها حال  و  دیکش پس را بود

 : برسد نظر به کننده  اعدمتق شیحرفها کردیم یسع
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 به رو حرفا اون خجسته  که دیمفه  ینبو تو  رفتن از بعد - 

  فرهان به رو یچ همه خودش کرد مجبورش و زده  یگارودیس

 ده یم حیترج فرهان  و مونده  نصفه ساختمون اون هم حال .  بگه

 . ره ی بگ لیتحو  رو اونجا زودتر چه هر

 شما از شون یا که نکردم احساس اصل  حرفاتون نیب من -

 ! مبرگرد دیکن  خواهش من از که  باشن خواسته

 .  بگه میمستق رو هاش خواسته نداره   عادت فرهان - 

 که یوقت اونم.  بشه عوض عادتاشون ستین بد نظرم به -

 !   بوده  خودشون از اشتباه 

 دمیم قول بهت.  کن اعتماد من حرف به تو جان ارغوان نیبب -

 … و مونهیپش فرهان که

 : گفت بلفاصله  وانارغ 

  گهید بار هی  که معلوم کجا از.  باشم نیب واقع دمیم حیترج - 

  گرفتار من وسط  نیا باز و نزنه شونی ا به یحرف اشتباه  به یکس

 ؟  نشم
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 یبتون راحت یلیخ تو و فتهین  یبد اتفاق دمیم  قول بهت من -

 .  یکن تمومشون و یببر شی پ رو کارات

  ی نشانه به را ارغوان سکوت که ماهان.  کرد  مکث ارغوان

 :  داد ادامه بلفاصله بود کرده  برداشت  دشی ترد

  کنه جبران برات کنهیم یسع فرهان  یبرگرد اگه باش مطمئن -

  . دارم رو هوات منم. 

 خودش به توانستیم یآدم چطور .  بود ریدلگ فرهان  از ارغوان

  دینبا ؟ بزند یجسمان بیآس  یگرید به راحت  انقدر بدهد اجازه 

  سر و دی بخشیم راحت را او  اگر! ؟ شدیم عبرت  درس شی برا

 امضا را خودش  به رساندن آزار حکم یعنی گشت یبرم کارش

 ! بود  کرده 

 بهم رو شون یا میمستق ری غ یها خواسته نکهیا از ممنون -

  پا دیبا خودش مونهیپش یکس هر کنمیم فکر اما!  دی داد انتقال

 .  بکنه یمونیپش ابراز  و بذاره  شیپ
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  ؟ دوب کرده  یفکر  چه خودش با دخترک.  افتاد خنده  به هانام

 را یکی فردا همان است داده  رد جواب بفهمد  فرهان  بود یکاف

 ! ؟ کند یعذرخواه و دیایب! کردیم نشیگزیجا

 ... که ستین صبور  اونقدرا فرهان جان ارغوان -

 : دی پر حرفش انیم ارغوان

 از منم! خودشونه با میتصم د ی بد انتقال بهشون حرفارو شما - 

 که کنمیم دایپ یطیمح به ره بالخ.  کار دنبال رمیم فردا پس

 .  کنم کار توش دردسر بدون  بتونم

 : داد تکان سر و دیکش یق یعم نفس ماهان

 . یراحت  طور هر - 

 یشق کله از خبر.  دیدیم را ارغوان که بود یبار نیآخر مطمئنا 

  کوتاه  دیدینم یومزل هم ارغوان یطرف از و داشت فرهان یها

 با که البته!  دیدیم شده  اممت جا نیهم را یهمکار  نیا.  دیایب

 چند هر.  بود ختهیر هم به ماهان یازهایامت کل  به حرفها نیا

  بود داده  شیحرفها یل  لبه که ییگنالهایس  از توانستینم که

  رد هم با را مثبتش و یمنف یازهایامت دادیم ح یترج اما. بگذرد
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 ارفاغ او به حد از شیب! بچسبد مثبت ازیامت دو همان به و کند

  هم آن! نکند گوش دلش حرف به توانستینم خب  اما بود کرده 

  صورت یرو یلیخ را اش فتهیش یها نگاه  کردیم یسع که یوقت

  ارغوان.  بود مانده  خورده   مهین شانیغذاها   ندارد نگه ماهان

.  افتاد راه  به شدنبال اشتها یب  هم ماهان و شد بلند جا از زودتر

  دانستیم که  چند هر.  بود فرهان  به دادن پس جواب فکر در

 به فقط دیشا.  ندارد شیبرا یت یاهم چندان دخترک نبود و بود

  خودش!  بود فرستاده  ارغوان دنبال را وا نادرستش قضاوت خاطر

.  دادیم یدلدار  است متنفر زنها تمام از فرهان نکهیا فکر با را

 ! کردیم  هم استقبال دخترک رفتن از دیشا

  داشت را قبل جانی ه ارغوان نه .  ندبود  ساکت دو  هر ریمس تمام

  توقف خانه  مقابل!  را شیپ ساعت چند ی زه یانگ ماهان نه و

  به مودبانه حال همان در.  برد در سمت به دست انارغو و کرد

 : آمد حرف

 .بود یخوب شب.  شام یبرا ممنون -

 : زد لبخند ماهان 

  ؟ یباش مودب  یکنیم یسع یدار ای بود یخوب  شب قعااو - 
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 :  گفت و آورد لب یرو  را لبخندش نی تر یواقع غوانرا

 ؟  نشدم موفق !  باشم مودب دارم یسع واقعا -

 :  دیدنخ ماهان 

 !   خوندم رو  تهش تا من -

 .  ممنون حال هر به -

 :  گفت مقدمه یب و داد تکان سر ماهان

  به نهیبب نویا نتونه که یکس.  یهست یخوب دختر تو ارغوان -

 فرهان مطمئنا.  یهنرمند یلی خ نطوریهم.  باشه کور دیبا نظرم

 آخر  تا

 . داده  دست از  تورو که خوره یم حسرت عمرش

 دانستینم!  آمد  کش لبخندش و افتاد ضربان  به قلبش دوباره  

!  کرد ثبت ییجا شیبرا یواشکی ازیامت کی تنها.  دی بگو چه دیبا

 زمزمه!  است بوده  مودب امشب ماهان چقدر که  بماند شدای تا

 : کرد

 !   دیدار لطف.  ممنون -
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  خودت مواظب یحساب.  گفتم رو قتیحق.  نکردم بهت یلطف -

 . باش

 در.  دیپاش ماهان صورت به را لبخندش و داد تکان  سر ارغوان 

 :  گفت گر ید بار ماهان شدیم اده یپ نیماش  از که حال همان

  کار سر یگردیبرنم...  کنمیم  امتحان رو شانسم آخر ربا یبرا -

 ؟

 نیچ تیعصبان از را اش یشان ی پ ارغوان آنکه یجا به بار نیا

 حالت  به لاح همان در. کرد تر ق یعم را  لبخندش ندازدیب

 : گفت مسخره 

  عوض نظرم دیشا  بزنه حرف ادیب  خودش دیبگ بزرگ سییر به -

 .  شد

  خوب هم خودشان.  دندی د خن دل ته از حرف نیا به دو هر

 انیپا به جا نیهم یهمکار نی ا و دیآ ینم فرهان که  دانستندیم

 : کرد زمزمه اما ماهان.  رسدیم

 .  باش خودت مواظب.  تو برو!  گمیم بهش حتما -
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 محض به.  رفت خانه در سمت به و داد تکان یدست ارغوان 

  حس از یلبخند.  رفت رونیب  کوچه از هم ماهان شد وارد آنکه

 خوب 

  از توانستیم.  بود کرده  خوش جا شیلبها یرو آخر ی لحظه

  ازیامت شیبرا ماهان آخر یحرفها!  بدهد ۶ حداقل امشب به ۱۰

  قرارشان بود شده  دیناام تورانسر در که هم آنقدرها!  بود ده یخر

  بود شده  دایپ  اش کله و سر فرهان خاطر به که چند هر!  نبود بد

 ... بود یداشتن دوست اش  خواستهان یفهایتعر هم باز اما

******************* 

 و نصفه طرح  کلفه و آورد نییپا کاغذش یرو از  را یطراح مداد

 و دور.  داخت نا آشغال سطل درون و کرد  پاره  را اش مهین

 بود گرفته  حرصش.  بود شده  مچاله یها برگه از پر اطرافش

 : دی غر بلند

 ! ادینم در اه  -

 با که یحال در.  آمد اتاق در یکینزد  تا  شیاصد دنیشن با آرزو

 : گفت کردیم نگاه  اتاقش ی ختهیر هم به  وضع به تاسف
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 ! یزنیم غر یدار بند هی یاومد که ظهر از ؟ ادینم در یچ - 

 : گفت و دیکش دراز تختش یرو  کلفه ارغوان 

 !   شهینم اصل !  ادینم در یکوفت  طرح نیا -

  ؟ هست یچ طرح -

 یول.  بکشم رو  اش بچه صورت خواسته ها بچه از یکی مادر -

 !  دایدرنم

  ؟ ادینم در یکی نیا حال  یزد طرح همه نیا!  وا -

 ! ه دی خشک تمیخلق انگار اصل .  مامان  ستین نکمیع -

  ارغوان تا گرفت   دهانش یجلو  را دستش.  افتاد خنده  به آرزو 

  : گفت  و کرد مادرش به یاخم.  بود شده  اما نشود متوجه

 !  دمی خندیم بودم منم وال !  بخند -

 ییجا چشمت کنهیم فکر ندونه یک هر!  هیچ  اهادا نیا دختر -

 . بوده  ین یتزئ نکهیع خوبه حال !  نهیبینم رو

  نباشه نکیع اون اصل !  گمیم یچ من فهمهینم کس چیه -

 !  ندارم تیخلق منم انگار
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 ؟ شکست ؟ یکرد کاریچ رو هیقبل اون -

  از بود باغ خانه در که یآخر روز  که داشت ادی  به خوب ارغوان 

  توانستینم اما !  نه ای شکسته  که بود ده ینفهم و افتاده  مشچش

 : زد لب دروغ به!  بردارد را آن و برگردد

 ! کردم گمش ییجا کنم فکر.  وال  دونمینم -

  جا خونه همون تو ینیبیم کارت سر یگرد بر.  ی نکرد که گم -

 .  یگذاشت

 جاخرا از یحرف  هم هنوز ارغوان.  رفت اتاقش در مقابل از آرزو

 زیچ همه تا ده ی رس وقتش بالخره  کردیم فکر و  بود نزده  شدنش

 ! د یبگو او به را

  به یفکر دیبا.  شد بلند تخت ی رو از و فرستاد رون ی ب را نفسش 

 اصل .  بود کرده  عادت یقبل آن به بیعج.  کردیم نکشیع حال

 آن و ماندیم سرانجام یب ش یها یاحطر تمام نبود که نیهم

 !  شدی نم تخواسیم او که یزیچ

  نشده  او از یخبر گرید و گذشتیم ماهان با صحبتش از روز دو 

 . گردد بر کار سر  بود ستهخوا و  گرفته تماس ینبو  عوض  در بود
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 چشمها آن با ماهان خاطر به  بود کرده  فکر خودش  با ارغوان

  بر فرهان تر مودب ورژن طراخ به نداشت امکان ،  است برنگشته

  آن یبرا دلش نکهیا با.  بود  کنده  دل خانه آن از کل به!  گردد

 را زیچ همه د یبا اما شدیم تنگ بود ده یکش وارید  یرو که یطرح

 .  دادیم ادامه و گذاشتیم رس پشت

 همان اما  کند صحبت آرزو  با تا برداشت اتاق در سمت به قدم

.   کرد کج لی موبا سمت به را  شراه .  آمد شیبرا یغامیپ لحظه

 را غامیپ.  رفت هم در شی ابروها صفحه یرو ینبو  اسم دنید با

 :  خواند و کرد باز

 کی تا.  ونننت یبب دارن قصد ایآر یآقا.  ریبخ عصر.  سلم -

  دی برسون فرستمیم براتون که ی آدرس به رو خودتون گهید ساعت

. 

 :   غرید حرص با ارغوان

 … ت با ه کرد  غلط ایآر یآقا -

  درست اخلق کهنآ با.  کند نی توه ینبو به نداشت دوست قلبا 

 اما بود یا داده   قورت عصا  مرد نظرش به و  نداشت یحساب و
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  تیعصبان  با عوض در و خورد را حرفش!  بود محترم حداقل

  ارسال را غامشیپ کردن فکر یا لحظه بدون و کرد پیتا شی برا

  تشیعصبان و  حرص تمام لارسا ی دکمه زدن  با که انگار.  کرد

 : کرد زمزمه و  دی کش یراحت نفس. بود ده یخواب

 !   عروسکشم من انگار - 

 الیخ ارغوان.  خواند و کرد باز را آن. دیرس ینبو  دست به غامیپ

  از را حرصش پر یصدا توانستیم یحت!  دی ایب کوتاه  نداشت

 !  بشنود غامشیپ

!  نمیبب رو شونیا مارند یلیتما بنده  که دییبفرما ایآر یآقا به - 

 یخواه عذر  ازم زشتشون رفتار خاطر به که یوقت تا نه البته

 !  نکردن

 حرف نیا چطور دیبا  دانستینم.  فرستاد رونی ب را نفسش ینبو

 دفترش در که یوقت هم آن!  بدهد انتقال فرهان به  ار ارغوان

 !  دیکشیم را  ارغوان انتظار

  گوشش به  را لیبامو و گرفت را فرهان ی شماره  بلفاصله

  دیچیم هم کنار محترمانه ینوع  به را کلمات سرش در.  چسباند
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  از بعد!  ردیبگ فیتخف اش یاحتمال مجازات یبرا  بتواند دیشا تا

 : دیرس گوشش به نفرها یصدا بوق دو

 !  بگو -

 :  کرد باز دهان ینبو 

 . دادم غامیپ  بهشون قربان -

 . شم منتظر باشه - 

 : گفت عیسر  ینبو که شتدا کردن  قطع قصد 

 ..  لحظه کی - 

  برنامه زور به .  بود شلوغ سرش.  داشت نگه  را لیموبا  فرهان

  بود ده کر اصرار ماهان!  ندیبب را  دخترک تا بود کرده  یخال را اش

  کرده  سرهم ش ی برا لیدل کی و هزار.  ندهد دست از را ارغوان

  هم خودش !ندازد یب گرید طراح  انتخاب صرافت از را او تا بود

 روزه  چند ی وقفه نیهم.  نداشت دوباره  یجستجو ی حوصله

 تمام ساختمان  آن زودتر داشت دوست.  بود ادیز نظرش به هم

  قرار. بود ماهان ی خواسته ینوع  به هم ملقات قرار نیا.  شود

.  بدهد حیتوض شی برا را طیشرا ماهان هم باز و  دی ایب ارغوان بود
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  و ردیبگ بودن کل ریمد ژست شه یهم مثل توانستیم هم فرهان

 ماهان که  البته!  اوردین خودش یرو به را  زشتش کار اصل 

 را یچ همه!   بود نزده  ارغوان با  خودش قرار ی  جهینت از یحرف

 از یمین کردیم احساس فرهان  که بود داده  جلوه  دوارانهیام آنقدر

 ینبو گردد؟یبرم کارش سر یزود به ارغوان و شده  رفته راه 

 :  دی غر فرهان.  زدینم یحرف و بود کرده  مکث

 ! رماد کار بدو -

 ! انینم شونیا آقا - 

 :   رفت هم در فرهان یابروها

  ؟ ادینم یچ یعنی -

 که یاونجور نه یعنی.  باشه شده  حل یچ همه کنمینم فکر -

 ! گهیم ماهان

 .   دییسا هم یرو  دندان فرهان 

  سر برگردون رو ه تردخ.  ندارم  ایباز مسخره  نیا واسه وقت من -

  ماهانم به نویا.  خوامیم شده   لیتکم رو ساختمون اون من کار

 !  بگو
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 … و حله یچ همه بود گفته ماهان -

 بال  روم اون تا ونهمبف بهش!  بود گفته یچ  دونمیم خودم - 

 ؟ یدیفهم.  کنه درست رو کارا ومده ین

 !  آقا بله -

 :زد لب یو ب ن گرید بار که کند  قطع را تماس خواست فرهان

 !  گهی د زیچ هی آقا - 

 !  بگو زود -

 از را یزی چ نداشت عادت.  نه ای دی بگو دیبا  دانستینم ینبو 

 شیلبها ره بالخ!  بود کارمندش  نیتر صادق.  کند یمخف فرهان

 :  گفت  و کرد باز را

  ندارم دوست.  کنمیم قول نقل رو گانهی خانوم غامیپ فقط من -

 …  بمونه یمخف شما از یزیچ

 گفت کمحم.  بود ینبو یحرفها به کمال و تمام فرهان حواس 

: 

 !  شنومیم -
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 تا  بود یکاف غامیپ همان انگار.  خواند شیبرا را غامیپ نایع ینبو

  فرهان از! ؟ بود  یخواه عذر منتظر.  بدهد دست از اریاخت فرهان

 : گفت  عیسر ینبو! ؟

 .  دینباش یچیه نگران شما دمیم رو یچ همه بیترت من - 

 :  آمد حرف به فرهان

 . بفرست مبرا رو دختره   نیا آدرس -

 از اما.  شود درست  ارغوان یبرا  یدردسر نداشت دوست ینبو

.  کند یمخف سش ییر از را غامیپ  دادینم اجازه  اش یوفادار یطرف

 :  گفت بلفاصله

 . آقا کنمیم حل رو یچ همه من -

 . بفرست برام  رو آدرس - 

 .گرفت را ماهان ی شماره  بلفاصله و کرد قطع را تماس

  ؟ بله -

  محض به  که کرد ترش یعصبان ماهان یصدا که انگار

 :  دیکش ادیفر  دنشیشن
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 . گرده  بر قراره  دختره  یگفت -

 :زد لب اچهتپدس ماهان 

 ...  دفتر ادیب که امشب یعنی.  گرده یبرم -

 : گفت و شد   بلند تشیریمد یصندل یرو از بلفاصله فرهان

  گوش تو یچ  تو.  داره  یعذرخواه انتظار طرف! ؟ نه دفتر ادیم -

 ؟ شده  پررو انقدر که یخوند  دختره  نیا

 ... زیعز جان به -

 شمرده  کرد باز و بست هیثان چند حرص با را شیچشمها فرهان

 :  زد لب شمرده 

 زونتیآو سقف  از زی عز جون بشه دروغت قسم گهید بار هی -

 ! ماهان کنمیم

 ...  باشم داشته فرصت یعنی.  کنمیم شیضار من آخه - 

 رو خدا برو!  نشه داتیپ اطرافم و دور فردا از!  یرندا گهید -

  سرت ییبل  یبافت هم به  که یمزخرفات نی ا واسه کن شکر

 ! ارمینم
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 ماهان از را زدن حرف مهلت و کرد قطع را  تماس بلفاصله 

 دانه کی یکی  رپس نهایا از زودتر نبود زی عز خاطر به اگر!   گرفت

  از که بود  ادیز رقدآن شیخطاها  شمار!  کردیم اخراج را اش

  یزن.  بود داشته نگهش زی عز خاطر به فقط!  بود رفته در دستش

 .  بود کرده  ی مادر شی برا که

  را آدرس ینبو .  بست نقش  لشیموبا ی صفحه یرو یغامیپ

 فرهان اصل  که  بود نوشته ییزها یچ آدرس ریز و فرستاده  شی برا

  و زد رونیب دفترش از!  دیدیم را  آدرس شیچشمها فقط.  نخواند

 را شیپا  شد نشیماش سوار آنکه محض به.  کرد رد را هتل یلب

 عذر دخترک به ورچط دانستیم خوب.  فشرد گاز  پدال یرو

 به ؟ رفتیم او حرف خاطر به فقط اما!  کند یخال را یخواه

  که یناراحت حس طراخ به ای ؟ خودش  بودن قدرتمند اثبات خاطر

  فشردن انگشتانش سر هم  هنوز!  بود گرفته  را وجودش تمام

  به که  بود بار نیاول یبرا.  آورد یم ادشی به را او یبازو

  عذاب بد  حس که بود بار ن یاول یارب!  کردیم اقرار اشتباهش

  داشت دوست که بود بار نیاول  یبرا.  بود افتاده   جانش به وجدان
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  پوست اوضاع که ندیبب و ردیبگ وراج سرتق  دخترک حال از خبر

  ؟ است راه  به رو  شیبازو فیلط

  کند یادآوری خودش به گری د بار تا دی کش هم  در را شی ابروها

 اما!  است متنفر شانیها وراج صخصو به دخترها تمام از چقدر

 تا کردیم یادآوری او به ذهنش ی نهیزم پس ییصدا که انگار

 !  است کور و سوت اش نهخا ارغوان بدون اندازه  چه

  داشت دیترد هنوز دیکشیم را ارشانتظ که یزیچ  از غافل  ارغوان

  کار اول نیهم نداشت دوست!  نه ای دی بگو آرزو  به کارش مورد ر

  نیشتر یب خودش که یوقت هم  آن.  برسد نظر به خورده  شکست

 !   داشت  کار نی ا کردن قبول یرو را اصرار

  چرا که زدیم غر لب ریز و کردیم جمع را اش یطراح لیوسا

  کی بود اگر!  است گذاشته جا ینتعل باغ خانه آن  در را نکشیع

 : شد  اتاقش وارد آرزو!  کردیم تمام را  طرحش ساعته

  ؟یبخر نون شام یبرا یریم ارغوان -

 : گفت حوصله یب  یحالت با ارغوان

  ؟ میندار نون یچیه - 
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 . بخر برو گمیم که می ندار -

 م؟ یور نخ نون حال  -

 . نشده  نیا از رترید تا  برو پاشو -

 : گفت ارغوان که برود رونیب اتاق از خواست و تفگ را نیا 

 .ریبگ ی قادر خانوم از -

 :  گفت و گشت بر را رفته راه  آرزو 

 میج نی س کنار ده ی کش منو امروز.  رمیبگ اون  از خوامینم -

 بود یچ و رونیب رفت یک  با شیپ شب دو ارغوان  که کردیم

 !   انیجر

 :  کرد بلند سر  ارغوان

  ؟ یگفت یچ تو -

 خلصه ؟ یکار  چه شب وقت اون گفتیم.  بود یکار قرار تمفگ

  بعدشم.  اره یب در توش از یثیحد و حرف به بود آماده  نکهیا

 !  رفت سرم گهید که گفت جونش بهراد یا یخوب از- نشست

 :  افتاد خنده  به ارغوان 
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 ! ها کنهینم ول ما به نندازه  نویا تا -

  مو دختر دونمیم وقتش هب.  زوده  حرفا نیا تو واسه!  خودیب - 

 !   بدم یک به

   ؟ شد زود دی رس بهراد به -

 .نزن حرفشم گهید خانواده  نیا از ادینم  خوشم اصل  -

 !   چشم به یا - 

 . بخر نون برو -

 :  گفت  کافه ارغوان

 ؟  نه ره ینم ادتی -

 . نمیبب بدو  . شام واسه می ندار نون دختر -

 فیک و لی موبا.  کرد تن به را شیلباسها کنان غر غر  ارغوان

 ،  بدهد ریگ وضعش و سر به آرزو آنکه از قبل و برداشت  را پولش

  را چروکش آرزو قول به یشالها همان از یکی. زد رونیب خانه از

  خوردیم چشم به آن در یآب یها فیط تمام که بود کرده  سر به

 ییابا یمانتو و کرده  پا به هم را اش یآسمان " یآب یل شلوار. 

  هوا.  بود کرده  تن به دشیسف  تاپ یرو هم  را گشرن یمشک
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  درآنق.  نداشت ارغوان در یاثر که انگار اما بود شده  سرد یکم

 !  شدینم سردش زییپا یهوا  میمل  سوز با  که  بود ییگرما

 را یآهنگ خودش با لب ریز و رفت  رونیب کوچه  از سلنه سلنه 

 : کردیم زمزمه

 بداخلق...  طلبکار باز یآورد رقص  به رو ما - 

 بداخلق......  بردار اداها نیا از دست بابا یا 

 به.  دادیم تکان آرام را سرش و خواندیم خودش یبرا هوا یب

 اده یپ یینانوا تا دیبا گرید یکم  هنوز و بود ده یرس یاصل ابانیخ

.  شد رد باد سرعت به رشکنا از ینیماش لحظه همان.  رفتیم

  بار.  نداشت نیماش به یتوجه  که بود آهنگش غرق  آنقدر ارغوان

 :  کرد زمزمه گرید

  یخوایم یچ گهید یختیر  هم به شهرو - 

 .. یاینم راه  ام  با هم پا تکه هی

  اما ارغوان.  کرد پارک کنارش بایتقر و گرفت عقب دنده  نیماش 

  بود نشده  دور آنقدر هنوز.  کرد رد را آن و برداشت قدم توجه یب
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 سرش پشت را یکس یعصبان یحد تا و تحکم پر یصدا که

 : دیشن

 ! جون دختر یه - 

.  کرد خشکش جا سر که آشنا آنقدر.  بود آشنا نظرش به صدا 

!   باشد ده ی شن اشتباه  که بود دواریام...  بود ده یشن اشتباه  دیشا

 اما داد خودش هب یتکان  دیترد با  و رفت جلو به قدم  کی  شیپاها

 : شد تکرار   صدا هم باز

 ! ؟ یشنوینم - 

 لب ریز  هم هنوز ترس با  ارغوان!  بود تر  یعصبان بار نیا 

 تا دیچرخ یسخت  به که یوقت درست و کردیم زمزمه  را آهنگش

 : کرد زمزمه ندازدیب ینگاه سرش پشت به

 !   بداخلق -

 نیشام ی  اندازه  به شان فاصله .  دید را فرهان لحظه همان

 گوشه  ارغوان . داشت قرار نشانیب که بود یکیبار جوب و فرهان

  به اش تنه و  گذشت کنارش از یمرد.  بود ستاده یا رو اده یپ ی

 نتوانست که بود مات انقدر اما ارغوان.  کرد برخورد او ی شانه
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 یجا و او  به یراهیب و بد رهگذر مرد که دیشن .  کند اعتراض

  به نگاهش او!  داشت یتیاهم چه اما.  بود گفته ستادنشیا

 مقابل  از رشی تصو زدن پلک با شتاد انتظار.  بود فرهان

 را شیپلکها  یبار دو.  کرد هم امتحان!  شود محو شیچشمها

!   بود یباق خودش قوت به فرهان ریتصو اما زد  هم به تند تند

 !  نبود شدن  دستپاچه وقت حال ! خورد ینم هم تکان اصل 

 : دیغر  بود شده  دیناام ارغوان  خوردن تکان  از که فرهان 

 ! شو نیماش ار سو باش زود - 

  فکر چرا!  بود  امده ین خوشش طلبکارش لحن از چیه ارغوان 

  به اعتماد همه نیا ؟ است بهتر آدم و عالم ی همه از کردیم

 ! یلعنت! ؟ آمد یم کجا از نفس

  زودتر خودش تا رفتیم ن یماش در سمت به  دستش فرهان

!  بماند امان در ابانیخ آن یاهال متعجب یها نگاه  زا و ندیبنش

 !  بود یادی ز محله آن یبرا یکم وضع و سر آن با او که انگار

 مدام که  اش یدرون یها زمزمه.  آمد خودش به اما ارغوان

 .  بود کرده  را خودش کار باشد یقو کردیم یادآوری
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 ؟  شم سوار دیبا یچ یبرا -

  و کرد رها را  در.  نداشت را ش دستور  از یچیسرپ  انتظار فرهان

 :  گفت

 !یمه فیم وقتش به -

 !   ندارم اعتماد بهت من -

  به!  شیپاها لرزش از فارغ  بزند حرف محکم بود کرده  یسع

  است ستاده یا  مقابلش که آمد یم یتق سر دختر  هم فرهان چشم

 ای کردن اعتماد  که البته.  بود شده  تمام گران شی برا حرف نیا! 

  جرات حال به تا یکس اما نداشت یتیاهم شیبرا  نارغوا نکردن

  نشیماش از!  بزند خودش به  میمستق را حرفها نیا بود نکرده 

  کیبار یرو اده یپ به را خودش بلند ییقدمها با  و گرفت فاصله

 فرار هم داشت اگر که البته. نداشت فرار مهلت ارغوان.  رساند

 و ترس شت ندا الیخ او و  بود ضعف ی نشانه رفتن.  کردینم

 !  بکشد فرهان  رخ به را ضعفش

 ! ی شیم نیماش سوار الن نیهم - 

 ! یاریب سرم ییبل  چه قراره  بار نیا -
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 او با نداشت یلیدل!   بود برده  ادی از را زدن حرف یرسم کل به

 یبازو یرو و آورد بال  را دستش فرهان.  بزند  حرف یرسم

  تیهدا نیماش  سمت به را او بتواند آنکه از قبل.  گذاشت  ارغوان

  به یکوتاه " آخ " نزما هم و دیکش را دستش ارغوان کند

  رونیب شی گلو از کردیم احساس یکم هم هنوز  که یدرد خاطر

  باعث دانستیم خوب.  شد اریهوش نگاهش بلفاصله فرهان. آمد

  و دیکش کنار  را دستش بلفاصله.  است خودش درد نیا یبان و

  از تر میمل  یکم بود هم در  هم هنوز شیابروها که یحال در

 :  گفت قبل

 یخواه عذر اد یب خودش یگفت ؟ یخواستینم یخواه  عذر مگه -

 !  نجامیا حال .  کنه

 !  نم یبینم رفتارت تو یمونیپش من -

 !  دمی م نشونت رو یچ  همه یحساب درست شو سوار -

 !  امینم هم کوچه سر  تا تو با من -
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  اما بزنم بهت حرفامو جا ن یهم تونمیم.  خودته با انتخاب -

  نگران اگه.  بزنم حرف آروم  بتونم نقدریهم که ستین ینیتضم

 ! ندارم یمشکل من یست ین هیبق ینگاها

 جلب یحساب هم  جا نیهم تا.   انداخت اطراف به ینگاه ارغوان 

  شدندیم رد که ییآدمها و کسبه یچشمها.   بودند کرده  توجه

 یرو

 که ییلباسها و وضع و سر آن با فرهان داشتند حق .  بود آنها

  فرهان! کردیم توجه جلب یحساب  زدیم ادیفر را بودن متیگرانق

 : کرد اشاره .  دید  را مرددش نگاه 

 ؟ جهینت -

 فرهان نیماش به را خودش و  دی پر جوب از یحرف  بدون ارغوان

  بود کرده  خوش جا فرهان یلبها ی گوشه یشخند ین.  رساند

 آن که یجور .  شدیم کمتر و کم تشیعصبان  که بود بیعج.

  خواهدیم چه دختر آن از و کندی م چه آنجا دانستینم اصل  لحظه

  شروع کجا  از دیبا  دانستینم!  کردیم گم هم  را کلمات یحت! 

  جا ارغوان کنار و رفت نشیماش سمت آرام ییاقدمه   با! کند
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  بلند دخترک یصدا کرد روشن را  نیماش آنکه محض به.  گرفت

 : شد

 . دار نگه ییبال  نابویخ -

 :  دنکر او حرف به یتوجه  اما فرهان 

 و نییپا  کوچه با.  باشه یحساب درست دی با یخواه عذر -

 !   شهینم حل یزیچ  که بال  ابونیخ

 : ندیبب را او بتواند بهتر  ات دیچرخ ارغوان

 یآدما هیشب رفتارت دیبا!  ستین کلم به  یخواه عذر -

 چقدر  که دی د چشمات و ت  بشه که یجور  هی باشه مونیپش

.  یکن جبران خوادیم دلت چقدر و افتاده  که ی اتفاق از یناراحت

 مهم اصل  دیببخش و کنمیم جبران و خوامیم معذرت یبگ نکهیا

 !   کنم یخواه عذر ینجوریا تونمیم منم!  ستین

 تا کندیم جان فرهان.  بود شده  شروع شیها یوراج دوباره 

  سر داشت الیخ ؟ دیبگو  هچ بود قرار. کند  جمع را حواسش

  پاک اش حافظه  که انگار ؟  چه یبرا اما بکشد ادیفر  دخترک

 !   بود وراج هم هنوز البته!  دید یم را او روز چند  از بعد!   بود شده 
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 !  کنه یخواه عذر ازت یکس قراره  شده  باورت نکهیا مثل تو -

  مرد نیا کردیم فکر چرا.  شد  اش یکنار مرد  مات ارغوان نگاه 

 چه واقعا! ؟ بدهد نشان  خودش از یبهتر رفتار است رقرا

  و بود ده یشن که ییحرفها تمام یناراحت از! ؟ داشت او از یتظارنا

 حرص با بود کبود یکم و کردیم درد هنوز که یدست نطوریهم

 : گفت

 ؟ یینجایا ی چ یبرا پس - 

 نطوری ا فرهان با یروز  بتواند که کردینم  باور هم خودش 

 :  کرد گره  ابرو هانر ف !  کند صحبت

 !  یزنیم حرف یدار یک با  باشه حواست -

  تلنگر نیهم انگار. کرد ینینش عقب یکم ارغوان حرفش نیا با

 سکوت نشانیب یکم!  ترسدیم فرهان از چقدر که  آورد ادشی به

 یحت حال  و بود ده یچرخ پنجره  سمت به ارغوان.  شد برقرار

  دانستینم هم خودش نهافر!  روندیم کجا که بپرسد  توانستینم

  تا یک از!  خواهدیم چه آنجا دانستی نم هم خودش.  رودیم کجا

 چه دختر نیا! ؟ کردیم حل شخصا را کارکنانش مشکل حال به
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  بود کرده  گرفتارش نجایا هم باز  شی ها یحراف تمام  با که داشت

 که بود شلخته آنقدر شیلباسها.  انداخت پشیت  به ینگاه مین ؟

  یآنچنان شی آرا از یخبر نه.  نداشت ها دختر ی  هیبق به یشباهت

 ناز نه.  کند یی خودنما بخواهد آن با که ییلباسها یحت نه و بود

 جلب را فرهان  توجه که کردیم یتلش یحت نه و  بود بلد عشوه  و

  تنش عطر خاطر  به دیشا!  بود بکر وجودش در یزیچ اما!  کند

 عطر چیه ونی مد را آن و بود خودش خود یبرا  که یعطر بود

 ! نبود  یمتیق گران

  که آرام آنقدر.   بود شده  آرام.  دی کش هیر به ار اش یا وه یم یبو 

  که آرام آنقدر!   بکشد ادیفر ای  کند دعوا را دخترک نداشت الیخ

 و فقط ،  دخترک شدن پررو از تشیعصبان تمام یجا به حال 

 ،  گذاشته جا به خودش که  یدرد از وجدان  عذاب حس فقط

 ! بود هفت گر

 کرد رفتندیم  که یهار به ینگاه.  اوردین طاقت تینها در ارغوان

 : گفت و

  ؟ یینجایا چرا فهممینم من -

 ! دادیم وا دخترک مقابل دینبا.  کرد جور و جمع  را خودش فرهان
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 !  نزنم یحرف  و بشنوم کلفت ها بچه دختر از  ندارم عادت - 

 حرفا یلیخ عوض در اما!  بربخوره  بهت بخواد که  نزدم یحرف -

 ! ؟ بشمرم برات یخوا یم!  بربخوره  من به که یزد

 !   کنار یبذار رو یوراج یمن کنار یوقت بهتره  جون  بچه نیبب -

 شدن اخراج ترس که یسمییر نه الن محترم یآقا نیبب -

  اونو ی غصه بخوام که وابستست بهت  میزندگ نه باشم داشته

 یزنیم حرف یچجور  محترم خانوم هی با کن دقت پس!  بخورم

! 

  شدت با و  دیکش ابانیخ ی  گوشه بلفاصله  را نیماش فرهان

  به سرش که بود نمانده  یزیچ و خورد یتکان ارغوان.  کرد ترمز

  فرهان یقو  یدستها بلفاصله.  کند برخورد جلو ی شهیش

 به دوم بار یبرا ارغوان.  دیکش عقب به را او و گرفت   را شیبازو

  به دردناکش ی صدا و داد نشان واکنش شیبازو شدن گرفته نیا

 .  دی رس فرهان گوش

 !  کنهیم درد دستم -

 :  گفت  حرفش و او به توجه یب فرهان
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 !  یشد نترس یاد یز!  نهیهم همه با زدنم حرف -

  هم  خوشش او از اصل .  نداشت را او با بحث ی  حوصله ارغوان

  به هتوج یب  و بود هم در درد از هم هنوز صورتش!  آمد ینم

  طرف از یابوج دی د که فرهان.   بود گرفته را دستش او یحرفها

 :  غرید حرص با دی آ ینم ارغوان

 ؟ یخواستیم نویهم!  شهیش  تو یرفتیم مغز با گرفتمتینم -

 حرف اصول !  بود نرفته زادیآدم به هم شیکردنها یانربمه  یحت 

  فرهان عصبانی صورت به ینگاه  ارغوان!  نبود بلد که هم زدن

.  داد رش  نییپا به بازو یرو  از را دستش بلفاصله و انداخت

 بار و انداخت ک دختر پردرد صورت به ینگاه مین هم فرهان

 : گفت گرید

  ؟ چته -

!  علقه و عشق  از یرنگ نه و داشت یمهربان از  ییبو نه لحنش

 ؟ نبود بیعج!  شکستیم را نشان یب سکوت که بود بار نیسوم

 او از نگاه  ارغوان!  کنند ثبت نس یگ در را ردرکو نیا  توانستندیم

  سرش به را شیخطا نداشت الیخ.  دوخت مقابل  به و گرفت
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 درد قبل  روز چند برخورد از  دستش چقدر که دیبگو  و بکوبد

.  نبود ی عذرخواه آدم که او ؟ چه که گفتیم اصل ! کندیم

 : کرد زمزمه !  سوزاندیم  هم  را دلش و زدیم یحرف مطمئنا

 ! کنه یم درد!  در به خورده  دستم -

  چه!   بود کاشته گل که هم الحق  کردیم هیتشب در به را فرهان 

  دینفهم را قتشیحق کتمان لیدل فرهان!  بود نشانیب هم یشباهت

 محکومش و برود  راه  اعصابش یرو ساعت کی  شتاد انتظار! 

 :زد لب و دوخت رونی ب به را نگاهش ارغوان اما!  کند

 ! د یکرد سوارم که ییجا نهمو  دیببر منو -

 به تا بود بسته جمع را افعال!   دو ب شده  محترمانه دوباره  لحنش

 !  نکند دراز مشیگل  از شتریب را شی پا که بفهماند او

 !   وقتش به -

  سکوت نشان یب هیثان چند.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 و کردیم فکر خانه یکارها گرفتن سر از به فرهان.  شد برقرار

  ار دخترک حال شکل نیبهتر به تا دیچیم هم کنار را تماکل

 که بود مانده  یراه دو بین!  رد ینگ هم و ردیبگ هم یعنی! ردیبگ
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 یکم دستش درد خاطر به د یشا.  بود بیعج  هم خودش یبرا

 !   یرحم دل  به چه را فرهان اصل !  کردیم خرجش یرحم دل

 آن ،  دیایب راه  یکم دخترک با داشت الیخ که  یا لحظه درست

.  دی کش هم در رواب و کرد را خودش کار یدل  دو و دیترد  همه

  ؟ بود که او مگر.  شود  دلسوز دخترک یبرا دادینم یمعن اصل 

 ! یعاد آدم کی !  کارمندانش از یکی

 . یکنیم تمومش رو ساختمون اون و یگردیبرم فردا از - 

 که بتهلا.  بزند حرف او با نبود لشیم اصل .  کرد سکوت ارغوان 

 حیترج اما.  دیترسیم اش ی احتمال دنیکش اد یفر از هم یکم

 از طاقت یب فرهان! رسند یم  کجا به ندیبب تا کند   سکوت دادیم

 :  گفت یطولن  سکوت نیا

 !؟ نه ای یدیفهم -

 :  کرد باز لب بدهد تکان  را سرش آنکه بدون ارغوان 

 !   کنمینم کار اونجا گهید من - 

 ! کنمیم استخدامت دوباره  خودمم کردم اخراجت خودم -
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 بند اش یعسل نگاه  و چرخاند ره بالخ را  سرش ارغوان 

 اما دیکشیم نشان و خط چشمها آن با.  شد  فرهان یچشمها

  افهیق و ژست نیا تمام!  بلرزد بادها نیا با که نبود  یدی ب فرهان

 !  ماندیم یباز مثل شی برا ها

 النم.  دادم استعفا  دمخو بنده !   ایآر  یآقا دی شد متوجه اشتباه  -

 ! بود  بس نقدریهم!  ردمبرگ میقبل کار  سر ندارم قصد

 مخالفت من با تونهینم یکس ینشد متوجه هنوز نکهیا مثل -

 !   کنه

 آمدن کوتاه  الیخ هم باز اما انداخت ارغوان اندام به لرزه  لحنش

 ! نداشت 

 مگه ؟ قحطه طراح مگه!  یحت فهممینم  تونم اصرار  لیدل من -

  شما !؟ کنه  تموم براتون رو ساختمون  اون تونهینم یکس گهید

.  وال  کنهیم  تعجب آدم! ؟ دی کرد من ریگ در خودتونو  انقدر چرا

 کشهیم صف آدم یکل دیکن تر  لب که ییشما.  داره   تعجبم که

 خونه دم دیاریب فیتشر هوی که دیریگیم میتصم خونتون یجلو

 که الن حتى!  بهیعج یلیخ  ؟ کار سر برگردم که دیبگ و ما ی

 !شد  تر بیعج گفتمم بلند یصدا با
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 جا نبود قرار اما!  بود بیعج اندازه  نیهم به هم  فرهان یبرا 

 !  بزند 

 !   ستمی ن بدهکار یکس به یحیتوض -

!  ؟ شود بشینص جمله کی نی هم که بود زده  حرف همه نیا

 ؟ بود زده  دهانش به قفل

 ! دی اربدهک حی توض بهم برگردم نیخوایم اگه - 

  به را دخترک تا کند کنترل را شی دستها تا کندیم جان فرهان 

  که ،  ندارد نگهش خود یچشمها مقابل و نکشد خودش سمت

 !  اوردین زبان بر را دهای نبا و نزند ادیفر

 : کرد باز لب گرید بار ارغوان

  هست هم جا  همه حرفش که زایچ یسر هی از اگه دایببخش - 

 ...  و احساساته خاطر به گفتمیم  حتما نبودم باخبر

 : داد ادامه را  صحبتش یگری د رجو  و خورد را  حرفش ی ادامه

 …  شما نه و هستم یآگاه نا آدم من نه خب اما - 

  هم هنوز دختر  نیا کردینم باور و دیفهمیم را شیحرفها فرهان 

!   همجنسگراست او که کردیم الیخ تولدش روز  اتفاقات از بعد
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  گفت کلفه!  باشد احمق  آمد ینم او به ؟ کردیم ثابت دیبا چطور

: 

 !  یزنیم فرح یلیخ - 

 درد به.  زنم یم حرف ادیز یلیخ من قایدق!  گه ید نهیهم آها  

 -رو یکی مغز دیبا مدام امیب خونه اون تو یعنی! خورمینم کارتون

  رو خونه ی اهال مغز روز هر  که دیگفت خودتون اصل .  بخورم 

 ؟ مگه دینگفت. خورمیم

 

 از.  بود افتاده  زدنش  حرف دور ی رو ارغوان.  کرد سکوت نهافر

  خاطر به که البته!   کند متوقفش توانستینم یکس  که ییهمانها

 یزیچ نتواند فرهان تا زدیم حرف آنقدر.  بود هم اضطرابش

 ! کند دشیتهد  ای دیبگو

  فراموش  تونمینم اصل  که دیگفت البته هم گهید یزایچ یلیخ - 

  خونه اون یبرا یمناسب آدم اصل  من که دینیبیم یول.  کنم

   ؟ دیهست که  هوجمت. ستمین
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 چیه بدون و ره یخ.  کرد نگاهش و گرداند سمتش به سر فرهان

  بود منتظر انگار.  نشد باز یحرف گفتن  به شیلبها یحت.  یحرکت

 نگاه  استرس  از ارغوان!  کشدی م ته دخترک یحرفها  یک ندیبب

 :  کرد شروع ار اش یوراج گرید  بار فرهان

 فکر که حال  یعنی.  دوب اشتباه  من استخدام اولشم از اصل  -

  که هم  شما!  خونم اون ناهماهنگ وصله من نمیبیم کنمیم

  دیکن دایپ مرد  طراح هی باشن وناطرافت  و دور  مردا دی دار علقه

 رو ساختمون  بتونن گفتم من که یزمان از کمتر دیشا یحت

 ...  بدن لتونیتحو

  به.  خوردینم هم تکان فرهان و زدیم حرف  هم هنوز ارغوان

  نجایا یبرا که ییقرارها  و کردیم فکر اش افتاده  عقب یارهکا

 یها یوراج  دنیشن یبرا ؟ نبود حماقت! بود کرده  کنسل بودن

  اگر.  خوردیم تکان هوا یرو مدام شیدستها! ؟ دخترک

  بار کی هیثان چند ! ؟ بزند حرف توانستیم گرفتیم را شیدستها

  گوشش پشت را شالش و رفتیم گوشش سمت به دستش هم

 که ییموها و گردنش ینما از یواضح ری تصو  و فرستادیم

  خوردیم که یتکان  هر با.  دادیم فرهان به بود شده  ختهیر دورش
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. کرد دایپ را  صدا منبع فرهان بالخره  و آمد یم در او از ییصدا

 و بیعج یاه مهره  بود دستش  به که ییدستبندها  از یکی

  زنگوله به هیشب یزیچ ها مهره  وسط درست و داشت یبیغر

  حواس و افتاد یم صدا به دستش تکان هر با.  بود زانیآو انگار

 آن یبرا اش یپرت اسحو تمام البته! کردی م پرت را فرهان

  کشیبار و  ده یکش گردن خاطر به یکم هم د یشا. نبود زنگوله

  هوس هم باز که ییلبها آن ای...  اش یلعنت دیسف  پوست ای.  بود

 !  بودند شده  زیانگ

 :  کرد قطع را صحبتش فرهان که زدیم حرف هنوز نارغوا

  ؟ بشه یچ که یگیم نارویا -

.   داد نشان خودش از یتر زه بام  ریتصو و کرد گرد   چشم ارغوان

  گفت ارغوان.  کرد  اخم برود ضعف دلش آنکه یجا  به فرهان اما

 : 

  اگه که.  ستمی ن یخوب انتخاب بگم که دادم حی توض همه نیا -

  که بندازم ادتونی الن رفته ادتونی متونیقد یحرفا  درصد کی

 !  دی باش خوشحال و ممنون دی با رفتنم از چقدر
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 و گرفت را  دخترک صورت به  شده  جذب ه نگا بالخره  فرهان 

 :   گفت حال همان در.  چرخاند سر

 !  ییاونجا  صبح اول فردا -

 ؟ گفتم یچ من د یدینفهم شما - 

!   یدیرس که یدیم ربخ و یزنیم زنگ نبودم اگه شهیهم مثل -

 . کارا  لیتحو واسه یندار یوقت گهید!  لیتعط ینظم یب

 !   ایآر یآقا - 

 !  زدم حرفمو -

 اصل !   گردد بر  یخواه عذر بدون که کردینم قبول ارغوان ورغر

  با دلش که انگار.  نداشت ده یفا هم باز کردیم که هم یعذرخواه

 !   شدینم صاف او

 و رمیبگ می تصم خودم یزندگ یابر تونمیم من یول دیببخش -

  انقدر چرا!   ستین ماتمیتصم جز خونه اون به برگشتن فعل 

 د؟ ی دار اصرار

 :زد  لب رچانا فرهان

 !  خوامیم زود یلیخ رو ساختمون اون من -
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 ...  یا حرفه آدم هی خب - 

 ! یکن کامل رو طرحت یایب دیبا -

  نارغوا که یجور.  بود خورده  کور گره  فرهان یابروها 

  به الیخ نیا با ،  کند فرهان مورد در یمثبت فکر چیه توانستینم

 :  زد لب نارغوا !  است آمده  خوشش کارش از  که بزند سرش

 .. یزی چ گهید تمومه بایتقر طرح اون -

 : دیغر  لشیدل  تک  تک شدن رد از کلفه فرهان 

  اول از!  دمینم راه  خونم یتو رو یا گهید ی به یغر آدم من - 

 !؟ یدیفهم!  یکنیم تموم  رو کارا تمام  تو النم یبود تو

  زیگر اجتماع فرهان آنقدر.  آمد یمنطق حرفش ارغوان نظر به 

  نیا که کردیم یزندگ یتیامن نکات تک تک تیرعا  با و بود

  یفر ح بتواند آنکه از قبل. آمد یم یمنطق کامل   نظر به لشیدل

 : داد ادامه را حرفش فرهان کند یمخالفت باز ای بزند

 !  دارم شنهادمیپ به - 
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  نظر به خونسرد کردیم یسع اما فرهان.  شد اریهوش  ارغوان نگاه 

  بود ده ی کش خودش مقابل را اش یدفاع سپر هشی هم مثل و دیایب

 :کرد زمزمه ارغوان. 

 ؟ یشنهادیپ جور چه - 

 : آمد حرف به  محکم فرهان 

 . می سینویم دی جد قرارداد هی - 

 :  گفت کافه ارغوان 

 ! گردمیبرنم من -

 شده  تمام صبرش .  شود یعصبان  فرهان که بود نمانده  یزیچ

 او با و رفته رژه  اعصابش یرو  تشیظرف از شتریب ارغوان!  بود

 !  بود  کرده  مخالفت

 !؟ یکنیم استفاده  سو خوبم اخلق  از یدار -

 : کرد زمزمه اراده  یب.  دیپر بال   ارغوان یابروها 

 ! ؟  خوب اخلق دیگیم یچ هب شما! ؟ خوب اخلق -
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  سرش دخترک.  دوخت ارغوان یچشمها به را  نگاهش فرهان

  که رفتیم هم در کم کم شی هاابرو  ؟ بود کرده  یادیز  تنش به

 یحالت با و د یکش بال  یصندل یرو  را خودش بلفاصله ارغوان

 : زد لب دستپاچه

 خب اما.  نشه  سوتفاهم! ها نباشه خوب اخلقتون که هن یعنی - 

  که گفتم رو  ممیتصم فقط!  ستمین کردن سواستفاده  آدم منم

 ....ندا قصد

 :  گفت حوصله یب فرهان   که بود نشده  کامل حرفش

  مورد در!  باشن یراض طرف دو که می سینویم یقرارداد هی -

 ! میکنیم جادیا راتیی تغ کمی حقوقتم

 :  کند را خودش  گور اراده  ی ب هم باز و ماند  باز ارغوان دهان

 ! ؟ نزنه ضرر بتونیج به یولخرج همه نیا -

  او به که بود یعصبان آنقدر و  داشت اخم وضوح به حال  فرهان 

 !  نکند رحم

 ! ؟ یدیم طعنه  با منو جواب - 
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 و شد دوخته هم  به ارغوان یلبها که بود ترسناک  آنقدر شیصدا

 نگاه .  ماند خکوب یم فرهان صورت  به اش شده  گرد یچشمها

 نیا.  بود  ده ی ترس یحساب.  دی کاو را کدختر صورت فرهان

 به را دخترک  ای ؟ بترسد او از ارغوان  ؟ خواستی م که بود یزیچ

 ! ؟ دازندیب هیگر

 : دیغر و فرستاد رون ی ب را نفسش 

 !  گذرمیم خطات از آخره  بار - 

 .   بماند ساکت  نتوانست ارغوان

 ! گذرمیم خطاتون از  منم تونیبزرگوار نیا رخاط به -

 الیخ چرا.  رفت نشانه را دخترک صورت اخم با  گرید  ربا فرهان

 بود منتظر که انگار! ؟ فتدیم هی گر به ترس از ارغوان بود کرده 

 ! بدهد  جواب  تر تلخ تا بشنود یتلخ حرف

 ... جون  بچه نیبب -

 . دیکن صدام ینجوریا دیتونیم...  گانهی -

.  بود کرده  خوش جا فرهان یلبها ی  گوشه یندشخین

 او دیبا لحظه همان.  گذشت ارغوان یجد صورت از شیچشمها
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  وزهن  چرا!  زدی م را زیچ همه دیق  دیبا لحظه همان. کردیم اده یپ را

  ؟ کردیم دست دست چرا ؟ بود ستاده یا

 !  یدراز زبون یادیز -

  فرهان تمس  به صورتش ارغوان اما.  نبود ارغوان به نگاهش

  بود یکس مثل .  گذراندیم نظر از را شی رفتارها تک تک و بود

 ،  برود خطا دستش مثل  بود منتظر...  دارد او از  یترس دل در که

  چرا دیفهمینم اما.  اوردی ب سرش به ییبل  و کند یحرکت ای

 : کرد دفاع خودش از ارغوان! بود نبرده  ترس نی ا از ییبو زبانش

 نیب مرز و حد نکهیا ای گانهی  دیبگ بهم جون  بچه یجا به اگه

 یا حرفه م یبتون دی شا اونوقت دیکن تیرعا رو سییر و کارمند

 !  -میکن کار

 ؟ یزنیم حرف یک  با یدار یستین  متوجه واقعا تو -

 گور آورد یم زبان بر که یکلم هر با.  دانستیم که بتهلا 

 نیا از ای.   بود آمده  مهین تا که  بود یراه اما!   کندیم را خودش

  کارش نکهیا ا ی و گرفتیم مطلوب ی جهینت شی ها یدراز زبان

 :  داد جواب یزبان خوش  با گرید بار!   شدیم سره  کی
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  یبد حرف که  کنمینم هم فکر و کنمیم صحبت  سابقم سییر با

  عاشق  هم شما مطمئنا!  کنمیم دفاع حقم از دارم من!  باشم زده 

  دنبال به نی آورد در نجایا از  سر که ینشد من یابرو- و چشم

  از سر شب از  ساعت نیا هرنوگ .  نفعتونه به که نیهست یزیچ

 !  دیآورد ی نم در محله نیا

 ؟ ستیچ آمدنش آنجا لی دل دانستینم هم خودش فرهان

  نداشت یا ده ی ا چیه اما بود امده ین خوشش ارغوان از که مطمئنا

 ه ار البته!   ستیچ یبرا اصرار همه آن و خواهدیم چه آنجا که

 که ییها هبهان با کردیم یسع و  بود گذاشته خودش یبرا یفرار

  قانع ینوع به و دهد بیفر  را خودش بود آورده   شیبرا ماهان

  قسمت اما!  دارد ازین اش خانه در ارغوان وجود به واقعا که کند

  بیفر راحت انقدر که کردیم تاسف اظهار او یبرا مغزش اریهوش

 را آنها و د یکش شیها یچتر به یدست ارغوان!  است خورده 

.  افتاد شیناخنها به فرهان نگاه . زد کنار صورتش یرو از یکم

  زیچ کی  اصل !  بود خورده  رنگ دیسف و یآب انیم در یکی

 دختر نیا در یمعمول
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 اما.  بود شده  پرت یا لحظه  فرهان حواس!  شدینم دایپ

 : آمد خودش به بلفاصله

 درست قرارداد و خوش زبون با  ای!  ندارم دنیشن  نه به عادت - 

 ...  نکهیا ای یدیم جامن ا کارتو یگرد یبرم یحساب

 ؟ ره ینم شی پ کارتون دینکن د ی تهد رو یکس اگه دیکنیم فکر -

  ستیک فرهان دانستیم اصل  ؟ ودبن راحت حد  از ادیز دخترک 

  آنطور نبود نفعش به اصل ! ؟ دیآ یم بر او  از ییکارها چه و

 ی ره یخ نگاه .  بدهد فرهان به یدرس هدبخوا ای!  کند صحبت

 : آمد حرف به  دید که را فرهان

  کردنا  دیتهد نیا کنمیم احساس اما ندارم یبد منظور - 

 . بره یم نیب از رو تیمیصم

  ؟ زدیم حرف تیمیصم کدام از.  دیپر بال  انفره یابروها

 کل در.  ستین شما و خودم منظورم.  ها نشه  سوتفاهم البته -

 کار اون و دیکنیم یکار انجام به دیتهد رو یکس یوقت . گمیم

  ؟  دیکنیم لذت احساس شهیم انجام

 !  می شد دور یاصل حرف از -
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 که انگار اما.  شود بسته ارغوان دهان دیشا تا زد را حرف نیا 

 :  بود داده   عکس ی جهینت

  دیبد اجازه  بار  کی نظرم به اما میرسیم هم یاصل حرف به - 

  انجام براتون علقه و دل و جون با دیخوایم هک رو یکار یکی

 نیا.  بهتره  حستون  چقدر که دینیبیم.  بده  لیتحو  بهتون و بده 

 . هستن شما آدم کنن  فکر هیبق شهیم باعث  دی تهد همه

 !   قایقد -

 هیبق به رفتارش که یامیپ با یمشکل کل  در که یعنی نیا

  بشو درست مرد نیا.  دی کش هم در ابرو ارغوان!  نداشت رساندیم

  ارغوان که بود یازین هچ بردیم  لذت تشیوضع ن یا از یوقت! نبود

  باعث ارغوان  سکوت ؟ کند درست را یزیچ بخواهد و بکند جان

 :  دیایب حرف به فرهان شد

  کارتو و یکنیم امضا رو دیجد قرارداد.  باغ خونه یایم فردا -

 !  شده  یطولن کارا یلی خ هم جا نیهم تا.  یکنیم شروع

 : تفگ  گرید  بار فرهان.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 !  شد تموم حرفام - 
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  مدت تمام خوبش شانس از!  ببند  هم را در و شو اده یپ یعنی نیا

 جنگ سر امشب  حداقل!  باشد اردد خو بود کرده  یسع فرهان

 : آمد حرف به ارغوان.  نداشت

 نیا با.  دیفطر  جاسوس با دیکنیم الیخ!  دروغگوام من دیگفت -

 ؟ کنم  کار براتون بازم دی خوایم وجود

 !  ؟ بود رفته دکتر اصل .  افتاد ارغوان  دست ادی به  دوباره  فرهان 

 ! یستین که یکنیم ثابت و یایم -

 !   هستم که کردم ثابت یعنی گردم بر راحت   انقدر اگه -

 :  گفت گری د  بار ارغوان.  کرد نگاهش فرهان

 گهید سابق  مثل.  دادم  دست زا تمویخلق من ضمن در -

 .بزنم طرح تونمینم

  فرهان.  دادیم نشان را اش یناراحت اوج اش شده  زانیآو یالبه  

 .  دیگویم چه  دیفهمینم درست

 ! ؟ یچ یعنی -

.  کنم کار تونم ینم.  دادم دست از تمویخلق  ستین نکمیع -

 .  ادینم در خوب طرحام
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.  برود بال  تعجب از توانستینم نیا از شتریب  فرهان یابروها

  نیغمگ باشد افتاده  شی برا ممکن اتفاق نی بدتر که  انگار ارغوان

  که باشد یآدم همان او کردیم شک فرهان  که یجور.  بود

 !  دادیم کردن  ررفتا درست درس قبل یلحظات

 دوست.  شد ره یخ فرهان  صورت به و گرفت بال  را سرش 

 به یکمک که تنسدایم اما رد یبگ او از را نکشیع  سراغ داشت

 بود نداده  را لش یموبا تخسار  که همانطور.  کندینم شدنش دایپ

 :کندینم نکشیع شدن دایپ به یکمک هم بار نیا دانستیم

  هنوز یقبل مشکل  ونطرمه و مشکل نیا وجود با اگه خب یول

 - !کرد فکر موردش در شهیم هم  با می ببند داد قرار  دی دار دوست

 ! خواستینم هم و خواستیم ار قرارداد نی ا هم که انگار

  از بعد ینبو. دیگویم را نکیع امکد دانستیم یخوب به فرهان

  فرهان معمولش ریغ شکل از. بود کرده  دایپ را  ان ارغوان رفتن

  چشمش به قبل  را آن. است ارغوان نکیع بود داده  صی تشخ

 از را شیلبها. کجاست لحظه آن دانستینم وجود نیا با  بود ده ید

 :کرد باز هم
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 -!باش  باغ خونه وقت اول صبح فردا

 رونیب را  نفسش ارغوان. بود زده  تحکم با  را حرفش هم باز

 رفتیم در ی ره یدستگ سمت به دستش.  داد تکان سر و فرستاد

 :  زد لب ارغوان.  افتاد راه  به و کرد  روشن را نشیماش فرهان که

 . شمینم مزاحم یعنی. رمیم خودم من - 

  کند رها ییجا  را او زودتر دادیم حیترج.  نداد او به  یجواب فرهان 

 خلص کردیم نوازش را اش شامه که یا وه یم یبو شر از تا

 :زد لب گرید  بار ارغوان.  کردی م مسخش کم کم که انگار!  شود

 خواستمیم.  د یکن ادمیپ زحمت  یب بالتر کوچه تا  دو پس خب -

 . دیاومد که  بخرم نون برم

 بچه پسر!  باشد رفته یینانوا فرهان لحا به تا داشت شک اصل  

  زهایچ نیا از سر مطمئنا بود کرده  یزندگ نعمت و ناز در که یا

 ! آورد ینم در

 به یاهنگ بلفاصله.  خورد زنگ ارغوان لی موبا لحظه همان

 : کرد زمزمه آرزو نام دنید با و انداخت اش صفحه

 .  دیببخش -
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 :  آمد حرف به وار زمزمه دیپپت

 ؟ ی گل زوآر جونم -

  تا دو یینونوا بهخو حال ! ؟ ی بپز ای یبخر نون یرفت دختر - 

 !  بالتره  کوچه

 :  گفت وار زمزمه و انداخت فرهان به ینگاه  می ن ارغوان

 یقاط رو مخلفات و آرد دیبا ؟ سخته درقچ پختن نون یدونیم -

...  تنور تو بفرستن ،  کنن صافش  ،  کنن درست ریخم ،  کنن

 ! جان مادر  کشهیم طول

 حال  تا من همگ بچه ؟ دنیم انجام تو یجلو نارویا ی همه -

 ایب زود ؟ یموند  کجا باز ؟ یگیم یدار من به ؟ نرفتم یینونوا

 !   روقتهی د خونه

 !  بجنبونه دست گمیم نونوا  به!  چشم -

!  بود  متعجب دخترک حد از شیب یراحت نیا از و دی شنیم فرهان

 کرده  یراحت احساس آنقدر او با که ینفر نیآخر آورد ینم ادی به

  دور را شیدستها...  رامش...  بود مشار دیشا!  بود یکس چه

 پرونده . کرد  رونیب سرش از را  رامش فکر و کرد محکم فرمان
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 و یمیقد شب همان هم باز و بود افتاده  انیجر  به گرید بار اش

  در سر اش یزندگ از فرهان دست به رامش  شدن  کشته فکر

 !   بود آورده 

 نداشت الیخ بار نیا و کند  متهمش تا بود برگشته یگارودیس

 نیا تمام پشت دانستیم خوب  که البته!  بگذرد کنارش از ساده 

!  نبود ردنوخ  شکست آدم هم فرهان اما.  است اریخشا کارها

 : دی کش رونیب التیخ و فکر از را او ارغوان یصدا

 .  یمرس شمیم اده یپ جا نیهم من -

 : دیچرخ سمتش به ارغوان. کرد متوقف  ار نیماش فرهان

 .  ریبخ شبتون - 

 . ینکن رید صبح -

 . چشم-

 از.  بود دنبالش فرهان نگاه .  شد اده یپ بلفاصله و گفت را نیا

  جاسوس و دروغگو نظرش از دیبگو او به که گذشت  ذهنش

  دست  شیبرا که  او به و داشت نگه بسته را شیلبها اما.  ستین

 گاز پدال یرو  را شی پا هیثان  چند از بعد.  ندام ره یخ دادیم تکان
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 که انگار ؟ بود متفاوت آنقدر چرا.  کند جا از را  نیماش و فشرد

 برود و زدیبر هم به را اش یذهن معادلت تمام  تا بود آمده  فقط

  یعذرخواه که بکشد نشان و خط دخترک یبرا بود آمده ! 

  اش یزبان بلبل قامانت و بترساند مرگ حد سر تا را  او که!  کندینم

  کار سر  را دخترک نرمش تینها با عوض در اما.  ردیبگ را

 بود کرده  رفع هم را اتهاماتش تمام بلکه!  چیه  که بود برگردانده 

 ؟ بود شده  رحم دل انقدر یک از !؟ بود و شده  مرگش چه. 

  که داشت حق  اصل .  بود رفته هم در شیابروها افکار نیا از 

 و گشتیبرم کارش سر زودتر دخترک دیاب!  دهد  نشان نرمش

  یشتریب یگرفتار شی برا یگارودیس آنکه از لب ق را ساختمان آن

  که بود شده   تر راحت الشی خ حال ! دادیم لی تحو   کند درست

 .  ستین لیدل ی ب ارغوان حضور

************** 

 در فرهان که البته.  شد امضا  فرهان و ارغوان ن یب دی جد قرارداد

  با قرارداد بند  بند سر شخصا که دی دی نم خودش  تیشخص و شان

  که بود گرفته عهده  به را فهیوظ نیا ماهان!  کند بحث دخترک

  گل ماهان دن ید با اصول . بود کرده  هم تر خوشحال را ارغوان



 

875 
 

 مهرسا .  مسلخ

 البته.  بردیم ادی از را مکان و زمان کل به ،  شکفتی م گلش از

 یبندها تک  تک و بخواند را داد  قرار کل تا بود حواسش بار نیا

  داشت مشکل هم کدام هر با! بگذارد  نیب ذره  ری ز را قرارداد

  غر هم باز اما. برساند جنون مرز به را ماهان  تا زدیم غر آنقدر

 امر امر و شده  می تنظ شیپ از قرارداد . نداشت یا  ده یفا  شیزدنها

 !  بود ایآر فرهان

 بندها از یکی  در هم را ارغوان شدن ابیغ حضور یحت بار نیا

  را خانه از خروجش و ورود تا  بود کرده  موظف کتبا را او و آورده 

  نیا زدن دور  یبرا یراه چیه گرید حال .  بدهد اطلع فرهان به

 ساختمان همان به محدود را  او بندها از گرید یکی!  نداشت بند

 ساختمان و ساختمان یپشت قسمت یعنی.  کردیم باغ یانتها

  ارغوان یبرا  بهشان دنیکش  سرک که ییجاها تمام و یاصل

 ممنوع هم قبل  که چند هر.  بود شده  وعممن کل به  بود ندیخوشا

 یکم فرهان دی جد قرارداد در حداقل داشت دیام ارغوان اما بود

  زیچ همه.  بود نشده  عوض یزیچ کل در اما. د ه د نشان نرمش

 به که ارغوان ی الزحمه حق   پرداخت قسمت جز به بود همان

  در هم آن.  شود هیتسو ماه  همان آخر تا بود قرار کار نایپا یجا
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 همه از و است اتمام  به رو کار بدهد  صیتشخ فرهان که یصورت

 ساسحا عمل . بود یعصبان ارغوان!  دارد کامل تیرضا زیچ

. بود نشده   عوض  شیبرا یز یچ. است خورده  دست رو کردیم

  کشانده  باغ خانه آن تا دوباره  را او دروغ ی وعده  به که انگار

  به تن گرید بار  شد باعث پدرش برگشت فکر وجود نیا با. بودند

  از بعد خجسته که بود ده یرس او به خبر.  بدهد قرارداد یامضا

 وساطت با هم  آن تازه  شده  ج اخرا کار از اش یخرابکار نیآخر

  اشتباهش نیا از ساده  نداشت امکان فرهان که وگرنه ینبو

 !   بگذرد

 در که یخصوص  و کوچک جشن با رشاک ی دوباره  شروع

  هم آن.  شد  شروع بودند داده   بیترت شیارب کاره  مهین ساختمان

  فرهان ای ینبو ی کله و سر مبادا تا شادمان یدادنها   کیکش با

  را یکس توجه  تا کردندینم صدا  و سر هم آنقدرها یحت ! شود دایپ

 بر از فرخنده  و شادمان با همراه   کارگرها تمام اما.  کنند جلب

  و قرمز کبادکن ییچندتا  شیبرا یحت.  بودند خوشحال  گشتش

  که هر.  بود کرده  ذوق دنشانی د با ارغوان که بودند ده ی خر دیسف
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 دست اما!  است  هسال ۱۰ ی  بچه دختر کردیم  الیخ دانستینم

 . بود کارها نیا عاشق .  نبود خودش

 دلش چقدر  که بود شده  متوجه تازه  کارش ی  دوباره  شروع با

 یبرا و وارید یرو زدن طرح یبرا.  است شده   تنگ آنجا یبرا

 . خانه آن بیعج یآدمها با  زدن کله او سر

 گرید بیترت نیا به و ردیبگ را خجسته یجا  بود قرار فرخنده 

  هم.  بود بهتر هم  ارغوان یبرا. شدینم خانه وارد یدیجد یروین

 جمع نظرش به یول داشت دوست را فرخنده  هم و شادمان

 داشت انتظار!   بود ختهیر هم  به باغ خانه خوشحال یانهاهبنگ

 بود ۶ ساعت! کند اضافه جمعشان به گرید خوشحال کی  فرهان

  به امشرآ  در که  بود ارغوان نوبت حال  و رفتند  کارگرها که

  گشته را جا همه بود،  کلفه نکشیع نبود از. برسد شیطرحها

  واری د به نگاهش تسد به قلمو. بود نکرده  دایپ آن از یاثر اما

  گوش شدیم پخش  لشیباوم از که یشاد آهنگ به و شده  ره یخ

 نفسش .  ببرد شی پ را کارش توانستینم کردیم چه هر اما.  دادیم

  لیتعط را کار زودتر یکم اول روز داد حیترج و  فرستاد رونیب را

 به ینگاه پنجره  از حال همان در و کرد جمع  را لشیوسا.  کند
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 از یکی ی رو نشستن دلش چقدر.  ختداان  ساختمان پشت

  دستور و ییکذا قرارداد ادی به باز.  خواستیم را آنجا یهایصندل

  به را ها پله ،  بود مردد نرفتن و رفتن نیب هنوز.  افتاد فرهان

 یبرا یا  کننده  قانع لیدل کردیم یسع و رفتیم نییپا یامرآ

 در ساختمان پشت از سر ده ینکش هیثان به و  کند دای پ خودش

  گرفته را شمی تصم گذاشت آخر ی پله یرو که  را شیپا.  اوردیب

  خانه سر به ییبل  ای بزند گاز را نشیزم از یا تکه  نبود قرار.  بود

 !  اوردیب

  مردد نزدن و زدن  لبخند نیب و شده  باز هم از جانیه پر شیلبها

  با. رندیبگ را مچش لحظه همان دیترسیم که انگار.  بود مانده 

 ! بگذرد  قسمت  آن به رفتن ریخ از نداشت الیخ  هم  باز وجود نیا

  سبز مقابلش فرهان زد رونی ب ساختمان از که  یا لحظه درست

 :  گفت زده  وحشت و کرد   حبس را نفسش ارغوان.  شد

 !   خونه  رفتمیم مداشت -

  شدن دستپاچه نیا کردیم احساس .  دیپر بال  فرهان یابروها

 .  ستین یعیطب
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 ؟ کو سلمت -

 کرده  گم رد  کردیم احساس.  فرستاد رونیب را  نفسش وانارغ 

.   بود ده یرس فرهان بزند یگند   آنکه از قبل شکر   خدارا!  است

  به رفتن ن یح را مچش اگر که کند فکر نداشت دوست یحت

  با!  کشتیم را او حتما!  شد یم چه گرفتیم ساختمان پشت

 عیسر و آمد  رونیب التشیخ و فکر از فرهان یصدا دنیشن

 :گفت

 ! سلم -

 آرام.  بود کرده  بقل  هم در کمر پشت را ش یدستها فرهان

 خانه به زودتر امروز.  شد کی نزد او به یکم و برداشت یقدم

 کار ی حوصله که انگار...  شدبا نداشته کار آنکه نه.  بود آمده 

  دانستینم اصل .  خواستیم استراحت  دلش هم دیشا!   نداشت

  تکان ارغوان یبرا  را سرش!  است شده  خانه یراه  چه یهوا به

 !  یریم زود یدار!  سلم -: کرد زمزمه و داد

 :  گفت تعارف یب باشد شده  باز دلش و درد سر  انگار که ارغوان
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  ستین که نکمیع اصل .  دادم دست از تمویخلق گفتم که من

 اما کنم کامل رو وارید یرو طرح خواستم.  بزنم طرح تونمینم

 - که نشد

.  رمیم دارم زودتر ساعت مین.  رماینم زودم یلیخ البته.  نشد 

 .  مونمیم شتری ب بزنم طرح بتونم اگه فردا شال یا

  جعبه بود شده   قلب کمرش پشت که فرهان یانگشتها انیم

 :  برداشت جلو به گرید یقدم.  کردیم یی خودنما یکنیع

 ؟ هیچ مشکلت!  ستین فیضع که چشمات -

 ی شهیش.  ستین فیضع دخترک یچشمها دانستیم خودش 

.  بدهد لشیتحو امروز تا بود کرده  درست را نکشیع ی شکسته

 اصل !  زدینم نک یع از یحرف بود بهتر دیشا.  بود مردد هنوز البته

 :  داد جواب ارغوان! ؟ شود چه که کردم درست  را نکتیع دیبگو

 !  ست ین چشم بودن فیضع واسه فقط که نکیع - 

 .  ندهد ادامه داد حیترج فرهان که بود بیجع  آنقدر  شیحرفها

 :  تگف  عوض در

  ؟ بود یچ قرارمون.  ینزد  زنگ صبح -
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 امضا قرارداد دیبا مثل.  نمتون یبب نجایا قراره  کردم الیخ -

 !  فردا از شال یا.  شدم کار سرگرم بعدشم گهید.   هم با میکردیم

 :  کرد گره  ابرو فرهان

 .  بکن رو گفتن بهت که یکار ممنوع یتراش بهونه -

 کنار از ساده  اما ارغوان.  بود خیتوب از پر لحنش.  بود شده  تلخ

 : گفت بلفاصله.  نگذشت فرهان یعصبان یصدا

 ...  گمیم  هم شما به.  گفتم ماهان به - 

  فرهان یابروها ! کردیم صدا یناظر یآقا را او دیبا! ؟ ماهان

 : دآم حرف به توجه یب ارغوان.  شد گره  شتریب

 رو مونساخت  نیا مقرر موعد سر و دمیم انجام کارمو من -

 ..  که بهتره  پس.  دمیم لتونیتحو

 عکس یک ینزد نیا به ارغوان.  آمد یم جلو آرام آرام فرهان

 :  گفت ی خونسرد با فرهان.  کرد سکوت و ددا  نشان العمل

 ؟ یچ که بهتره  -

.  داد قرار نفرها و خودش نیب و  آورد بال  را شیدستها ارغوان 

 :  گفت حال همان در
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 !  مینش کینزد هم به انقدر  که بهتره  -

 . ستادیا  حرکت از فرهان

  ؟ بود  نیا حرفت -

 داد و مینکن دعوا بهتره  نکهیا و!  ها هیما نی ا تو یزیچ هی -

 .  مینزن

 !  بزنه داد من سر نداره  جرات یکس -

  با انارغو.  بود بسته نقش فرهان یلبها ی  گوشه یشخندین

 :  گفت یخونسرد

 خشونت به چه منو که وگرنه د یبود  شما منظورم مورد نیا تو - 

 ! 

 سکوت نشانیب هیثان چند.  بود  فرهان یچشمها  به ره یخ نگاهش

  آورد جلو را دستش و گذاشت کنار را دشیدتر فرهان.  شد برقرار

 :  گرفت ارغوان سمت به را نکیع ی جعبه و

 ! ندازه یم راه  تو کار نیا نیبب - 

 !  ؟ بود ده یخر  نکیع شی برا.  انداخت جعبه به ینگاه ارغوان 
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  ؟ دی دیخر شما -

 :گفت کلفه فرهان

 . کن  بازش ریبگ -

  بود عادتش کدختر  که انگار!   نداشت دادن حی توض ی حوصله 

  را جعبه و برد جلو را دستش ارغوان!   بزند حرف  یکار هر از قبل

.  کرد باز را آن اطیاحت با.  دیکش رونیب فرهان یانگشتها نیب از

 رونیب یسم مار ،  نکیع یجا  به آن از تداش انتظار که انگار

  نکیع یناباور کمال در اما!  نبود دی بع فرهان  از که البته!   بزند

 :  شد باز خنده  به شیلبها و دی پر بال  شی ابروها.  دید  را خودش

 ! منه نکیع نکهیا -

 با. زد چشم به و آورد رونیب را نکشیع که  دینکش هیثان به 

 : آمد حرف به جانیه

 ؟ دی کرد داشیپ یچجور.  کردم گمش  شهیهم  واسه دمرک فکر

 !   گرده یبرم تمیخلق دوباره  خدا یوا ؟ اصل  بود کجا

 نگاه !  داردیم  بر سنگ پاره  دخترک عقل کردیم  ساحسا فرهان

 :  گفت و انداخت او به یه یسف  اندر عاقل
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 انجام درست کارتو!  یندار یا بهونه گهید.  نکتیع از نمیا -

  ؟یدیفهم.  بده  لیتحو  رو نجایا مم یتا سر بده 

  را خودش یگرید حرف بدون فرهان.  داد  تکان سر  ارغوان

 :  گفت حال همان در.  شود  رد رکدخت کنار  از تا کرد مجبور

 !  استخر رمیم.  اره یب وه یآبم برام بگو ینبو به یریم یدار -

 : گفت دل  و جان با ارغوان

 . حتما!  چشم - 

 و حیصح  را نکشیع فرهان  کردینم رباو هنوز و بود خوشحال

 سالم 

 سر به ییبل  که  بود بدذات آنقدر نظرش به.  باشد داده  لشیتحو

 کردیم یسع.  رساند استخر به  را خودش فرهان.  اوردیب نکیع

  فراموش را کرده  دایپ راه  سرش به که یالتیخ  و فکر و ارغوان

  که چه هر کرد یسع و رساند آب به را اش خسته  تن |!  دنک

 یاشیع و ساینک یحرفها مثل !  ببرد  ادی از را گذرانده  سر از امروز

  از!  بود زیعز جان که دروغش یقسمها و ماهان ای ،  را شیها

 حال به یفکر دیبا حال .  بود  هم  دستوراتش و نهیتهم یطرف
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  هم گرید طرف از و کردیم  برسد هفته آخر بود  قرار که یبار

 !   بودیم اش یبعد  یقدمها و اری خشا  به حواسش

 ینبو از یخبر  اما رساند یاصل ساختمان به را   خودش ارغوان

 و زد صدا را او یبار چند.  برود داخل که نداشت  هم اجازه  نبود

 : رفت ینگهبان اتاقک سمت به نگرفت یجواب یوقت

 ؟ ستی ن ینبو یآقا - 

 جواب دیدیم ونی زی تلو کشیکوچ اتاقک در و ده دا لم که فرخنده 

 :  داد

  ؟ یدار  شیکار.  رفت الن نیهم-

 به یعنی.  ببره  براش بگم ینبو به گفت.  خواستیم وه ی آبم آقا -

 ؟  رفته و نگفته آقا

 :  گفت بلفاصله بود تماشا محو که فرخنده 

 ...  رفت داشت عجله...  دونمینم ؟ نگفت...  گفت چرا -

 : گفت  ارغوان

 . .استخره  تو.  ببر براش وه یآبم  وانیل هی پس - 
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 جلو یصندل یرو  را خودش کلفه و رفت هم در فرخنده   صورت

 : زد غر فوتبال کنانیباز به رو حال  همان در.  دیکش

 !  نکرد گل و تک  به تک!  خدا  تورو رو یزاب -

 :  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 ؟ گمیم یچ ی دیشن فرخنده  -

 : گفت حال همان  در ده فرخن 

 ... مبریم باشه ؟ گهید آب.  آره  - 

 ! هست حواست مشخصه قشنگ -

 :  آمد حرف به گرید بار.  شود  خیتوب نداشت  الیخ ارغوان 

  هم با رو تو منو اونوقت.  ها  شهیم یشاک ینبر وه ی آبم براش -

 ؟ ید یفهم!  خوره یم

 :  گفت مستاصل  فرخنده 

 .  ماینیبب میخواست یباز به بابا یا -

 تو خونه اومده  سر دو وید!  برادر یدار یامن دل چه ماشال  -

 !  یراحت که خدا به ؟ فوتباله  شیپ | دلت
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 :  داد جواب ارغوان ی طعنه به  توجه یب فرخنده 

  ؟ یبریم براش تو  غوانرا جون -

 : د یپر جا از ارغوان

 ؟  یشد خل ؟ می بکن خودمونو گور خودمون یخوایم! ؟ من -

  هم ینبو.  خدا امون به کنم ول رو نجایا تونمینم که من آخه - 

 .  که شیشناسیم!  کشتمیم نهیبب منو اگه اصل  یعنی.  ستین که

  .کشهیم دومونو هر  که نهیبب منو اگه باش مطمئن - 

 . نتتیبینم کنهیم شنا داره .  برو یواشکی یجور هی -

 ...  ادایب سرم ییبل  اگه خدا به -

 پر یبطر به معمول  یاصل ساختمون تو برو .  شهینم تیزیچ -

  کن پر وه یآبم وانیل هی اونجا از.  هست  خچالی  تو یعیطب وه یآبم

 . براش ببر

 دیبا چرا.   بود برگشته کارش سر تازه . بود مردد هنوز ارغوان

 : آمد حرف به  هم باز فرخنده ! ؟ دیخریم جان به  دیجد یدردسر

 !  مایش بدبخت ینزن  دست یزیچ به  ارغوان فقط -
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 ....  اره یب سرم ییبل  اگه خدا به -

 تا یول.  رفتمیم خودم که تونستمیم اگه. برو.  گهینم یزیچ -

 . نهیانقو جز.  رونیب امیب اتاق نیا از تونمینم ادین شادمان یوقت

 یفضول فکر اما!  بود تر سخت و سفت که ارغوان یبرا نی قوان

.  نداد را او هب مخالفت ی اجازه  فرهان ی خانه در کردن

 : گفت و داد تکان سر نامطمئن

 !   تو یپا شد یچ هر فقط.  برمیم براش من.  هباش - 

  ببر زود رو وه یآبم.  نکن هم یفضول  ،  نزن یزی چ به دست تو -

 !  یراحت نیهم به.  برگرد و

 ی خانه سمت به نامطمئن ییقدمها با و داد  تکان سر  ارغوان

!   ستین عاقلنه اصل  کارش دانستیم هم خودش.  رفت فرهان

  دیترسیم خانه آن نیقوان نقض از ه فرخند که اندازه  همان به

  در ترس نام به یزیچ که انگار اما.  دیترسیم دی با هم ارغوان

 ! نبود  وجودش

 که یجانیه با بعد.  دیکش ق یعم نفس و  ستادیا در مقابل 

 . گذاشت  خانه به قدم بود کرده  سرحالش
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 زیچ همه.  گذاردیم خانه آن به قدم که دباش  یاول بار انگار

.  دیکوبیم نهیس  به آور سرسام قلبش .  بود بیعج و دی جد شی برا

  هم آن!  کندیم یخطرناک کار  چه که دانستیم خوب خودش

 شده  متعهد و  کرده  امضا را دی جد قرارداد امروز نیهم که یوقت

 درست الن اما!  فتدین ساختمان آن به هم نگاهش  یحت بود

 !  بود گرفته قرار خانه کوچک و  گرد لبی طوس

 وارد حال  و کرد رد را یلب.  رفت  جلوتر و داد ی تکان شی پاها به

  به لباس ضی تعو یبرا قبل ی  دفعه که ییراهرو.  بود شده  خانه

  راهرو آن مخالف یجهت بار نی ا و گذراند نظر از را بود رفته آنجا

.  بود شده  عوض  کل به خانه  دمانیچ تولد شب.  برداشت قدم

 زیچ همه.  ندیبب را خانه یاصل دمانی چ توانستیم بهتر الن اما

 نیا.  ساختمان یرونیب رنگ  مثل درست.  بود دی سف دست کی

  ترس اما چرا دینفهم!   ساندرتیم را ارغوان یکم خانه یرنگ کی

 و کند گرد عقب لحظه همان بود بهتر دیشا.  نشست دلش به

 چه فرهان است ممکن که بود افتاده  رفک ن یا به تازه .  برود

 سالن وسط درست که یزمان هم آن!  اوردیب سرش به ییبلها

 گذشتیم سرش از که یفکر برخلف.  بود ستاده یا اش خانه
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 بر بار کی هیثان چند.  رفت جلوتر و خورد یتکان  شیپاها

  فرهان دانستیم نکهیا با. کردیم نگاه  را سرش پشت و گشتیم

  وحشت هم باز اما بکند دل استخر از ها یزود نی ا به ستی ن قرار

  که ییها پله  به و کرد رد را خانه بزرگ سالن.  داشت را شن دید

 یا لحظه.  دیرس رفتیم بال  ی طبقه سمت  به و خورده  چیپ

  که انگار سرش در ییصدا اما  شد ده یکش سمت آن  به شیپا

 . بود آورده  ادشی به را آمدنش   آنجا لیدل

  اه پله کنار از درست و گرفت ها پله از نگاه  بالخره  یلیم یب با 

 و شد ییراهرو وارد.  کرد دای پ را آشپزخانه به دنی رس ریمس

  جانآ ایآر  فرهان یبرا دی شا.  رساند آشپزخانه به را خودش

 ی خانه ی اندازه  به درست  آنجا  ارغوان یبرا اما بود  آشپزخانه

 یمربع بزرگ  کانتر.  بود مانده  باز دهانش!   ماندیم خودشان

  را یکس هر آنجا.  کردیم ییخودنما آشپزخانه وسط درست شکل

 !   اوردی ب ذوق سر یآشپز یبرا توانستیم

 که ار آنچه هنوز انگار.  د یکش وسط کانتر یرو  را انگشتش

  کرد رها کانتر یرو جا همان را  اش کوله!  بود  نکرده  باور دیدیم

  کرد یسع.  رفت لخچای سمت  به و داد تکان  شیپاها به ، 
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. دیایب رونیب مبهوت و مات حالت آن از تا  ببندد را دهانش

.  بود ارغوان یاهایرو به هیشب یزیچ فرهان یزندگ قتیحق

.  کردیم احساس تشگوش و  پوست تمام با را یطبقات اختلف

 فرهان روز شبانه کی خرج دیشا  که یپول خاطر  به ها ماه  پدرش

 .. او یزندگ آنوقت بود یفرار باشد

  را یزندگ نیا افسوس کرد یسع و فرستاد رون ی ب را نفسش 

  اش یزندگ هم او.  کردیم کسب تیموفق هم او بالخره !  نخورد

 :  کرد  زمزمه خودش با.  ساختیم را

 !  خرمیم  نیهم مثل خونه هی یروز هی -

 . کند تلش شهی هم از شتری ب کرد عهد  خودش با لحظه همان

 در.  بردارد آشپزخانه زدن دی د از تدس داد تیرضا بالخره 

  همانطور درست.  کرد دایپ را وه یآبم یبطر و دکر  باز را خچالی

 وسط کانتر یرو را آن.  بود  کرده  اش ییراهنما  فرخنده  که

  آن خانم را خودش و زد سرش به یا لحظه و ت گذاش  آشپزخانه

.  اوردی ب شوق  سر توانستیم را یزن هر خانه نیا.  دید خانه

  الاحتم که نتهایکاب از یکی سمت  به و نشاند لب یرو یندلبخ

 ینتهایکاب.  نکرد دایپ یزی چ اما رفت باشد آنجا  وانهایل دادیم
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  دایپ یوانیل توانست بالخره  تا کرد  باز هم سر پشت هم را یبعد

. گذاشت آبمیوه  بطری کنار  درست کانتر یرو هم را آن.  کند

 ،  نتهایکاب سمت.  دیچرخیم جا  همه سرش و کرد یم پر را وانیل

 یا لحظه که  گذراندیم نظر از را زیچ همه...  خچال ی ،  گاز ،  فر

  را خودش بلفاصله.  شد وانیل اتیمحتو شدن زی سرر متوجه

 : زد لب  و دیکش عقب

 ! ینتلع -

  کردن  دایپ یبرا بلفاصله و گرفت بال  را یبطر بلفاصله

.  کرد دایپ یا شهوگ  را آشپزخانه دستمال رول.  دی چرخ دستمال

.  انداخت  اش یخرابکار هب نگاه  و کند آن از برگ چند عیسر

 : کرد زمزمه

 ! ؟ یکن  یفضول یخرابکار بدون یتونینم!   بزنن گندت -

  را همه کرد یسع.  بود ختهیر مه نیزم یرو  وه یآبم از یکم

.  بود گذاشته جا به خود از یچسبناک  رو نیزم ی رو اما کند زیتم

 :  کرد رغرغ خدش با

 !  گهید هیعاد ی هخون هی! ؟ یکنیم رفتار ها ده یند مثل چرا -
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.  کند آرام نطوریا را خودش کردیم یسع اما نبود یعاد که البته

  لیوان دور  را دستش و کرد  تیهدا بخچال داخل  به را یبطر

 اما بود تشیمامور کردن تمام و  رفتن قصدش.   کرد حلقه وه یآبم

  رها کانتر ی رو را وانیل و شد عوض مشیتصم آخر ی لحظه

  خودش با رفتیم رونیب آشپزخانه  زا که حال همان در. کرد

 : کرد زمزمه

 !  خوره یبرنم ییجا به که کیکوچ نگاه  هی -

 آشپزخانه از  رونیب به را خودش زده  جانیه دوباره  فکر نیا با 

 نییپا ی طبقه که یاتاق ی بسته  در به ینگاه بار نیا و رساند

  فرهان  تولد شب همان.  آورد  یم ادی به را اتاق آن.  انداخت بود

  آن فکر تا  داد تکان را سرش...  و بود ده یکش اتاق داخل را او

  آن به چرا اصل  ؟ بود شده   وانهید.  برود رونی ب سرش از شب

  انهیمبتد آنقدر فرهان حرکت نظرش به ؟ کردیم  فکر ییکذا شب

 به شب آن تا اگر هبلک بود  نکرده  قانع را او تنها نه که بود

 شده  مطمئن حرکتش نآ با  ،  داشت شک شده  ده یشن یحرفها

  در از!  است موافقش  جنس به  اش یجنس شیگرا  فرهان  که بود

 آنکه بدون.  رفت بال  را ها پله بلفاصله و گرفت  چشم اتاق
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  کند دور طبقه  آن از را او مغزش یصدا ای بدهد دست از را وقت

  هم آنجا دمانیچ و مبلمان.   گذراند نظر از را بال  بزرگ سالن! 

  خانه دیسف دمانیچ یرو فرهان بیعج دیتاک نیا.  بود دیسف

 ؟ داشت یخاص لیدل  ای ؟ بود یاتفاق

  و کرد باز بلفاصله را هاآن از یکی.  بود مقابلش در ییتا چند 

  را توجهش که یزیچ.  دیرسیم نظر  به فرهان کار دفتر.  شد وارد

 ییخودنما وارید یرو که  بود خودش یدوکا  بود کرده  جلب

  طرحش از پس.  آمد کش لبخند  به شیلبها ده ارا یب.  کردیم

 متعجب را ارغوان  که بود خلوت آنقدر اتاق!  بود  آمده  خوشش

  گرفته را اتاق یفضا شتریب که یبزرگ زیم و نهکتابخا  کی.  کرد

  بود زیم مقابل هم یراحت مبل دو البته.  بود آنجا لی وسا تنها بود

 و دی کش نقشه آنجا یبرا دلش در.  کردینم پر را اتاق آنقدرها اما

 : کرد زمزمه یسرخوش با و ختیر طرح

 یول داده  پول بهش خدا!  دادنیم من به رو فضا نیا اگه آخ -

 !   گرفته ازش رو قهیلس

 . رفت زیم سمت به و داد تکان تاسف ی نشانه  به را سرش



 

895 
 

 مهرسا .  مسلخ

  را اش یفضول و بکشد رونیب را زیم یکشوها آمد ینم بدش

 ضربان یکم اگر.  بود نشده  راحت  هم آنقدرها اما.  کند لیتکم

 یرو دستش! کردیم هم را  کار نیا دیشا گرفتیم آرام قلبش

  کنارش از بدهد کشو به یتکان آنکه بدون اما د ی لغز اول یکشو

  تا کرد باز  را در چند فرهان اتاق کردن دای پ یبرا.  گذشت

  و بزرگ تخت یرو و زد اتاق در یچرخ.  کرد دا یپ ار آن بالخره 

  که دینکش هیثان  به اما.  کرد پرت را خودش اش یداشتن تدوس

 یرو از را خودش  بایتقر آمد یم نییپا از که یی صدا دنیشن با

 : کرد زمزمه خودش با.  انداخت نییپا تخت

 ؟ بود  یچ یصدا -

  فرهان ی  هخان وسط بود ده یفهم تازه  که انگار.  شد هراسان

 یب را دستش!  تسین دور ساختمان نیا از آنقدرها  او و است

.  برداشت  اتاق در سمت به یقدم و گذاشت  قلبش یرو اراده 

  کردن صحبت یصدا توانستیم حال  و شد تر بلند زمزمه یصدا

 بال  ی طبقه به که انگار.  بدهد صیتشخ لشیموبا با را فرهان

 ! د بو  ارغوان که ییجا درست. آمد یم
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  دی کوب سر یو ر را شیدستها و کرد رها را در ی ره یدستگ ارغوان

 : زد لب رفته وا

 !   ارغوان یشد بدبخت -

 جا در د یدیم را او فرهان اگر.  فتدیب هیگر  به بود مانده  کم

 رد هنوز.  بدهد انجام را کار نی ا که بود رحم یب  آنقدر!  کشتیم

 نیا!  کردیم  ییخودنما ارغوان یبازو یرو دستش فشار یکبود

  شدیم یعصبان آنقدر امطمئن.   شدی نم ختم کوچک رد کی به بار

  بار نیا که  البته!  برود رونی ب در نیا از زنده  او ندهد اجازه  که

  به و بود گناه  یب دخترک قبل ی دفعه چه هر.  داشت حق 

 ! بود مقصر  بار نیا بود شده  هیتنب اشتباه 

.  کند یمخف را خودش کجا د ی با دانستینم و د ی چرخیم اتاق در

 ی هیزاو.  دیخواب نیزم یرو  و دیکش تخت پشت را خودش

.  دی دینم را او آمد ینم تخت کینزد  تا که بود یجور تختش

 . بود افتاده  لرزش به ارغوان بدن تمام

  بند را ارغوان نفس بلندش یصدا  و گذاشت اتاق به قدم فرهان 

 :آورد
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 . باشه  ستحوا.  ادیم بار شب ۱۲ ساعت پنجشنبه -

 با.  بود رده وآ بند را ارغوان نفس سکوتش و  داد  گوش یکم

.  بست محکم را شیچشمها ارغوان  شیحرفها ی دوباره  شروع

 در یگرید یجا  از سر شیچشمها بستن با کردیم الیخ که انگار

 . شود یم تمام کابوس نیا و آورد یم

 نماها باشه حواست ؟ یدیفهم.  یمسئول تو فقط  کار نیا تو - 

 .  نفهمه یچیه

  را شیگوشها داشت دوست  ارغوان.  ماند ساکت گرید یکم

 یم در سر دینبا هم ماهان یحت که یکار نیا از حداقل تا ردیبگ

  را زیچ همه وضوح به . بود ممکن ریغ اما!  نشنود یزیچ آورد

 ی مردانه راهنیپ رفت  کمدش سمت به فرهان.  دیشنیم

 : گفت حال همان در و کرد انتخاب را یدیسف

 یکن فرض مرده  دی با خودتو ادیب در توش از یگند  اگه.  خوبه -

 ! 

  ارغوان نفس آخرش حرف با.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا

.  بترسد داشت حق  البته!  بود کرده  دیتهد را او که  انگار.  آمد بند
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! بود  گرفته  اطلعات خودش ی اندازه  و حد از شیب مطمئنا

  انتخاب یشلوار بار نیا و انداخت تخت یرو  را راهنیپ فرهان

 برقرار سکوت حال .  انداخت تخت یرو فاصله انمه از و کرد

 یپا یصدا.  ترساندیم شتریب را ارغوان که  یزیچ.  بود شده 

 کردیم شکر  را خدا دیبا.  شودیم دور او از که  دی نشیم را فرهان

 !   بود امده ین  تخت کی نزد که

.  بود شده  اش تشنه.  بست را در و زد رونیب اتاق از فرهان

 یغامیپ ینبو  البته.  بود نشده  استخر در اش وه یآبم از یخبر

 ش ی برا

 با شده  مجبور و آمده  شیپ شی برا یکار بود گفته و فرستاده 

 و فرهاد به یسر تا بود زده  رون ی ب استخر از زودتر . برود عجله

 و گفتیم  مه نهیتهم یبرا را کارها زیر دیبا البته.  بزند زیعز

  دی ترد که ی زیچ!  دیبریم دشانیجد ی معامله از را ساینک یپا

 ! دهد  تیرضا آن  به نهیتهم داشت

 یکم اطیاحت با  دیپر جا از بلفاصله در یصدا دن ی شن با ارغوان 

  با و فرستاد رون ی ب را نفسش.  بود یخال اتاق.  آورد  بال  ار سرش

 : کرد زمزمه ترس
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 …  کن فکر!  ارغوان کن فکر -

 و برود نیی پا  را ها پله بود یکاف. زدیم رونیب  خانه آن از دیبا 

 سمت به داشت بدن در جان  تا آنوقت.  برساند در به را خودش

  کوله.  افتاد اش کوله ادی به لحظه همان!  بدود ینگهبان اتاقک

.  دیچرخیم خودش دور ها وانهی د مثل ؟ بود کرده   رها کجا را اش

 غیج تا گذاشت شیلبها یرو محکم را دستش  آوردنش ادی به با

 : نکشد

 !  کن فرض مرده  خودتو.  دختر نبزن گندت -

 وانیل کنار درست.  بود کرده  شی رها آشپزخانه کانتر یرو 

  وحشت آنقدر!   دینرس هانرف  دست به وقت چی ه که یا وه یآبم

 نیا با!  است شده   سر شی پاها کردیم احساس که  بود کرده 

 رونیب یک سر .  کرد باز را اتاق در و ددا یتکان خودش به وجود

  در را ها پله ریمس بلفاصله.   نبود فرهان از یخبر  هم باز دیکش

 داشته را شی هوا خدا گرید بار  کی داشت امکان.  گرفت شیپ

 سمت به اصل  ای.  ندی نب را اش کوله فرهان مثل  ؟ باشد

 :  کرد زمزمه  خودش با ارغوان.  نرود  آشپزخانه

 ! کنم  یزندگ آدم مثل بعد به نیا از دمیم قول -
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  را آشپزخانه راه .  ندیبب را فرهان  توانستیم اه پله یبال  از 

 شدن ده یکوب هم  به یصدا لحظه کی انگار که گرفتیم شیدرپ

 ارغوان.  گرداند عقب به را سرش. کرد جلب ار  توجهش اتاق در

  فرهان بار نیا.  شود ده ید  مبادا تا دیکش کنار یکم  را خودش

 اتاق سمت به و گرفت شی پ در را آشپزخانه خلف یریمس

 شکر ی سجده  توانستیم لحظه همان ارغوان.  رفت رختکن

  نداشت دوست هم او.  بود ده ی شن را شی صدا خدا که انگار!  کند

 ! شود مرگ جوان سن آن در کدختر

 اطراف به ینگاه. کرد باز را  در و رفت اتاق سمت  به فرهان

  بسته باعث دی شد باد. شد مانده  باز ی ه جرپن  متوجه و انداخت

 استفاده  فرصت از ارغوان.  بست را پنجره .  بود  شده  در شدن

  زدیم تند قلبش. رفت آشپزخانه سمت به عیسر یی قدمها با و کرد

  و شد آشپزخانه وارد.  آمد ینم بال  یحساب و ستدر  نفسش. 

  آغوش در را آن و زد چنگ کانتر یرو از را اش کوله بلفاصله

  را فرهان یپا یصدا که گردد بر را آمده  راه  خواست.  گرفت

 او و رودینم راه   خانه در پابرهنه حداقل  که کرد شکر خدارا.  دیشن

 !   بشنود تواندیم را شیپا یصدا یراحت به
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 از تا کردیم صبر دیبا فقط.  شد یمخف کانتر پشت لحظه همان

  آن گرید نظرش به حال !  برود رونیب ییکذا ی آشپزخانه آن

 !  نداشت هم  را اول ییبایز

 ی وه یآبم وان یل متوجه اول نگاه  با و شد آشپزخانه وارد فرهان 

  در تمرکز ی نشانه  به شیابروها.  شد کانتر یرو آماده  و حاضر

  آنقدر.  نبود دیبع اصل  ؟ بود کرده  آماده  شیبرا ینبو.  رفت هم

 او از هم  نیا از کمتر که  بود اصول و برنامه یرو شی کارها

 .  نداشت انتظار

 سمت به آنکه  از قبل. برداشت را ناویل و آمد کانتر سمت به

 به. است چسبناک وانیل ی  واره ی د کرد احساس ببرد دهانش

 از بعد.  ندیبب  وانیل ی بدنه یرو ار وه یآبم یفیکث  رد شدیم یخوب

 : د ی غر.  شد کانتر یفیکث متوجه آن

 ! ده ینم مجاان  درست کارشو گهید ام ینبو - 

 نشسته پا دو  یرو هک همانطور فرهان یقدمها  حرکت با ارغوان

  دور را کانتر فرهان . کند حرکت او جهت خلف  کردیم یسع بود

 به که ییجا درست.  برود ییظرفشو نکی س سمت به تا زد

.  دیچرخ ارغوان  فرهان یپاها حرکت با.  بود کی نزد ارغوان
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 مقابل هم فرهان  دیرس کانتر یانتها به که  یا لحظه درست

  بود شده  مشت اش نهیس یور  دخترک دست.  بود  ده ی رس نکیس

 شیدستها و گذاشت  نکیس داخل اتشیمحتو با  را لیوان فرهان. 

 یاصل یجا به ارغوان و رفت خچال ی سمت به دوباره .  شست را

 فرهان بود یکاف .  داشت فاصله  در با قدم کی.  گشت بر اش

  در  از بتواند ارغوان تا بچرخد باغ به رو ی پنجره  سمت به یکم

 سر را آن و خت ی ر خودش یبرا  آب یوانیل فرهان.  برود رونیب

 .  دیکش

 رونیب را آن  شلوارش بیج از بلفاصله خورد زنگ  لشیموبا

 را آن و کرد رد را تماس حوصله یب نفس نام دنی د با و دیکش

  از دردسر بدون بار نیا هم بلفاصله.  گذاشت کانتر یرو

  نفس کدختر.  گذاشت تنها  را ارغوان و رفت رونیب  آشپزخانه

  آشپزخانه از! بود دنیدو وقت حال .  شد بلند جا از  و دیکش یراحت

  کی. شد ترف یم سالن سمت به  که ییراهرو وارد و رفت رونیب

 دی ند را  آن!  بود قبل ی  دفعه ییکذا اتاق  همان اش یقدم

  که بود سوم ی پله یرو فرهان.  زد رونیب  راهرو از و گرفت

!   بود نفس هم باز مطمئنا.  شد  بلند لشیموبا یصدا دوباره 
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  که یفرهان و ماند ارغوان.  گشت  بر را ها پله کلفه و یعصب

  را ییکذا اتاق همان در فاصلهل ب.  ندیبب را او بود نمانده  یزیچ

 وقت یآنقدر .  انداخت آن داخل بایتقر را خودش  و کرد باز

  تا دارد نگه هم یرو را آن کرد یسع.  ببندد ار در تا نداشت

 یرو سرد عرق کردیم احساس.  نشود باز مهین  در  متوجه فرهان

  توانستینم و بود شده  خشک دهانش.  است نشسته کمرش

  نجات کردیم الیخ که یا لحظه درست . بکشد نفس درست

 . بود شده  دایپ فرهان ی کله و سر.  است کرده  دایپ

!   ادشیفر نه که صحبت. آمد یم آشپزخانه از  صحبتش یصدا

  کردیم احساس.  دیشنینم درست که بود ده یترس  آنقدر ارغوان

 فیضع یصدا!  است داده  دست از را اش گانه  پنج حواس تمام

 زمان هم یصدا  نیا.  شد بلند شیمانتو بیج  از لشیموبا زنگ

  لیموبا یصدا چطور دینفهم ارغوان.  فرهان تماس  قطع با شد

 ده ینشن را شی صدا فرهان بود دوار یام دل ته از فقط .  کرد هفخ را

  که نخورد  زنگ هم آنقدرها که دادیم یدلدار  را خودش.  باشد

!  بود صحبت  مشغول هم خودش.  برسد فرهان گوش به صدا

  در پشت تا ده ی شن ییصدا بود کرده  احساس که فرهان نیب نیا
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  آنجا از هک  قبل ی دفعه اتاق در کردیم احساس.  آمد اتاق

 به در حالت رییتغ و صدا به توجه یب.  است بوده  بسته گذشته

 . رفت ها پله سمت

 :زد لب اراده  یب و  دیشن را شیقدمها یصدا ارغوان

 ...  یمرس......  خدا یمرس -

  نبود فرهان از یخبر.  رفت رونیب و کرد باز یآرام  به را اقتا در

 که یا پرنده  مثل.  است کرده  دایپ نجات که شدینم باورش. 

 آنکه از قبل اما.  رفت در  سمت  به باشد شده  آزاد  ازقفس

  نیآخر  دادیم حیترج که ییصدا  برسد گرد یلب به شیقدمها

 : داد قرار  مخاطب را او  شنودیم لحظه آن که باشد ییصدا

 ! ؟ عجله نیا با کجا - 

 یکاف فرهان ی جمله کی همان انگار.  بود افتاده  جانش به لرز

  به بود ترسانده  زیگر و بیتعق نیا که آنچه از  شتری ب را او ات بود

 لحظه کی یبرا ،  نزد  قلبش لحظه کی.  ندازدیب وحشت

 انگار اما بست حلقه چشمش  در اشک قطره .  د ینشن شیگوشها

 ده ی ترس نده یآ  اتفاقات اضطراب از.  نبود خودش خواست به که
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 فرهان بلمقا و گردد بر نداشت شجاعت یحت که یآنقدر.  بود

 کجا او دانستیمن اصل .   بزند حرف توانستینم.  ردیبگ قرار

 وقت که ارغوان ؟ بود نرفته بال  ها پله از مگر!  است ستاده یا

 ! بود  جا همه  به حواسش فرار

 قدمش هر یصدا.  آمد نیی پا آرام آرام ها پله یبال  از فرهان

 یحت که دبو ده یترس آنقدر.  ماندیم ارغوان جان به  یا ضربه مثل

 . بود آمده  بند هم زبانش

 عطر.  بود کرده  احساس اش خانه در ار یکس حضور فرهان 

  هم به که یروتخت و کرده  خوش جا اتاقش در که یا وه یم

 او به را ی کس حضور ها هان نش نیا تک تک.  بود شده  ختهیر

 . کردیم یادآوری

.  بود زده  اتشیحدس به یخلص ریت اتاق ی  مانده  باز مهین در

 منتظر ها پله یبال ...  داد بش یفر  بشود که نبود  یکس فرهان

  بود داده  اجازه  خودش به که یا  بهیغر ی کله و سر تا بود مانده 

  ذهنش به یا وه یم عطر آن از.  شود دایپ دیایب اش  خانه وسط تا

 انگار.  کردیم انکار هم باز اما باشد ارغوان دیشا  که بود ده یرس
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 به یکم حداقل !  است شده  عوض ک دختر کردیم الیخ که

 !کردیم اشتباه  اما.  است گرفته  خو خانه نی قوان

 و برده  فرو بشیج در را شیدستها.  بود ستاده یا آخر ی پله یرو

  حرف به حال  همان در! د بو دوخته چشم شده  خشک  ارغوان به

 :آمد

.   یبر ینجوریهم ستی ن خوب ده ی رس خونه صاحب که حال  -

 ؟ ارمیب برات یخوریم یزیچ

.  ندیبب  را انفره  توانستیم حال  و دیچرخ یآرام  به ارغوان 

 شی برا هم آنقدرها ارغوان حضور دیشا.  دیرسیم نظر به خونسرد

  را شیچشمها! بود  ماجرا اول تازه  نیا هم دیشا!   نداشت تیاهم

 رخ به رنگ.  دوخت ارغوان ناراحت و رفته هم  در  صورت به

  توانستیم.  دی د  چشمش در یب خو به را اشک ی قطره .  نداشت

 آنها به توجه یب اما.  ندی بب هم ار شیلبها  ارادی ری غ لرزش

 :  داد ادامه را حرفش

 ؟یخور یم یچ ؟ قهوه  ؟ وه یآبم ؟ آب-
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  دفاع خودش از تا بزند،  یحرف  تا دش  باز هم از ارغوان یلبها 

  نتوانست اما...   کند سبک را گناهانش بار از یکم حداقل تا ،  کند

 یقدم فرهان.  ماند باز مهین  همانطور شیلبها.  دیبگو یمکل 

 .  شد  تر کی نزد یکم و برداشت گرید

 مهمون از.  ستمین یباز مهمون و مهمون اهل ادیز من -

 !   ادینم  خوشم اصل  که ناخونده 

 یکم که  بود کرده  خوش جا شیلبها ی  گوشه یشخندین

 ترش اکسن تر که ییهمانها از.  دیرسیم نظر به زیآم طنتیش

. ببرد جنون یپا  تا ار ارغوان توانستیم اش یالی خیب نیا!  کردیم

  سرک و یکنجکاو وقت را فرهان  ترسناک ی چهره  نیا چرا

 خانه در حتار آنقدر چرا ؟ نداشت  ادی به اش خانه به دنیکش

 قتایحق بود؟ نکرده  فکر اش لحظه نیا به چرا ؟ بود  زده  چرخ اش

 هم حال  و  بود خودش از حماقت!  بود نکرده  فکر  لحظه نیا به

 گرید یقدم فرهان.  نشود باز  گفتن  هب دهانش که داشت حق 

 :  آمد حرف  به حال همان در و کرد یشرویپ

 و گرفت رو  دمش دیبا که هیمزاحم مثل ناخونده  مهمون -

 . رون ی ب کرد پرتش
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!   بود فاصله قدم سه نشانیب که ییجا تا آمد جلو گرید یکم 

  قصد به را دهانش بار نیا.  دیایب حرف به کرد تلش  ارغوان

  تک که فرهان.  دیبگو یکلم نتوانست هم باز اما کرد زاب گفتن

 :  آمد حرف به گرید بار داشت نظر ریز را حرکاتش تک

!  عجیبه یگینم چرا نکهیا.  ی دار گفتن واسه  یحرف هی انگار -

 ؟یترسیم یزیچ از

  را نیا هم فرهان.  زدیم ادیفر  را ترس اش ده یپر یرو و رنگ 

 : کرد باز بل ارغوان!  دانستیم یخوب به

 ... دیببخش - 

 

 نی ا اشتباهش دیشا.  آمد رونی ب دهانش از که بود  یا کلمه تنها

  کلمه نیا از دیبگو توانستیم که یکلمات تمام نیب از که بود

 فقط.  بدهد  نجاتش کلمه نیا  نبود قرار.   بود کرده  استفاده 

  تر پررنگ  را بود نشسته فرهان یلبها ی شهو گ  که یپوزخند

 : گفت و  داد تکان را سرش انفره!  کرد

 ! ؟ داره  ارزش نقدریهم تی زندگ! ؟ همین -
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  سکوت! ؟ نبود رحمانه یب فرهان یحرفها. برد ماتش ارغوان 

 سکوت همه  نیا به عادت فرهان.  شد شیلبها مهمان گرید بار

 بفهماند او به  و بپرد نییاپ و بال  داشت انتظار.  نداشت دخترک

  چشمش در که یاشک و دیببخش نیا اما.  است گناه  یب چقدر که

  فرهان.  بود ختهیر هم به  را معادلتش تمام بود زده  حلقه

 : گفت و تانداخ  اش یمچ  ساعت به ینگاه

 پس.  یباش نداشته یحرف توام  کنم فکر. ندارم وقت یلیخ - 

… 

 : آمد حرف به ارغوان 

 .  نی هم.  بود گانه بچه یولفض به - 

 :آمد حرف به تینها در و کرد اه گن ره یخ او  به یکم فرهان

 !  بکنم موردت در یخوب یفکرا  تونمینم کنمیم کار هر -

  فرهان یکم حداقل تا ردیبگ شاهد را فرخنده  خواست ارغوان

  فرخنده  نداشت  دوست یطرف از اما.  کند باور  را  شیحرفها

  شود کاری ب کار از خودش که  نیهم.  بدهد دست  از را کارش

 به هم را فرخنده  یکاریب وجدان عذاب نستتوا ینم.  بود یکاف
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  حرفش اثبات یبرا که یفرصت و فرخنده  به توجه یب. بخرد جان

 :آمد حرف به داشت

 من اصل .  قبوله دیبگ یمجازات هر!  حقمه د یکن یکار هر -

 !  دیبگ شما یچ هر.  گمینم یچیه

 از گرید یکی هم نیا.  انداخت نییپا را سرش و گفت را نیا

  کردیم شوکه را او که ییآنها از.  بود دخترک ب یعج یرفتارها

 :  دی کش هم در ابرو فرهان

  وارد من یزندگ  تو دنی کش سرک واسه که یکنیم قبول یدار -

 ؟ یشد خونه

 :  داد جواب بود نییپا سرش که  همانطور ارغوان 

  فضولی یعنی.  اومدم یفضول ی واسه فقط من!  اصل  نه -

 ...  شد یفضول   بعدش!  اومدم وه ی آبم یبرا!  نه  که هم یفضول

 راه  اش گونه  یرو حال  بود زده  حلقه چشمش در که یاشک

  نییپا شدیم که ییجا تا را  سرش.  بود آمده  نییپا و گرفته

 البته.  ندینب را شیاشکها و فتدین او به فرهان نگاه  تا بود انداخته

 یخوب به بود شده  بم یکم و گرفته که ییصدا  از هانر ف که
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.  آورد ینم  خودش یرو به هم  باز اما!  شدیم  هیگر آثار وجهتم

 . برداشت  جلو به گرید یقدم فرهان

 ؟ یچ یعنی - 

  یآقا دمید اومدم من دی خوایم وه ی آبم دیگفت شما هکنیا یعنی - 

  تو تفر طونیش.  ارمیب وه یآبم براتون خواستم.  ستین ینبو

  چرا دروغ . نمیبب رو جا همه و بکشم یک سر هی گفتم جلدم

  سرک اتاقتونم  تو.  رفتم  هم بال .  نبود نیی پای طبقه فقطم

 یچ همه رنگ.  ترسناکه خونتون که اومد نظرمم به.  دمیکش

 .  ده یسف یادیز

  هم در منزجر یحالت با صورتش فرهان.  دیکش بال  را اش ینیب

 :  داد ادامه ارغوان.  رفت

 جز به البته . بخورم قسم تونمیم.  نزدم دست یزیچ به یول

 زدم دست  نایهم به فقط!  لیوان و وه یآبم بطری و یخچالتون

 - جا چیه

.  دارم  میزندگ تو که یکس نی تر زیعز جان به.  دمینکش سرک

 .  نداشتم لتونیوسا به یکار اصل  من
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!   کند اعتراف راحت و رک انقدر ک دختر نداشت انتظار فرهان

 و خورده  سر سرش  یرو زا ارغوان شال.  کند انکار داشت انتظار

 یچتر و بسته یاسب دم را شی موها.  بود افتاده  اش شانه یرو

  دوست فرهان.  بود ه کرد رها ی شانیپ یرو شهیهم   مثل را شیها

 به حکم او از  یبخش چرا.  کند باور را دخترک یحرفها داشت

 به زدیم چرخ سرش در که یفکر  فبرخل ! ؟  دادیم دنشی بخش

 : آمد حرف

 ! ؟ نه یکرد امضا رو دیجد اردادرق امروز - 

 . داد تکان دیی تا ی نشانه به را سرش جواب یجا به ارغوان

 :  گفت گرید  بار فرهان

 ای بود.  یای ن ساختمون نیا طرف  که بود نیا بنداش از یکی -

 نبود؟ 

 فرهان.  داد تکان دییتا ی نشانه  به را سرش  گرید بار ارغوان

 لج سر او با دخترک که انگار . فرستاد رونیب  را نفسش کلفه

  تا کند اش کلفه و ندازدیب کار به را زبانش دادیم حی ترج!  داشت

 !   دهد تکان سر و دزی بر اشک آرام آرام نکهیا
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 !؟  کنم قبول رو حرفات دیبا الن -

 حوصله یب فرهان و داد تکان سر  نه ی نشانه به ارغوان بار نیا 

 و گذاشت او ی نهاچ طرف دو را دستش و  گذاشت جلو قدم

 ینیب و اشک از  قرمز یچشمها به را نگاهش.  آورد  بال  را سرش

  فرهان یمهاشچ  به ارغوان حال .  دوخت زدیم یسرخ به که

. باخت رنگ فرهان گر خیتوب و یجد نگاه . کردیم نگاه  ره یخ

  از نگاهش.  کردیم رصد را دخترک  صورت جز به جز نگاهش

 ی رو تا آمد نیی پا آنقدر ،  شتذگ اش ینیب از و شد  شروع چشمها

 لب رنگ که سرما ای بود ترس خاطر به.  نشست شیلبها

 ی چانه بنیر هم زهنو فرهان یانگشتها.  بود ده یپر دخترک

  نکند که برد فکر  به را او یا لحظه پوستش یسرما.  بود ارغوان

 اما.  کردیم گرم را او یکم بود بهتر دیشا است،  سرد اش خانه

 به بعد.  گذشت  ذهنش از یا هیثان ی اندازه  به  طقف افکار نیا

 یسرما فکر و برگشت خودش ریناپذ  نفوذ و سخت ی پوسته

 ! کرد  نوریب  سر از را دخترک

 :   دیغر بود رفته هم در که ییابروها با فرهان

 !  بال  ریبگ رو سرت یزنیم حرف من با یوقت -
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 باره ود نداشت الیخ.  اوردی ن اش چانه به یفشار  کردیم یسع

 بود فیضع و  فیظر آنقدر دخترک.  شود تکرار  شیبازو اناتیجر

 :  آمد حرف به ارغوان! بشکند یا اشاره  با بود ممکن که

 ؟ بگم یچ گهید کردم  دییتا  حرفاتونو -

 ۔ مگر ؟ کردیم هیگر  چرا ؟ بود شده  مظلومانه انقدر چرا شیصدا 

 ؟ بود کرده  اش شکنجه فرهان

 ؟  یدیکش  سرک کجاها - 

 :  گفت تعارف  یب غوانرا

 نزدم یزیچ به دست یول.  خواب اتاق ،  کار اتاق ،  آشپزخونه -

... 

 یحالت با باشد آورده  ادی به ی زیچ ناگهان که انگار.  کرد مکث

 : گفت درمانده 

 . دم یکش دراز تختتونم یرو هیثان چند ی اندازه  به - 

 نشان فیضع  آنقدر چرا.  زدینر اشک تا گرفت دندان  به را شبل 

 در.  رفت  دخترک لب تا ارغوان حرکت با فرهان نگاه  ؟ دادیم

 :   دیغر  حال همان
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 دختر یشد   ریس نتوج از واقعا ؟تو بدم بهت یمجازات چه -

 !   جون

 . دیدار حق  دیکن کار هر گفتم که من -

 چانه و انداخت را تشدس اش ی قلب ی خواسته خلف  بر فرهان 

 ارغوان.  دیکش خودش صورت به یدست.  کرد رها را دخترک ی

  وقت چیه اش یزندگ در آورد ینم ادی به.  بود کرده  اش کلفه

 … ارغوان اما!  شداب داده  حیتوض یکس به  آنقدر را یزیچ

 کم زنگ یصدا.  خورد زنگ  دخترک لیموبا  لحظه همان 

 :  گفت بلفاصله.  دیرس هم فرهان گوش  به جانش

 ! بده  جواب -

 :  کرد زمزمه ارغوان 

 . دمینم جواب نیبخوا اگه -

 :  گفت  تنها فرهان 

 !  بده  جواب و کر یاسپ رو بزن -

 ی خواسته طبق  دی ترد با.  دید  لشیموبا یرو را آرزو نام ارغوان 

 . کرد برقرار را تماس فرهان
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 الو؟ -

 :  آمد حرف  به بلفاصله آرزو

 جون مهین یگینم.  رفت راه  هزار دلم ؟ یکنیم  قطع چرا دختر -

  ؟مشیم

 که ییصدا با.  بخورد را اش یناراحت و اشک کرد  یسع  ارغوان

 :  داد جواب باشد آرام  کردیم تلش

  شده؟ یزیچ.  بدم جواب تونستمینم -

 یایم یدار.  یشگیهم مشکلت همون ؟ بشه خوادیم یچ -

  ؟ خونه

 . امیم  رترید.  دارم کار  کمی.  هنوز نه -

  ارغوان لیموبا  به شیچشمها که دوخت فرهان  به را نگاهش 

 کردیم نگران را ارغوان نیهم. کردینم یکار و زد ینم یحرف.  بود

 . 

 اومده  خونه دم تا بار ۱۰ صبح از بابات طلبکار یآدما از یکی

  خونه تو کنهیم فکر ساده ی وا کوچه سر که ساعته چند النم
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 آبرومو. کنم ردش یچجور گهی د دونمینم خدا به. کردم- مشیقا

 ...  برده  هیساهم  و در تو

 :  گفت عیسر  ارغوان

 . کنمیم شی کار هی  خونه امیب من بذار مامان باشه -

  پولشو.  کرد  شهیم مه یکار مگه ؟یبکن یخوایم کاریچ -

 . خوادیم

  گفت شدیم زده  فرهان مقابل  حرفها نیا نکهیا  از کلفه ارغوان 

: 

 … خونه امیب من بذار مامان هباش - 

 تماس ها یراحت  آن  به که بود آن از تر پر آرزو دل که انگار اما 

 .کند قطع را

 رو یک  به گهید. کنم کاریچ دی با دونمینم گهید که خدا به

 - ؟ میدار و یک اصل  بندازم؟

  ؟ باشه.  میزنیم حرف  بعد خونه امیم من!  جان مامان - 

 . باشه -
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  یزیچ.  دیکش  یراحت نفس که انگار حرف نیا دن ی شن با ارغوان 

 آمد ینم خوشش اما.  بخواند فرهان ی چهره  از ستتوان ینم

  نرم پنجه و دست مختلف مشکلت  با اندازه  چه تا که بفهمد

 : گفت گرید  ربا آرزو!  کندیم

 کله و سر باز بهراد نیا.  یایم رترید امشب که بهتر اصل  - 

 یه شیپ ساعت دو از.  شده  دایپ یقادر خانوم ی خونه اش

 دیبا بالخره  ییجا هی!  ومدین ارغوان گهیم اد یم یقادر خانوم

 ! گه ید کنم کم رو رزنیپ نیا یرو

 لحظه نهما را  شانی زندگ ی همه تا بود بسته همت کمر مادرش

 :  گفت عیسر ارغوان.  کند فیتعر

 . خداحافظ.  میزنیم حرف بعدا.  مامان باشه -

 

  کرد قطع را تماس بلفاصله.  برد  ادی از کل به را  یتناراح و هیگر

  خوشش نام  بهراد نیا از چیه.  برداشت عقب به  یقدم فرهان. 

 : شد گره  هم در شیابروها ! بود امده ین
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 ذارمیم یکنیم فکر یعنی! ؟ یبر امشب دادم اجازه  بهت من - 

 ؟ یبر که

 !   دونمینم-

 به راحت  رانقد که یکس ؟  یبزن دروغ حرف یدار عادت - 

 ؟  بزنه راست حرف من به خوادیم یچجور گهیم دروغ مادرش

 .  بشه نگران نخواستم فقط من -

 ! یستین یاعتماد قابل آدم اصل  - 

  نیا چرا دینفهم و دی د فرهان  چشم در یا لحظه را نفرت برق

  خاطر به ؟ بودنش زن خاطر به . است شده  حالش شامل نفرت

  آمد حرف به  گرید  بار ارغوان است؟  دروغ کردیم  الیخ که یحرف

: 

 فکرش یا گه ید  زیچ خوادینم دلم که ه دایز انقدر مشکلتش -

 . کنه مشغول رو

 ! یکنیم هیتوج و یگیم دروغ - 

 !  ستین دروغ اسمش نیا - 
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 دروغ یچ همه مورد در گفتن دروغ به یکن دتعا یوقت - 

 . یگیم

 !   دروغگو دیگیم من به که دومتونه بار نیا - 

 به که بار  هر چرا ؟ کند اعتماد  دخترک به توانستینم چرا

 چرا ؟ کردیم وادار ینینش عقب به را او یزیچ رفتیم سمتش

 توانست ینم

  دیبا ؟ باشد  نداشته کارش به  یکار کرده  عهد  خود با  که آنطور

  توانستینم اما.  گرفتیم اش ده ی ند.ماندیم تفاوت یب او به نسبت

.  خودش کار  خاطر به هم شتر ی ب بود ناراحت وضوح به ارغوان

 یرو  بخواهد که دادینم تی اهم سشییر یحرفها  به یآنقدر

  خودش از  شتریب. ردیبگ دل  به یزیچ و شود  حساس کلماتش

 خودش نظر از  که یدنیکش سرک نیا از.  بود ناراحت و یعصبان

 یبچگ یگاه  کاش.  نبود  تشیشخص و شان در.  بود یادیز

 !  بردیم ادی  از را شی کردنها

 تا  برداشت ارغوان سمت به  یقدم فرهان که  یا لحظه درست
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  شد باز عجله با خانه در دیبگو را بود آمده  زبانش یرو که یحرف

 :  دیچیپ سالن  در بود ده یند را آنها  هنوز که  فرخنده  یصدا و

  ؟ یا خونه تو هنوز !  ؟ پس یموند کجا ارغوان -

  شد سالن ردوا و آمد رونیب  گرد یلب از که ی ا لحظه ست در

 عقب به قدم کی  رادید نیا ترس از.  دید را  ارغوان و فرهان

  که خصوص  به!  بترسد داشت حق .  دیترس وضوح به.  برداشت

 ! بود  شده  جرم کی شر لحظه همان

 سمت به فرهان.  بست یا لحظه کلفه ار شی چشمها ارغوان

 :  برداشت قدم فرخنده 

 ؟ ییتو ده اوم بال   که یگند نیا یبان  و باعث پس -

 : گفت حرص  و مخش با و برداشت فرخنده  سمت به گرید یقدم 

 مفت پول!  دارمیم نگه خونه نیا تو  جاسوس نگهبان یجا -

 !  خوبه.  انیب بار انتکاریخ که دمیم

 .   رساند فرهان به را خودش و  برداشت یقدم صله بلفا ارغوان 

 من.  هخون تو امیب که کردم اصرار من. نبود فرخنده  تقصیر -

 ...  بهم دادینم اجازه  اون.  خواستم
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  با بود داده  دست از را تکلمش قدرت ادیز ترس  از که فرخنده 

  یجوانمرد رسم.  بماند ساکت نتوانست ارغوان حرف  نیا دنیشن

 !   نبود نیا

 ارمیب وه یآبم ستین ینبو گفت من به.  بود خودم ریتقص آقا - 

 …  و خونه تو ادیب اون که گفتم اما من.  براتون

 : دی پر حرفش نی ب ارغوان

  نگه شما به گفتم بهش.  اومدم خودم.  گهیم غدرو  داره !  رینخ -

 ..و

 : کرد قطع را ارغوان کلم بار نیا فرخنده 

 ..  گفتم بهت من !؟ یگیم یچ یفهمیم!  ارغوان -

 فرخنده  حداقل.  بود شده  تمام او کار.  خوردیم حرص ارغوان

 !  شد ینم کاریب ازکار

 ره یبگ موجلو خواست  فرخنده .  امیب خواستمیم خودم!  نه گمیم -

 … من یول

 یحت که یخشم  با دنهای پر هم حرف نیب نیا از کلفه فرهان 

 : دیکش ادیفر بود نکرده  فروکش  یسوزن  سر ی اندازه  به
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 !  نباشه حرف -

 رو!  صدا و حرکت  یب همانقدر.  شدند مجسمه که انگار دو هر

 :  گفت فرخنده  به

 ؟ یگب یچ که نجایا یاومد ی کرد ول خدا امون به رو خونه -

 !  رسمیم حسابتو بعدا  کارت سر گرد بر

 :کرد دل دل فرخنده 

 ...... ارغوان.  دیاریب  من سر دیخوایم ییبل  هر آقا - 

 !   رونیب گفتم - 

 که نیهم.  ستدیبا آن از  شتری ب نتوانست فرخنده  ادشیفر با

.  گرفت قرار ارغوان مقابل و دی چرخ سرعت  به رفت فرخنده 

 با و داشت نگه دخترک صورت از یکم ی فاصله با را صورتش

 : دیغر خشم و حرص

 واسه و نجایا یاومد ؟ جون  بچه یهست یک  یکرد فکر تو -

 داستان و یکنیم یالک دفاع ؟ یکنیم عوض  قانون  خودت

  گول که احمقم انقدر یکرد فکر ؟ بشه یچ که  یسازیم یدروغ

  خورد به رو یساخت که یداستان  من یچشما یجلو ؟ بخورم
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  فکر ؟ یکرد لطف حقش در یکنیم الیخ و یدیم من نگهبان

  هر شب تا صبح از یدیم اجازه  خودت به که ی هست یک یکرد

 ! ؟ یبگ دروغ و یزیبر  نقشه بعدش و یبکن خونه نیا تو یغلط

.  برداشت عقب به یقدم.  دی ترس فرهان  ادیفر یصدا با ارغوان

  ریاس را دخترک یبازو و بردارد یبلند گام توانست یم نهافر

 کردنش لمس به هم لحظه کی یبرا یحت اما کند شیانگشتها

 و کند یکار که نگذشت ذهنش از هم یا هیثان  یبرا.  نکرد فکر

 بعدا 

 سر به ییبال  که بود شان  کسر شیبرا انگار!  شود مانیپش

  دیدی نم خودش حد رد فقط. بسوزد دلش آنکه نه.  اوردیب دخترک

 از ییصدا یوقت. بود ناراحت قبلش ی دفعه کار از هنوز. 

 :  گفت گرید  بار فرهان  امدین در دخترک

  کار هر برو گمیم و کنمیم اخراجت بار نی ا یکرد الیخ -

  کار نجایا قراردادت طبق !  یکرد  اشتباه  نجارویا ؟ بکن یخوایم

 که یوقت!  بشه ومتم  کارات که یانقدر!  یمونیم نجایا!  یکنیم

  هر و یبزن دی نبا نجایا رو یحرف هر که یفهمیم  خونه یبر نذارم

 .ینکن رو یکار
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 : برد  ماتش ارغوان

 ؟یچ یعنی -

  چه نستادینم  هم خودش فرهان.  بود آمده  در زور به شیصدا

  نیا به حرص و خشم پر اما.  بود  گرفته یآن یم یتصم!  دیگویم

 :  داد ادامه بود انداخته راه  که یباز

  یندار حق  بشه تموم ییکذا ساختمون اون یوقت تا ؟ یدینشن -

 و یبزن حرف ی کس با یندار حق !  یبذار رونیب  خونه نی ا از پاتو

 اون یکارا وقت هر!  یبد خبر یکس به  که یندار حق 

  هی قبلش اما!  رمیگیم واست یمیتصم هی شد تموم ساختمون

 ! کنمیم بوده  یادیز مغزت واسه که یاطلعات واسه یفکر

  ؟ رحمانه یب انقدر ؟ بود نیا هشیتنب واقعا!  کردینم باور ارغوان 

 مرگ و ارسلن از بعد اصل !  کردیم  دق غصه از آرزو

  کردینم فکر دشو خ به!   بود خوش ارغوان به دلش زودهنگاهش

  دیبگو اگر بود دروغ البته.  بود مادرش ذکرش و فکر تمام. 

!   داشت را  جانش ترس.  بود  ده ی ترس که البته.  بود ده ینترس

 .   داشت شیآدمها و خانه آن از یادیز عاتاطل   هم لحظه نیهم
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  چرا!  دیکن اخراجم یول.  دی هست یعصبان من از دونمیم -

 دختر هی من ؟ دیدار نگه دتونو خ شیپ شتری ب منو دیخوایم

 نکهیا.  بشه جور و جفت تونهینم شما  نیقوان با که سازم دردسر

 به یچیه  دمیم قول.  برم  دیبذار  ؟ نه نداره   داشتن هگن گهید

 ...  برم فقط. نگم کس چیه

 مگه ؟ یدار قبول و یدیم انجام  بگم یکار هر ینگفت مگه -

 کارات سراغ برو  ؟ یزنیم چونه یسادیوا چرا ؟ منه با حق  ینگفت

 ! نشده  بدتر نیا از تا

  به.  مونبم نجایا تونمینم که من.  دیکن صبر  قهیدق هی آخه -

 ...کنمیم خواهش.  کنهیم سکته ؟ بگم یچ مامانم

 

  رونیب شیانگشتها  نیب از را  ارغوان لیموبا حوصله یب فرهان

 :  گفت و دیکش

 بهش دونمی م مخود زد زنگ مامانت.  مونهیم  من شیپ نمیا -

 .بگم یچ
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.  بدهد یه یتنب  هر به تن نداشت الیخ.  زدیم پا و دست ارغوان

 اما.  درست هم نیا بود کرده  یفضول ،  تدرس بود بد کارش

 !   باشد داشته هیتنب نیا به اجیاحت که نبود یحاد  موضوع آنقدر

 یزیچ گری د و زده  را حرفش.  رفتیم ها پله سمت  به فرهان

 : دیدو دنبالش ارغوان.  دیبگو  نبود قرار

 !   نشده  تموم حرفام هنوز من -

 کم یریبگ دی با که یحقوق از  یبمون شتریب که یا هیثان هر -

 !   شهیم

 !  ستین انصاف نیا -

 .  شد کم حقوقت از تومن ۱ الن نیهم -

 و رفتیم بال  را ها  پله توجه  یب فرهان.  بود شده  قرمز  ارغوان

 !  رفتیم راه  شدنبال  جوجه  مثل هم ارغوان

 نیهم با من امثال و من یزندگ اما نباشه یپول د یشا شما یبرا -

 .  چرخهیم تومنا ۱

 !  کنم کم بازم یکنیم مجبورم یدار -

 . دمیم  استعفا بمونم اجن یا تونمینم من -
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 : دیخند یعصب فرهان 

  به بهم دیبا رو ینگرفت که یحقوق  اون نصف.  یدار قرارداد -

 !  یبد  خسارت عنوان

 یبازو حرص  با ارغوان.  رفتیم بال  و داشتیم  بر قدم نطوریهم

 :  گفت و گرفت  را فرهان

 ؟ دیکن صبر قه یدق هی شهیم -

 به ینگاه.  ستادی ا شیبازو س لم با فرهان.  بود  شده  درمانده  

  صورت به تا  داد امتداد یکم  را شیچشمها و کرد  ارغوان دست

 اش خورده  گره  یهاابرو و یعصبان نگاه  با !  برسد دخترک

 گفت بلفاصله فرهان.  دیکش  را دستش و آمد خودش  به ارغوان

: 

  بشه تموم ساختمون اون زودتر یچ هر.  سبر کارات به برو - 

 . خونتون یبرگرد یتون یم زودتر توام

 خشم و حرص با بار نیا فرهان که کند باز لب خواست ارغوان

 :   گفت شتریب

 ! یریم راه  اعصابم رو یدار -
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 ... آخه -

 !   گفتم که همون -

 ...  لمیموبا -

 !  مونهیم شمیپ -

 ،  حرص تمام با و درک فرهان یچشمها به ینگاه ارغوان 

  باز سر کردیم یسع مدت متما  که یا هیگر و خشم ،  یناراحت

 : گفت نکند

 !  ذاشتم ی نم خونه نیا به قدم وقت چیه کاش - 

  دنبال نگاهش انفره.  برداشت قدم در سمت  به و گفت را نیا

 کردیم الیخ  دیشا.  نداشت را  حرفها نیا انتظار.  شد ده یکش او

  و شوخ همانطور شهیهم ،  ماندیم مهربان و صبور شهیهم ارغوان

  شدیم عوض  داشت زیچ همه.  دهدیم ادامه کارش به طنتیش پر

  دیبا.  بود شده  عوض خودش حال.  دیفهمیم  را نیا خودش. 

 شی پ شتریب  را او!  بود نکرده  اما کردیم کاریب  کار از را دخترک

  هم خودش ؟ کند ثابت را یز ی چ چه که بود داشته نگه خودش

.  دبمان خانه نیا در و او کنار  ندارد دوست  ارغوان نستادیم
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  شوق باغ خانه  در کار یبرا گرید  دخترک بود ده ی فهم هم خودش

  زا دخترک که ؟ خواستینم را نیهم مگر!  ندارد را هیاول ذوق و

  که بزند غر نگار به هم فرهان  ؟ برود و شود زده  زیچ همه

  رفتن مقابل چرا!  است نکرده  انتخاب شی برا یخوب کارمند

  ؟ شدیم مانع چرا ؟ ساختیم سد دخترک

 به محکم را  در.  رفت اتاقش سمت به و داد ی تکان شی پاها به

  بلند آنقدرها هنوز شیموها.  دی کش سرش به یدست .  دیکوب هم

  از را اش هیر و  دی کش ق یعم نفس!  دیایب چنگش  به که بود نشده 

 انگار اما. کرد پر ه ماند جا به کردیم فکر که دخترک الییخ عطر

 جا اش ییای بو  ی حافظه سپ  ییجا هنوز یا  وه یم یبو آن که

 هر...  عطرش نه و بود دخترک از یخبر نه.  بود کرده  خوش

 یم ادشی به را کدختر  که بود فرهان ییایبو ی  حافظه بود چه

 به ینگاه.   بود شیانگشتها ان یم ارغوان لیموبا هنوز.  انداخت

  است کرده  خراب را لشیموبا بود  گفته. تانداخ  اش یمیقد مدل

 اما کند خسارت جبران و بخرد شی برا گرید یکی بود خواسته. 

  که بود داده   خرج به یصبور  چقدر دخترک.  بود  نکرده  فرهان

 نکرده  طلب  هم گرید بار کی یحت.  بود ده اوری ن شی رو به گرید
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  انشیاطراف به  حواسش حد از ادیز اما بود سال  بچه آنکه با! بود 

 چه بود بلد ،  کند دفاع فرخنده  از چطور دانستیم خوب!  بود

 در که یبار  نیآخر  از بعد.  ردیبگ کمک یکس  چه از و وقت

 نشانیب یکلم گرید بودند زده  حرف هم با پدرش بدهی مورد

 یزیچ از اوضاعشان که بود ده یفهم حال .  بود نشده  بدل و رد

  اصرار شتریب حقوقش  تفایدر ی برا چرا!  است بدتر  هم گفته که

  هم باز ی حت!  بود اش یعیطب حق  گرید که آن ؟ بود نکرده 

  قرار و کرده   لیتحم  را خودش نظر فرهان نوشتن قرارداد یوقت

 ؟ نبود  اش یبدجنس ! بدهد او به را حقوقش زود آنقدر نبود

  کرد؟ینم مخالفت چرا ؟ گفتینم یز یچ چرا ارغوان

 ییجا قایدق.  د یکش دراز تخت یرو و دی کش صورتش به یدست

  را نگاهش.   بود گرفته آرام ان غوار بدن شیپ یساعت بایتقر که

 چرا ؟ آورد ینم  در دخترک یکارها  از سر چرا.  دوخت سقف به

 تخت یرو را لیموبا ؟ انداخت یم فکر به را او شیکارها اصل 

  به یسر  دیبا.  کرد ضیتعو اجبار به را شی لباسها و کرد رها

  بود کرده  خطا ارغوان.  بود نیهم  اش برنامه اصل .  زدیم فرهاد



 

932 
 

 مهرسا .  مسلخ

 کرده  فکر او به حد از شیب .  دیکشیم را مجازاتش هم حال  و

 ! بود 

  به و شد نشی ماش سوار. زد رونیب خانه از و دیپوش را شیلباسها 

 با.  بود نشسته اتاقکش داخل  مضطرب فرخنده .  راند در سمت

 : گفت عی سر.  آمد رونیب بلفاصله  و دیپر جا از فرهان دنید

 ؟ دیدیم اجازه  لحظه هی آقا - 

 :  آمد حرف به گرید بار فرخنده .  داشت نگه را  نیماش فرهان 

 … که گفتم بهش من.  نداره  یریتقص ارغوان واقعا آقا -

   ؟ خواستم حیتوض من - 

 اگه یول میکنیم تتونیاذ م یزنیم حرف یادیز آقا دیببخش -

 ...  دختر نیا بشم  هیتنب دیبا من هست یه یتنب

 :  گفت  و دیکش هم در ابرو.  بود گرفته را مش یتصم فرهان

 یریگیم ن یماش براش بعدش.  مونهیم نجای ا ۱۲ تا امشب -

 نیا فقط اما.  دتیبخش آقا یگیم بهش.  شیکنیم خونه راهی

  تونهینم یچ ی ه گهید بشه تکرار کارا نیا گهی د بار هی اگه.  بار

 . یگیم  حرفامو یمو به مو  درست ؟ یدیفهم ره یبگ جلوشو
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 :  داد تکان سر  بود شده  خوشحال که فرخنده  

 .گمیم بهش رو دیبگ شما یچ هر.  چشم  آقا چشم -

 دواریام.  باشد زده  آخر بار یبرا را حرفها نیا بود دواریام فرهان

!   بکشد ینشان و خط بخواهد که  نشود جادیا یتنش  گرید  که بود

 و زور گرید  بار بخواهد ای ردیبگ شکل ننشایب یبحث دوباره  ای

 بار اگر که بود کرده  عهد خودش با!  بدهد کتر دخ نشان بازو

 انجام نی قوان ای او لیم خلف یکار که زد دخترک سر به گرید

 نیآخر خطا  نیا.  ماندیم هم  عهدش سر!  هدند  امان او به دهد

 سمت به را ارغوان لیموبا حوصله یب!  شدیم ارغوان یخطا

 :  گرفت فرخنده 

 بهت که یساعت همون ! نه الن اما.یدیم بهش یبریم نمیا -

 .  گفتم

 . هست حواسم چشم -

 : کرد دی تاک هم باز اما چرا دینفهم فرهان 

 ؟ یدیفهم.  یر یگیم براش نیماش ساعت اون -
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  که بود ن یا از ترسش.  نکند رفتار نامعقول یلیخ کرد یسع 

 فرخنده  اما.  بزند سرش به یواه التیخ ای کند  شک فرخنده 

  توجه یگر ید زیچ به که بود  لخوشحا بخشش نی ا از آنقدر

 :  گفت عیسر.  کردینم

 . میکنیم جبران خدا به.  دیکرد لطف.  باشه یراض ازتون خدا -

  خودش سپرمی م ادیب که ینبو.  نشده  تموم باهات وزهن کارم - 

 !  کنه ادب دستشو  ریز کادر

 :  انداخت نییپا  را سرش فرخنده 

 .  دیبگ شما یچ هر -

  رید امشب من. نکن ییهوا به سر تپست سر سایوا درست -

 ! امیم

 . سلمت به آقا چشم -

  همان زد سرش به.  ارغوان لی موبا و ماند فرخنده .  رفت فرهان 

  فرهان اگر.  دی ترس اما بدهد دخترک به را خوش  خبر لحظه

 یرو دندان ساعت  دنچ داد حی ترج! کردیم بدبخت را او دیفهمیم

  ارغوان بخرد؟ دردسر انخودش یبرا یالک چرا .  بگذارد جگر
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 چه دیبا دانستینم.  ماندیم کنده  سر مرغ مثل ساختمان داخل

 و خط فرهان یبرا لحظه  هی و کردیم هیگر  لحظه کی.  کند

 و مانیپش لحظه کی و بود یعصبان  لحظه کی.  دیکشیم نشان

  یبدبخت که داشت یلیموبا نه او و گذشتیم ساعت.  نیغمگ

 دیبا یا بهانه  چه که دانستیم نه و بدهد خبر آرزو به را اش

 ؟ گفتیم چه  او به مادرش اصل !  اوردیب ماندنش آنجا یبرا

 ! انداخت یم راه  به هوار و داد و آمد یم در دم فردا مطمئنا

  شتری ب تا شدی م یدرس شی برا  نیا دی شا!  بود کرده  یاشتباه چه

.  بود اش یمچ ساعت به نگاهش مدام.  بماند بندیپا نیقوان به

 انزم

 و دست اما انداخت طرحش به ینگاه.  گذشتیم رید شی برا

  خواستیم را آرزو  آغوش دلش فقط.  رفتینم کردن کار به دلش

 بدون را ماه  دو نیا دیبا حال  ؟  نبود وابسته آرزو به حد از شیب. 

  دوام دنشی د روز کی بدون توانستینم اصل  ؟ کردیم چه او

.  بود گرفته  آغوش در را شی زانوها  و نشسته نیزم یرو. اوردیب

.  نبود مهم ش ی برا اما بودند شده  یخاک یهمگ  شلوارش و مانتو

 نیا تمام.  کند  ضیوعت را آنها که نداشت هم یلباس گرید حال 
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 ؟ شود یزندان  باغ خانه نیا در لباسها نیهم با  بود قرار ماه  دو

 !   بود داده   اش یریاس به حکم فرهان عمل 

  هر و بود خسته شیپلکها.   دیشن اپ یصدا که بود ۱۲ ساعت

  که بود مشغول  فکرش آنقدر اما.  افتاد یم هم یرو لحظه

.  شد بلند جا از زده  شتوح!  کند  فکر یحت خواب به توانستینم

 فرهان مثل  ؟ چه آورد یم سرش به ییبل  و آمد یم یکس اگر

 ...و زدیم سرش به

  گرفته شکل  افکار و دیکش یراحت  نفس فرخنده  صورت دنید با

  حد در را ارغوان اصل  ؟ او به چه را فرهان.  زد پس  را مغزش در

 نیا از یمشکل کل در نکهیا ضمن.  دی دینم خودش ی اندازه  و

 و بیعج یرفتارها اگر حال هر به.  باشد داشته  توانستینم بابت

 شاتیگرا  حداقل باشد هنداشت هم یخوب چی ه فرهان بیغر

  ریغ در!  دادیم را  او به شدن کی نزد  شجاعت ارغوان به مخالفش

 !  شود کلم هم او با بتواند  یحت بود محال صورت نیا

 : گفت و زد یلبخند دنش ی د با فرخنده 

  ؟یبخو -
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 : غرید اش یپرس احوال به توجه یب ارغوان

 یچ هک وسط یپریم هود نیراب مثل هوی ؟ زده  سرت به تو -

 اوضاع نیبب حال .  خودتو هم یکرد خراب منو کار هم ؟ بشه

 !  منو

 :  انداخت نییپا  را سرش فرخنده 

 .  خونه تو یرفت که شد من خاطر به اصل  -

 فیک و دمیچرخیم خودم هواس  اونجا داشتم من ؟ گفته یک -

 شنوه یم حال .  نگو نویا گهید! ؟ آخه هیچ تو به ربطش.  کردمیم

 . هنکیم اخراجت

 . رفت  شی پ ساعت چند.  ستین خونه - 

 . دینگو او به یراهیب و بد تا  کردیم کنترل را دشخو ارغوان 

 !  چه من به.  بره  - 

 . بگم بهت که گفت یزیچ هی -

  کلمه به کلمه هم فرخنده  و کرد هشنگا یکنجکاو با ارغوان

  صورت به ناباور اول. کرد تکرار  دخترک یبرا را فرهان یحرفها

 . دبپر  هوا  به چطور یخوش  از دانستینم بعد و زد زل ده خنفر
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.  شد لیتکم اش یخوش گرفت که هم را لشیموبا تینها در

  را دخترک فرخنده .  رفت شیپ  فرهان ی خواسته طبق  زیچ همه

 او به را کار ن ی ا دستور فرهان نکهیا از یحرف اما کرد خانه یراه

 داشت رفتن خانه ذوق و بود یخوش  غرق آنقدر ارغوان.  نزد داده 

!   برود آنجا از داشت دوست فقط.  کند یمخالفت نتوانست که

 فرهان به دی با.  افتاد ریگ احساسش و عقل نیب  که بود راه  انیم

 اتفاقات نیا تمام!  بودیم قصاد که خودش با د یبا ؟ دادیم غامیپ

 یغامهایپ ی صفحه لشیم برخلف!  بود خودش خاطر به

  لشیموبا عیسر  و فرستاد که را غامیپ.  نوشت و  کرد باز را فرهان

 یکاف ی اندازه  به.  بود بس امشب یبرا.  انداخت فیک خلدا را

 ! بود   رفته بال  خونش فرهان صد در

 رونیب بیج از را آن اصلهبلف لشیموبا یصدا  دنی شن با فرهان

  شیابروها نیب یقیعم اخم .  بود ارغوان از یغامیپ.  دیکش

 زود آنقدر نبود بد.  کرد مکث هیثان چند.   دکریم ییخودنما

  به و گرداند بر بیج به گری د  بار را لیموبا ؟  ندیبب را غامشیپ

. دوخت چشم آمد یم نییپا یپدر  ی خانه یها پله از که نفس

 و نفس ی حوصله.  فرستاد رونی ب را نفسش و خت داان پا یرو پا
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  نفرها  کی نزد!  نداشت  را اش یشگیهم  یرفتنها کلنجار

 :  گفت و نشست

 اندازه  و حد در مارو!  یتساک النم .  یبود ساکت شام زیم سر  

  -؟ ی بزن حرف که یدون ی نم خودت ی

 اما نفس.  ستادیا و گرفت نفس از را نگاهش.  نداد یجواب فرهان

 : گرفت قرار مقابلش و شد بلند جا از.  امدین ه تاکو

  دیبا دارا!  م شیم خفه یبزن داد  سرم تلفن یپا اگه نکن فکر -

 .  داره  لق تع  اونم به اونجا.  باشه هتل از یجزئ

  ؟ داره  رو ایآر  رسم و اسم ؟ قایدق یزنیم حرف تعلق  کدوم از -

   ؟ رسمه و اسم فقط موضوع -

 :   نداد اجازه  نفس که بگذرد کنارش از خواست  گرید  بار فرهان

  یبرا هیکاف کشهیم دکی مارو اسم فقط یوقت تو مثل یکی -

 نیا ماداد رسما که دارا یول.  زن یبر پاش به اموال و مال نکهیا

  ؟ اضافیه  خانوادست
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  ردیبگ ده ینشن شهیهم مثل را نفس  کلم شین داد  حیترج فرهان

  خانواده  نیا در  الفشخم نیتر  سرسخت نفس!   بود کرده  عادت. 

 ! ردیبپذ یناتن  برادر عنوان به را فرهان بود نتوانسته  هنوز.  بود

 زیم پشت رو دارا نهیتهم یکن تر لب اگه یدونیم خودتم -

 !  شونهیم تیریمد

  بهم خودتو بدم فرصت بهت شده  بارم هی یبرا خوامیم من -

 !   یبد نشون

 :  داد جواب و زد   پوزخند فرهان

 باهام یحت یبود مطمئن نهی تهم از اگه!  یا نده بخش یادیز -

 پاش و ختیر انقدر یبخوا نکهیا  به برسه چه یزدی نم حرفم

 !  یکن

. زد رونیب سالن از و گذاشت  سر پشت را یعصبان نفس بالخره 

 یبرا فرهاد و نهیتهم.  بودند خورده  شام که بود یساعت کی

  بود قرار هم  نفس و دارا.  بودند  رفته بال  ی  طبقه به خواب

  خانه در یگرد  شب یهوا خواهرش که یانگار اما باشند خواب

 زده   سرش به
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 بر که بود کرده  اش یعصبان آنقدر خانه در نفس  تماس!   بود

  پست داشت  الیخ.  بود داده  دست  از را کنترلش هشیهم خلف

  سر و بودن سرخانه داماد از یکم  دیشا  تا بدهد دارا به یمقام و

 او طناب با نبود  قرار فرهان اما.  بماند امان در  نهیتهم یکوفتها

 شنهادی پ از!  ندازدیب در  نهیتهم با را خودش و برود چاه  به

  اش خواسته لحن اب توانستینم اصل  گذشتیم که نامعقولش

  یکودک ادی به  را فرهان که دادی م دستور او به یجور .  دیایب کنار

  داشت را خانواده  نیا بار سر حس که ییروزها.  انداخت یم اش

! 

 و دیکش یقی عم  نفس آزاد یهوا  در.  رفت باغ  سمت به فرهان 

  سر و زیعز یهوا  به شام از بعد قصد از.  بست  پلک هیثان چند

  ندیبب را ارغوان شب آن نداشت الیخ.  بود نرفته نهاخ او به زدن

  خوشش گرفته  را بانشیگر  که یبخشش حس نیا از چیه. 

 خلف یکار انگار! بود  نکرده  و کردیم هشیتنب دی با!  بود امده ین

 دوست اصل !  بود  یعصبان حال  و داده  انجام خودش باور و فکر

  کند فکر او به  ای ،  بشنود را شیصدا ای ،  ندیبب را دخترک نداشت

 در ساختمان.  بود  ده یخواب هم زی عز حال  و گذشته ۱۲ از ساعت! 
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 رونیب بیج از را لشیموبا گرید بار.  بود رفته فرو مطلق  سکوت

  از را ارغوان نام. انداخت لشیموبا شنیکیفینوت به ینگاه و دیکش

 غامیپ.  دیکش  اسمش یرو را  انگشتش تینها در و گذراند نظر

 :  خواند را نوشته.  شد زبا شی برا

 ...  کردم اشتباه  موردتون در کنمیم فکرم - 

 خط ؟ زدیم حرف یاشتباه چه از.  رفت هم در فرهان یابروها

 :کرد دنبال را یبعد

 من که انگار اما.  دی ببخش رو  یکس دی بتون شما کردمینم فکر - 

 . دید یبخش منو که ممنون.   بودم ه کرد اشتباه 

 نامحسوس ی لبخند و شد باز هم از شی ابروها غامیپ ی ادامه با 

 و برد صورت سمت  را شستش انگشت.  نشست شیلبها کنج

 را خنده  رد داشت الیخ که یانگار.  کرد لمس  را لبش ی گوشه

  ینگاه دیلرز انگشتانش انیم  لیموبا لحظه همان!   ببرد نیب از

 خلف بر اما است ارغوان  کرد الیخ اول.  انداخت  صفحه به

 : کرد برقرار  را تماس بلفاصله.  بود انباردارش ارشانتظ

 ؟ شده  یچ - 
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 التونیخ.  میکرد آماده  شتونیفرما طبق  رو یچ همه آقا - 

 . حترا

 نهیتهم یبرا که بود یبار نی آخر.  دیکش یقی عم نفس فرهان

 به تیمسئول ساینک نیا از بعد .  زدیم آتش و  آب به را خودش

 .  دیرسیم اش یزندگ  به راحت او و گرفتیم عهده 

 .  گفتم  که یساعت سر هفته آخر.  باشه -

 . ۱۰ ساعت پنجشنبه -

 : دی کش هم در ابرو فرهان

 ! ۱۲ ساعت ؟ هست  یچ همه به حواستون ینجوریا -

 !  آقا دیببخش -

 :  غرید حرص پر.  کرد قطع  را تماس فرهان 

 ! احمق  -

 : دی شن سرش پشت را ماهان یصدا  لحظه همان

 ؟ یتنرف هنوز -
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 عقب به.  باشد داریب ساعت آن یکس نداشت انتظار فرهان 

 :  خورد گره  تر ق یعم ش یابروها ماهان دن ید با و دیچرخ

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 : انداخت بال  شانه ماهان 

 .  زده  سرم به یخوابیب.  ینجوریهم - 

 ماهان نداشت الیخ!  نه ای ده یشن  را شیفهارح دانست ی نم فرهان

.  بخواند یز ی چ توانستینم اش چهره  از.  کند شانی باز وارد را

 :  گفت عوض در.  اوردین خودش یرو به گرفت  میتصم

 ! .  خوامیم  طراحه نیا یبابا یبده از خبر -

 : دیپرس.  نشد متوجه ماهان

  ؟  طراحه کدوم -

 !  کنهیم کار خونه تو که دختره  نیا -

 ؟ ارغوان آها -

 :  آمد حرف به  شخود ماهان. نزد یحرف فرهان 

 ؟ یافتاد اون یها یبده ادی هوی شده  یچ -
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 .  بده  خبر بهم.  هیچجور و چقدره  نیبب.  بکن گفتم که یکار - 

 .  شهبا -

 :  داد  دستور بار نیا

  با باشه حواست.  باشه نداشته یکار زی عز با گفتم نهیتهم به -

 .  نکنه کار حالش نیا

 داشته هواشو  که نمشیبینم ادیز.  شب تا رونمیب صبح از که من

 . -باشم

 :  دیپرس.  گشتیم یگرید راه  دنبال دیبا.  گرفت نفس فرهان

 ؟ ده یخواب -

 . آره  -

 . مشهد بره  رستشفب هفته هی -

 .  نمیره  سفر ییتنها که یدونیم - 

 . گهیم فرهان بگو بهش -

   ؟ باشه دومش بار نیا که هگرفت دستور یک - 

 . غبا خونه ارش یب هفته هی -
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 :دندیپر بال  تعجب از ماهان یابروها 

 ؟ خودت ی خونه -

 : گفت کردیم ماهان به را پشتش که  همانطور فرهان

  دکتر.  خونه کار به فتهیم بمونه نجایا.  شاریب  کن شیراض - 

 .  کند کار دینبا  زی عز بود گفته

  احوالش نگران بود ده یفهم ی وقت از فرهان و بود  ناراحت قلبش

  درست.  بزند اش روزانه کار از ندارد امکان دانستیم.  بود شده 

 همان از.  آمد  خانه نیا به او با کرد ازدواج نهیتهم که یزمان از

  کار از دست هم شد باردار را ماهان یوقت یحت.  کردیم کار وقت

 از بعد.  پسرش کت ،  بود ماهان اش یزندگ کل.  دی نکش کردن

 همان به.  نداشت   دشخو پسر از کم  شیبرا که  فرهان هم آن

  نیا به قدم او  با فرهاد که یزمان درست.  داشت دوستش اندازه 

 تمام نهی تهم.  بود نشسته  دلش به پسرک مهر گذاشت خانه

 خانم یزر  همه روزها آن البته سپرد زیعز به را شی کارها

 زد شیصدا ز یعز بار نیاول یبرا  فرهان نکهیا تا زدندیم شیصدا

 با افروز عکس بر که بود نی ا لشاستدل  یبچگ عالم در. 

 یحت...  مادر به هیشب یزیچ.  شده  اش یزندگ زی عز اش یمهربان
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 داشت دوست را یزندگ نی ا افروز اگر دیشا که  یزیچ از بهتر

 افروز که یمادر ی زه یغر و مهر از شتریب یزیچ!   شدیم بشینص

 زی عز خانه در که یانگار بعد به آن از...  ختیر یم شی اپ به دیبا

  محسوب فرهان ضعف نقطه تنها زیعز.  شد ری گ همه گفتن

 چند هر.  نداشت را احساس نی ا یکس به نسبت او از بعد.  شدیم

  نبود پدرش آنکه با.  بود شی قرمزها خط از یک ی مه فرهاد که

 یب یا بچه یتوق درست.  دانستیم اش یخون پدر را او قلبا اما

 . بود ده یرس دادش به فرهاد بود دفاع

 در دخترک یزندگ از سر دیبا.  برداشت نشیماش  سمت به مدق

  فاصله ماندیم فقط.  بود برداشته هم را قدم نیاول ،  آورد یم

 ! کردیم یعمل  فردا از هم را آن که او از گرفتن

****************** 

.  برود وقت  سر و دیایب وقت سر   بود داده   قول خودش  به ارغوان

  بعد به نیا از کردیم یسع اما بود کار نیتر سخت شی برا نکهیا با

!   بگذارد احترام خانه آن نی قوان به حداقل ای  باشد مدار قانون

 را او فرهان که حال .  برسد رید بعد به آن از نداشت الیخ

  به.  دانستیم  او ونیمد را خودش ینوع به که انگار  بود ده ی بخش
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.  دبو  گذشته  هم فرخنده  اشتباه  از بار نیاول یبرا  که وصخص

 فهماندیم او به کند هیتنب را فرخنده  نداشت الیخ  ینبو که نیهم

 از یروز دو!   است داده  نشان خودش از نرمش چقدر فرهان که

 طبق  روز هر.  نبود فرهان از یخبر اما گذشتیم اتفاق نآ

 نه اما گرفتیم ستما او با باغ خانه به دنیرس وقت دستورش

  ارغوان!  خواندیم را شیهاغامیپ نه و دادیم جواب را شیتماسها

  بود قرار.  کردیم عمل بود شده  خواسته او از که یزیچ طبق  اما

 دوست فرهان ای ل اح.  دادیم که بدهد رفتش و آمد از خبر

  به روز دو نی ا مثل و نداشت دوست  ای و دادیم  را جوابش داشت

 . دکریم یمحل یب او

.   بود بو خ ارغوان یبرا حداقل  فرهان یدنهای ند نیا انگار 

 شیپ درست هم شانیکارها.  بود برگشته  جانش به آرامش

  حال به یفکر  دیبا.  بود شده  تمام کل به بال  ی طبقه.  رفتیم

 .  کردیم دمانشیچ

 یجا عوض  در نبود فرهان از یخبر خانه در روز دو نیا چه هر

 ارغوان که یزمان تا صبح از.  بود کرده  پر ماهان را اش یخال

  به رساندنش زحمت.  ماندیم باغ خانه در کند خانه به رفتن عزم
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  بود انداخته شک  به را ارغوان که ییجا تا.  دیکش یم هم را خانه

  را دخترک بود که چه هر!  دیآ یم آنجا به او طر خا به دیشا که

  شهی ر قلبش  در  که یخوب حس نیا نداشت الیخ.  کردیم دلگرم

  به.  بود طرفه ود احساس ن یا نظرش از.  بزند پس را دوانده 

 . رفتیم نشانه را او فقط ماهان یلبخندها که خصوص

  چهریپر یتماسها زدیم هم بر را خوشش حال که یزیچ تنها 

  نداشت را او ی حوصله ارغوان اما داشت صحبت به اصرار.  بود

 اندازه  به دید یم کوچه سر را شهروز یآدمها روز هر که نیهم! 

 یا عمه به نداشت دوست.   دبو کننده  ناراحت شی برا یکاف ی

 نه.  است گذاشته شانیتنها ی بحران طیشرا نی ا در  که کند فکر

 روز کی یزندگ  هک ییسالها  نیا تمام در که طیشرا  نیا فقط

  به یکس شهیهم.  نداشت حضور بود نداده  نشانشان هم خوش

  یفرق شانی برا نبود و بود  نیا که  دبو شانی زندگ در عمه نام

 خاطر به  سالها نیا از بعد که کردیم باور دیبا حال . کردینم

  ؟ است  شده   کینزد آنها به برادرش تنها  دست گرفتن

 یباق و چهریپر  فکر تا کند مشغول کار با را خودش کردیم یسع

  کوچه،  سر ی روزه  هر طلبکار آن به مثل .  نکند تشیاذ  اتفاقات
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.  نکند فکر موجود وضع از مادرش یها یطاقت یب ،  لپو  به

 سر بتواند دیشا تا کند تمام را کارش  زودتر که کرد یم را ششتل 

 . بدهد شانیزندگ  به یسامان و

  کردندیم خوب را لشحا که یکسان تنها مشکلتش تمام نیب 

  و بود اش یعروس تدارکات ریگ در پرستو.  بودند سوگل و پرستو

  بداخلقش سییر از یکنجکاو با گرید فطر  از هم سوگل

  داده  قول خودش به که یوجود با چرا دینفهم ان ارغو.  دیپرسیم

  دل در که ییحرفها آمد ینم دلش هم باز باشد  مدار قانون بود

 یجزئ پرستو و سوگل نظرش از.  دینگو  سوگل  به را کرده  جمع

  عذاب آنها با صحبت یبرا  نبود یاجیاحت.  بودند خودش از

 ده ی شن فرهان خواب اتاق در قبل روز دو که یزیچ. ردیبگ نداوج

  سوگل.  کردندیم یباف هیفرض  هم با مدام و بود  گفته  او به را بود

 !  کرد زده  جانیه هم را ارغوان که آمد وجد به یجور

 نیا.  بود ده ی رس روز پنج به  فرهان دنیند و یخبر یب زور دو

 نیدلنش ینی روت به لیتبد  شی برا شدن ماهان نیماش سوار نیب

  که یجور. کردیم دلچسب ار اش  یکار روز یانتها که بود شده 

 .آمد ینم هم  چشمش به اصل  فرهان نبود
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 گوشش در که یهندزفر و یسرخوش  با را اش ی کار روز شروع 

 به و زدیم قدم خودش یبرا سلنه سلنه. کرد  شروع دوب چپانده 

  چه اطرافش که دیفهمینم اصل .  رفتیم فرهان ی خانه سمت

  ده یرس باغ خانه به اش یشگیهم معمول از زودتر امروز!  گذردیم

  رترید یکم لاقل تا بردارد آهسته را شیقدمها کردیم یسع.  بود

 .  برسد

 ینبو.  آمد نییپا  ها پله از دیپوشیم را کتش که  همانطور فرهان

 : کرد باز لب دنشید با بلفاصله

  ؟ د ی بریم فیتشر -

 . شده  رمید کمی. آره  -

 در رفت نشیماش تمس به فرهان.  کرد باز شی برا  را در ینبو 

 :  دیشن گری د بار را ینبو یصدا  حال همان

 نییپا ی طبقه دیدار دوست که  دنیپرسیم گانهی خانوم روزید -

 ؟ بکشن یطرح هم

 :  گفت شدیم نیماش سوار که  همانطور فرهان 

  ؟ شد تموم بال  ی طبقه طرح - 
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 . شده  تموم مکنیم فکر -

 !  کشهی -

 دوست که را دوم ی طبقه  حرط حداقل.  بود بایز  شیها طرح

 !   کند  اعتماد زدنش قلم و دخترک به داد حیترج.  داشت

 .  گمیم خدمتشون چشم -

 :  دیپرس فرهان

  ره؟یم و ادیم وقت سر نماها - 

 . آقا بله -

  را شهیش.  کرد روشن را نیماش و داد یتکان  را سرش فرهان 

 : کرد باز لب حرف نی آخر عنوان به و د ی کش نییپا یکم

 . بره  و ادیب وقت سر دختره  نی ا  باشه حواست -

 . ادیم هم  زودتر یحت.  ادیم می تا سر.  آقا  هست حواسم - 

 که ییزنگها و کردیم پاک نخوانده  که ییغامهای پ ساعت یرو از 

  آمد و رفت  ساعت سر ارغوان بود ده یفهم گذاشتیم پاسخ یب

 خانه از و آورد در حرکت به را نیماش. نزد یگرید حرف.  کندیم
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 سرعتش.  دی د را ارغوان که بود یاصل ابانیخ ک ی نزد. زد رونیب

  خودش افکار غرق. نداشت او به یتوجه  دخترک اما کرد کم را

  ۵ نیا یتلف که انگار.  کند نگاهش داشت دوست فرهان.  بود

  از چشم و  داد تکان را شر س  فکر نیا با!  آورد یم در را روز

 ی فاصله با که  افتاد یمرد به  شنگاه  عوض در.  گرفت  ارغوان

 دنید با.  کندیم بیتعق را ارغوان و نشسته موتور یرو مشخص

 ! رفت هم در شیابروها  صحنه نیا

  نییپا را نشیماش سرعت. کرد دنبال  را سوار موتور مرد مشچ با

  را شیدستها ارغوان.  اندگذر  نظر از را رفتیم  که یراه و آورد

  نگاهش.  بود  آسمان به رو سرش و برده  فرو ش یمانتو بیج در

 فرهان.  داشتیم بر قدم اطرافش به توجه یب  و ره یخ ابرها به

  سوار موتور مرد!  هوا  هب سر دخترک ؟ فتدیب اگر!  خوردیم حرص

  ارغوان کینزد را  موتورش و کردیم استفاده  یپرت   حواس نیا از

.  ستادیا و کرد  تیهدا یا گوشه  به را نشیماش فرهان . راندیم

  مرد و بود نهی آ به نگاهش.  نشدن و شدن اده ی پ نیب بود دل دو

  بود یکاف. بود مانده  نیماش در یرو شیانگشتها سوار  موتور
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 اده یپ آنوقت باشد اضافه فرهان نظر از که کند  یکار مردک

 ! دیایب نرویب زنده  دستانش ریز از کردینم نیتضم و شدیم

  ارغوان خاطر به.  شد متعجب  الشیخ و فکر نی ا از هم خودش

 چرا اصل  ؟ کردیم نگاه  رشانیمس به یکنجکاو با چرا اصل ! ؟

 اصل  هک یمعمول  آنقدر.  بود کنجکاو  فقط هم د ی شا ؟ بود نگران

 !  ندهد هم یخاص یمعن

  را در و بلغزد نداشت الیخ.  داشت نگه فرمان یرو  را شیدستها

  در و درک حفظ  ارغوان با را اش فاصله سوار موتور مرد!  کند باز

  گرفت یتماس.  ستادی ا مرد شد باغ خانه وارد ارغوان یوقت تینها

 با و زد دور بلفاصله  هم بعد. کرد صحبت کوتاه  ی قهیدق چند و

  کرد حرکت  بود فرهان نیماش که ییجا سمت  به شتریب یسرعت

  آنکه محض به و ستشن در ی ره یدستگ یرو  فرهان دست. 

 که یجور.  کرد باز شتاب با را  نشیماش در دیرس کشینزد  موتور

  موتور یرو از  و سوارخورد موتور مرد یپهلو به محکم  نیماش در

  دیغر خشم با بود  رده وخ که یا  ضربه از جیگ لحظه همان.  افتاد

: 

 ؟ کجاست حواست - 
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 از بود شده  رفتارش از یجزئ  که ینفس به اعتماد با فرهان 

 که مرد سمت به یقدم.  بست را نیماش در و  شد اده یپ نیماش

 :  گفت و برداشت بود ن یزم پخش هنوز

 !  یاومد کجا ستی ن حواست تو انگار اما هست حواسم من -

 تهش و سر یب  یحرفا از سر نه و اختنشیم را فرهان  نه که مرد

 :  کرد باز لب و شد بلند جا از یسخت به آورد یم در

  زاب نتویماش در یابو مثل ؟ شدم بدهکارم ؟ ستی ن حواسم من -

 .... و یکنیم

  فاصله بلند قدم   کی با فرهان. دی ماس دهانش در حرف ی ادامه

 : شد مرد ی قهی بند دستش کی و کرد پر را انشانیم ی

   ؟ یبود افتاده  راه  دختره  نیا دنبال یچ واسه - 

  فرهان دست یرو را دستش نداشت آمدن کوتاه  الیخ که مرد

 :  گفت حال همان در.  کند رها را خودش تا  گذاشت

 .  افتادم دنبالش خواست دلم ؟ ه یچ تو به دخلش!  ؟ سننه رو تو -

 :  گفت و نشاند لب ی گوشه  یپوزخند فرهان
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  تو خوب قبر په ؟ خوادیم یچ دلت گهید ؟ خواست دلت -

 ! ؟ قبرستون

  دنبال.  بود ده ر ک اش خسته سوار موتور مرد ی جه ینت یب تلش 

 از تر نیسنگ را اهشنگ بار دادیم حیترج مردک و بود جواب

 !   کند  بود که یزیچ

  ؟ یخواستیم یچ دختره  نیا از ؟یگیم یچ بفهم -

  شهیم رد کوچه نیا از یک هر مگه ؟ یا دختره  ی کاره یچ تو -

 ؟  بده  پس جواب تو به دیبا

  ریش  را مردک یگرید طور خواست و دیکش یقی عم نفس فرهان 

 پا دنی کش کسر  یهوا به که  فرخنده  لحظه همان  که کند فهم

 :  گفت و دی دو سمتش فرهان دنی د با بود گذاشته  ابانیخ به

  ؟ اومده  شیپ یمشکل ؟ آقا شده  یچ -

 و دی دینم زیچ چیه که انگار.  گرفت ده یدن را فرخنده  اما فرهان

 : آمد حرف به و دیکوب نشیماش به را سوار موتور مرد.  دیشنینم

  ؟ ارمتیب حرف به ای یزنیم حرف -
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 را شی گلو  آنقدر.  رفت نشانه را مرد یگلو بار   نیا شیدستها

  را او که دیترسیم فرخنده .  زدی م یکبود به صورتش که داد فشار

  حال همان در.  گرفت قرار نشانیب و گذاشت وجل  یقدم.  بکشد

 :  گفت  فرهان به رو

 .  دیکن ولش شما.  کنمیم  شیحال من آقا -

  یبرا فقط!  کند  یحال مردک به  دیبا را زیچ چه  دانستینم اصل  

  دردسر به سشیی ر نداشت دوست.  بود زده  را حرف آن خطر رفع

 چند و دش خم  بلفاصله و دی کش عقب را خودش فرهان!  فتدیب

  او که بود یز یچ آن از تر یجد زیچ همه انگار.  کرد سرفه یبار

 :  دیپرس  دیایب بال   نفسش آنکه از لقب فرهان.  کردیم الیخ

 !؟ نه ای یزنیم حرف -

 " کن صبر" ی  نشانه به را دستش بود ده یترس یانگار که مرد 

  گلو سمت به را دستش و دیکش  ق یعم نفس یبار چند.  آورد بال 

  هنوز فرخنده .  بود مانده  شی گلو یرو فرهان یانگشتها  رد.  برد

  بار خواست طاقت یب نهافر .  بود ستاده یا فرهان  و مرد نیب

 با مرد به رو و شد مانع نده فرخ که شود کی نزد او به گرید

 : گفت حرص
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 :کرد باز لب یسخت به مرد! گهید بزن حرف د - 

 . گرفتم  دستور آقا  از فقط من - 

 :  دیپرس فرهان 

 ؟ هی خر کدوم آقا - 

 . شهروز آقا -

  شیبرا نام نیهم.  رفت هم در قبل از شتریب  فرهان یابروها

  و کرد باز را نی ماش در بلفاصله. بفهمد را انیجر ته تا  بود یکاف

  ارغوان ی رفته دست از تماس.  برداشت را لشیموبا.  شد سوار

  بود تهاسخو گذشته روز چند مثل.  کردیم ییخودنما صفحه یرو

  بعدا!  نبود شی جوابگو هم باز  فرهان اما.  بدهد را دنشیرس خبر

 داشت امکان.  دیرسیم هم دخترک ییهوا  به سر  حساب به

 با ؟ بود احمق  ؟ باشد ده ینفهم و کند بشیقتع راه  همه نیا یکس

  الیخ با هم باز شهروز یآدمها  کیکش و پدرش یبده وجود

!   چه آوردند یم سرش به ییل ب  اگر!  زدیم قدم ابانیخ در راحت

 ! ؟ خوردیم حرص چرا او اصل 
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 به رو.  شد اده یپ نیماش از ه دوبار و برداشت را لش یموبا  بلفصله

 :گفت مرد

 -.نمتینب هم ورا نیا گهید.  کن گم  گورتو

 ده ی د چشم به قبل یلحظها چند که یمرگ از زده  وحشت مرد

  از که دینکش هیثان به و کرد بلند نیزم یرو از  را موتورش بود

  یبرا یجواب منتظر  هنوز فرخنده .  شد دور فرهان چشمان مقابل

 با. بدهد او به  یجواب نداشت الیخ فرهان اما . بود  ذهنش سوال

 :دی غر حرص

 -! کارت  سر برگرد

  فرهان. شد دور چشمانش مقابل از هم او و داد تکان سر فرخنده 

 :داد  جواب قوب نیدوم با.  گرفت شهروز با یتماس حال همان در

  ؟ نمیبیم خواب دارم ای زده  زنگ من به ای آر فرهان واقعا -

 : دیغر.  نداشت را شی ها یمزگخوش ی حوصله فرهان

 راه  مردم دختر دنبال یفرستیم آدم  که ده یرس ییجا به کارت - 

 ؟ ابونیخ تو فتهیب

 : گفت جانب به حق  شهروز 
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 !  دستشونه  پولم - 

  ؟ دختره  ا ی باباش دست -

 :  دی پرس بود مانده  جواب از که شهروز

  ؟ یزد زنگ دختره  خاطر به -

 چیه که بود  رفته ییجا به  بحث ریمس.  شد یعصبان فرهان

 :  کند دایپ ادامه آمد  ینم خوشش

 دم تا رو گهید  یکی یدار جرات.  زدم زنگ خودم خاطر واسه -

 !   هیک فرهان کنم تیحال تا بفرست من ی خونه

  دنبالش آدمام.  خوامیم پولمو فقط.  ندارم ه تردخ با یکار من -

  موننیم انقدر کوچشون سر بالخره  انین هم  تو ی خونه دم تا

 !  رماد صبر ییجا هی تا منم.   کنن پولشون که

 یمحکم یدهن تو داشت دوست.  دییسا هم یرو  دندان فرهان

 ! بزند  مردک به

!   یاریب سرش ییبل  نداره  برت الیخ.  منه آدم دختره  نیا - 

 منم.  ییتو شیبان و باعث اونوقت بمونه نصفه من کار اگه که

  ؟ افتاد.  رونیب بکشم حلقومت از بلدم یحساب درست حقمو
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 !  امخویم  پولمو فقط من -

 :  زدیم را خودش حرف هم باز

 !  زدم بهت  حرفمو. ریبگ باباش از برو -

  ابسح او از آنقدر  شهروز حداقل دانستیم.  کرد قطع را تماس

  افکار با را خودش.  نفرستد ارغوان دنبال را یکس گرید که بردیم

 به فقط!   نبود ارغوان خاطر به اصل !  دادیم بیفر مختلف

 نداشت الیخ.  گشتینم دیجد  دردسر بالند.  کردیم فکر  خودش

 به حال .  شود  سبز اش خانه مقابل نفر کی روز  هر دهد اجازه 

 !  باشد خواستیم که یلیدل هر

 نیماش.  گرفت را ماهان ی شماره  بار نیا و شد نشیماش اروس 

 : داد جواب بوق نیمسو با ماهان.  آورد در حرکت به را

 . سلم -

 :  آمد حرف به  یرسالپاحو و سلم بدون فرهان

 .  یبد  خبر باباش یبده و دختره  مورد در بهم شد قرار -

 : گفت عیسر.  خورد جا  فرهان یعصبان لحن از ماهان

  ؟ شده  یزیچ - 
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 :  نداشت کردن  تلف وقت ی حوصله فرهان

   ؟ شد رتیدستگ یزیچ -

 . گرفتم اطلعات یسر هی شهروز از هم خودش از هم...  آره  -

  ؟ خب - 

  نصف شهروز هاشو سفته و چک.  داره  یبده  ونیلیم ۲۵ -

 شهروز طرف اصل .  کنه پولش که ده یخر طلبکاراش از متیق

  مدته هی که انگار .  شناختنشی نم ارغوانم دخو.   شناسهینم هم رو

 اما.  زندابن ری گ باباشو منتظرن.  دنیم کیکش کوچه  سر آدماش

 یارتباط راه .  استجک دوننی نم خودشونم.  هیفرار  گهیم ارغوان

 . بزنه زنگ باباش خود نکهیا مگه ندارن باهاش هم

 :  گفت چرخاندیم را فرهان که  همانطور فرهان 

 من ی خونه دم تا آدماشو داده  جرات خودش  به کهیمرت نیا -

 . بشه آدم که بده  بهش یدرس  هی.  بفرسته

 . چشم-

  نیا بود مطمئن.  بپرسد یشتریب یزهایچ داشت دوست هانرف

 زده  یادیز یحرفها رساندیم خانه  به را دخترک ماهان که مدت
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  نگه دل در یل یخ را یحرف دادینم اجازه  اش یوراج اصول .  است

 ییزهایچ و بود یتکرار انیم در  یکی هم ماهان اطلعات!  دارد

 گفته ماهان به  نیمه یبرا اصل .  دانستیم هم خودش که بود

 فکر ماهان  بود نداده  اجازه  که چند هر!  برساند را او شبها بود

 تا کند قطع جا  همان را تماس داد حیترج!  کند  موردش در یبد

 ۲۵!   نکند مشکوک یالک را ماهان شتریب یکنجکاو با

  ارغوان یبرا اما نبود یپول او یبرا.  بود شانی بده کل ونیلیم 

  یبرا را حقوقش کل اگر.  شد یم حقوقش کل ی اندازه  یزیچ

 جور چه اصل !  ماند ینم خودش یبرا یزیچ ددا یم پدرش یبده

 و کند رها تنها یبده از یکوه با  را دخترش شدیم حاضر یپدر

 کرده  شک هم  مرد آن یپدر احساسات به یحت  ؟ شود یفرار

  را ذهنش فکرها نیا تمام برسد مقصد به که  یزمان تا.  بود

 . بود  ده کر مشغول

************** 

  بود کارش مشغول افتاد یم اطرافش که یاتفاقات از فارغ  ارغوان

  هم طرح کی  خودش ی قهی سل البته و فرهان ی خواسته به. 

 نمانده  کارش اتمام به گرید یزیچ.  بود ده یکش نییپا ی طبقه
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  دستش به بود قرار که یپول به راحت الیخ با  توانستیم.  بود

  سرحال هم پول همه آن به کردن فکر با یحت.   دنک فکر  برسد

.  بودند رفته کارگرها تمام.  بود گذشته ۶  از ساعت.  شدیم

 ماهان دانستیم البته.  ساختمان سکوت و  بود مانده  ارغوان

  خانه به را او گذشته شب چند نیا ق طب تا حوالیست همان

.  آمد یم  خوشش روزه  هر  نیروت نیا از هم  ارغوان.  برساند

 تیاهم او دنیرس سلمت  به آنقدر ماهان اگر دانستینم فقط

 دوست را ارغوان  که دیگوینم مثل  ؟ زندینم ی حرف چرا دهدیم

 او به اصل  نکهیا ای.  کند یکار هر او یبرا است حاضر ای.  دارد

 شنهادیپ ن یا دادیم حیترج که  چند هر!   بدهد یدوست شنهادیپ

 سطح هم یدوست  حد در بود حاضر  هم باز اما باشد  یخواستگار

 !  اوردیب  نییپا  را توقعش

  کی فقط ماهان بود ده یفهم که ییجا تا شب چند نیا در اما 

  مانده  شیبرا  ایدن نیا در که بود یکس تنها.  بس  و داشت مادر

 یفسنجونها عاشق  و دارد دوست را سبز رنگ  بود ده یفهم.  بود

 یحساب شب چند  نیا در بود کرده  تلش نکهیا با.  است مادرش
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  خودش که یاطلعات  بتنس به اما کند یاطلعات ی هیتخل را او

 ! بود نشده  بشینص یچی ه بایتقر بود داده 

  بکشد وارید یرو را عقاب طرح کردیم یسع که یحال در

 نام دنید با.  برداشت را آن بلفاصله.  خورد زنگ  لشیموبا

 :  آمد حرف به سلم بدون  پرستو

 ! یزد زنگ من به  یکرد لو  شوهرتو عجب چه -

 ؟ مهرشو هوو یشد تو کو؟ سلمت - 

 :  گفت و گذاشت کنار را قلمو ارغوان 

  ؟ ست ین یخبر ازت وقته چند یدونیم!  یسلم چه -

 !   خب کنم کاریچ.  می عروس یکارا ریگ در -

  ؟ مرتبه یچ همه -

 رو دارم دوست که یشگاهیآرا.  می نکرد رزرو باغ هنوز.  بابا نه -

 . نهیشی نم دلم به هم یلمبرداریف چیه  کار. نکردم دایپ

  ؟ قایدق یکردیم کاریچ مدت همه نیا پس -

 .  هیآتل  ای بودم شگاه یآرا تو ای صبح از -
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 هی بالخره .   گهید کن انتخاب رو یکی ؟ سخته انتخاب انقدر -

 !  شهیم یزیچ

 دیبا.  بمونه برام قراره  عمر هی عکسا اون ؟ یشد وونهید - 

 .رمیبگ میتصم یحساب درست

 خرج به  تیحساس انقدر شده  یچ. ینبود ری سختگ که تو - 

  ؟ یدیم

 !  یزد توهم.  بودم ینجوریهم  شهیهم من -

 :  گفت بلفاصله پرستو که بدهد جواب  خواست ارغوان 

  ؟ ستین شتی پ جذابه آقا -

 !؟ ماهان -

 گفت عیسر اما پرستو.  نشست ارغوان  لب یرو یلبخند اراده  یب

 : 

 . گمیم رو فرهان.  بابا هیک ماهان -

 :شد جمع ارغوان لبخند لهبلفاص

 !  قهیسل نیا با  بزنن گندت اه  -
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 !  پسرا واسه حیفه خدا به - 

 راست راه  به رو اروی نیا  ایب شو جدا شوهرت از یخوایم -

 !  کن  تیهدا

 دختر هی از  برگشت ورق دیشا وال !  اصل  خدامه از که من -

 یراست.  ده یند  اطرافش و دور  خوب دختر احتمال .  مداو خوشش

 ؟ هیچ انیجر.  ماهان یگفت

 !  دارم کار برو -

 اما نشود پرستو یباز کارآگاه  ری درگ تا کند قطع عیسر خواست

 :  دیشن را شیصدا

 .  نمیبب بگو زود!  نکردیا  یکرد قطع!  نمیبب سایوا - 

  خوب شگاه ی آرا تا دو و بر حرفا نیا یجا ؟ آخه یفضول مگه - 

 . کن دایپ

  ؟ که یدونیم.  کنمیم قطع رترید منم یبگ  تر رید یچ هر -

 !   بزنن گندت -

 :   دیخند پرستو
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 .  بگو -

  اسمش کنهیم کار فرهان واسه  که پسره  نیا.  بابا یچیه -

 . هیخوب پسر نظرم به.  نههاما

 ؟ نه گهید هی خوب پسر فقط -

 :  دیخند  ارغوان 

 .  جنتلمنه یحساب.  خوبه اخلقشم.  هست خوشگلم -

 ؟  تکجاس مشکل پس خب -

 : گفت حرص با و دی کش هم در ابرو ارغوان 

 . بده  یحساب درست شنهادیپ هی نداره  زبون فقط - 

   ؟ ادینم خوشش ازت دیشا - 

 رسونهیم منو داره  شبه چند طرف ؟ یزیچ نیهمچ شهیم مگه -

 .  بخوام ازش نکهیا بدون  اونم.  خونه

 ! فتهیم اتفاق یلیخ  انگار ستمین من ؟ یچ گهید ؟ ا -

 . مار زهر - 

 : کرد باز  لب ارغوان گفتن راه یب و بد به توجه یب  پرستو
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.  یکنینم یحرکت هی خودت چرا یمطمئن طرف از انقدر یوقت - 

 !  سادست و پپه یلیخ دیشا

 چشمانش  مقابل که یماهان و افتاد پنجره  به نگاهش ارغوان 

  نشاند لب یرو یلبخند ارغوان.  بود لشیموبا با صحبت مشغول

 :  تگف و

 . ماهه!  هیچ پپه.  نگو -

  ؟ یکنینم یحرکت هی چرا یا  فتهیش  انقدر!  اومد بدم!  اه  اه  - 

  . بگه دی با خودش ؟ کنم یحرکت چه -

  سال صد تا طرف دیشا.  دور  زیبر رو یا شهی کل دیعقا نیا -

 دست رو دست ینیبش دینبا .بذارد شی پ پا نشه روش هم گهید

 که  یبذار

 .  یشیم صخل  بگو  بهش خودت

 . ستین درست!  بابا نه -

 .  جلو ادیب باش منتظر ینجوری هم نی بش پس -

 تینها در.  گفت مراسمشان و یعروس از گرید یکم پرستو 

  ریگ در ارغوان فکر اما.  کند قطع را تماس داد تیرضا
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  بود درست اصل  ؟ گفتیم انماه به دیبا واقعا.  بود شنهادشیپ

 :  رسید گوشش به ییصدا لحظه همان ؟ دی بگو که

 !  ارغوان - 

  ذهنش تواندیم کردیم الیخ که انگار.  دیپر جا از ماهان یصدا با

 از ماهان به علقه  ابراز انمه  ای کردن اعتراف فکر!   بخواند را

  کی با که شدینم.  کردیم فکر موردش در بعدا.  شد  دور سرش

 انزب به گذردیم سرش و قلب  در چه هر و شود  ریش پرستو فحر

 ... بهتر یفرصت  در دیشا.  اوردیب

 ؟ بله -

  ارغوان که ییهمانها از.  نشاند لب یرو یدرخشان لبخند ماهان

 :  گفت حال  همان در.  بود کرده  فتهیش را

  ؟  یدار کار بازم ای  ؟ میبر کم کم -

  ارغوان آنکه از قبل.  اختاند تمام مهین عقاب  ریتصو  به ینگاه

 : گفت گرید  بار ماهان بدهد او  به یجواب بتواند

 ؟ یبکش عقاب یگرفت میتصم هوی شد یچ -
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 و کرد جا جابه ینیب یرو یکم  را نکشیع انگشت با ارغوان 

 :  گفت

  خاطر به که ترسناکن ییجورا هی.  غرورن نماد معمول  اعقاب -

 شکار هوی  پروازن حال در یوقت آخه.  کردنشونه شکار قدرت

  ایآر یآقا ادی منو نایا ی همه.  تنهان هم ییجورا هی.  کننیم

 . ندازه یم

   ؟ ترسناکه فرهان نظرت به -

.  کردیم نگاه  ارغوان به و کرده  قلب نهیس یرو  را شیدستها

   ؟ بگذارد کنار را اش یوراج داشت  قصد یک.   دیگز لب انغوار

 !   دارن جذبه بخ اما.  باشن ترسناک نکهیا نه -

 ؟ ترسونهیم رو تو نیا و -

 !  شماست ذهن تو که یاونقدر نه یعنی!  اصل  نه -

 :  دیخند ماهان

 یمخف ستین یازین.  ترسنی م ازش همه نجایا.  باش راحت -

 : گفت و دیخند.  شد حتار الشیخ ارغوان یکن

  ؟ دیترس یم هم شما -
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  نشه یعصبان یوقت تا.  کردم عادت رفتاراش به گهید من -

 … اون از بعد  اما.  ترسمینم

 یب یتهایعصبان ادی به.  کرد  حبس نهیس در را  شنفس ارغوان 

 :  گفت عیسر.  داد ماهان به را حق .  افتاد شمارش

 از منتظرم شنیم یعصبان که وقتا یبعض!  دیدار حق  -

 ! ادیب رونیب دود دماغشون

 .  نداره  یکار .  آرومه ینذار دمش یرو پا -

  بحسا نیا با که کرد فکر خودش با و دیخند  دستپاچه وانارغ

  است فرهان  دم از تکه کی گذاردیم را شیپا او که کجا  هر پس

 یگرید کس  بود ده ید را فرهان  خشم او که یآنقدر چون! 

 ! بود ده یند

 ؟  میبر خب -

 :  داد تکان  سر ارغوان 

 .  شده  تموم کارم. میبر -

 نیماش سمت به.  افتاد راه  انماه دنبال و کرد  جمع را لشیوسا

 بودند آرام هم  کنار چقدر.  زدندیم حرف حال همان در و رفتندیم
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 مناسب یتیموقع  دنبال هم او  دیشا ؟ دی دینم را نیا ماهان یعنی

 !  نه  هم دیشا!   بود

 یداستان فی تعر مشغول جانی ه با ارغوان.  شدند  نیشما سوار

 را او یحدود تا . بود کرده  عادت  دخترک یحرفها به ماهان.  بود

  چیه که بود یخواهر به هیشب  ارغوان به احساسش.  خنداندیم

 !   نداشت وقت

  یرو را شیدستها  ارغوان.  کرد تیهدا در سمت به را نیماش

 زدیم یقرمز به یکم جانیه  از که یصورت با و دادیم تاب هوا

 مقابلشان فرهان نیماش حال همان در  بود کردن فیتعر مشغول

  متوجه رتری د یکم بود ماهان به نگاهش که ارغوان .  شد سبز

 .  بود گفتن  مشغول همچنان و شد فرهان نیشام

 چه که گذشت سرش از یکنجکاو یرو از لحظه کی  فرهان

 کنار متوجه ارغوان ؟ کندی م فیتعر جانیه  با انقدر را یزیچ

 فرهان دنید با.  دوخت رو به رو  به را نگاهش.  شد ماهان رفتن

  چقدر آورد ادی به دوباره  که انگار.  دوخت هم  به را شیلبها

 !است متنفر شیها  یوراج از فرهان
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 هم یرو دندان که یحال در و گرفت آنها از را  نگاهش فرهان 

  مین بدون و  کرد  تیاهد داخل به سرعت با را نش یماش دییسایم

 ی رفته بال   مهین نصفه دست یحت.  گذشت کنارشان از ینگاه

  هم را بدهد تکان سلم ی نشانه به داشت الیخ هک  را ارغوان

 : کرد زمزمه لب ریز ارغوان.  گرفت ده یند

 ! قهره  خودشم با -

 : گفت و داد تکان را نیماش ماهان 

  ؟ یهست یراض کار سر یبرگشت  نکهیا از -

 یحت.  نبود اش هیاول جانیه از یخبر. کرد رها را  نفسش ارغوان

 : داد را ماهان جواب. ردیبگ سر از را قبلش حرف نداشت حوصله

 .  خونشه صاحب خونه نیا یاصل مشکل منکیم فکر دیدونیم - 

  سمت به را  سرش.  انداخت ارغوان  سمت به ینگاه مین ماهان

 نهایماش گذر به که یحال در و چرخانده  اش یکنار ی پنجره 

 :  گفت ماهان.  دادیم جواب کردیم نگاه 

  ؟ یچ یعنی -
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.  دارم دوست کارمم. دارم دوست رو خونه نیا من نکهیا یعنی -

 !   شهیم سخت خونه تحمل هستن ایآر یآقا خود که ییروزا اما

 ؟ ادیم بدت ازش انقدر -

  دیبگو  مودبانه چطور  دانستینم.  شد جا جابه شی جا سر  ارغوان

 و گرداند ماهان سمت به را  سرش!  دیآ ینم  خوشش او از که

 : گفت

  تو یلیخ شونی شخص  احساسات خب یول.  ادینم بدم شون از - 

 کامل .  شهیم دهنده  آزار وقتا  یبعض که یجور.  دخیله کارشون

  کادر از شهیم نویا.  ادینم خوششون خانوما از که مشخصه

 .  دیفهم هستن مرد یهمگ  که کارمنداشون

 :  داد تکان سر ماهان

 ی رابطه زنا با ادیز.  بوده  ینجور یا فرهان ادیم ادمی یوقت از -

 . نداشته یخوب

 چندان.  شود تمام بحث نیا داشت دوست.  داد  تکان سر  ارغوان

 زدن حرف اصول .  نداشت صحبتها نیا ی ادامه از یخوش دل

 : گفت ماهان.  کردیم اش حوصله یب  فرهان  مورد در
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 یگینم رو اش ادامه.  یکردیم فیتعر یزیچ هی یداشت خب - 

 ؟

 جانیه  با.  کند حالش رس  دوباره  تا بود یکاف  حرف نیهم

 را او ماهان.  کرد فراموش را فرهان  و شد کردن فیتعر مشغول

  پرستو دیشا  کرد فکر  خودش با ارغوان.  رفت و رساند خانه به

  ابراز ماهان به و ذاردگب جلو قدم نبود بد.  بود نگفته هم راه  یب

  شانس از و  رفت بال  را خانه  یها پله فکر نی ا با.  کند علقه

 یلیخ.  نبود اش یشگیهم ی رهایگ و یقادر  از یخبر بشخو

 یحال در.  دیکش  آغوش در را آرزو  و رساند خانه  به را خودش دوز

 :گفت  دیبوسیم  را اش گونه که

  ؟ چطوره  جونم آرزو -

 در.  کردیم نگاه ره یخ یا نقطه به باشد فکر غرق که انگار آرزو

 :  گفت حال همان

 . میبخور شام کن عوض لباس برو - 

 مقابل یتدس ستین او به مادرش حواس شد متوجه که ارغوان 

 :  گفت و داد تکان  شیچشمها
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 ؟ شده  یچ باز ؟ مامان ییکجا -

 :  داد   جواب و گرفت نامعلوم ی نقطه از نگاه  مادرش 

 یفکر گهی د که زده  زنگ انقدر  ات عمه نیا.  ل او دونمینم -

 !  آخه هیچ  شحساب  حرف نمیبب.  ششیپ برم  پاشم خودم شدم

 ؟ زد زنگ باز مگه -

 واجب کار ادیب بگو ارغوان به گفت. دز زنگ یعصر.  آره  -

 .  دارم باهاش

 .  ده یرس یادیز ما به شونیا از -

 .  مادر داره  واجب کار  دیشا گمیم -

 :  فرستاد رونیب را  سشنف  ارغوان

   ؟ یخوریم گولشو یدار باز -

 ! وال  دونمیم چه -

 :  گفت  حال همان در  و رفت  اتاقش سمت   به ارغوان 

 مشکلمون و رمیگیم پولمو یزود به.  نمونده  گهید یزیچ -

 . شهیم حل
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 :  گفت و دیکش یقیعم  نفس آرزو 

 !  شال یا -

 ی خانه ادی  به کردیم عوض  را شیلباسها که  همانطور ارغوان

.  دیپرسیم او  از سوال ییچندتا دیبا.  افتاد فرهان ی کاره  مهین

 دمانیچ در او به که یزیچ هر ای ،  را اش علقه مورد رنگ مثل 

  را لشیموبا.   ردیبگ را پولش زودتر بتواند تا کند  کمک ساختمان

 :  نوشت فرهان  یبرا و برداشت

 . سمبپر تون از دیبا  سوال تا  چند دیببخش -

.  بخواند را آن  که بود دواریام نانهیخوشب و کرد ارسال را غامیپ 

 تخت یرو  را لیموبا  نشد یخبر یوقت و کرد صبر هیثان چند

  بود ستاده یا نه یآ مقابل که یحال در.  کرد تن هب  لباس و گذاشت

 به بلفاصله.  آمد  شیبرا یغامیپ کردیم مرتب را شیموها و

  که یروز چند نیا از بعد فرهان مان.  شد ور حمله لیموبا سمت

 غوانرا یبرا حال  ندهد را دخترک جواب بود خورده  قسم یانگار

 که یا جمله  تک و گذاشت کنار را ترس اما.  بود اضطراب از پر

 :  خواند را  بود شده   نوشته
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 ؟ یسوال چه -

  گرید بار آنکه بدون.  نوشت و  کرد تر زبان با را  شیلبها ارغوان 

 فرهان.  کرد  ارسال را  آن بخواند را کرده  پیتا که یمتن

 :   خواند را ده ی رس غامیپ بود ده ی کش دراز تختش یرو که همانطور

 .  بپرسم رو نظرتون  دیبا.  ساختمون مورد در -

  را لیموبا گری د دست با و گذاشته سر ری ز را دستش کی  فرهان

 در و کرد مکث یا هیثان چند.  بود  داشته نگه شی چشمها مقابل

 :  نوشت شیبرا تیاه ن

 !  ندارم وقت فعل  -

 شیپلکها.  کرد رها شکمش یرو  را لیموبا و کرد ارسال شی برا

  دخترک جواب ظرمنت چقدر که ندهد نشان کرد یسع و بست را

  یبرا هیثان چند.  دیرس دستش به یغامیپ بعد قه یدق کی!  است

  نشان تفاوت یب را خودش کردیم یسع.  کرد مکث کردنش باز

 : خواند را آن غامیپ شدن  باز با!  دده

 !  شهیم تموم و پرسمیم عیسر.  ستین یطولن یلیخ - 
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 و دشیم ماهان سهم شیها یوراج.  دی کش هم در ابرو فرهان 

 زده  جانیه  صورت هم هنوز!  ؟ دیرسیم او به کوتاهش  سوالت

  که هم آن از.  داشت ادی به را ماهان با صحبت  وقت اش

 ره یخ ماهان رخ مین به که مشتاقش نگاه  از توانستینم گذشتیم

  همان کتردخ اقتیل اصل !  نبود که احمق !   بگذرد بود شده 

 :   نوشت لجوجانه!  بود ماهان

 !  زدم حرفمو -

 دو هر.  انداخت تخت ی گوشه  را لیموبا و کرد ارسال را غامیپ

.  بود یمهم روز فردا.  بست  چشم و گذاشت سر  ریز را دستش

 آماده  زیچ همه!  کردیم جمع را  حواسش دیبا و  دیسریم شان بار

 یخداحافظ کی.  شود موفق  توانستیم شه یهم مثل.  بود

 از یغامیپ ! بود  داختهنا راه  به  نهیتهم که آنچه تمام از باشکوه 

 ذهنش کرد یسع  ؟ بود ده یکش پس پا راحت انقدر.  امدین ارغوان

  از بود قرار او یجا به که بهتر همان.  نکند دخترک  ریگ در را

 هم یرو دندان چرا دینفهم اما!  بخورد را ماهان مغز بعد به نیا

 ! بود امده ین خوشش  چیه فکر  نیا از و دییسایم

***************** 
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  مقابل داشت  تن به که یدیسف تاپ با و دیپوش را نشیج شلوار

  دیکش شیها مژه  یرو را آن و  برداشت را ملشیر.  نشست نهیآ

 :  کرد زمزمه لب ریز. 

 ا یدن تو شهیم دایپ  ادیز خوشگل -

 !  شهینم من خوشگل شیکی اما 

  شیجا  سر  را ملشیر کردیم زمزمه یامآر به که یحال در 

  پودر یرو  و برداشت را گونه  رژ ی فرچه را ب نیا و برگرداند

. برد صورتش سمت به را آن  و دیکش اش گونه  رژ رنگ یآجر

  برداشت را فرچه یتوق و دی کش  پوستش یرو را آن یبار چند

 : کرد گرد  را شیچشمها

 !   شد ادیز آه  -

  درست انگار!  آمد ینم دستش  زدن گونه رژ ی اندازه  وقت چیه

 دی کش اش گونه به یدست!  است اندازه  به بزند چقدر دانستینم

.  رفتیم  کلنجار خودش با هنوز. کند کمتر  را اثرش دیشا تا

 :  دیشن را  مادرش یصدا

 .  دنبالت  اومدن ارغوان -
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 . امیم الن بگو -

 و دیکش لبها  یرو را شی رژها از یکی.  شد اش گونه رژ الیخیب

  را کوتاهش نکاپش  و کرد تن به  را یآسمان یآب  یمانتو بلفاصله

.  زد رونیب  اتاق از و انداخت سر یرو را شالش.  برداشت هم

  دور لومترهایک زدیم رونیب خانه از ارغوان که  یا لحظه درست

 ضرب فرمان یرو و نشسته نشیماش داخل فرهان او از تر

 ینهایآست.  خوردیم تکان  قرار یب شیانگشتها.  بود گرفته

 جا همه.  داد  نیماش بغل نهیآ ه ب را نگاهش و داد بال  را  ورشیپل

 نفس تا شود تمام امشب بود یکاف.  کردی م رصد دقت با را

.  دتااف اش یچرم بند یمچ ساعت به چشمش! بکشد یراحت

  ساعت نیا در دانستیم خوب.  دادندیم نشان را  ۸ عدد  ها عقربه

. آورد ینم در یابانیب ی جاده  آن از سر یا جنبنده  چیه شب از

 هیثان اما.  کند توقف ۳۰:  ۸ ی رو ساعت یها ربهقع بود منتظر

  برداشت را لشیموبا گذشتیم کردیم فکر که یز یچ از کندتر ها

 :  نوشت و

 ؟ امنه راها ؟ مرتبه یچ همه -

 :   رسید دستش به جواب بعد قهیدق چند. کرد ارسال 
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 .  حله یچ همه -

 : نوشت بار نیا.  شد  راحت شالیخ

 .  باشه انبار تو جنسا  ی همه دیبا گهی د ساعت مین - 

  نوشت گرید بار .  دیکش هم در ابرو.  امدین یجواب کرد صبر یکم

 : 

 ! ؟ شد یچ که یدیفهم -

  نبود جواب از یخبر هم باز اما.  ماند منتظر و کرد ارسال را غامیپ

.  آمد یم یعصب   نظر هب هم  خودش و رفته هم در شیابروها. 

  را لیموبا.  داشت یمعن کی  و هزار شی برا نگرفتن جواب نیا

 ی جاده  که یحال در.  کرد  روشن را نشیماش و گذاشت کنار

 شدیم یمنته  انبار به که جاده  یاصل یورود سمت  به را یخاک

 :  کردی م زمزمه خودش با  لب ریز رفتیم

 ؟ درسته یچ همه -

 یرو یغامیپ که بود ده ینرس نظرش مورد مقصد به هنوز

 :  خواند  و برداشت را نآ عیسر.  بست نقش  لشیموبا

 !  داده  لو رو یچ همه یکی -
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.   شود آوار فرهان سر یرو زی چ همه تا بود ی کاف غامیپ نیهم

  قشیعم بازدم که نیهم اما. آمد بند نفسش یا  لحظه که انگار

  در.  گرفت  را شیها ینگران تمام یجا خشم  فرستاد رونیب را

 تا. برسد یاصل مظنون به تا کردیم شیپ و پس را یاسام سرش

 نگه گوش  کنار را لیموبا و  گرفت یتماس.  کند  دایپ یا چاره 

 :   داد جواب بوق سه از بعد.  داشت

 تمام.  داده  لو رو یچ همه یکی.  داشتن نگه رو ایلیتر آقا -

 ! نبود و بود یچ هر.  رو مشروبا ی همه.  آقا گرفتن  رو بارمون

  به هیثان که یخشم و حرص با فرهان .  بود مستاصل مرد یصدا

 حرص با  حال همان در. دی کوب فرمان یرو شد یم شتریب هیثان

 :  غرید

 !  نخور درد  به یخورا مفت.  ذارمینم زنده   کدومتونو چیه -

  پشت مرد به برسد چه.  ترساندیم را یکس هر ادشیفر یصدا 

!   بود اش ساله چند و نیچند انکارکن و آدمها از یکی!  را خط

.  نگذارد جا به  کردن شک یجا  که بود طمسل ز یچ همه  به آنقدر

 : گفت دستپاچه مرد
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 ..  آقا...  بود یچ همه به حواسمون ما آقا -

 به را آمده  راه .  کرد قطع را  تماس و چرخاند را فرمان فرهان

.  کردیم دایپ را  اتفاق نیا یاصل عامل.  گشت بر  یخروج سمت

  بر نقش شیها نقشه تمام.  گذاشتینم زنده  را او که  بود آنوقت

 و باعث از!  دار لکه اش یکار  درخشان ی پرونده  و شده  آب

 ! رد یبگ را حقش بود بلد.  گذشتینم اش یبان

***************** 

 یشکلت کیش  یخونسرد با و  داد یصندل به را  اش هیتک  انارغو

 و مژگان.  بود نیفرورد فها ک قرارشان.  کردیم مزه  مزه  را اش

 مدتها از بعد.  شوند جمع هم دور تا بودند آمده  دنبالش  پرستو

  یسع پرستو ینامزد از بعد.  بود هم آرش یحت .  بودند یهمگ

 به رو یعل.  بود آمده  بامش اما کند دور جمع از  را خودش کردیم

 : دی پرس پرستو

 ؟ ومدین چرا شهاب - 

 او از نگاه  که  یکس تنها دیچرخ توپرس سمت به ها نگاه  ی همه 

  گردش در  پرستو و آرش بین ارغوان نگاه  . بود  آرش دیدزدیم
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  تا بزند یحرف ای کند یکار آنها از یکی بود منتظر که یانگار بود

  هنوز دانستینم مثل .  ردیبگ  ار جوابش یب سوالت تمام جواب

 شیلبها ن یب را ین یخونسرد با ؟ دارد دوست  را پرستو آرش

 : داد  جواب پرستو.  دییپایم را آنها یچشم  ریز و گرفته

 . داشت کار - 

 :  دیخند سردار

   ؟ هیقاچاقچ ؟ داره  یچ کار ؟ شب وقت نیا -

  کرد ه بسند یلبخند  به هم آرش و افتادند قهقهه  به سردار و على

 که یا وصله  نیا از ادیز تا گرفتیم را خودش یجلو که انگار. 

 !  نکند یخوشحال ابراز ندبود چسبانده  شهاب به

 مژگان.  ببندد را دهانش تا دی کوب یلع یپهلو به  را  آرنجش ایدر

  را سرش لحظه همان بود لشیموبا مشغول و  نییپا سرش که

 :  گفت و آورد بال 

 یکار ی مشغله از یدرک که بوده  کاریب رانقد خدا  بنده  سردار -

 !  نباش نرا نگ کار سر یریم بالخره  توام جان سردار.  نداره 
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.  نداشت را مژگان از دنیشن طعنه انتظار. شد جمع سردار یلبها 

 اما!  داشت دختر نیا به یبیعج خاطر تعلق   که خصوص به

  یشخندین یگر   یموذ با ارغوان.  نداشت گذاشتن شی پ پا جرات

.   گرفت نظر ری ز را شیدوستها دقت با و نشاند لبش یا گوشه

 : گفت  عیسر  سردار

  بابام شرکت تو  شب تا صبح از.  کنمیم کار منم منوخا مژگان - 

  نداره  مشکل یایب در دوستت پشت  یخوایم حال .  کنمیم نجو

 !  نبر سوال ریز رو گهید یکی کار یول

 :  داد  جواب پرستو

 !  نوبره  لوس انقدر پسر!  برخورد بهش چقدرم -

  نیب بود مردد انگار.  انداخت پرستو سمت به ینگاه می ن آرش

  رد و افتاد آرش  یچشمها به نگاهش هم پرستو.  نگفتن و گفتن

  در نشانیب  جو کردیم احساس که ایدر.  شد محو  لبخندش جا

 : گفت بلفاصله است  شدن  خراب حال

 !   دی نزن طعنه هم هب  انقدر می شد جمع هم دور شب هی که حال  - 
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 از دست بالخره  ارغوان.  بود شده  حاکم نشانیب یبد سکوت

  را خودش. گذاشت زیم یرو را آن و دی کش اش ه خوشمز کیش

 :  گفت و دیکش بال  یصندل یرو

 . میکن  یباز هی نیایب -

 :  کرد استقبال شنهادشیپ از ایدر

 . ارغوان نیآفر.  آره  - 

  دلخور نظر  به هنوز که سردار . میکن یباز یچ دی بد شنهادیپ 

 : کرد باز لب دیرس یم

 .  میکن یزبا دیکنینم مونیتیشخص ترور اگه - 

 :  گفت حرص با  پرستو

. گهید یدی شن کهیت یانداخت کهیت!  نباش رنن  انقدر خدا تورو -

 !   شده  تموم برات  گرون چقدر

 : زد  سردار ی شانه یرو خنده  با على

 ! اره دن گله داره  عوض که یکار - 

 : آمد حرف به الیخیب مژگان 
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 ! میکن یباز یبطر -

 :  انداخت نیچ را  اش ینیب ارغوان

 :  داد جواب مژگان ؟ یموند اتیبچگ تو هنوز -

 ! ده یم فیک یحساب داره  مجازاتم!  یخوب نیا به یزبا -

 : افتاد خنده  به  پرستو.  دیخندیم  ثانهیخب شیالبها

 دیکن رو د یتونیم یچ هر دی دار هم نهیک هم از همتون الن-

 !  گهید

 : کرد  مخالفت ارغوان

  نداشته مجازاتم.  باشه تر فی طل کمی!  هیباز چه  نیا بابا نه - 

 !  باشه

 :  آمد حرف  به بود ساکت شب تمام که آرش 

 . خونه برم خوامیم!  ستمین رو یباز من -

 : گفت ناراحت ایدر 

  ؟ یبر  کجا.  دی دیرس تازه   بابا!  آرش -

 .  دارم یزندگ و رکا -
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 :  گفت یعل

  گانژم که  یباز همون.  میکنیم یباز آقا.  نمیبب نیبش ریبگ -

 !   فقط دی ورخ ن تورم به دیاریب  شانس.  سخته مجازاتاشم  ،  گفت

 با کم کم.  افتاد  خنده  به ایدر هم پشتش.  دیخند زودتر خودش

 چرا دینفهم ارغوان و آوردند یبطر.  شد عوض  نشانیب جو خنده 

  چیه امشب کردیم احساس.  گرفت  را وجودش تمام اضطراب

 !  نداشتند آمدن کوتاه  قصد کدامشان

 نرم پنجه و  دست بزرگ یمشکل  با فرهان او  از دورتر یکم 

 یا لحظه  همان.  رساند نهیتهم ی خانه به را خودش.  کردیم

 نام.  خورد زنگ لشیموبا داشت را خانه به شدن وارد قصد که

 که یوقت نداشت الیخ.  کردیم ییخودنما  حهصف  یرو اریخشا

 بعد و کرد دی درت یا لحظه اما بدهد را  جوابش ست یعصبان آنقدر

 : گفت  عیسر و کرد ربرقرا را تماس یا هیثان چند یمکث از

 ! یبزن یحساب  درست حرف که بهتره .  ندارم رو حوصلت - 
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.  دی رس گوشش به خط طرف آن از اریخشا ی قهقهه یصدا

  به زدن حرف مجال اما اریخشا. شد بود که یز یچ از تر یعصب

 : نداد را او

 واست یکی نکنه شده؟ یزیچ ؟ یتهس یعصبان انقدر چرا - 

  ؟ کرده  درست دردسر

 خنگ آنقدر. زد خشکش شیجا سر یا لحظه.  شد مات هانرف

 !  امده ین در اری خشا دهان از جهت یب حرف نی ا دینفهم که نبود

 :  دیشن را ش ی صدا گرید بار

  ؟ یدار صدامو الو؟ ؟ شد یچ -

  ؟ یخوایم یچ -

 !  شد درست حال  آها -

 : گفت یا هیثان چند مکث از  بعد اریخشا. کرد سکوت فرهان

 رو یالکل مشروبات مونیپ و پر بار ؟ یزرنگ یلی خ یکرد فکر - 

 چه بابا یا ؟  نخوره  تکون آب از آب و یکن یاسلم  کشور وارد

 !  یقلب  همع پسر آخه  یالیخ خوش



 

992 
 

 مهرسا .  مسلخ

  سرش به دی ترسیم آنچه از.  دیکش صورتش به یدست فرهان

 با اش ساله  چند و نیچند ی محرمانه ی  پروژه .  بود آمده 

 یبان و باعث گردن.  بود افتاده  اریخشا دست ری ز درست نهیتهم

 !  بود کم باز زدیم هم را اش

 !   ادیب باد بذار برو حال .  یکرد حفظ خوب رو سات  در  نیآفر -

 باج اریخشا به  ای اوردیب فرود م یتعظ  سر نداشت الیخ هم هنوز 

 حرص با و آمد رونی ب خونسرد لتاح آن از هم  اریخشا. بدهد

 :گفت

  فرار راحت ی تونیم یکرد الیخ.  منه دست رتندا  و دار کل -

  دمیم  لوت یبخور جم.  گردنت رو گذاشتم پامو ؟ یکن

 .  آورد یم  تدس به را اش یخونسرد کم کم  حال  فرهان. 

 یاریشهر ی خانواده  یپا که یصورت  در یزنیم یی دارا از حرف -

 نباشه بد دی شا یعمت خور ره یج ساله چند وقته پس. ره ی گ هم

 !  یچینپ اهایآر یپا و پر هب انقدر

 :  خوردی م حرص اریخشا
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 پره  من دست اما هیخال دستت ؟ یکنیم دیتهد یچ به منو تو - 

 نکهیا ای یکنیم رو گمیم که یکار ای.  منه شیپ بارت ی همه. 

 .  یخورد کجا از ینفهم  دمتیم لو یجور

 اما.  است احمق  اریخشا دانستیم.  شد راحت الشیخ فرهان

  خودش دست را فرهان بار تمام که است احمق  آنقدر دانستینم

 :  آمد حرف  به گرید بار  اریخشا. دارد نگه

 نیاول تا که یجور هی!  نخورن درد به و ترسو یلیخ متیت -

  فرار به پا و رفت ادشونی  و بار دنید یحوال اون رو جنبنده 

 سمتشون که یاون نکردن دقت یحت.  فتنین  ری گ که گذاشتن

 !  نه ای سهیپل ادیم

 :  نشاند لب ی گوشه ی شخندی ن فرهان

.  اعدامه برنیم براش که یمجازات حداقل.  عقله  شرط اطیاحت -

  ؟ یدار  یانتظار چه

 : دی دخن اریخشا

 آدم ی بچه مثل حال !  یدونیم هم رو مجازاتت پس خوبه - 

 ی همه.  یکنی م اعتراف رو رامش لقت و یگارودیس شیپ یریم
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 ذارمیم و شمیم بار نیا الیخیب منم و یگیم بهش رو قتیحق

  جبران واسم ام  عمه بعدا.  برسه دیبا که ییجا به  سالم و حیصح

 !  یجور هی کنهیم

.  دیکش یقیعم نفس و گرفت آسمان هب رو  را سرش فرهان

 ودنب سی پل دست شان بار که نیهم.  بود شده  راحت الشیخ

 .  بود یکاف شی برا

 !  یاتیبچگ مثل هنوز تو -

 .  جمع حواس و باهوش همونقدر ه آر -

 اتیبچگ ی اندازه  به!  ییدا پسر کنم دتیناام د یبا نکهیا مثل -

 !  یاحمق

 :  گفت  حرص با اریخشا

 دیشا.  ییپررو یادیز دستمه ر یز  ندارش و دار که  یسک یبرا -

  ! م ی چونیبپ رو گوشت بار نیا بهتره 

  یشتدابر تیزندگ  واسه یقدم هی که نیهم.  ستین یفکر بد -

  قبل  آخه!   نیآفر!  هیلیخ یبخور  یدرد هی به  یگرفت میتصم و
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 گهید یکی رو مسلمت حق  تا ینیبش جات سر انقدر یداشت عادت

 .زنمیم حرف دارم یحق چه از یدون یم خوب خودت.  بشه صاحب

 پشت از توانستیم فرهان که بود خورده  حرص آنقدر اریخشا

  حرص پر یلبخند!   ندیبب را خشمش از شده  قرمز صورت تلفن

 :  آمد حرف به اریخشا.  بود  نشسته فرهان یلبها ی گوشه

 .  اومد ینم خوشش تو از رامش -

  بار کی را  رامش سر بر گن ج بماند خونسرد  کرد یسع فرهان

 :!  نداشت دوباره  گفتن به یاز ین.  بود کرده  تمام شهیهم یبرا

 ! کن  خوشحالم یخداحافظ با - 

  ینتونست مدت نیا از بعد یحت!  هانرف سوزه یم برات دلم -

 !  یکن جور و جمع رو تیزندگ

 : دیخند حرص پر فرهان 

  شهیم رادیب و خوابهیم رامش فکر با شب هر داره  که یکس  

  خودش با رو داشت تعلق  اون به یچ هر وقته یلیخ من ییتو

 !  -کردم خاک

 :   دیغر یعصبان اریخشا 
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 یگارودیس ش ی پ یبر دیاب نره  لو یزیچ یخوایم.  زدم حرفمو -

  ؟یدیفهم.   بشه مشخص سال  دو از بعد دیبا رامش  ی هیقض. 

 !  نباش دواریام ادیز -

 چون.  بشه  مشخص قتیقح که دوارمیام  بار نیا اتفاقا -

 !  دستمه تو تیزندگ

  امده ین خوشش ننشایب ی مکالمه از فرهان.  کرد قطع را تماس

  یعصب  هم هنوز مشرا نام.  برگشت تشیعصبان و حرص.  بود

  ساعت.  شد تند باغ ته ی خانه  سمت به شیقدمها.  کردیم اش

 سرش پشت و زیعز .  دیکوب در  به یبار چند.   بود گذشته10 از

 : گفت متعجب فرهان دنید  با زی عز.  آمدند در سمت به نهاما

 ؟یخوب ؟ زیعز یکنیم کاریچ نجا یا ؟ فرهان - 

 : گفت و داد تکان سر.  باشد خونسرد کردی م تلش فرهان

 . دارم یکار به ماهان با -

 : گفت و زد کنار را زیعز ماهان

 شده؟ یزیچ.  شتیپ اومدم یم یزدیم زنگ -
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 را اش یعصب حال.  آمد یم رونی ب آتش فرهان یچشمها از 

  بود زده  زل نفرها ی چهره  به نگران دل.  بود  ده یفهم هم  زیعز

 . 

 جا سر حالت.  یبش آروم مکن دم  واست گاوزبون گل هی تو ایب -

 . پسر ستین

 ! رونیب ایب  ماهان!  خوبم -

  زد رونیب خانه  از و انداخت شلوارش بیج در را  لشیموبا ماهان 

: 

  ؟ شده  یچ - 

 :  گفت  زیعز  به رو و برداشت قدم   جلوتر فرهان

 !  بخواب  وبر  زیعز.  کشهیم طول  حرفامون -

 با.  برداشت قدم نهافر  دنبال ماهان.  امدین در زی عز از ییصدا

  و دشانیدیم نه یکس که ییجا.  رفتند خلوت ییجا سمت به هم

  ور را سرش.  ستادیا حرکت  از فرهان.  دیشنیم را شانیصدا نه

 کردیم فکر  نیا به.  فرستاد رون یب را نفسش.   گرفت آسمان به

 وجودش در کم کم تیعصبان و حرص.  کند شروع کجا از که
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.  شود انفجار  به لی تبد بود نمانده  یزیچ که یآنقدر.  شدیم جمع

 به ترس که ییصدا  با بود کرده   تعجب فرهان حال  از که ماهان

 :   دی پرس بود مشخص آن در یخوب

 ؟  خوبه یچ همه ؟ شده  یزیچ -

 از.  گرفت قرار ماهان یرو به رو و دیچرخ بلفاصله  فرهان 

 . برداشت عقب به یقدم  و خورد جا فرهان یناگهان کتحر

  ؟ دادن شنهادیپ بهت چقدر -

 :  گفت عیسر ماهان

 ! ؟ یچ -

 ؟ دادن شنهادیپ بهت پول چقدر!  پول -

  ؟ ایک - 

 :  برداشت سمتش به یقدم فرهان

  ؟ زنمیم حرف یچ از یدونینم یبگ یخوایم -

  ؟یگیم یچ فهممینم  واقعا فرهان -
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  نتوانست ترسش از ماهان و  برداشت سمتش به یمقد فرهان

 . دور بخ تکان

 کاریچ ده ینفهم کس چیه کنمیم کار دارم سال  همه نیا - 

  از سر تو قبل روز چند یوقت درست که شهیم یچجور.  کنمیم

 بازم ؟ خوره یم بست بن به کارام هوی یاریم در من مدار و قرار

  ؟ یکن یاطلع  یب ابراز یخوایم

 دارد فرهان از  که یاطلعات ری ت تک حساب دیبا نستادیم ماهان

 اندازه  به یت یمسئول کدامشان  هر یبرا دانستیم.  بدهد پس ار

 را نهای ا ی همه!  است ش ی ها شانه یرو کوه  ینیسنگ ی

  بود ده یفهم ناخواسته هم را شی پ شب چند اطلعات و دانستیم

  عقلش به اما!   بدهد پس حساب دیبا یروز کی دانستیم. 

 :  گفت فرهان!  است کی نزد  آنقدر بود ده ینرس

  ؟یبزن خنجر پشت از ی نجوریا که دادم بال و پر بهت -

 یچ هر.  نگفتم یزیچ یکس به من. نکردم یکار من کن باور -

 … دمیفهم
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 شب نصف یواشکی یوقت.  یکرد اشتباه  رو نجا یا نیبب آها - 

 ! یبمون  عواقبشم یپا  دیبا یستیمیوا سرم پشت یایم

 ...  من -

 ! یزنیم حرف یدار که هنوز -

  گرفت دهان به زبان ماهان که بود شده  ترسناک رآنقد شیصدا 

. 

 :  آمد حرف به گرید  بار فرهان

  ؟ یشد  بدبخت انقدر ؟ اریخشا ؟ یکنیم کار یک یبرا -

 ..  اصل  نم -

  ؟ یزد حرف بازم -

 ار ماهان ی قهی و رفت جلو فرهان.  بست را  دهانش ماهان

 :  داد ادامه حال همان  در.  گرفت

  ؟ نه ای یدونیم ؟ شهیم یچ بفروشه منو یکس اگه  که یدونیم -

 :  گفت و زد حرص پر یشخند ین فرهان.  نداد  یجواب ماهان

 !  یکن باز  رو فتیکث دهن یتونیم الن -
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 .  نزدم یحرف یکس به من.  نفروختمت من -

 !  یدیشن تو فقط منو یحرفا -

 اصل .  بود یچ یبرا ساعتش و قرار اون دونمینم اصل  من -

 ..  که نستمودینم

 !   کنم باور  که احمقم انقدر منم.  یدونینم رو یچیه تو آره  -

...  نبودم من که کنمیم ثابت.  بده  فرصت هی  من به فرهان -

 ؟ باشه.   نفروختم یکس به رو اطلعاتت من که کنمیم بتثا

  انتظار دیبا!  نطور یهم  هم شی صدا.  دیلرزیم ماهان یدستها 

   د؟یدیم چشمانش یجلو را  مرگش . دیکشیم  را یبد مجازات

 یم نهیتهم ی خانه در که یاتفاقات  از فارغ شی دوستها و ارغوان

 را مجازاتها آثار دشیم هم هنوز.  بودند یباز یبطر  مشغول افتاد

  تخم از شی موها تمام  سردار مثل .  دید صورتشان و سر یرو

  رژ با آرش ای!  بود لزج بودند شکسته سرش یرو که ییمرغها

 بود ده یکش شیلبها یرو حرص با پرستو که ی ا ساعته ۴۸ لب

 تمام.  نداشت دو آن از یکم دست هم یعل!  بود نشسته زیم سر

 سیخ یلباسها با سرما آن در و دندوب کرده  سی خ را شیلباسها
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  و بود لی تعط کافه که بودند آورده  شانس.  د یلرزیم و نشسته

!   نندیبنش وضع و سر آن با  هیبق چشم مقابل  توانستندینم گرنه

 که یحرص با یعل.  بودند مانده  امان در مجازات از دخترها فقط

 را یبطر بود نشسته جانش به که ییسرما و لباسها یسیخ از

 انیم

 :  گفت و گرفت  انگشتانش

 ! کنمی نم ول نکنم مجازات امشب رو دخترا تک تک تا -

 : گفت ایدر

 !؟ من یحت!  على وا -

  ؟ ی نبود تو مگه ؟ داد   ومن شدن سیخ حکم یک -

 :  گفت و دی خند ایدر

 !  جلدم تو رفت  ارغوان خدا به -

 لب بلفاصله دخترک.  انداخت ارغوان به خصمانه ینگاه یعل

 : کرد باز

  گفتم فقط من ؟ یندازیم من ریتقص چرا پلیده  خودت ذات - 

   ؟ شهیم یچجور بشه سیخ هقشنگ یلیخ لباساش



 

1003 
 

 مهرسا .  مسلخ

 : گفت و زد ی شخندین هم یعل .  دیخند  دانهیپل

 !  خانوم ارغوان رسهیم هم ما نوبت حال  - 

.  رفت نشانه  را پرستو بار نیا ی بطر سر و چرخاند را یبطر على

 :  شد تر ق یعم یعل لبخند

 ؟ قتیحق ای  جرات!  انتقامه وقت حال  خب -

 : دهد نشان لا یخی ب را خودش کرد  یسع پرستو 

 !  قتیحق.  ندارم کردن یمخف یبرا یزیچ من -

 !   ایبد جواب ینتون که پرسمیم یسوال  ؟ یمطمئن -

 !   بپرس.  ترسمینم یزیچ از من -

  با بود ساکت لحظه  آن تا که سردار.  کرد پسرها به ینگاه یعل

 : گفت خنده 

 ؟ بپرسم من - 

 : داد تکان سر على

 .بپرس -

 : دی پرس ارسرد یعل یجا به 



 

1004 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ! ؟ کاره  سر واقعا شهاب -

 در پرستو یابروها .  بود گرفته  سوال نیا با ینوع  به را انتقامش

 :گفت مژگان .  رفت هم

   ؟ سردار ینشد الیخیب هنوز - 

 !  بده  جواب دیبا ده کر انتخاب رو قتیحق!   گهید سواله -

.  بود منتظر هم او انگار.  انداخت آرش به ی نگاه مین  پرستو

 :  گفت  وستپر

  یندازیم خودتو هوی هک چه تو به اصل .  بپرسه  بود یعل نوبت -

  ؟ وسط

 !   می داداش مثل هم با ما.  که می ندار یعل منو -

 : گفت  آرش.  افتادند خنده  به پسرها

 !   ه بود جرزن  شهیهم  پرستو -

 :  داد  جواب پرستو

 !   شماست کار یجرزن وال  -

 :  گفت یعل
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  هنوز تنگه وقت بدون.  نکن تلف وقت قدرنا بده  جواب پرستو -

 !   دی نشد مجازات نگتوید تا سه

 : آمد حرف به ارغوان

 !  شو بحث الیخیب بابا گهید جوابه هی پرستو - 

 :  کرد نگاه  ارغوان سمت  به ناباور پرستو 

 منم نوبت ؟ نایا ی دسته  و دار تو یرفت انقدر امروز اچر تو -

 !  خانوم ارغوان  ها رسهیم

  ریز از نتوانست کرد کار هر پرستو . نزد یحرف  و دیخند وانارغ

 :  گفت تینها در.  برود در دادن جواب

 !   ستی ن کار سر.  خونست شهاب نه -

 :  گفت و دیخند سردار .  بود رفته هم  در شی ابروها

 من به مژگان کنهینم کار ساعت  نیا یچکیه گمیم یوقت -

 !  زنهیم طعنه

 : گفت  پرستو

 !  که کنم  مجبورش تونمینم  ادیب نداره  دوست ییجا یوقت - 
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 :تفگ  سردار

  رو تو خوادیم ازدواجم از بعد لبد ؟ ادینم خوشش ما از! آها -

 .  جمعمون تو یای ن که کنه محدود

 .  ستین ینجور یا شهاب -

 ! بشنوه  دهنت از خدا -

 :  گفت بار نیا یعل 

 ؟ می زد شاخش ؟ ادینم خوشش ازمون که می کرد کارشیچ -

 !  داره  مشکل خودشم با طرف نیا

 : شد ناراحت  پرستو

 ! ها منه  شوهر یزنیم حرف موردش در یدار که ینیا - 

 :  گفت بود رفته هم در که یی ابروها با آرش 

 !  ه ندار یربط ما به یکس یزندگ.  بسه ها بچه -

 : گفت حرص با  پرستو

  انتیاطراف به یتوجه  یب.  تهیزندگ روش از یجزئ نیا اصول 

 !  -یدار ارتباط  باهاش که یکس مخصوصا
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  سر پرستو لحظه همان که انداخت پرستو به یق یدق نگاه  آرش 

 :  گفت عیسر مژگان.  ندینب را آرش  پرسشگر یچشمها تا گرداند

  دعوا د یدار یباز هی از.  دیکن جمع رو بحث گهید باشه -

 .  بچرخون رو یبطر  پرستو!  دایسازیم

 و چرخاند را یبطر  بود مشخص تارشفر از که ی دلخور با  پرستو

 :  گفت  یبدجنس با پرستو.  افتاد ارغوان ما ن به قرعه بار نیا

 !   توئه واسه یتلف وقت حال  -

 ؟ آخه دارم کارتونیچ من!  بابا یا - 

 ؟ قتیحق ای جرات!   شهی م دبلن تو از شایآت ی همه -

  دیدتر بدون. بدهد جواب نتواند و بپرسند یسوال دی ترس  ارغوان

 :گفت

 !  جرات -

 :  گفت بدهد دست از را زمان آنکه  بدون هم پرستو 

 تو هم دونمیم من هم که یاون به یزنیم زنگ الن نیهم -

 !  یزنیم دلته تو که  ییحرفا  بهش
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 :  دیوگب  توانست تنها. برد ماتش ارغوان 

 ! پرستو  شو خفه -

 . آمد ینم کوتاه  اما پرستو 

 حال !  نیبب رو هیبق یها افهیق . شد مجازات نجا یا یکس هر -

 ! ؟ یبزن رشیز که  یخواینم یکرد انتخاب ور جرات.  توئه نوبت

  بخندد لحظه هر داشت انتظار که کردیم نگاهش یجور ارغوان

  پس پا نداشت الیخ پرستو اما.  است کرده  یشوخ  که دیبگو و

 !  بکشد

  توپرس یاصرارها و ارغوان یبودنها  دل دو دار  و ریگ نیهم در 

 مشت دو.  کردیم نرم پنجه و دست ماهان با فرهان تر دور یکم

 ماهان چه هر.   بود کرده  نیزم  پخش را او و ده ی کوب صورتش به

 بر علوه  حال .   شدیم شتریب فرهان  خشم کردیم نگفتن به اصرار

 دروغگو نظرش از.  بود شده  هم  تر نیسنگ جرمش یوشرف آدم

 . تفری نم راست حرف بار ری ز که بود هم

 نیزم یرو که ماهان ی نهی س ی قفسه یرو  را شی پا فرهان 

 :  گفت حال همان در.  گذاشت   بود افتاده 
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 .بزن حرف  یحساب درست -

 :  آمد حرف به مستاصل ماهان

 .  کنمینم کار ی کس یبرا من -

.  دی چیپ خود  به درد از ماهان که داد فشار یکم را شی اپ فرهان

 : دیغر فرهان

 خبر من قرار ساعت از یکس تو جز.  نده  نم  تحویل دروغ - 

 .  نداشت

  خسارت جبران خدا به.  کنمیم جبرانش من شده  یچ بگو تو -

 .  نبودم من واقعا یول.  کنمیم

 !  ؟ ینبود  تو یگیم هنوز -

 لحظه همان اما.  بزند تر  کممح را یبعد مشت تا شد خم

 : گفت  بلفاصله فرهان.  خورد زنگ ماهان لیموبا

  ؟ کجاست لتیموبا -

 از را آن فرهان.  دیکش رونی ب بیج از را لیموبا ترس با ماهان

  ارغوان نام دن ید با.  انداخت صفحه به ینگاه و دیقاپ  دستش

 :  شد قبل از شتریب خشمش صفحه یرو
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 اونم نکنه! ؟ بزنه زنگ بهت دختره  نیا دیبا چرا  ساعت نیا -

 دستته؟  هم

 :  گفت زده  وحشت ماهان

 …  دونمینم اصل  من...  ادخ به نه -

  سمتش به را لی موبا.  دیبگو گرید یکلم نداد  اجازه  فرهان 

 :  گفت و کرد پرت

 ! کریاسپ رو بزن  بده  جواب -

 به. اوردیب یحرف فرهان حرف یرو دینبا دانستیم ماهان

 ماهان.  داشت یبستگ او تیعصبان زانیم به جانش که خصوص

  که ییصدا با.  داد انجام ا ر  بود شده  خواسته او از که یکار

  داشت بود نشسته  جانش به که  یوحشت از نامحسوس یلرزش

 : کرد زمزمه

 الو؟ -

 :  دیرس گوشش به ارغوان یصدا 

 ؟  دیخوب به ماهان آقا سلم -
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 ی قفسه یرو  هنوز شیپا و  بود ماهان لی موبا به فرهان نگاه  

 : زد لب ماهان.  کردیم ین یسنگ اش نهیس

  ؟ یخوب تو.  ممنون - 

 نیا.  کردینم درک را دخترک.  بود رفته هم در فرهان یابروها

 !؟ زدیم زنگ ماهان به دیبا چرا شب از ساعت

 ...  خوبم منم.  ممنون - 

 :  گفت ماهان.  شد برقرار  سکوت نشانیب یکم.  کرد مکث

 ؟ یداشت یکار من با -

 .. بگم یچجور دونمینم...  یعنی...  آره ..  ممم -

 چه دیفهم شدینم اما.  آمد یم  سمت آن از یکس نامفهوم یصدا

  زودتر داشت الیخ نبود یخوب تیموقع در که ماهان.  دیگویم

 :  گفت کند قطع را تماس

 . شنومیم.  بگو -

  دیدار کار اگه البته. .. بگم بهتون خواستمیم رو یزیچ هی - 

 . بگم بعدا و  کنم قطع تونمیم
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 : کرد زمهمز و داد شیپا به  یفشار فرهان

 !  کن قطع یدار جرات - 

 :  گفت ماهان

 .  بگو.  آزاده  وقتم نه -

 الیخ فرهان.  بود رفته هم  در نهیس ی قفسه درد از صورتش

  نارغوا دهان  از حرف بود منتظر.  است کرده   دایپ سرنخ کردیم

!   کند اش هیعل بر مدرک به لیتبد را همان تا دیایب رونیب

  و زد ایدر به دل  بالخره  کنان من من ربخ یب جا  همه  از ارغوان

 : کرد زمزمه  شدیم دور ی کم دوستانش زیم از که همانطور

 … یول...  نه ای بگم درسته اصل  دونمینم -

  آرنج با بود رسانده  او به را خودش که پرستو.  کرد مکث یکم 

 :  کرد زمزمه و د یکوب شی پهلو به

 ! ادیب بال  جونت گهید بگو -

 دور گوشش  از را لیموبا.  کرد اخم و دی کش هم در وابر ارغوان

 :  کرد زمزمه پرستو به رو و دکر

 !  رمیگیم بعدا حالتو - 
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 به چه هر و بست چشم ناچار ارغوان.  دیخند ثانهیخب پرستو

 : گفت را آمد دهانش

 یحس نیهمچ  هم شما دونمینم.  اومده  خوشم شما از من - 

 اصل .  درکه قابل که.  دیباش  هنداشت دمیشا البته.  نه ای دیدار

 اما.  دی باش داشته من به رو حس نیا متقابل دی ستین مجبور

 شما از یلیخ  مدت نیا تو من.  بزنم حرفمو دی با کردم احساس

 !  اومده  خوشم

 لحظه همان  انگار که بود تهف ر هم در یجور ش ی ابروها فرهان

  خوب حالش اصل  که ماهان!   برساند قتل به را یکس توانستیم

 : گفت عیسر نبود

  نیا کنم فکر.  میکنیم صحبت  شمورد در هم با بعدا ارغوان - 

 . میکن صحبت رو در رو  دی با که هیزیچ

  گفت عیسر و  رفت وا نداشت را  رفتار نیا انتظار انگار که ارغوان

 : 

 دیشا.  شدم مزاحم  دیببخش.  م یزنیم حرف بعدا.  دیگیم سترا -

 ..... نم.  زدمیم زنگ دینبا اصل 
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  حیترج تینها در.  آمد ینم دهانش  به کلمات. آمد بند زبانش 

 و یخداحافظ بدون.  نکند  مسخره  را خودش آن از شتریب داد

 . کرد قطع را تماس یگرید حرف

 مشت بود آماده  که فرهان آمد تماس قطع  یصدا که نیهم

  ستیچ خاطر به یکی نیا دینفهم.  زد ماهان ی چانه ریز را سوم

 احساسات ابراز نیا یبرا نکهیا ای ؟ دروغش ؟ انتشیخ یبرا! 

 سر یکم  را حالش بود چه  هر ؟ بود ارغوان ی مهین و نصفه

  عقب را شی پا.  نشد کم تشیعصبان  شدت از اما.  آورد شیجا

 بود گرفته  دست با را دماغش و دهان که ماهان  به و دیکش

 حرص پر.  آمد ینم در فرهان خون زدندیم کارد.  دوخت چشم

 :   غرید

 خودتو کشمتینم نل ا اگه.  نشه داتی پ اطرافم و دور گهید -

 !  خوره یم هم به تو امثال  از حالم!  بدون زیعز  ونیمد

  شد نشیماش سوار.  رفت خانه در سمت به و کرد  رها را ماهان

  سرش در ارغوان یحرفها.  بود  نشده  یخال خشمش هم وزهن اما

 ماهان از.  دادیم ارشزآ  و دیچرخیم یموذ یا زمزمه مثل

 تر تنها کردیم  احساس!  یادیز یغلطها چه ؟ بود  آمده  خوشش
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 خنجر او به پشت از ماهان یروز  کردینم فکر.  است شهیهم از

 نبود لیدل نی ا به فقط اش ییتنها احساس اما.   بود زده  اما.  بزند

 چطور.  بود کرده  بدتر را حالش  هم ارغوان یحرفها که یانگار. 

 یدست ؟ دیای ب خوشش ماهان  از که باشد احمق  توانستیم انقدر

 ی نقطه به  را دخترک.  کردیم تمرکز دیبا.  دی کش صورتش به

  مانده  اریخشا  دست که یبار ی برا یفکر و سپردیم ذهنش کور

  بود احمق  آنقدر اریخشا.  بود بلد را تنشگرف پس راه .  کردیم بود

 !  بود نکرده  را ز یچ چیه فکر که

  اش  خانه در حضورش و ارغوان سمت  به فرهان ذهن یا لحظه 

  لی تحو روز و بار مورد در بال  ی طبقه که  بود ادشی . رفت

 او به دیبا.  بود کرده  دایپ نییپا ی طبقه را ارغوان اما زده  حرف

  دخترک بود کرده  ثابت او به تجربه که البته ؟ شدیم مشکوک

  استفاده  گرفتیم که یاطلعات  از بتواند که ستی ن زرنگ آنقدرها

 وارید به  بود شده  وکمشک او به که یآخر بار حداقل.  کند

.  نشود مشکوک دخترک به  داد حی ترج هم بار نیا!  بود خورده 

 کار توانستینم.  بود کرده  انتیخ او به ماهان بود چه هر

  فرهان ذهن که بود ارغوان یشانس خوش  از! باشد  کتردخ
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  باشد او هیعل بر که یا جه ینت و نکرد کنکاش آن از شتریب

 !  نگرفت

************** 

 داره  اجیاحت سایمل ؟ شهیم بهتر اوضاع ینجوریا دیکنیم فکر -

 و معلم از تماما تونهینم رو توجه نیا.  بشه توجه بهش شتریب که

 ؟ گهید  دیهست جهمتو.  ره یبگ ریمد

 و کنمیم کار شب تا صبح از من.  ستین یا چاره  یول!  بله -

  با زدن کله و سر ی حوصله  که بالست سنش اونقدر ممادرم

 . نداره  رو هبچ

 یطرف از.  سوخت ناراحتش یصدا و اریجان یبرا  دلش ارغوان 

  هم باز رفتیم رژه  اعصابش یرو سایمل  که هم چقدر هر

 :  گفت عیسر اریجان!  ندیبب ناراحت ار دخترک خواستینم

 . کنمیم حل رو یچ  همه یجور هی.  ستین مهم -

 :  شکست را نشانیب سکوت اما اریجان. نزد  یحرف ارغوان

 ...  دیکنیم کار  توش که یباغ خونه نیا -
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 ی ادامه منتظر و دیچرخ سمتش به.  شد جلب ارغوان توجه

 : آمد حرف به مکث با اریجان. شد صحبتش

 ؟ آریاست فرهان مال هنوز -

 :  گفت  متعجب ارغوان 

  ؟  دیشناسیم کجا از رو ایآر  فرهان -

  یب ازش بایرتق شه یم یسال کی.  کردمیم کار باهاش مدت هی -

 ؟ خوبه حالش.  خبرم

  ریغ فرهان نظرش به چقدر که دیبگو داشت دوست ارغوان 

 به اما.  نبود ی نرمال آدم نظرش از که البته و!  است  تحمل قابل

 : گفت آن یجا

 !  هیعال -

  فکر  در ارغوان.  دیرس انیپا به ارغوان حرف نی ا با صحبتشان 

 به بالخره .   کند سکوت دبو داده  حی ترج هم اریجان و بود ماهان

 یا اضافه  حرف بدون ارغوان.  دندیرس فرهان ی خانه

  وارد دخترک که یوقت تا اما اریجان. شد اده یپ و  کرد یخداحافظ
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.  دیکاویم را باغ خانه شیچشمها.  کردیم نگاهش شود نهخا

 . کردیم مرور را خاطراتش که انگار.  دی کش یقیعم نفس

  ماندیم جواب یب شیتماسها که هاروز نیا تمام  مثل ارغوان 

 به سلنه سلنه  که حال همان در.  گرفت را  فرهان ی شماره 

  با. ردشمیم  را تلفن یبوقها رفتیم کاره  مهین  ساختمان سمت

 قطع را تماس بوق نیششم  دنیشن از بعد گذاشت  قرار  خودش

  مردانه و بم یصدا که بود نخورده  بوق نیرمچها هنوز اما.  کند

 :  نشست گوشش هب فرهان ی

 الو؟ -

 یسع که یحال در.  داد راست دست به و کرد جا جابه را لیموبا

  نال  نبود تو گند اگه -:  گفت باشد مسلط اعصابش به کردیم

 !  بود بهتر من اوضاع

 : گفت یالیخیب با  پرستو

  منو حال که ینکن یکی به تدس  سردار و یعل با یخواستیم - 

 !   دیریبگ
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  که یترسیم یک از ؟ خودت دروغ ای گرفتم  تورو حال من -

 شهاب بگو کن  نگاه  صورتشون تو راحت خب ؟ یگینم راستشو

.  ادینم خوشش ادیز تون از بگو  ،  جمعتون تو  ادیب نداره  دوست

 واقعا مهمه براشون یکرد فکر!  خلص و کنهی نم حال باهاتون

 !؟

 نیزم یک من نهیبب نشسته یعوض آرش اون!  مهمه که هبل -

 !  بخنده  نداشتم  شی ر به خورمیم

  عروس لباس یریم یدار پرستو ؟ مهمه برات آرش  هنوز چرا -

 ؟ کنهیم یفکر  چه آرش که مهمه برات هنوز اونوقت یبخر

 !   کنمینم درکت قعااو

 . کنم قطع خوامیم ؟ یندار  یکار!  یفهمینم تو بابا برو -

  ؟یری م یدار که یکرد حل منو مشکل مگه! ؟ کجا -

 ا ؟  هیچ تو لمشک -

 سلنه سلنه را مدرسه ی کوچه  که یحال در حرص با رغوان

 :  دیغر کردیم یط
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  ازش گفتم ماهان به تلفن یپا رو  اتیچرند اون که یشب اون از

 !   -ستین یخبر

  شیزندگ به بذار کن ولش!  گه ید یگرفت واضح جوابتو خب -

 !   برسه

   ؟ اتفاقه نیا یبان و باعث یک!  گمایم بهت یز یچ هی  پرستو -

 که یکنیم  یپرداز الیخ خودت واسه یه ینشست  من زیعز -

 حقت در کردم لطف منم خب.  عاشقته سبزه   چشم پسر نیا

 یکجا یدونیم الن حداقل!  صخل  و یبگ بهش هوی گفتم

 !  یکار

 چرا ؟ دیفهمیمن را حرفش پرستو چرا.  خوردیم حرص ارغوان

 ! ؟ دکریم اش  یعصبان بود که  آنچه از شتریب

  یه!  یذارینم باشم مودب خوامیم یه.... ع لطف!  رفته آبروم -

 ... نگم راه یب و بد خوامیم

  شد ازش  یربخ اگه.  شهیم دایپ اش کله و سر  که بالخره  -

 یزیچ نیهمچ.  کردم اشتباه  شب اون من بگو برو کیش یلیخ

 !  بشه  گرفته حالش  بذار!  کن خلص وخودت  و نبوده 
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 !   باشه گهیم احمقه اونم -

 ی اندازه  به یعنی کنهیم رد داره  رو دختر به دست که نیهم -

  ؟ کنه دایپ تو از بهتر  خوادیم کجا از.  احمقه یکاف

  یبلور یپا  و دست قربون که سوسکه مامان ن یا مثل یشد -

 !   ره یم اش بچه

 :  افتاد قهقهه به  پرستو

 !  که یستین آدم میکنیم فم یتعر ازت ایب -

 :  دیغر حرص با ماهان از اش روزه  ۴ یخبر یب  از فهل ک ارغوان

 !  ندارم رو ات حوصله گهید برو -

.  دکر قطع را  تماس بماند پرستو  از یجواب منتظر آنکه بدون 

 :   دیشن را یکس یصدا  لحظه همان

 ! ؟ دی ندار و یک ی حوصله -

 به و گذاشت  قلبش یرو را دستش.  دیپر جا  از متر ده  ارغوان

 و کردیم حرکت آرام کنارش یی بال  مدل نیماش.  دیچرخ عقب

!  ندیبب را اری جان توانستیم یخوب  به اش آمده  ن ییپا ی شهیش از

  در داشت اجیاحت که یا لحظه درست.  بود کرده  یریگ عجب
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  از ! شدیم رو  به رو اریجان با کند فکر شیها یبدبخت  به ییتنها

 !  ؟ نبود اش یشانس خوش

 ! سلم -

  ادشی را سوالش  اریجان بود دواریام.  بود کرده  سلم اراده  یب

 آمده  نییپا ی  شهیش همان از و  شد  متوقف نشیماش.  باشد رفته

 :درک زمزمه و انداخت ارغوان به ینگاه

  ؟ خوبه حالتون.  سلم -

   ؟ دیخوب شما!  ممنون -

 !   دیهست یعصبان شما انگار یول.  خوبم که من -

 در.  افتاد سایمل متعجب یمهاشچ و جلو یصندل به ارغوان توجه

 :  گفت اوردیب لب یرو  یلبخند کردیم یسع که یحال

   ؟ خونه دیرفتیم دیداشت ؟ جون سایمل یچطور.  خوبم من نه -

  و گرفت  او از چشم سایمل اما کرد حفظ لب  یرو را خندشبل

 گفت

 !  گشنمه -
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  نیا یکس چه.  بود ده ی پرس سوال او از ارغوان  که گارنا نه انگار

  اریجان!  بود نکرده  تیترب اصل در ای! ؟ بود کرده  تیترب را بچه

 :  گفت  سایمل به رو

 .  خونه میریم الن -

 :  گفت و گرفت بال  را سرش

 .  گانهی خانم  برسونمتون تونمیم نیبخوا اگه -

 . رمیم خودم.  ممنون -

  ؟  دیندار مارو ی حوصله دمیشا ای ؟ دیکنیم تعارف -

  گفت و داد لشیتحو  یجان کم لبخند . زدیم انغوار  حرف به طعنه

 : 

 . شمینم مزاحم.  ممنون نه -

 :  گفت گرید بار بود مردد رفتن یبرا انگار که اریجان

 ادتونیپ قبل ی دفعه که هیباغ خونه همون سمت نتو ریمس -

  ؟ کردم
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 باز اما.  بپرد رونیب دهانش از یراهیب و بد بود  مانده  کم ارغوان

 :  کرد یخوددار هم

 . مونده  ادتونی که دی دار یخوب ی حافظه چه -

 . دی ش سوار -

 دیناام و خسته هم ارغوان.  د یایب کوتاه  نداشت الیخ که انگار 

 تعارف یکم  با تینها در!  رساندیم را او اریجان که  تره ب چه.  بود

 :  گفت اریجان نشستن محض به.  شد سوار

 . گرسنشه ؟ خونه برسونم رو سایمل اول نداره  یاشکال -

 …  اگه.  دمینم زحمت بهتون واقعا من -

 .  رسونمتونیم.  کنار دی بذار رو تعارف - 

 ارغوان اریجان اصرار به رساندند که را سایمل.  شد ساکت  ارغوان

 یصدا حرکت محض به.  گرفت جا او کنار و جلو یصندل یرو

 :  رسید گوشش  به اریجان

 .   کنم ضوع رو سایمل ی مدرسه دارم الیخ -

 :  چرخاند سمتش به سر  ارغوان
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  ؟ چرا -

 فقط.  اومد ینم خوشم ادیز مدرسه  نیا ریمد از  اولشم از من -

 .  دماوم نجایا رسمش و اسم خاطر به

  که  بود نچسب آنقدر مدرسه ریمد.  دادیم حق  مورد  نیا در او به

 : گفت اما!  نداشت او از یخوش لد  هم ارغوان

 ست در و شد  دستپاچه نداشت را شیصدا دنیشن انتظار اصل 

  شی گلو به دهانش  آب کند زمزمه را سلم بود قرار که یا لحظه

 پشت یها فه رس یصدا.  شود خفه که بود نمانده  یزیچ و دیپر

 فاصله گوشش از یکم را لی موبا فرهان شد  باعث همش سر

 : زد لب شد  مسلط خودش  به ارغوان که یوقت بالخره .  دهد

 من.  دیدادی نم جواب روز چند نیا که نه...  دیببخش ... سلم -

 . شدم هول کمی دی دی نم جواب امروزم که کردم الیخ

 ! ؟ حرفت -

 ازم که یکار.  بدم اطلع استموخ یعنی. دمیرس من...  یچیه -

  نزنم زنگ گهید قراره  اگه ؟ کردمیم دینبا. کردم   رو دیخواست

 …  بشم مزاحمتون وقت هی خواد ی نم دلم. نشم مزاحم که دیبگ
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 و تند لحن.   نبود کن خرد اعصاب شی برا گری د  ارغوان یصدا 

  چند هر.  بود  شده  فرهان حیتفر  باعث ینوع به اش زده  وحشت

  دخترک ی انهیناش ی علقه ابراز یآور ادی زا  هنوز که

 اش یبچگ یپا به را آن اما.  رفتیم هم  در شی ابروها

 !  گذاشتیم

  ؟ خب -

 . . گهید نیهم خب -

 یبرا یا بهانه یطرف از.  کند قطع  را تماس نداشت الیخ فرهان

 هیثان چند از  بعد.  کردینم دایپ نشانیب ی مکالمه شدن یطولن

 :  گفت  سکوت

 …  یبپرس ییزایچ هی ازم یخواست یم انگار -

 :  گفت وار زمزمه بود جیگ  هنوز  که ارغوان 

   ؟ بپرسم ی زیچ بود قرار من ؟ بپرسم یچ -

 : گفت  باشد آورده   ادی به لحظه کی  که یارانگ بعد

 ؟  بپرسم دیدار وقت الن. ساختمون مورد در.  آره !  آها - 

 ! نه - 
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 او کردن تی اذ از که یگارنا.  رفت هم در شی ابروها ارغوان 

 یضیرم مگه " دی بگو که آمد زبانش  یرو تا حرف.  بردیم لذت

  در فرهان.   دنکن تر خراب را اوضاع تا بست را دهانش اما "! ؟

 :  داد ادامه عوض

 . امیب تا بمون.  نرو شد  تموم کارت -

  ارغوان که البته. داشت کردن اطاعت انتظار و دادیم دستور 

  حرفش یرو حرف که بود نشده  ری س جانش از.کردیم اطاعت

 !  اوردیب

 . چشم -

 متعجب او یرفتارها  از ارغوان.کرد یظحافخدا بلفاصله  فرهان 

  شیپ فکرش تمام. کند آن به یتوجه  نداشت الیخ اما بود

  حداقل کردیم حکم ادب بود هم یمنف جوابش اگر. بود ماهان

  را خودش ترسو یآدمها مثل داشت  الیخ انگار اما. ردیبگ تماس

 : کرد زمزمه. کند یمخف

 ! اقتیل یب - 

*************** 
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.  زد را طبقه نیآخر ی دکمه و رفت هتل انسور سآ سمت به

  نهیآ به ینگاه.  بود ۶ بایتقر انداخت اش یمچ  ساعت هب ینگاه

  دادیم اش شده   بلند شیر به یسامان  و سر دیبا.  کرد آسانسور ی

 در یزیچ.  بود شده  تر بلند حال .  دی کش شی موها به یدست و

  تشییسو سمت  به فرهان و شد  باز آسانسور در.  سانت سه حدود

 از را کتش.   شد ردوا و کرد باز را  در مخصوص کارت با.  رفت

 را  راهنشیپ ی ها دکمه.  کرد رها تخت یرو و  دی کش رونیب تن

 رفت اتاقش خچالی سمت به زمان هم و باز یگر ید از بعد یکی

  نفس کی را  آن و آورد رونی ب داخلش از را آب کوچک بطری. 

  سمت به بار نی ا و کرد رها زیم یرو را یخال بطری.  دی کش سر

 . رفت حمام

  کمدش سمت به یا قهیدق  چند دوش و صورت حاصل  از بعد

.  کردیم انتخاب را شیلباسها یبیعج  وسواس با.  برداشت قدم

 که دادیم ب یفر ار خودش.   نداشت سابقه حال به تا که یزیچ

.  برسد خودش به معمول حد  از شتریب یکم  دارد دوست فقط

 و آورد در را روشنش یخاکستر ی مردانه راهنیپ و یدو د شلوار
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 نام.  خورد زنگ لشیموبا لحظه همان.  انداخت تخت یور

 : داد جواب. کردیم ییخودنما صفحه یرو ینبو

 !  بگو - 

 . می کرد دایپ رو ار یخشا  انبار آقا -

 سالها.  بود ینبو  داشت کامل نان یاطم اطرافش  که یکس تنها به

.  کندینم خطا پا از دست  دانستیم و بود کرده  کار کنارش

  یرو هم را اش یدود کت.  نشست لبش ی  گوشه یشخندین

 :کرد زمزمه و انداخت تخت

 .  باشه بهش حواستون.  خوبه - 

 روز مثل رو یچ همه و فرستمیم رو ها بچه د یبد  دستور اگه -

 .  د ی جد انبار به میدی م انتقال هم رو جنسا.  کنمیم اول

 !  زوده  وزهن!  نه -

 .  آقا چشم -

 :  دیپرس فرهان

 ؟ ست  خونه تو هنوز دختره  نیا - 
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 استفاده   ارغوان یبرا " دختره  " لفظ دانستیم گرید ینبو 

 !  شودیم

 :  داد حیتوض  عیسر وفادار  کارمند کی مثل

 از امروز یحت.   هستن کار مشغول اومدن که صبح زا.  آقا بله -

 .  ومدنی ن رونمیب خونه

 : گرفت هوا یرو را ینبو  فرح فرهان

 که انگار ینبو ؟ ادیم رونیب  مونختسا از روزا ی هیبق مگه - 

 سکوت به هیثان چند.  آمد بند زبانش بود شده  حرفش متوجه تازه 

 :  داد ادامه فرهان.  گذشت

 ! ؟ کنهیم کارا یچ گهید ستمین من یوقت -

 هیبق ای ؟ بدهد هم را شیهایباز آب گزارش دیبا دانستینم ینبو

 لی موبا که  بود قبل روز نیهم مثل...  را شیها طنتیش ی

  که یموذ لبخند آن ندیبب تا دیدویم باغ دور و برداشته را فرخنده 

 تا و!  ستیچ  خاطر به نشستیم شیلبها یرو دادن غامیپ وقت

  بر دنیدو  از دست دینفهم را مذکور دختر نام که یا لحظه

 !   نداشت
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  فقط داد حی ترج.  نبود هم فرهان به نگفت دروغ آدم ینبو اما

 ضرر یب کردیم احساس که ییآنها.  دیبگو را ش ی کارها از یکم

 !  است

 .  انیم  رونیب ناهار ساعت یگاه فقط -

  ؟ نیهم فقط -

 قانع نیهم به غوانرا دانستیم که فرهان ؟  دینگو  توانستیم

 : کند خلص را ینبو داد حیترج!  ستین

 .خونه امیم گهید ساعت  کی تا منم.  خب یلیخ - 

 :  گفت و دیکش یراحت  نفس ینبو

 .آقا ریبخ روزتون -

  سوالت  به نشود مجبور تا کرد قطع را تماس هم بلفاصله

  و کرد رها تخت یرو را لشی موبا  فرهان!  بدهد جواب یشتریب

 یمچ ساعت به ارغوان نگاه .  شد شیلباسها دنیپوش لمشغو 

  بعد.  بودند گذاشته  مسابقه هم با ارانگ که ییها  عقربه و بود اش

 از چیه.  ندیبب را فرهان بود قرار بالخره  اش یخرابکار  نیآخر از

!   بود امده ین خوشش بود گفته که " امیب تا بمون  " لحن نیا
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  انجام لشیم خلف هم یکار  که بردیم حساب او از آنقدر البته

 !  دیایب تا ماندیم آنجا  آنقدر.  ندهد

  نزد قلبش لحظه کی ماهان نام دنی د با و خورد زنگ لشیموبا 

 را نفسش رد؟یبگ تماس بود آمده   ادشی روز چند از بعد ه بالخر. 

 چه دیبا اصل .  دیکشیم خجالت هم یکم انگار .  کرد حبس

 .  بخندد و کند برقرار را تماس بود بهتر دیشا ؟ گفتیم

 مزه  یب یشوخ  کی زیچ همه شود باورش ماهان که یآنقدر

  رفته اعصابش یرو بار نیاول یبرا لیموبا زنگ یصدا!  ده بو

 :  کند رفتار یعاد  کرد یسع و  برقرار را تماس وجود  نیا با.  بود

 !  سلم -

 :  دیرس گوشش به ماهان یصدا

 ؟ یچطور.  ارغوان سلم - 

  هم خودش اما.  ندیبیم را او ماهان که انگار.  زد  خندبل ارغوان 

  را دلش دست حتما بود مقابلش ماهان اگر لبخند آن دانستیم

 !کردیم رو

 ؟  راهه به رو یچ همه ؟ دی چطور شما ! یعال -
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 .  ستمین بد -

 داشت دوست ارغوان هم د ی شا.  بود خسته که   انگار شیصدا

 حق  او به انشیپا یب یها  مشغله خاطر به و کند فکر نطوریا

 یقیعم نفس ماهان!  است نگرفته  یتماس مدت نیا که بدهد

 :  گفت و دیشک

  .میبزن حرف هم با دیبا کنم فکر  ارغوان -

  شده؟ یزیچ -

  رفتن طفره  ی حوصله اما ماهان. زدیم راه   آن به را خودش

 :  نداشت

 خاطر به که  یگفت ییزایچ  می زد حرف هم با که یآخر بار - 

 اما شده  رید النم  تا.  بدم بهش یدرست جواب  نتونستم طمیشرا

 . مینبز حرف موردش در دیبا

  مشچ یرو  از را تشیخلق نکیع و آمد بال  ارغوان دست

 :  زد لب حال همان در.  برداشت

 …  دیخواست اگه.  باغم خونه من...  باشه -

 : گفت عیسر ماهان 
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  هم با که رونیب ایب فقط. اونجا رسمیم گهید قهیدق پنج تا من - 

 . میبزن حرف

 .  باشه - 

 یخوب یخبرها کردیم  احساس ارغوان.  شد قطع تماس

  او به را حس ن یا انماه کلفه لحن دیشا.  کشدینم را انتظارش

 ی جهی نت به ستی ن قرار  دانستیم بود که چه هر.  کرد القا

 لشیم خلف  یزیچ جوابش اگر که کرد نیتمر!برسد دلخواهش

 خروج در سمت به و کرد جمع را لشیوسا.  نبازد را خودش بود

.  رفت نشیماش سمت به د یرس ماهان آنکه  محض به.  رفت

  ارغوان همان  و دارد هنگ لب یرو را لبخندش کردیم یسع

 : گفت  یانرژ پر و بلند نسبتا ییصدا با.   باشد یشگیهم

 !  سلم - 

 ارچه  نیا تمام.  نشاند ماهان لب یرو لبخند سلمش یصدا

 یرو از بود خورده  فرهان از که یکتک رد تا بود شده  یمخف روز

 ی گوشه که یزخم و لبش ی  گوشه یپارگ.  شود محو صورتش

  یکیبار رد که  چند هر.  بود شده   خوب بایتقر دوب  نشسته شی ابرو
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 الیخ نیا از  شتریب اما.  خوردیم چشم به لبش ی گوشه  هنوز

 : گفت و داد نیی پا ملاک را نشیماش ی شهیش.  کند صبر نداشت

 . شو سوار.  سلم - 

  گرید بار اش ییکذا " امیب تا بمون " دستور و فرهان  به ارغوان 

 : داد جواب و فرستاد لعنت

  نجا یهم شهیم اگه.  کنم صحبت ایآر  یآقا با کار مورد در قراره  -

 . میبزن حرف

  خانه پل  یرو را نشیماش.   انداخت ساعت به ینگاه ماهان

  را آنجا فرهان  آمدن از قبل د یبا  که بود حواسش.  دکر  متوقف

  ارغوان مقابل و شد اده یپ  نیماش از وجود ن یا با.  کند ترک

 :  ستادیا

 .  میبزن حرف و مینیبش میبر ییجا هی قراره  کردم فکر -

 : گفت  و نشاند صورتش یرو ینیری ش لبخند ارغوان

 . کنمی م قبول دعوتتونو گهید روز به -

 کم هیثان چند از بعد و داد تکان سر .  دیخند او ی ده نخ با ماهان 

 : گفت و شد محو صورتش ی رو از لبخند کم
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 .. باشه بهتر هی قض لاص سر برم ینیچ مقدمه بدون کنم فکر - 

 یپا با هدف یب و دوخت  شی کفشها به را  نگاهش ارغوان 

 : آمد حرف به حال همان در.  زد ضربه نیزم به راستش

 . دی راحت طور هر - 

 نگه فیبلتکل آن از تر سخت  اما بود سخت ماهان یبرا گفتن 

 ! دو ب  دخترک داشتن

 ... ارغوان نیبب -

  ماهان صورت معصومانه شیهاچشم.  آورد بال   را سرش  ارغوان

 بار نیاول یبرا.  بود شده  تند قلبش ضربان.   بود رفته نشانه را

  همه ! کند پشت احساساتش به  یکس و بشکند قلبش بود قرار

 ..  کردیم احساس قایدق را زیچ

 .توئه با شدن آشنا می زندگ خوب یاتفاقا از یکی -

 تر ق یعم را  لبخندش.  بود  ده یفهم را شیحرفها ته تا ارغوان 

 :  داد ادامه ماهان!  ندهد  نشان را خرابش حال تا کرد
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 وقت چیه  که یهست یخواهر هیشب شتریب من یبرا تو اما -

 کنارت و باشم  داشته رو هوات دارم ستود همونقدر .  نداشتم

 …  که اده یز  درانق مونیسن اختلف نظرم به نیبب.  باشم

 :  گفت یشوخ به هیشب یحالت با ارغوان 

 !؟ ام بچه که ن یبگ نیخوایم -

 او لبخند با ماهان.  ندهد نشان را اش یناراحت که کندیم جان

 :  گفت و زد لبخند

  یهست عاقل انقدر و یکنیم کار  جا در که نیهم.  نه که البته - 

 اما یستین هبچ که مشخصه یباش  داشته برنامه ت یزندگ یبرا که

... 

 . خورمینم  شما درد به اما -

 یدل و افتاد پاشا  ادی به ارغوان.  دوخت هم به را شیهابل ماهان

  که بود حقش.  بودش کرده  غربت ارید یراه و  شکسته او از که

 :  گفت و دیخند!  فتد یب حال نیا به

.  می بود شده  جمع هم دور دوستام با شب اون قتشیحق -

  یکی به که بود نیا مجازاتم ییجورا هی و میکردیم یباز میداشت
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 من.  بگم رو دی دیشن که ییزایچ همون خلصه...  و مبزن  زنگ

 ...  ای شدم تون یناراحت باعث اگه  شرمندم واقعا

 راحت او به دروغ  آن قبولندن انگار.  دیکش یراحت  نفس ماهان

 :  دیپر ارغوان یحرفها نیب خنده  با.  بود ممکن کار نیتر

 یگب و یبزن زنگ بعدش شدینم!  یداد سکته منو که تو دختر -

  ؟ بوده  یشوخ

 .  کردم فراموش  دیببخش -

 :  دیخند ماهان

 !  یبرداشت  هام  شونه یرو از رو نیسنگ بار هی انگار -

 برود ماهان بود یکاف.  بماند امرآ کرد یسع.  د ی خند هم ارغوان

 یرو از کل به را لبخندش مثل.  کند یخال را  خودش یکم تا

 بود شده  انبار شدل در که یخشم و حرص از و  کند پاک صورت

  همه از شتریب اما کردیم یناراحت  احساس یکم .  بکشد ادیفر

 ماهان که یا لحظه  همان.  بود شده  جمع دلش در که بود خشم

 یا لحظه ست در ،  برود و کند یخداحافظ تا بود کرده  باز دهان

  سرعت با ی نیماش بود ده یترس هانرف هنگام نابه  دنی رس از که
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 شده  اده یپ فرهان که دینکش ه یثان به و کرد توقف نشیماش کنار

 :  غرید و

  ؟ یکنیم یغلط چه نجایا -

  از و دیکش یک  سر ارغوان.  دیبار یم آتش شیچشمها از که انگار

 که ییلباسها و یمشک کت اور آن با.  شد ره یخ او به ماهان کنار

.  دیرسیم نظر به  شهیهم از تر ترسناک ندبود ره یت رنگ یهمگ

 : گفت و دی چرخ سمتش  به عیسر ماهان

 ..  با یحرف هی دیبا رفتمیم داشتم -

  بود آمده  ارغوان با صحبت خاطر به.  بود ده یرس کشینزد فرهان

 ! ؟ یجرات چه به ؟

 نه و یاحتمال  یحرفا خاطر به نه .  نمتینب اطرافم و دور تمفگ -

 !  ؟ نه ای بود مفهوم!  یا گهید زی چ و کار خاطر به

 یصدا با بار نیا و ستادیا مقابلش فرهان .آمد بند ماهان زبان

 :   دیغر یتر بلند

 ! شنومی نم صداتو -

 :  گفت و داد خود به یتکان ماهان 



 

1040 
 

 مهرسا .  مسلخ

 .   ستمین وسجاس که کنمیم ثابت بهت من -

 :برد بال  را فرهان لب ی  گوشه  یپوزخند

 ینم زنده  وگرنه.  شده  بات سپر زیعز که کن شکر رو خدا برو -

 !  یموند

 حرف و یخداحافظ بدون و شد نشیماش سوار اصلهفبل  ماهان 

  ارغوان سمت به فرهان. شد محو چشمشان  مقابل از یگرید

 :  دیچرخ

 ! ؟ رونیب یاومد و یزد  کارت از که شده  ۷ ساعت مگه -

  هب ربع کی ساعت.  انداخت ساعتش سمت به ینگاه  می ن ارغوان

  قهیدق دچن  ی ضربه از آنقدر اما ارغوان.  دادیم نشان را هفت

 .  بترسد فرهان ادیفر از کمتر که بود ر یدلگ ماهان قبل

 ؟ دی زنیم داد چرا!  شنومیم صداتونو -

  بخورد جا یا لحظه فرهان شد  باعث ارغوان یصدا آرامش 

 :  نشد باز  هم  از شیابروها اما آورد نییپا یکم را شیصدا

 !   شو رسوا - 
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.  کنم کم  رو زحمت بعد و بپرسم سوال تا چند قراره  من -

 ! اگه  شمیم ممنون

 :  دیکش ادی فر حال همان در  و رفت نشیماش  سمت به فرهان 

 !  شو سوار گفتم -

 : درک زمزمه و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 !   ناستیتارگر نوادگان از کنم فکر!  اژدها خشم -

 تعارف یب و رفت  فرهان نیماش سمت به هرفت هم  در یابروها با

  داشته را  رساندنش افتخار بود قرار  اگر.  ستشن جلو یصندل یرو

 !  کند مفتخرش و بدهد لم راحت که بهتر چه پس باشد

 فرهان دامبا نکهیا ترس از و گرفت دندان به لب بلفاصه

  به فرهان یصدا.  چرخاند  سمتش به سر بخواند را افکارش

 :  دیرس گوشش

 ور گشتات ستمین یوقت که   باغم تو ،  یزنی م که کارت از - 

 !  بهتره  نگم که کاراتم ی هیبق از.  یزنیم
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  نیدورب خانه در.  چرخاند فرهان  سمت به سر  تعجب  با ارغوان

  نداشت  گرشی د یکارها از خبر  فرهان که البته ؟  بود گذاشته کار

 : آمد حرف به ارغوان!  بود زده  یدست کی. 

  دی باش لکسیر کمی.  یهست یناراض   شهیهم که شمام اباب یا - 

 . خوره ینم بر ییجا به

  به ارغوان خونسرد حال.  انداخت سمتش به ینگاه  مین فرهان 

 دلهره  و ترس همان  داشت انتظار که انگار.  امدین خوش مذاقش

 .  ندیبب نگاهش در را یگشیهم ی

 ؟  نه باشم تر لکسیر که -

 اش موقع یب  آمدن و بود ماهان از حرصش.  بود گفته حرص با 

  طور زیچ همه ذهنش در.  بود  کرده  خراب کل به  را امشب شام! 

  فرهان که یزیچ هم بعد و  آرام نسبتا شب ک ی.  بود یگرید

 نی ا به!  دیرسیم انیپا به تشییسو  در که یقرار  و خواستیم

  که یموذ فکر نی ا دانستینم اما نداشت یجنس ی جاذبه دختر

 نیا دادیم حی ترج!  ستیچ یبرا  رودیم رژه  سرش رد مدت تمام

 آدم یلیخ که  چند هر  برساند انیپا به خودش  سبک به را قرار

 یازین چه بود ایمه  شیبرا خواستیم چه هر.  نبود  گذاشتن  قرار
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  بود یکاف! ؟ داشت دنکر صرف یانرژ و  گذاشتن وقت به

 را اش یقلب  ی خواسته ده ی نکش هیثان به و کند دراز را دستش

 خجالت از یگرید جور داشت الیخ هم بار ن یا!  کند برآورده 

  را شیها  نقشه تمام ماهان حال  اما!  دیایب در  دخترک یلبها

 یجواب حاضر جا همه از خبر یب ارغوان! بود کرده  آب بر نقش

 : کرد

 متنفر کس چیه از که دیبگ و د ی بکش ق یعم نفس ات چند بله -

 وال .  کنه دای پ انیجر تونیزندگ تو خوب یانرژ دیبذار .  دیستین

  ای دمتونید وقت هر من.  کنهیم اه یس رو بقل یمنف یانرژ انقدر

 اما گمایم  نویا دیببخش.  دی دادیم دستور ای دی زدیم داد دیداشت

 !   جونتون از دور هبتال.  تره  کی نزد بهتون گردن رگ از سکته

 یوراج  که انگار.  خوردینم  هم و خوردیم حرص  هم فرهان

  الشیخ به هم دخترک.  کردیم پرت را حواسش کم کم ارغوان

  خودش در یعلئم  چرا دانستینم اما بود خورده  یعشق شکست

 خودش خاطر به دی شا هم آن.  بود یعصبان یکم  فقط.  نداشت

 و. بود رفته چاه  در پرستو ی ده ی پوس طناب با که  بود رفتارش و

 اصل !  بود یعصب  شبشان آن ی گانه بچه یباز از هنوز که البته
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  تجربه حال  به تا!   بود نطوری هم ها یعشق شکست تمام دیشا

  کارش یجا کی  که کردیم احساس اما.  دانستینم و بود نکرده 

 چه اما.  دی ایب درد به قلبش ی کم حداقل داشت انتظار!  لنگدیم

 ! ؟ نداشت یحس  که بود شده 

 :  گفت و زد  هم بر را نیماش سکوت  گرید بار 

  به دیشا حال !  آهنگه شدن آروم یها راه  از یکی اصل  -

 . کنهیم معجزه  یقیموس اما ادیب  مسخره  نظرتون

 : داد ادامه و انداخت نیماش پخش ستم یس به ینگاه

  ؟ هست اجازه .  یستین اهلش اصل  ا یگو که شمام - 

 حتما.  انداخت طنتشیش پر نگاه  و دخترک به ینگاه  می ن فرهان

!   بود اش یدرمان یبستن به  هیشب یزیچ هم درمان راه  نیا

  خودش دل یبرا و داد لشی تحو  مهین و نصفه یلبخند ارغوان

 دی کش رونیب  فیک از را شیآهنگها مخصوص فلش  شده  که هم

 جا همه خودش دنبال را آن جانش از یا تکه مثل شهیهم. 

 :  گفت  فرهان  سکوت دنید با.  بردیم
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  آهنگ با کممی ستی ن بد خدا به.  دیشیم تر آروم کمی الن -

 !   بشه خوب لموناح ذارمیم یزیچ هی الن.  دیکن یآشت

 !  است بد هم  خودش حال کردیم احساس چون بود بسته جمع

 یزیچ تینها در و گشت نظرش مورد آهنگ دنبال یا هیثان چند

  و نشاند لب یرو یلبخند ارغوان. کرد دایپ  را خواستیم که

 : گفت

 !  ناشونهیبهتر از یکی نیا -

  با که بود منتظر.  بود گره  هم  در شی ابروها هم هنوز فرهان 

 نیا ی حوصله اصول .  بنشاند  شی جا سر را دخترک تیعصبان

  در که بود  بیعج نیا و بود کرده  سکوت اما. نداشت را کارها

  سمتش به  ینگاه مین.  شدی م سکوت هب مجبور ارغوان مقابل

  آهنگ شاد  و تند تمیر.  بردی م لذت آهنگ از که  انگار.  انداخت

  را نفسش که یروج.  انداخت یم خط فرهان  اعصاب یرو

 : کرد زمزمه خود با و فرستاد رونیب کلفه

 !؟ دختره  نیا به چه منو -
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 یغرغرها یصدا ارغوان دادینم اجازه  کیموز آور سرسام یصدا

 انگار که بود فکر  در هم یآنقدر!   بشنود را  فرهان لبی ریز

 و شد تمام آهنگ نیاول.  دیدینم  هم را اش تهرف هم در یابروها

 یسوم  شروع با بار نیا و شد تمام یدوم.  شد شروع یدوم

 :  گفت و کرد خاموش را پخش حوصله یب فرهان

 !  رفت  سرم بسه -

  را نفسش ارغوان.  بود کرده  یصبور یادیز  هم جا نیهم تا

 بر بال  شهی ش یرو را انگشتش که یحال در و فرستاد رونیب

 :  گفت گذاشتیم نیماش

 !   ده یم ابجو شتری ب سکوت شما  یبرا انگار -

 با.  کرد دایپ راه  داخل به سرد ی هوا.  دیکش نییپا یکم را شهیش

  یادیز.  بزند پسش ماهان که  بوده  حقش دیشا  کرد فکر  خودش

 اصل .  بود گفته پاشا به را نیهم هم  دشو خ! بود بچه

 ادیز یسن اختلف  انستوتینم  چون بود کرده  رد را شنهادشیپ

 به و شده  عوض مشیتصم حال  اما.  کند  تحمل را نشانیب

 !  بود خودش از حماقت!   بود کرده  علقه ابراز ماهان
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. کرد جلب را  دخترک توجه و داد  بال   را ارغوان  ی شهی ش فرهان

 :  گفت و د یچرخ شسمت به

 ! ؟  شد سردتون -

 گفتیم مثل .  بدهد  بجوا که  دیدینم یازین.  نداد یجواب فرهان

 که چه او به اصل  ؟ ندارد را خوردنش سرما ی حوصله که

  ارغوان.  نزند یحرف تا بست را  دهانش! ؟  خوردیم سرما دخترک

  رفتندیم که ییجا مورد در بالخره  و کرد باز لب گرید بار

 :  داد خرج به یاوکنجک

  مه خونه تو تونستم یم.  داشتم کی کوچ سوال تا چند فقط من -

  میدار کجا اصل  یعنی. میبر  ییجا نبود یازین.  بپرسم ازتون

  از دیریم که یریمس یول.  کنم یوراج خوامینم دی ببخش ؟ میریم

 … دوره  یلیخ ما ی خونه

 و حد در را ارغوان .  نداد شیحرفها به یجواب هم باز فرهان 

 بودنشان هم  کنار به اصرار هنوز چرا اما!د یدینم خودش ی اندازه 

 به مثل.  زد یم چرخ سرش در  یگرید افکار اما ارغوان ؟داشت

 کردیم فکر بود آمده  رونیب ماهان دهان از که جاسوس  ی کلمه

  به اول!  دارد توطئه توهم فرهان که بود ده یرس جهینت نیا به. 
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  بود شده  ماهان نوبت هم حال   و زدیم بودن جاسوس چسب بر او

 :  کرد زمزمه لب ریز! 

 ! ر پندا مهم خود -

 مثل هم ماهان دیشا که گذشت  ذهنش از  یا لحظه یبرا

 نیهم یبرا و باشد  ارغوان کنار  دادینم اجازه  شاتشی گرا  فرهان

  گرفت دندان به لب فکر نیا با!  است زده  اش نه یس به رد دست

  در بیعج ی زهایچ آنقدر البته!  نداشت امکان.  داد تکان سر و

  قوت سرش در فکر نیا شد یم باعث که بود ده ید خانه نیا

 . داشت یکلمش نیهمچن  هم ماهان واقعا  دیشا. ردیبگ

 : گفت  گرید بار دی ایب رونیب فکرها آن از نکهیا یبرا 

 ؟  شم  اده یپ و بپرسم نجایهم سوالمو شهیم.  دیببخش - 

 یجا به.  رفتیم کلنجار خودش با.  کرد سکوت هم  باز فرهان

  ریمس راست ک ی بود کرده  رزرو زیم خودشان یبرا  که یرستوران

 قبل! بود  داده  ریی تغ  کل به را اش برنامه و گرفته  شی پ در را هتل

 مقابل فرهان ردیبگ شکل  ارغوان سر در یبعد  سوال آنکه از

 : داد دستور بلفاصله.  کرد متوقف را  نشیماش هتل
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 !  شو ه ادیپ - 

 که یحال در. شد  اده یپ بلفاصله و انداخت هتل به  ینگاه ارغوان

 : آمد حرف به دیدویم عشیسر و بلند یقدمها و هانر ف پشت

 شدمینم مزاحمتون من دیگفتیم دی داشت کار شما اگه ایآر یاقآ - 

.  بشم مزاحمتون یکار طیمح تو که ستین درست یعنی. 

 .  نمبز  حرف باهاتون هم بعدا  تونستمیم

 را نیزم بود  قرار که یانگار فرهان محکم یقدمها یصدا

.  کردیم  یخال را ارغوان  دل  ته که بود یجد  آنقدر! بشکافد

.  کردندیم سلم و شده  خم دنشید محض هب  هتل کارکنان

 یسع ارغوان.  رفتیم آسانسور سمت به توجه یب اما فرهان

  هتل نانرککا  به کردن سلم در و اوردیب لب یرو  لبخند کردیم

.  دادیم آزارش بشانیغر و بیعج یها نگاه  اما.  شود قدم شیپ

 نگاه  از نیا.  کردندی م او مورد در یگرید فکر که انگار

  چه فرهان دانستی نم ارغوان که  البته!   بود مشخص مشانمسمو

  آنقدرها فکرش که البته.  بردیم تشییسو به خود با را یکسان

 تا ماند منتظر فرهان.  بدهد را یبد اتفاق احتمال که نبود اه یس
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 ی دکمه ورودش  ضمح به.  ونددیبپ او به آسانسور در ارغوان

 . ستادیا منتظر و زد را طبقه نیآخر

 : گفت و گرفت نفس انغوار

 !  دی دار هم یاخلق خوش یکارمندا چه ماشال  - 

  آنجا ارغوان اصل  که انگار.  برد  در به میمستق  نگاهش فرهان 

  شیسوالها دنی پرس از!  دادیم آزار   را دخترک نی هم.  ندارد وجود

 ای.  کند استراحت و برود خانه  به دادیم حیترج.   بود شده  مانیپش

 ،  رفتیم رژه  سرش در که ی دیجد فکر و نها ما به کم دست

 به.  کردیم اش حوصله یب  و کسل اصول  سکوت !   کند فکر

  یابجو فرهان اما داشت حرف و سوال کی و هزار  که خصوص

  یب برسند نظرشان مورد ی طبقه به نکهیا از قبل!   دادینم آنها به

 :آمد حرف هب طاقت

 یعنی.  دارم  دی راد دوست که  ییزایچ مورد در سوال  تا چند فقط

 - وقتتونو هم  اونقدرا دیشا.  ادی ب دستم قتونیسل  خوامیم واقع در

 ...  زود من که  باشه راحت التونیخ شلوغه سرتون اگه.  رمینگ 

 :  کرد اشاره  و کرد باز را ت ییسو در فرهان
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 ! تو  برو -

!   دی بگو تا بودند گرفته را جانش که انگار هم را کلمه دو نیهم 

  بود ده ید را نجا یا هم گرید بار کی . کرد داخل به  یهنگا ارغوان

  تییسو نیا  از سر دیبا چرا.  آمد  بیعج یکم ه یقض نظرش به. 

  هم با دفترش در دی با بود هم کار موضوع  اگر! ؟  اورندیب در

 ...  حال اما.  کردندیم صحبت

  ؟ یهست یچ منتظر -

 هب یکنجکاو با.  بود زده  هم بر را افکارش فرهان یصدا

 :  گفت و دی چرخ سمتش

 .  میبزن حرف قراره  نییپا ی طبقه کردم فکر من -

.  نداشت رفتن کلنجار ی حوصله.  دیدزد دخترک از نگاه  فرهان

. گذاشت تنها اتاق رونیب را ارغوان  و رفت داخل زودتر خودش

 مثل !  باشد  هم تییسو حال .  ختاندا اطراف به  ینگاه ارغوان

 خطر یب تیکبر  نظرش به که  فرهان ؟ فتدیب بود قرار یاتفاق چه

 ! ؟  بود چه یبرا دشی ترد پس.  بود
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  رونیب تن از  را کتش اور فرهان. شد وارد و گذاشت جلو یقدم

  ظاهرش از ارغوان که یترس حس  از یکم که انگار.  بود ده یکش

! ؟ بود یمشک کت  اور آن از شتشحو تمام.  شد  کمتر بود گرفته

 الیخ با بار نیا اما.  دادیم نشان تر بلند را فرهان  قد که البته

 مبل از یکی  یرو را اش کوله و بست سرش پشت  را در راحت

 . گذاشت  ها یراحت

 سفارش و گرفت یتماس و برداشت را اتاق تلفن بلفاصله فرهان

  فرهان  فکر زودتر و ندبخور  را شام جا همان توانستندیم.  داد شام

  خانه در را مانده  یباق مدت نی ا دخترک هم بعد.  کنند یعمل را

  با!  شدیم دور  چشمش یجلو از شهیهم یبرا و کردیم کار اش

 !  شدیم تر یراض اش نقشه از فکرها نیا

  رونیب را لشی موبا بلفاصله دیشن یم را هانرف یصدا  که ارغوان 

 : نوشت آرزو یبرا و دیکش

 . یگل آرزو بهت بوس.  امیم رتر ید شب.  دارم جلسه  سمیئر با -

  که بود یزیچ آن از تر راحت  الشیخ. کرد ارسال را غامیپ 

 یرو و آمد مبلها سمت به فرهان!  بدهد راه  بد دلش به بخواهد

 از را اش یکمان  نیرنگ دفتر ارغوان .  نشست ها یراحت از یکی
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 یب.  گرفت  دست به هم را  خودکارش و دی کش رونیب فیک

 و کرد جمع را شیپاها رنگ کرم مانند ال مبل یرو تعارف

 و دی کش شیها یچتر به یدست.  دوخت فرهان  به را نگاهش

  خودش یبرا.  شد باز هم از یلبخند  به شیلبها. زد کنار را آنها

  شیپ ساعت کی یعشق شکست وجود با که بود بیعج هم

 :  گفت حال همان در.  بخندد تواندیم چطور

 ! ؟ کنم شروع خب -

  و زیر یانگشترها به.  دوخت  نشستنش حالت  به چشم فرهان

  دستبند آن و بودند کرده  پر را فشیظر یانگشتها که یدرشت

  چشم به  مچش دور هم هنوز که یشگیهم  بیغر و بیعج

 :  داد انکت سر فرهان.  خوردیم

  ؟ یبپرس یخوایم یچ -

 نگه آماده  و رحاض دفترش دیسف دل یرو را خودکارش ارغوان

 :  گفت حال همان  در و داشت

 تو.  دادم  نشونتونم و ختمی ر ساختمون یبرا یطرح هی من -

  خونتون دنی د از بعد که بود طرح و رنگ یسر  هی من ذهنی

… 
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  ارغوان.   ترف هم در حرف نیا دنیشن با  فرهان یابروها

 :کرد اضافه بلفاصله

 که یه یتنب هر سزاوار اصل.  کارم اون از مونمیپش  هنوزم البته -

 .  شهینم رارکت بگم خوامیم یعنی.  هستم دیبگ

 .بزن رو  حرفت اصل -

 :  آمد حرف به آرامش با دوباره .  شد راحت الشیخ ارغوان 

 که دیسر ذهنم به فکر نیا لتونیوسا یبند رنگ دنی د از بعد -

 یشخص ی قهیسل با کمی ساختمون دیباش داشته دوست دیشا

.   دیباش داشته نظر مد یخاص رنگ یعنی.  بشه نیزا ید خودتون

 .  بده  بهتون خوب حس که  دی واخب یزیچ ای

  از بعد.  بود او به هم فرهان نگاه . دوخت چشم  فرهان به منتظر

 :  گفت مکث هیثان چند

 !   ستین مهم ادیز برام -

  دفترش.  بودند  کرده  یخال را  ارغوان باد و زده  سوزن که ارانگ

  است فرهان کنار یوقت تا داشت الیخ اما.  دبو  دیسف هم هنوز

 سر 
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 . اوردیب در زیچ همه از

 خال و کنم  یصورت اتاقتونو من یعنی ؟ شهیم مگه خب - 

 مبل هی ای ! ؟ خوبه حستون  کنم کار  توش زرد درشت یخال 

 از ساختمون  کردن دکور  واسه ای ؟ بخرم غیج یسرخاب

 ؟ کنم استفاده  یش ی پول یعروسکا

 : گفت تینها در.  کردیم نگاهش یردنس خو  با فرهان 

 و من ی اندازه  و حد در رو خونه اون که دمیم پول بهت من - 

 اشتباه  رو کارت اگه یدونیم خودت .  یکن درستش  تمیشخص

 !  یکن یخداحافظ حرفه نیا با دی با که یبد انجام

  هم در را شی انگشتها و فرستاد گوش پشت را خودکار ارغوان 

 : گفت و انداخت فرهان به یقیقد نگاه . کرد قلب

  هی ساختمون اون خوادیم دلم. بلدم خودم حد در مو کار من -

 حتما دیکنیم فکر  که بده  کجاش نیا.  بشه شما  لیم باب یزیچ

 ؟ د یکن دمی تهد دیبا

 تیجذاب یا ذره  دنبال و دیچرخی م دخترک یرو  نگاهش فرهان 

  بخواهد نهدامر را او شود باعث که یزیچ البته.  گشتیم یظاهر
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  یا بچه دختر نه  ،  ندیبب زن کی  مثل را ارغوان شود باعث که! 

 !  کردیم دایپ کمتر گرداندیم چشم  چه هر اما!  تخس و طنتیش پر

 . باشه کارت به سرت خوامیم فقط -

 ؟ ! هست که -

 دور و افتاده  شالش.  دیکش رون یب گوشش تپش  از را خودکار

  فرهان ی ره یخ نگاه  به توجه یب.  بود کرده  خوش  جا گردنش

 :  داد ادامه

 هم با ستین ازین اصل .  دی بد جواب اشم پرسمیم من خب -

 دوست یرنگ چه شروع یبرا. طلبم صلح یلیخ من میبجنگ

   د؟یدار

 : داد جواب  کردن فکر یا لحظه بدون فرهان

 !  دیسف - 

 :  گفت و کرد  ادداشتی دفترش یتو  ارغوان

 چرا حال .  باشه داشته دوست دیسف شهیم دایپ یکس کمتر -

  د؟یسف

 !   یبعد  سوال -
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  یبعد سوال بتواند  ارغوان آنکه از قبل!  ممنوع ی فضول یعنی نیا

  داده  لم مبل یرو  که فرهان.   آمد اتاق در یصدا بپرسد را اش

 مخصوص چرخ با یجوان پسر. کرد باز را در و شد  بلند جا از بود

 :  گفت فرهان.  شد  اتاق وارد غذا

 .  نیبچ و زیم -

 .  آقا چشم -

 شکست که یآدم مگر اصل .  بود  ده کر مسخ را ارغوان غذا یبو

  یعشق شکست جور چه نیا! ؟ کندیم فکر غذا به خورده  یعشق

  بود دیچیم زیم یرو که ییظرفها و جوان پسر به  نگاهش! ؟ بود

 :  کرد زمزمه حال همان در. 

 . بهتون دادمینم زحمت شام یبرا -

 : رفت زیم  سمت به فرهان 

 . نجایا ایب - 

 زیم سمت به و شد بلند جا از ارغوان ! دزیم حرف مختصر کل در

 پسر.  نشست و دیکش رونیب را فرهان مقابل یصندل.  رفت

 : گفت مودبانه.  بود شده  تمام  کارش جوان
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   ؟ آقا  دیندار یامر من با - 

  بعد هینثا چند.  داد تکان " برو " ی نشانه به  را دستش فرهان

 با و انداخت شی اغذ به ینگاه ارغوان.  شدند  تنها هم با دوباره 

 علقه مورد  ادیز.  رفت هم در اش افهیق مقابلش کی است دنید

!  کردیم یزیآبرور  شهی هم دنشی بر سر که خصوص به نبود اش

  دهان به را  تکه نیاول و دیبر را کشیاست او به توجه یب فرهان

  راه  یزیآبرور کمتر کرد یسع و  شتدابر  را شیچاقو  ارغوان.  برد

  فرهان!  آمد یم کند نظرش  به که ییچاقو از امان اما!  ندازدیب

 حالت با را  چاقو آنقدر.  دییپایم را حرکاتش چشم  ی گوشه از

 ی بد

  ناهنجار یصدا  آن از نفرها بدن تمام که دیکشیم بشقابش یرو

  کار و دینگو یزیچ که کردی م یخوددار چه هر !  بود شده  سر

 و چنگال ضرب با تینها در.  شدینم که انگار نکند ینامعقول

  جا فرهان حرکت  از ارغوان.  انداخت بشقاب داخل  را شی چاقو

 ا با فرهان!   دیکش چاقو دادن تکان از دست بالخره  و خورد

  مقابلش از را ارغوان بشقاب بود رفته هم در که ییابروها
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 دور  با بود شده   خوب شحال کی است یبو از که ارغوان .  برداشت

 :  کرد  زمزمه.  شدیم تر افسرده  و افسرده  که انگار شدنش

  ؟ کردم یبد کار -

 : گفت حوصله  یب فرهان.  بود شده  ها بچه مثل

 !؟  یاینم بر کیاست دنیبر  پس از -

  مقابلش و کرد تکه تکه را کشیاست فرهان.  نداد یجواب ارغوان

 :  آمد کش ده خن به دوباره  ارغوان یلبها.  گذاشت

 !  ممنون -

  برد دهان به را تکه نیاول!  ره اد  مشکل کنم فکر من یچاقو نیا

 همان در.  بود مشخص صورتش از تیرضا احساس .  دیجو و

 :آمد  حرف به حال

  زایچ نیا و چاقو با کارم انگار.  ببرم رو کیاست نتونم  نکهیا نه - 

  چاقو با راک  به میزندگ و مرگ روز هی خوبه حال !  ستی ن خوب

 ! کنم  تموم جا جابه کنم فکر فتهیب
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 و ماهان ر ی گ در هنوز ذهنش که فرهان.  دی خند زیر  خودش

  یبرا تیموقع نی بهتر کرد احساس بود اش خانه  مقابل حضورش

 : است سوال  دنیپرس

 ؟ داشت کاریچ ماهان -

 مطمئنا ماهان حرف.  داد قورت و دی جو را کشیاست تکه ارغوان 

  شی گلو کرد احساس فقط اما.  کردیم کور  را شی اشتها دیبا

.   کرد حل نوشابه یا جرعه با را مشکلش که است  شده  خشک

 :  داد جواب حال همان در

 .  نبود مهم ادیز.  داشتن ی شخص کار هی -

 :  آورد بال   را سرش فرهان 

  بود؟ یچ  شی صخش کار -

 : نداشت یاعتقاد اصل  یشخص  میحر به ایگو

 ! بود من  با کارشون - 

 الیخ اما  ارغوان! بگو که یعنی.  کرد نگاهش منتظر فرهان 

  ببرد؟ را خودش یآبرو نداشت
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 به یربط راحت التونیخ.  بود یشخص کامل  موضوع به یعنی -

 .  نداشت من کار و ساختمون

 : گفت  و درک رها را  چنگالش فرهان 

 !  بگو کامل یعن ی یشخص کار چه گمیم یوقت -

 که ده ینم رو ی معن نیا نظرتون به انایاح یشخص گمیم یوقت -

 !  ؟ بگم خوامینم

 :  نشوند لب ی گوشه ی شخندی ن فرهان

  ؟ خودته دست مگه! ؟ یبگ یخواینم -

 :. انداخت بال  ابرو ارغوان

 شما که رمیگیم جواب بپرسم یشخص سوال شما از من یعنی

   -؟ دیدار من از مقابل انتظار

 ! یریگیم جوابتو. آره  -

 ار اش آماده  سوال نیاول و کند ذوق بتواند ارغوان آنکه از قبل

 : داد ادامه فرهان  بپرسد

 !  یباش مرده  که یوقت فقط - 
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 ارغوان یلبها یرو از کل به خنده  که داشت زهر  آنقدر کلمش

  احساس. سوختیم فرهان یبرا  دلش یطرف از اما شد محو

 دیبا ییاتنه  از  حجم نیا.  دارد کمک به اجیاحت شدت به کردیم

  از و دنبو جامعه عرف که ی شیگرا خصوص به.  باشد سخت

 تینها یب گفتندیم همه که  یهمسر خودکشی هم یطرف

  شدن ناراحت یجا به کرد تلش ارغوان!  است داشته دوستش

 : شود وارد یگرید در از ینینش عقب و

 ؟ دی شد عاشق  حال  تا - 

 :   کرد اضافه ارغوان.  خورد جا یناگهان سوال  نیا از فرهان 

 ... دیبش متوجه رو حرفام دی تونیم چقدر که  بدونم خوامیم -

  داشته ماهان به کردیم الیخ که  یا علقه حس یرو هم هنوز

 که انگار.  دیکش خوردن از دست فرهان.  کردیم یپافشار

 . بود داده  دست از کل به را شیاشتها

 !   چرته همش حرفا نیا - 

   ؟ دینداشت دوست تونیزندگ تو ور یکس چیه حال  تا یعنی -
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 به را سکوتش ارغوان و کرد شاهنگ فقط حوصله یب فرهان

 : گفت یدلسوز با ارغوان.  کرد  برداشت مثبت جواب ی نشانه

 ...  کنندست ناراحت یلیخ نکهیا -

 !  بده  رو مدیپرس که یسوال جواب -

.   ندارد  حوصله ادیز فهماند ارغوان به همش در یابروها با

 :  زد ای در به دل وانارغ

  و بچم کمی  نظرشون به که بگن بهم بودن اومده  ماهان آقا -

 !  ندارن بهم یحس نکهیا

 :  داد ادامه  خود به خود بعد ه یثان چند ارغوان. نزد یحرف فرهان

 یوقت.  ره یگیم ازم رو پاشا یها ناله و آه  انتقام داره  خدا دمیشا -

  یشکستن دل هر لخره اب.  بود ناراحت ازم یل یخ رفتیم داشت

. استیدن نیهم یچ همه گهیم شهیهم آرزو!  گهید داره  تاوان

 آه  کنم فکر که کرده  یبدجنس انقدر ،  چهریپر عمه نیهم مثل 

 مادر و بزرگ پدر روح که داره  احتمال البته.  سرشه پشت بابا

  نمیا دیشا حال ! باشه عذاب در  دستش از هم مرحوممون  رگزب

 .  گرفته منو که بوده  پاشا آه 
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 جمع کل به انماه ی هیقض  که بود شده  راحت الشیخ فرهان

 مورد در !  بگذرد هم نام پاشا نیا از توانستیم!  است شده 

 یفکر بعدا شدیم بود گرفته که هم یاطلعات ی  هیبق و چهریپر

 :  گفت دخترک یحرفها ی ادامه به  توجه یب.  کرد

 !   بپرس سوالتو -

 به کیاست گرید یا تکه.  آمد رونیب پاشا و ماهان فکر  از ارغوان

 : گفت و برد دهان

 !  هیریتصو یکی نیا.  بدم نشونتون طرح تا چند خوامیم -

 سمت به دوباره .  برداشت را لش یموبا و شد بلند جا از بلفاصله

 از یکی ندیبنش یقبل یجا سر  آنکه یجا هب بار  نیا و آمد زیم

  ظرف هم بلفاصله  و دیکش  رونیب را فرهان کنار یها یصندل

  فرهان.  داد  انتقال خودش لمقاب به زیم سمت  آن از را شی غذا

 را یطرح ارغوان .  خورد جا  دخترک ی مانهیصم حالت آن از

 سمت به را خودش یکم و  کرد باز لشیموبا ی صفحه یرو

 یا سرمه یها  یراحت به انگشتش با که یحال در .  دیکش فرهان

 : گفت کردیم اشاره  رنگ
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 ...  دوم ی طبقه اگه ؟ دینیبیم رو مبل نیا مثل  - 

 و بود ارغوان  گردن به نگاهش .دینشن را ش یحرفها نفرها

 !  آمد یم نواز گوش  نظرش به که ییصدا به گوشش

 که انگار.  بود برده  ادی از را زمان و مکان  که  انگار ارغوان

 که انگار. کردینم احساس گردنش یرو را فرهان نگاه  ینیسنگ

 یا وه یم عطر داشت یسع که  را فرهان ق یعم ینفسها یصدا

  هوا در را شی دستها.  دیشنینم را بکشد هیر به  شتری ب را دخترک

  حیتوض فرهان یبرا دقت با را مدلها کردیم یسع و دادیم تکان

  شیبرا یگری د زی چ هر از قشبداخل  سییر کردن یراض.  دهد

  سرش که ییجا تا. کرد کج یکم  را سرش فرهان.  بود تر مهم

 کی ی اندازه  هب یا فاصله.   گرفت قرار ارغوان سر کنار درست

 :  دیشن را  ارغوان یصدا. کرد حفظ را سانت

 رو نییپا ی طبقه البته.  هیآب یرنگا بیترک یرو  شتریب نظرم -

 با  بشه مخلوط که ینارنج مثل .  منکیم انتخاب  گرمتر رنگ کمی

 … و زرد و یا قهوه  مثل.  یزییپا یرنگا
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  کهشو  نشانیب کم  ی فاصله ،  چرخاند فرهان سمت به را سرش

  به را نگاهش بار نیا و چرخاند را سرش هم  فرهان. کرد اش

  هم با زیناچ یا اندازه  به شانین یب نوک.  دوخت ارغوان  یچشمها

 نگاه .  شد برقرار سکوت نشانیب یا هیثان چند.  داشت فاصله

  ترسناک یکم ،  نافذ ،  جذبه پر.  بود فرهان یچشمها  به ارغوان

  دادیم نشان تر یجد را شرت صو اش یاستخوان ینیب!  جذاب اما

  سال چند ی اندازه  به که یانگار اش دوخته هم به یلبها. 

 ارغوان.  شدینم باز هم از گفتن قصد به اما.  داشت ناگفته حرف

 نظر از را صورتش یمو به مو ،  فرار یجا  به چرا دینفهم

 فاصله او  از و کردیم گرد عقب لحظه انمه  دی با!  گذراندیم

 . ماند حال همان  به چرا دیهمفن اما.  گرفتیم

 او به که یز یچ. بود دخترک از یالعمل عکس منتظر فرهان 

 نیا از را اش  یتینارضا که یزیچ ای.  دارد فرار الیخ بفهماند

  ریگ در فکرش ارغوان اما...  بدهد نشان معقول ریغ یکینزد

  بلند حد از ادیز نظرش به که ییها مژه  و بود  فرهان یچشمها

 : بود ارغوان شکست  را نشانیب  سکوت که یکس تینها در.  بود

 ؟ بلنده  یلیخ هاتون مژه  دیدونستیم - 
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.   گذاشت جا بر را متعجب  فرهان و برد عقب را سرش یکم 

 : داد  ادامه را حرفش و زد فرهان صورت به یدخنلب

 . شما مال یبلند به نه اام.  بلنده  هام مژه  منم - 

  نیتر نامعقول ،  لحظه نیتر حساس توانستی م که بود او فقط

 اشاره  و بست را شیپلکها هم  بلفاصله!  بزند را ممکن حرف

 :  گفت حال همان در کرد ش یها مژه  به یا

 !  میراض اما ستین بلند شما ی ازه اند به ؟ دینیبیم -

 بلند یها مژه.  ندخاچر نگاه  و کرد استفاده  ت یموقع از فرهان

 و خورده  تاب ل اب به رو.  داشت یجذاب حالت دخترک

 یچشمها و شد  باز شیپلکها.  بود کرده  یخواستن را شیچشمها

  در یآشوب چرا دینفهم فرهان.  گذاشت شینما به را اش یعسل

 دیفهمینم!  داشت دلشوره  به هیشب یحس!  است شده  برپا دلش

 . دنز یم تند قبلش که  شده   مرگش چه

 یلیخ نه  خودم نظر به اما یخوشگل گهیم  بهم شهی هم آرزو

  هیا قهیسل ییبایز آخه!  یمعمول زیچ هی.  زشت نه و خوشگلم

 -  دیشا
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 که دیهست متوجه.  ادین یکی و  ادیب  خوشش من ی افهیق از یکی

 :  گفت اراده  یب نفرها گم؟یم یچ

  طرب  هم به هوی رو ربط یب موضوع همه نیا یتون یم یچجور -

 !؟ یبر رژه  یکی مغز رو تند تند و یبد

 که خودش از.  دخترک یوراج از نه.  بود ه دش  خرد اعصابش 

  لذت شیها جمله تک تک از  و بسته ها یوراج همین به دل

  ارغوان!  ندبود کرده  خورش زیچ حتما ؟ بود شده  وانهید. بردیم

 :   داد جواب و  زد یلبخند یخونسرد کمال در.   نباخت را خودش

  اگه کنمیم احساس وقتا یبعض .  حرفه از پر سرم   تو!   دونمیمن

 بحث مورد در!  شمیم خفه حتما کلمات فشار از نزنم حرف

  دمیم قول بگم نمیا.  کنم اضافه  دیبا گهید ز یچ هی- مونیقبل

 ! نزنم یحرف گهید

 ی فاصله.  برد عقب را سرش و  دیکش صورتش به یتدس فرهان

 : گفت و داد  تکان رس و کرد تر  ادیز را نشانیب

 !   باشه کوتاه  - 
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 دوست رفتارشون انقدر اما دارن یمعمول ی چهره  عده  هی -

  نیا به تازه  و نهیبیم اشونوییبا یز  مدت هی از بعد آدم که هیداشتن

!  دارن ییبایز و ینداشت دوست ی چهره  واقعا  که رسهیم جهینت

  که اده یز انقدر  شونی ظاهر یها  ییبایز که هستن هم عده  هی اما

  و رفت مدت هی از بعد اما کنهیم مجذوب رو  همه اول نگاه  تو

  اخلقشون  چون ادینم چشم  به شونییبایز گهید باهاشون آمد

  هم اشون چهره  ناخودآگاه  که گذاشته رومون یمنف ری تاث انقدر

 ! ه دار دافعه برامون

 ! ؟ منظور - 

 !  مهمه یلیخ اخلق که بگم خوامیم یعنی -

  به شیاشتها.  شد بلند جا از و  زد پس را شیغذا بشقاب فرهان

 آب یبطر و برداشت قدم خچالی سمت به.  بود رفته نیب از کل

 :  گفت رفتیم ها یراحت سمت به که یحال در.  دی کش رونیب را

 ! داره یم  برشون التیخ.  بود رفتار خوش  همه با شهینم -

  از بدهد مهادا  را بحث تا بود  کلمه کی منتظر انگار که ارغوان 

 :   داد جواب ت فریم فرهان سمت  به که همانطور و شد بلند جا
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  جور هی همه ی واسه شهینم!  ستنین جور هی  که آدما ی همه

 یکس هر  بگم من که نهیا مثل.  کرد رفتار و دیچی پ نسخه

 !   شما به نباشه  جسارت البته!  بداخلقه باشه فرهان-  اسمش

 لحظه در هم و زدیم را  حرفش هم.  زد دستپاچه  یلبخند

  و انداخت دخترک یپا تا سر  به ینگاه فرهان!   شدیم مانیپش

 : گفت

 به قراره  تهش.  میکن یرفتار  خوش یکس با که رمیگ حال  - 

 !  ؟ میبرس یچ

  بدنش ریز را ش ی پاها و نشست ها یراحت یرو تعارف  یب ارغوان

 :  گفت حال همان در. کرد جمع

  میکنیم معاشرت.  میکنیم دایپ  یشتریب یدوستا  ینجوریا خب -

 !  نده  محل یکس به و شیی تنها راغ تو بره  آدم که شهینم. 

 که منتظرن آدما که یوقت اونم میباش دردسر دنبال دیبا چرا  

 ! -؟ زنیبر یجور  هی شونو زهر

 !دیباف یمنف یاد یز.  میندار کم  هم خوب آدم -

  . نشده  رو دستش هنوز که هیبد آدم همون خوب آدم - 
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 دیکنیم ییتنها احساس بعدا دی باش نداشته اعتماد یکس به اگه -

 راحت الیخ با و دیبزن حرف باهاش که ستین یکس چون. 

 که خوادیم رو یکس شهیهم آدم.  دیباش  خودتون مقابلش

 . باشه خودش مقابلش

  را حرفش ارغوان.  کرد کی نزد  شیلبها به را آب یبطر فرهان ا

 :  داد ادامه

 ؟ دییتنها یلیخ خونتون یتو که دی نکرد فکر نیا به حال  تا -

  انداخت ارغوان به یخشم پر نگاه  و آورد نییپا را یبطر نفرها

 !   بدهد موضع رییتغ دخترک شد باعث که

 زدم یم باغ ته  بسکتبال تور هی ،  بود من مال خونه اون اگه مثل  -

  یباز هم با تا اونجا کردمیم جمع دوستامو شب از ییساعتا هی

 !  ده یم فیک یلیخ. میکن

 اما.  بدهد دخترک یاهایرو به یجواب چه دیبا دانست ی نم فرهان

!   نداشت یدوست فرهان که البته.  انداخت فکر  به را او ده یا نیا

 بر!  بخواهد  رکدخت اگر البته.  کند یباز ارغوان با توانستیم اما

 :  ددا آزار را ارغوان  زبانش یتلخ  با بود کرده  که یفکر خلف
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 !   خوره ینم من  درد به گونه بچه یاهایرو نیا - 

 کرده  عادت فرهان رفتار به.  فرستاد رونیب را  نفسش انغوار

 :  بود

 ؟ دیداشت دوست تا چند  دیبود که بچه -

 بال  شانه حوصله  یب و دینوش آب یبطر از گرید یکم فرهان

 : انداخت

 !  تا دو -

  ؟ نیهم فقط -

 !   اده یز نمیهم -

 که یتیمعصوم با حداقل.  دینبود یجد انقدر که ها موقع اون -

 !  تا ۵  دیبگ داشتم انتظار دارن ها بچه

 !  اومد ینم خوشم ها بچه از -

 : دیپر بال  ارغوان یابروها

 ! دی بود بچه که خودتون-

 .هیبق مثل نه-
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  خوشش فرهان یزندگ در کردن کنکاش نیا از انگار هک  ارغوان

 :  دی پرس و زد چانه ری ز دست بود آمده 

 یعنی.....   عصا نقدریهم یعن ی ؟ دیبود یچجور اتونیبچگ -

 !  د؟ی بود یجد

 ببرد کار به را " داده  قورت عصا " صفت که آمد زبانش یرو تا

.  دی کش هم در ابرو فرهان!   بود آمده  خودش به بلفاصله اما

 !   دیکشیم رونیب دهانش  از حرف دخترک

 !  یریم راههیب به یدار دنیکش ته سوالت انگار -

 :نشست صاف ارغوان 

 . کنم یولفض  خواستمینم -

 . بودند نشسته هم مقابل حال  و خورده  مهین و نصفه  را شامشان

 به یزیچ انگار که ارغوان.  کند شروع کجا از دانست ی نم فرهان

 : کرد زمزمه شدبا  ده یرس ذهنش

 ! ؟ بودن پسر دوستاتون ی همه - 

  رونیب نفس بود  ارغوان کلم در  که یرمنظو به توجه یب فرهان

 : کرد زمزمه هحوصل یب و فرستاد
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 ! آره  -

   ؟ نبود اطرافتون و دور یدختر چیه یعنی -

  یحساب درست را منظورش هنوز.  کرد نگاهش چپ چپ فرهان

 اش یزندگ  در آنقدر که آمد ی نم خوشش اما.  بود نشده  متوجه

  جوابش به یپ  نهافر سکوت از  یانگار که ارغوان.  بکشد سرک

 : کرد زمزمه بود برده 

 !  داده  نشون خودشو موقع همون از -

 : گفت بود  ده ی رس گوشش به نامفهوم یا زمزمه   که فرهان

  ؟ یگفت یچ -  

 :  داد جواب عیسر  ارغوان

 ..  یراست آها!  یچیه -

 انگشت بار چند  با و کرد روشن را لشیموبا ی  صفحه گرید بار

 .  رفت فرهان سمت به و شد  بلند جا از صفحه یرو دنیکش

 ؟  نمیبش نجایا تونمیم -
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 نفس فرهان.  نشست ارغوان د یبگو یزیچ فرهان نکهیا از قبل 

  کی نداشت الیخ ارغوان امشب.  فرستاد رونی ب را اش کلفه

!  دادیم نشان سبز چراغ دیشا اصل !   باشد جدا او از هم لحظه

  آمد ینم دخترک به که هالبت.  انداخت اش چهره  به یقیدق نگاه 

  شاتی گرا فکر در  ارغوان د؟کن  فکر ییزهایچ ن یهمچن به اصل 

  هم فرهان ،  بود شده  شروع  یبچگ از نظرش به که بود فرهان

 به را لیموبا  ی صفحه ارغوان.  کردیم فکر ادشانیز یکینزد به

 :  چرخاند شسمت

  هی. بزنم فروشگاه  نیا به  یسر هی خوامیم گهید ی هفته -

. منک دایپ نجا یا  تونمیم کنم  فکر رو ازمین مورد لی وسا از یسر

 یبرا البته.  دیبفرست باهام رو  فرخنده  دیتونیم  دشونیخر یبرا

 .  باشه  دستم یپول شخصا خودم خوامینم.  گمیم ها نهیهز

 در.  کردیم چک  را بعدش ی تههف ی برنامه سرش در فرهان

 : داد جواب  حال همان

 . کنمیم فکر بهش -

 .  زدیم ورق را  لشیموبا یعکسا زدیم حرف که یحال در انغوار
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 ترم راحت فرخنده  با من خب یول انیب توننیم هم  ینبو یآقا -

  ییجورا هی  ینبو یآقا خب یول.  میرینم حیتفر که ما البته. 

 .  تناسه یخوب مرد البته!  خشکن

  نیغمگ یلبخند.  کرد مکث یا لحظه یا بچه  پسر عکس یرو

 به را لیموبا  هم بلفاصله.  دی کش یقیعم نفس  و ندنشا لب یرو

 :  گفت و چرخاند فرهان سمت

 .  ارسلن.  برادرمه نیا -

 وقت چیه  آورد ینم ادی به.  انداخت لیموبا  به ینگاه فرهان

 : داد هاماد ارغوان.  باشد شده  برادرش  از یحرف

  طاقت شد که سالش ده  ،  داشت یقلب یماریب.  می بود دوقلو -

 .کرد فوت و اوردین

.  ماند ره یخ  غوانرا ی شده  نیغمگ یچشمها به فرهان نگاه  

  نیا چرا دانستینم اما ردیبگ را  اش یناراحت یجلو داشت دوست

 : کرد زمزمه اراده  یب!  بود شده  یقو  وجودش در انقدر حس

 . زتش امریب خدا - 

 .   کرد  رد را عکس و آورد بال  را سرش عیسر ارغوان 
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 دستش از که دمیشن.  امرزه یب  هم رو شما خانوم ادخ.  ممنون -

 .  دیداد

  بود شده  گرفته  امشبش حال و حس تمام...  رامش آخ...  رامش 

 طلسم  را فرهان یزندگ رفتنش با که انگار اما  بود رفته رامش. 

  ی هیسا سال دو از بعد.  بود  فوتش ریدرگ هم هنوز!   بود کرده 

  یب! کردیم ینیگسن اش یزندگ یرو رامش اسم به یکس

 :  غرید حوصله

 !  بود نامزدم -

 و ارسلن کل به نداشت گرفتن  اطلعات انتظار  که ارغوان 

 : برد ادی از را خودش یناراحت

  گفته جا همه یعنی.  دیکردیم  یزندگ هم با کردمیم فکر من - 

 .  امرزتشونیب  خدا حال هر  به.  همسر بودن

.  دی کش صورتش به یدست و گذاشت زیم یرو  را آب یبطر

 بال  بدنش ت ارحر کردیم احساس.  کرد فوت  رونیب را  نفسش

 :  گفت گرید بار ارغوان!  است رفته

  ؟  خوبه حالتون -
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 نکهیا از قبل ارغوان.  بود شده  یعصب.  نبود خوب  فرهان حال

 :  گفت  گرید بار ردیبگ  را سوالش جواب

 ؟ بدم  انجام ادیم بر  دستم از یکار -

 ندیبب را خرابش حال توانستیم یخوب به صورتش از که یانگار 

  که دیبگو و دیا یب حرف به خودش فرهان نبود یاز ین که یجور. 

 ! ست ی عصبان چقدر

  را یادیز غم حتما.  کند کمکش داشت دوست دانه  ساده   ارغوان

  هم به دفعه کی  انقدر نامزدش نام ندیشن با  که کردیم تحمل

 ! بود ختهیر

 م؟ن ک خوب  حالتونو تونمیم -

  هتل هب را ارغوان چرا بود کرده  فراموش کل به که فرهان 

  تیعصبان با دارد  نگهش خودش کی نزد داشت ال یخ چرا و آورده 

 :  دیغر

 اده یپ روم رو  ات مسخره  یدرمانا اون از یکی باز یخوایم -

 ! ؟ یکن
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  شکر را خدا توانست یم حداقل.  فرستاد رونیب را  شنفس  ارغوان

!   بزند شین تواند یم هنوز و است سالم زشیت و  تند زبان که کند

 : گفت اراده  یب

 رو یزیچ نیهمچ خوامیم قای دق زنمیم اخلق از حرف یوقت - 

.  باشه یجور چه یکی ی افهیق و پیت ستین مهم که. بگم

 فاصله نکهیا واسه کنهیم تی کفا باشه نداشته  اخلق که نیهم

 !   ازش یریبگ

!   بود گفته را نگو فرح که آمد خودش به ی ا لحظه ارغوان

  گفته اش یاخلق بد و یاعصاب یب از فرهان صورت مقابل تقریبا

  او به که بود یا  افهیق خوش صفت یرو توجهش اما فرهان! بود 

  سمتش به سر!   نداشت حرفش  گرید  بخش به ی توجه .  بود داده 

 : دیپرس تشیعصبان و حرص انیم و ندچرخا

 ! ؟  افمیق خوش که یکنیم اعتراف -

 : رفت طفره  ارغوان

 ... یعنی ... بخوام نکهیا نه...  گفتم کل  -

 .  بود شده  تر آرام حال  فرهان.  نشست ینم زبانش  یرو کلم
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 . منتظرم -

 : گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 ... بلنده  هاتون مژه  خب یعنی -

 مثل .  بردیم ادی از راحت را شی تهایعصبان بود ارغوان با یوقت

  زا درست.  بود رفته ذهنش از که  شدیم یا هیثان چند رامش فکر

  چند  هر.  بود داده  را افهیق خوش صفت او به که یا لحظه همان

 !   میمستق ریغ

 یگرید سمت به خشم از که انگار.  گرفت یگر ید تمیر قلبش

  آن به نداشت الیخ و بود جان  کم که یساتسااح مثل .  رفتیم

 :   دیکش  ارغوان سمت به  را خودش.  کند قبولش  ها یراحت

 ؟یچ گهید.  ی گفت قبل  نویا -

  در نداشت دوست.  دیچرخ فرهان صورت یرو  نگاهش ارغوان 

 و کرده   را خودش کار اضطراب اما.  دیبگو  شی چشمها مورد

 : بود کرده  باز را زبانش

 …  نافذه  ونم نگاهت خب. -

 ؟ گهید!  آها - 
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 .. ادیم بهتون اما کوتاهه موهاتونم - 

  را دیجتم و فی تعر همه آن انتظار.  دیپر بال  فرهان یابروها 

  کینزد و بردیم  سمتش به را سرش  ارغوان حرف هر با.  نداشت

 .  شدیم تر

 ! ینذاشت   کم کردن نگاه  از مدت نیا انگار ؟ موهام -

 طعنه الیخ یب  و کردینم یانصاف یب اگر.  دیبگو چه ماند ارغوان

 اما!   بدهد  تشیجذاب به یرا ستتوانیم ،  شدی م شیها هیکنا و

  به اعتماد حباب نکهیا یبرا دی ایب راه  دلش با یلیخ نداشت الیخ

 : گفت بترکاند  را  نفسش

 یرو دقت یلیخ نکهیا نه.  دیشیم یعصبان زود یلیخ یول -

  یکس هر  که گفتم رو ییزایچ.  باشم کرده  تون   ظاهر و رفتار

 .  بشه  متوجهش تونهیم

 که یچران چشم صفت بار از یکم دکر یسع  بیترت نیا به

 نی تر بیعج اما فرهان!  کند کم  بدهد او به داشت قصد فرهان

  لحظه کی  و بود یعصبان لحظه کی.  داشت را ممکن حال

 فاتیتوص نیا به بلند یصدا با توانستیم هم حال .  ناراحت
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 آن.  داد تیرضا  شیلبها کنج  یشخندین به اما.  بخندد کدختر

.  کند یمخف کرد یسع لبش ی گوشه لمس ی  بهانه به هم را

 :  شد  ندلب جا از ارغوان

 با.  زدم حرفامم و دمی پرس بایتقر سوالمم.  ندارم یکار گهید من

  کمک بهم کم ی کنم فکر خب اما دینداد یخاص نظر شما نکهیا

 بابت.  شدم  خلوتتون مزاحم  و گرفتم وقتتونو اگر  شرمنده - بازم

 .. هم شام

 که نیهم.  گرفت  قرار  ارغوان مقابل و شد بلند اج از هم فرهان

  کی همان کرد مکث یا هیثان افتاد قامتش و قد به غوانرا نگاه 

.  کند کم را نشانیب ی فاصله که فرهان یبرا بود یکاف لحظه

 به بردیم بیج خلاد را شی دستها یخونسرد با که یحال در

 : آمد حرف

 زوده  هنوز!  منه بتون حال ...  شده  تموم کارت کنم  فکر خب - 

 ! یخداحافظ واسه

 منتظر انگار.  ماند ره یخ فرهان مصمم یچشمها به ارغوان نگاه 

  فرهان ی ره یخ نگاه  هم یطرف از اما.  بود  حرفش ی ادامه

  به داراو را او که یتحکم نیا ،  چشمها نیا.  کرد یم مضطربش
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  از تر وحشتناک را نشانیب جو  که یسکوت نیا ،  کردیم سکوت

  از ارغوان که  شدیم باعث شتریب همه.  دادیم نشان بود که یزیچ

  جانش به دلهره  و کند ترس احساس بودن  فرهان  نوبت نیا

 در هنوز را  شیدستها.  کرد  کمتر و کم را فاصله فرهان! فتدیب

 نشانیب یچشم  تماس هم  لحظه کی. بود داشته  نگه بشیج

 را فاصله و بردارد  عقب به یقدم   خواست ارغوان.  شدینم قطع

 یتکان و شد خیم نیزم به  شی پاها چرا دینفهم اما.  کند ادیز

 : آمد حرف به اضطرابش  کردن کم  یبرا.  نخورد

 ؟  دیدار یکار من با -

 یچشمها.  برداشت کردن  یشرویپ از دست بالخره  فرهان 

 او طنتشیش پر نگاه .  آورد یم رحم به را شدل  دخترک معصوم

 یعمل را رفتیم رژه  سرش  در که یزیچ دیبا. کردیم مردد را

  کرد؟یم

  ؟ آوردمت نجایا تا یخودیب هک یکنینم فکر -

 :  داد ادامه فرهان و نگفت یزیچ ارغوان

 ؟ خوردم شام باهات جهت ی ب ینجوریهم -
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!   برداشت و بردارد عقب به قدم  کی ارغوان که  بود وقتش حال  

 تنداش دوست.  دیاین نظر  به زده  وحشت یلیخ کرد یسع

 را ده سا دخترک  نگاه  بود بلد  فرهان اما.  بدهد لو را خودش

 . بخواند

 که کردینم  خطور ارغوان ذهن  به یحت. بود شده   رو دستش

  داشت  را کشتش قصد فقط الشیخ به.  خواهدیم  چه او از فرهان

 تازه .  آورد ادی به را اش نکرده  و کرده  یکارها  تمام سرش در. 

  بود گفته ییکارها از.  آورد طر اخ به نیماش در را فرهان حرف

 که ییها طنتیش به لعنت!  دهد یم جامنا ابشیغ در ارغوان که

 به

  سرش از دست دادینم انجامشان که یوقت تا و  افتاد یم جانش

 !   داشتندینم بر

 لب بلفاصله.  بود ده یسر یقطع ی جهینت به سرش در که انگار

 : کرد باز اعتراف به

 .  کنم دفاع خودم از دیبا.   خونتونه یوت کارام خاطر به اگه -
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  هم خودش و بود زده  زل دخترک صورت  به لذت با فرهان

 ! بردیم لذت نافرجامش  یتلشها نیا از انقدر چرا که دانستینم

 : کرد باز لب

  ؟ دفاع - 

  خاطر به اونم روز دو یکی فقط.  مزن ینم قدم باغ تو اصل  من -

 .   بزنم قدم اومدم زایچ نیا و رنگ  یبو از فرار

 ! ؟ روز دو ای روز هی -

  گوش شیحرفها به دقت با آنقدر  فرهان اشتدن  انتظار ارغوان

 :  دهد

 . بود روز سه نیهم فقط یول!  روز سه - 

 :  گفت و داد تکان سر.   نداد اش چهره  در یرییتغ فرهان 

 !؟ گهید!  خب -

  آب فرخنده  یعنی...  نکردم شروع رو یباز آب من نکهیا گهید -

  کنم یفل ت خواستم منم خب...  ختیر من رو وانشوی ل ته و خورد

  تو رو آب شلنگ کنم فرار که دمیدو بعد.  برداشتم رو آب پارچ
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 واقع در ؟ نشم سی خ خواستمیم که هیچ من ر یتقص.  دمید باغ

 !  بود خود از دفاع

 یم نبودش در یادیز اتفاقات پس.  رفت بال  فرهان یوهاابر

 به قدم یشگیهم ساعت از زودتر  روز کی زد  سرش به. | افتاد

 !  رد بگذا خانه

  ؟ مونده  بازم! آها -

 و یپشت اطی ح به شی دنهایکش سرک از خبر بود دواریام ارغوان

 داد  حیترج!   باشد  نداشته زهایچ یباق و استخر در  اش یفضول

 ! بسپرد  سرنوشت  دست به را خودش و کند  سکوت اج همان

 ..  بود نیهم اش همه گهید نه -

 به یرا که منه نوبت حال  ؟ یکرد دفاع  خودت از الن -

 !  بدم دنتینبخش  ای دنی بخش

 رفت سمتش  به و کرد جبران را ارغوان ی رفته عقب قدم کی 

  انشبز وجود  نیا با شدن هیتنب  بد حس و بود مانده  ارغوان حال .

 !  فتادین کار از
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  دیباش یشاک هم  هک شهینم.  بده  یرا دیبا طرف یب آدم نفر هی -

 !   یقاض هم و

!   برداشت عقب به رو یگرید  وسنامحس قدم و گفت را نیا

 در.  کرد یشرو یپ هم باز و کرد   لمس را لبش ی گوشه  فرهان

 :   گفت حال همان

  فکر نیا  به فقط.  ستمین عدالت  کردن اجرا اهل ادیز من -

 ! نره  کله  سرم که کنمیم

 و داد ریمس ر ییتغ کل به برود عقب آنکه یجا به  بار نی ا ارغوان

  همان در.  شد  دور فرهان از یقدم چند و دیچرخ راست سمت به

 است داده  ریمس  ریی تغ اش کوله  برداشتن قصد به انگار که یحال

 : آمد حرف به

 خب اما کردم ننوقا نقض البته.  نذاشتم کله  سرتون  که من -

… 

 آنکه از قبل.  رفت  ارغوان سمت به و داد ریمس ر ییتغ هم فرهان 

 باز دهان ندهد تنفگ فرصت او  به و فتدیب زدن حرف به دخترک

 : کرد
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 . میکن حل  هم با رو ییزایچ هی میتونیم -

  به نگاهش.  کرد سکوت  هیثان چند و کرد  نگاهش ارغوان 

  به گرید بار فرهان پا به یآشوب  دلش در و بود فرهان  صورت

 : آمد حرف

  که یجور. بشم یراض که یکن یکار الن نیهم یتونیم - 

 . بره  ادمی رو یکرد که ییکارا و خونه اتفاقات تمام

  را فرهان به اش یکینزد.  شد  پر قهوه  یبو از  ارغوان ی شامه 

 و کم را نشان یب ی فاصله مصرانه فرهان اما. نداشت دوست

  ریمس رییتغ ای کند فرار  نتواند ارغوان که ییجا ات. کردیم کمتر

 به را یا وه ی م عطر.  شود دور هم یا هیثان یبرا او از ای.  بدهد

 : کرد زمزمه و دی کش هیر

  میراض یتونیم چطور یبدون یخوا ینم! ؟ یبمون ساکت یخوایم

  -؟ یکن

 ... دونمینم -

 یاه یچتر به چشم که یحال در و آورد بال   را دستش فرهان

 دست حرکت ارغوان.  زد کنار یکم را آنها  بود داده  دخترک
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  توانستینم.  شد   ختم خودش به  که ییجا تا کرد دنبال ار فرهان

 :گفت فرهان.  بکشد کنار  را خودش و کند تراضعا

 . یایم بر پسش از که هست یکار هی -

 نوبت حال  که انگار و کرد سکوت.  بود شده  مشکوک  ارغوان 

  که یکار تا بزند حرف ،  بجنگد اش خواسته یبرا  هک بود فرهان

 ! دهد  انجام را بود قرار

 ؟ هیچ یبدون  یخواینم -

 فرهان یانگشتها اتصال شر از تا  دیکش عقب  را سرش  ارغوان

  در که خصوص به.  بود کرده  متعجبش  رفتارها  نیا.  شود راحت

 یزیچ نیهمچ  او از روز آن  تا که بود یخاص  نرمش شیصدا

 !   دبو ده یند

 ؟  کرده  تونیعصبان کارام انقدر -

 الیخ.  نرود خطا تا گرداند بر بیج به را دستش دوباره  فرهان 

  صورتش بند را دستش دخترک یموها یجا به  بار نیا نداشت

  بماند دل دو بعد  قدم یبرا و ردیبگ خودش سمت به را آن و کند

 !  نه ای بگذرد لبها آن  از تواندیم که
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   ؟ مینباعص الن نظرت به - 

 ... کمی -

 که انگار.  کند  تصور کامل آرامش با را فرهان توانستینم کل در

!   ندیبب نگاهش رد خشم از ییها  رگه داشت انتظار شهیهم

 :  انداخت بال  را شی ابرو لنگه کی  فرهان

 . ستمین  یعصبان فعل  -

 ! ؟  برم تونمیم هیتنب یجا به پس - 

. بود شده  راحت الشیخ نداشت  را کشتنش قصد که نیهم

  گرید بار فرهان!  اوردیب جا به شکر ی سجده  جا  همان توانستیم

  شال بند شانگشت  بار نی ا و دیکش رونیب بیج از را دستش

  با هم ارغوان نگاه .  شد بود افتاده  گردنش دور هنوز که ارغوان

 شدیم باز گردنش  دور از کم کم شال.  شد جا جابه فرهان دست

 :کرد زمزمه فرهان. 

 نگذره  بد بهت که هست حواسم.  هیتنب  گذاشت  اسمشو شهینم -

 . 
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.  بدهد ربط حرکتش به  را کلماتش توانستینم نارغوا

  نهیس در نفسش.  گرید نداشت شدن  گرد یبرا یی اج شیچشمها

! ؟ نبود همجنسگرا فرهان مگر  کردیم فکر خودش با و بود حبس

 از یکی.  بود کرده  خوش جا فرهان یانگشتها انیم شالش حال 

!   بود ارغوان پیت ننگ ی لکه آرزو نظر به که ییشالها همان

 سمت به را آن بعد و کرد جمع  را شال شیانگشتها انیم افرهان

 توانستینم هنوز.  بود آمده  بند زبانش ارغوان.  انداخت  ها یراحت

 یخواب از تازه  که ماندیم یکس  مثل.  ردیبگ  یدرست ی جهینت

 : زد لب اراده  یب.  باشد  ده یپر ق یعم

 ؟  نیخوایم یچ من از -

 بود یعصبان  شهیهم مثل نه.   دبو کرده  عوض رنگ  فرهان نگاه 

 مشخص یخوب  به  نگاهش از دی ترد اما.  دیرسیم  نظر به آرام نه و

  ارغوان دیبگو یزیچ آنکه از  قبل و برداشت جلو به یقدم.  بود

 دو هر کف .  داد قرار خودشان نیب و آورد  بال  را شیدستها

 را اش یشرویپ یجلو و نشست فرهان ی نهیس یرو دستش

 :  زد لب گرید بار حال ان هم در.  گرفت

 .  شمی نم کاراتون و حرفا متوجه من -
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  و گذاشت ارغوان دست یرو را  دستش فرهان!   شدی نم هم واقعا

  واقعا که دی چرخیم سرش در.  داشت نگه اش نهیس یرو را آن

 معصوم نگاه   که یزیچ! ؟ بگذراند دخترک با را  امشب دارد الیخ

 شی فکرها و  بردارد گرید قدم  کی دادینم اجازه  که بود دخترک

 را

 و اجبار آدم.  کند یکار به مجبور را او نداشت ال یخ.  کند یعمل

  فرهاد!  باشد انسان  بودن مرد از  قبل بود گرفته  ادی! نبود  تحمیل

  بشیعج حس نیا اما.  بود داده  ادشی را نهایا  ی همه یخوب به

 به توانستینم .  باشد اش زه یغر  خاطر به توانستینم دخترک به

  نیا بود چه پس.  باشد کردن صبح کنارش را  شب کی خاطر

 خلص دخترک شر از کار اتمام از بعد داشت الیخ ؟ یلعنت حس

 .  بود کرده   فرق یکم احساسش حال  اما شود

!   باشد داشته کنارش را او یتر یطولن مدت  داشت الیخ

  که بود دخترک دست یگرما  خاطر به دیشا...  چرا دانستینم

  یآرامش خاطر به  هم دیشا ای.  بود رفته نشانه را بشلق درست

  جانش به یآرامش باره  کی توانستیم که.  گرفتیم او از که دوب

 به  که  کند ق یتزر
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 فرهان آنکه از قبل!  برود رونی ب ذهنش از خشم و تیعصبان کل

 او دست از را  دستش ارغوان دهد انجام را یبعد  حرکت بتواند

 : گفت و دی کش رونیب

 !  برم دیبا من - 

 عقب به یقدم  نفرها.  داد  صیتشخ  شیصدا از را اضطراب

 !   نیبش -.  بود شده  عوض مشیتصم لحظه همان.  برداشت

 !  شد تموم حرفامون -

 ! نشد  -

 ! کنمینم ی راحت احساس -

 نیا به و ندیبنش  آنجا انستوتی نم!  نداشت را اول احساس گرید

  اگر که ؟ دارد شی گرا یتیجنس چه به فرهان واقعا  که کند فکر

 اما فرهان ؟  کردیم رفتار نطوریا او با چرا هستند مردها انتخابش

  خواستینم دلش یحت کند،  الیخ و فکر نیا از شتریب نداد اجازه 

 :  داد   جواب!   بدهند مانور ارغوان نبودن راحت یرو

  رو مانتوت  یخوایم اگه!  یباش  راحت که برداشتم رو شالت -

 !   اریب در هم
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 : گفت عیسر  ارغوان

 ؟ یچ یبرا - 

 .  نشست ها یراحت یرو گرید  بار فرهان 

 .  می بزن حرف میبتون  تر راحت نکهیا ی واسه فقط -

 ! ؟ میبزن حرف 

 ! ؟ یدار یشتریب زیچ انتظار -

 بزند پلک آنکه ونبد ،  میمستق.  کرد نگاه  دخترک یچشمها به 

  دخترک یمانتو یها دکمه به  قبل یا لحظه که انگار نه انگار. 

 درشان جا از تواندیم هیثان  چند عرض در نکهیا و کردیم فکر

 دنبال.  بود برگشته سرش  به عقل که انگار حال  اما.  اوردیب

  هیثان چند رفتار که.  کند هیتوج را شی کارها که گشتیم یراه

 !  نکند وحشت هم دخترک و دیایب یطقمن نظر  به قبلش

 ... دیبا و شده  تموم کارمون کنمیم فکر من -

 ارغوان اگر کردیم سسااح.  زد  هم به را افکارش ارغوان یصدا

 به مگر اصل !   بدهد دستش از دارد امکان برود  لحظه همان
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 لب اراده  یب  چرا دینفهم ؟ بدهد دستش از که بود  آورده   دستش

 :زد

 !  برو یبر یخوایم اگه حال .  دارم برات راک شنهادیپ -

  اندازه  به فقط ،  یکم که انگار.  دوخت چشم دخترک  به منتظر

 :   شد  راحت ارغوان الیخ یا ذره  ی

  ؟  یکار جور چه -

 ؟ یسیوا حرفام آخر  تا یخوایم -

  از نداشت الیخ.  بود ترسانده  را او فرهان یپهلو  دو یحرفها

  به توجه یب  دید مصمم را  او هک فرهان. بخورد تکان شیجا

 :  کرد باز  لب ستادنشیا

 . یکن یطراح برام خوامیم -

  که بود گرفته  میتصم ینآ  آنقدر ؟ بود آمده   کجا از فکر نیا 

 بود  شده  تر راحت حال  الشیخ  که ارغوان!  خورد جا هم خودش

 

 :  نشست مبل ی گوشه مردد و رفت ها یراحت سمت به



 

1096 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ یطراح  جور چه -

  نشسته و آمده  راه  دلش با ارغوان  که شد راحت فرهان لایخ 

 . است

 رو خوامیم رو یکرد ساختمون اون تو که یکار نیهم -

 . یبد انجام گهید یجا به یواراید

  ؟ کجا -

  ذهنش به که ییجا نیاول...  دی بگو را کجا دیبا دانست ی نم فرهان

 :  گفت  را دیرس

 !  شمالم یل یو -

 : اختاند بال  ابرو ارغوان 

 .  کنمینم قبول رو تهران از خارج یکارا من -

 . شتره ی ب هم نجایا از یحت حقوقش -

 !  کندیم یپافشار چرا که دینفهم فرهان

 ! ؟ چقدر -

 !  بود خوب نیهم.  کند  کنجکاو را ارغوان بود توانسته
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 !  ی گرفت نجایا از که یپول برابر دو -

 یبرا که بود شده  نهواید انقدر واقعا!  رفت ارغوان سر از هوش

 به را زبان یب  نویلیم ۵۰ حدود در یزیچ بود حاضر طرح تا چند

 ! ؟ بدهد او

 ! ؟  خوبه حالتون - 

 ؟ کندیم کار عقلش که  بود سوال شی برا واقعا

  ؟ یکنیم قبول -

 .  اده یز  یلیخ پول نیا -

  هم با میتونیم! کنم یولخرج ویلم واسه خوامیم کن فکر -

 … یخواست اگه.  ینیبب ور ل یو تو و میبر

  ؟ دیدیم من به رو شنهادیپ نیا چرا - 

 انهم از.   دانستینم را جوابش هم فرهان خود که بود یسوال

  شتریب را دخترک  بود مجبور نطوریا.  بود شده  مانیپش لحظه

 از عقل ؟ بود  آمده  سرش به ییبل  چه!  دارد نگه خودش کنار

 :  داد ادامه ارغوان ؟  بود ده یپر سرش
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 اپ ریز رو  نتونیقوان دائم.  دینبود یراض کارام از نجایا تا -

 اما.  دینک اخراجم لحظه نیهم داشتم انتظار که  ییجا تا گذاشتم

 حال 

 تحت کارم  کنم باور دیبا!  دی دیم رو ادیز پول با  کار به شنهادیپ

 ؟ داده  تون قرار ریتاث

.  دمیم کار شنهادی پ بخواد دلم   که یکس هر  به و منه پول - 

 !  بدم حیتوض یکس به گرفتم که یمیتصم واسه ستین یازین

  ؟ سوخته من یبرا  دلتون شما -

  ارغوان.  شدینم منظورش متوجه.  ترف هم در فرهان یابروها

 : آمد حرف  به گرید بار

 پدرم یبده  مورد در.  دی دیشن تلفن یپا مامانمو  یحرفا -

 !؟ دیفتیب شنهادیپ نیا فکر به که  شد باعث اون.  کردیم صحبت

 مهم انقدرا!  یکنیم باز نوشابه یدار یادیز  خودت یبرا - 

 !  هکن ریگ در رو ذهنم مشکلتت فکر که یستین

 نداشت الیخ فقط!   نبود مطمئن زدیم که یحرف از هم خودش

 !  بدهد رو دخترک به
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 که یکار  یبرا یعنی!   ستی ن حقم پول نیا کنمیم فکر -

 !  اده یز بدم  انجام خوامیم

 . بردم بال  رو متی ق  بودنش شهر از خارج خاطر به -

 . اده یز بازم -

  ؟ یکن  قبول یخوایم -

  بود مردد اما.  نکند استقبال شتر یب پول از که نبود  یآدم ارغوان

 !  ماندن دور آرزو از یمدت  با بود یمساو کردن قبول... 

 . کنمیم فکر موردش در -

  استخدام رو گهید یکی هبش تموم فرصتت.  یدار  وقت روز دو

 !  -کنمیم

 :  تگف و شد بلند جا از بلفاصله

 ! یبر یتونیم حال  -

 سر یرو و  زد چنگ را شالش.  دیپر جا از  فنر مثل ارغوان 

  آن نداشت الیخ اما.  بود شده  بیعج فرهان امشب.  انداخت

  به کردن  فکر داد حیترج.  کند فکر بودنش  بیعج به لحظه

 از هنوز!  بگذارد یبهتر وقت یبرا را ضشیقن  و ضد یرفتارها
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 یحرفها که هم حال  بود امده ین رونیب ماهان یحرفها شوک

 .  بود کرده  رش یگ در فرهان

 سمت به بلفاصله که باشد آمده  فرهان ادی به یزیچ که انگار

 : گفت و دیچرخ ارغوان

 ..  اما گذشتم بارم نیا یکرد خونه تو که هم ییکارا  مورد در -

 :  کرد تکرار وار یطوط انغوار

 همیتنب یحساب درست و دیرگذینم کارام از یبعد  ی دفعه اما -

  ؟ گفتم  درست!  دیکنیم

  ؟ دارم یشوخ باهات من یکنیم فکر تو -

 باهام کنمینم  فکر که بگم دی با حرفامونم یبعد ی مرحله تو -

  به دینبا  که انگار دیچرخ سمتش به فرهان!  دی دار یشوخ

 ! کردیم مح ر دخترک

 ! ؟ واقعا! ؟ یکنیم ام مسخره  یدار -

  ارغوان و بود حرص از پر یا لحظه شیچشمها!   شدینم باورش

  نگرفته دهان به زبان یآخر دم چرا که فرستاد لعنت خودش به

 :  گفت گرید  بار فرهان!  است



 

1101 
 

 مهرسا .  مسلخ

   کرد؟  رفتار ناسپاس یآدما با یا گهید  جور دیبا انگار -

 ! کردم یشوخ  فقط من -

 یصبور  آدم من باشه اتیشوخ به حواست  بعد به نیا از - 

 !  ستمین

 وانارغ .  رفت کتش اور سمت به ارغوان به پشت و گفت را نیا 

 : کرد زمزمه

 ! یگفت حال   تا بار صد نمیا -

 دیترسیم فرهان از هم.  کرد قفل  هم یرو را ش یلبها بلفاصله

 : گفت هبلفاصل فرهان!  بدهد را جوابش خواستیم دلش هم و

   م؟یبر - 

 ... تونمیم خودم من -

  نزنه سرت به باطل فکر که برو خودت.  برسونمت ستی ن قرار -

 !  بکنم یلطف حقت در ره قرا ینکن الیخ و

 عهد  خودش با فرهان مطمئنا.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

  آسانسور سوار  هم با!  ردیبگ را دخترک حال ینوع  به  بود کرده 

 ارغوان از نگاه  کرد یم یسع خودش رفتار از یعصب فرهان.  شدند



 

1102 
 

 مهرسا .  مسلخ

 را نی ا!  بود شده  مانیپش  زیچ همه از ظهلح کی.  بدزدد

 که او به لعنت آمد؟ کجا از کار شنهادیپ اما کند  هضم توانستیم

 !  بود زده   حرف نکرده  فکر

 تینها در.  زدند قدم هم با خروج در تا و شدن اده یپ آسانسور از 

 :  گفت و دی چرخ نهافر  سمت به ارغوان

 . ممنون شام بابت - 

.  دوخت تر دور ییجا به را نگاهش و داد تکان  سر تنها فرهان

 :  کرد زمزمه رگید بار ارغوان

 !  خوش شبتون -

  برود ابانیخ سمت به تا گرفت فاصله او از ارغوان  که یزمان 

  سر.  بود  گذشته ۱۰ از ساعت.  کرد اش بدرقه نگاه  با فرهان

  را رفتیم رژه  سرش در که یکار تا کردیم پا آن و پا نیا شیجا

 ینیماش چه با  و رفتیم چطور  ارغوان که چه او به.  هدند انجام

 فاصله اش  یواقع خود از  یکاف ی اندازه  به امشب.  رفتیم

  خودش  بعدتر و کند خطا  نیا از شتریب نبود ازین.  بود گرفته

 ! شود مانیپش
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  سبز  راهش سر شهروز یهاآدم  حداقل که بود مطمئن امشب 

  دخترک ریگ  در را رشفک نی ا از شتریب نداشت الیخ.  شوندینم

  ارغوان از نگاه  نتوانست اما. شد  نشیماش سوار بلفاصله.  کند

  کرد ترمز شی پا مقابل رنگ زرد یپژو که یوقت بالخره .  ردیبگ

 !  برود آنجا از داد تیرضا

 نیب یارتباط توانستینم.  بود ریدرگ  هم  هنوز فکرش اما ارغوان 

  به شتری ب پول ی سهوسو هم یطرف  از.  کند دایپ  فرهان یحرفها

  بود یکس تنها ؟ کردیم تور مش سوگل با دیبا.   بود افتاده  جانش

 .  کند اش ییراهنما توانستیم کار مورد در که

  گرفت را اش شماره  و دیکش رونیب کوله از را لشیموبا بلفاصله

 :  داد جواب ار تماس بوق نیدوم با. 

  ؟ یافتاد من اد ی یشب نصف -

 ؟ یبود خواب.  سلم -

  شده؟ یزیچ.  بودم داریب نه.  سلم -

 .  کنم مشورت باهات خواستمیم -

 ؟  یمورد چه در -
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 .  شده  جور برام یکار هی -

 قراره  یحساب نجایا.  یکن ول  رو فرهان کار یخوا یم که نگو -

 .واقعا حیفه. برسن بهت

 !  نگفتم یزیچ  هنوز که من - 

 !  دلت ریز  زده  یخوش.  شناسمیم تورو من -

 ی هحوصل.  دیبگو را یکار شنهادیپ عیسر داد  حیترج  ارغوان

 !  نداشت شدن سرزنش

 . داده  کار شنهادی پ بهم فرهان -

 !؟ دوباره  -

.  است کرده  یبیعج کار انگار که بود ده یپرس  تعجب با یجور 

 :  گفت  ارغوان

  ؟ یکرد جبع ت انقدر چرا -

  مشکل نهوخ اون تو بودنت با سخت و سفت انقدر .  دونمینم -

 ...  حال  داشت
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 کارم از  واقعا دیشا.  باشم چشمش یجلو اد یز ستی ن قرار -

 .  اومده  خوشش

  ؟ یستی ن چشمش یجلو ادیز یچ یعنی -

 احتمال .  کنم یطراح رو شمالش یل یو یوارا ی د خوادیم -

!   شمال ادیب من با و کنه ول تهران شویزندگ و کار کا  خوادینم

 ی ازین پس

  خوشش می طراح از فقط دمیم احتمال من.  نتم یبب ادیز ستین

 ....  رفتارش بهیعج کممی هبتال.  اومده 

 ! ؟ یچ یعنی -

 : آمد حرف به ارغوان.  بود شده  زیت  سوگل یگوشها

 باشه همجنسگرا واقعا اروی نیا  که کنمیم شک دارم...  دونمینم-

 ..  بگم یچجور یعنی !

 ! ؟ باهات کرد یکار -

  بدش منم ی  هیسا از نیا! ؟ ی کار چه ؟ یشد  وونهی د!  نه نه -

 .  شده  یجور هی گمیم فقط!  ادیم
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  آمد حرف به مکث یکم از بعد سوگل.  داد ابانیخ به را نگاهش

 : 

  ستین همجنسگرا  واقعا دیشا.  کنه باور رو عاتیشا  تونهینم آدم

 ..  -داشته دوست   زنشو گنی م که هم انقدر.  داشته  زن بالخره 

 .  بوده  نامزدش.  نبوده  زنش -

 .  گفت  خودش  اومد شیپ حرفش به ؟ یگرفت اطلعات کجا از -

 ؟ ده یم اطلعات بهت که یشد یمیصم  فرهان با انقدر -

  از را لی موبا ارغوان که  بود ده یکش غیج جان یه با یجور 

 : کرد دور گوشش

 شهیم باز زدن حرف به مرد نیا دهن اصل  ؟ یزنیم غیج چرا -

  منم دیکش فوتش  و ارسلن به  حرف ؟ بده  اتاطلع بخواد که

  بود نامزدم گفت اونم.  داده  دست از زنشو که تمگف  تیتسل بهش

  به اش همه...  نامزد ،  همسر حال .  نداره  فرق هم یلیخ البته. 

 رو یمعن

 . بوده  زنش بالخره !  گهید ده یم

 ؟ کشته   خودشو زنش چرا فتنگ -
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 .نه-

 ؟ یدی نپرس توام -

 من.  شد آشفته  اومد زنش اسم  تا طرف ؟ بپرسم خلم مگه - 

 ! ؟ حالش به بزنم گند  بپرسم

  ؟ شد بد مگه حالش -

 .  شد ناراحت کردم  حس آره  -

   ؟ نشد یعصب مثل  ؟ شد ناراحت یمطمئن -

  تشو ف حرف با بعد داشته دوست زنشو طرف ؟ خوبه حالت -

 . ستین یمنطق ؟ بشه یعصب

 : کرد ین ینش عقب سوگل

  شو کار من نظر از یول.  پرسم یم سوال  چه.  یگیم راست -

  واسه زدن طرح تیبعد مقصد د یشا یدید چه رو خدا.  کن قبول

 !  باشه کانادا یتو  اش خونه

 !  حتما آره  -

 .  نداشت اش یریگ  میتصم  به یکمک هم سوگل با زدن حرف



 

1108 
 

 مهرسا .  مسلخ

  بود  اتفاقات ری درگ فکرش خانه  به دنیرس تا و کرد قطع را تماس

 و.  زدیم را مدرسه  قید کل به دی با کردیم قبول را کار نیا اگر. 

 نیگزیجا شغل  دنبال دیبا دادینم یکار او به  فرهان یروز اگر

 !گشتیم

 آشپزخانه از  را آرزو وار زمزمه  خواندن آواز یصدا.  دی رس خانه به

 :  زد لب ییخوشرو با.  دیشن

 !  سلم.  خونم من یگل آرزو -

.  بود نشسته لبش یرو لبخند.  آمد رونیب خانه آشپز از آرزو 

 زده  جانیه ارغوان دنید با.   دیدرخشیم یخوشحال از صورتش

 :  گفت

 .  ینباش خسته.  ماهت یرو به سلم -

  ؟ ره یخ ؟ امروز یخوشحال چه.  یمرس -

 ظرف و یچا کاناست دو.   رفت هال وسط ز یم سمت به آرزو

 و برداشت را آنها.  بود مانده  زیم یرو نخورده  دست ی وه یم

 : گفت

 . ده یرس  بهم خوب خبر-
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 ؟ بال  اومده  یقادر  خانوم باز ؟ بوده  نجایا یکس -

 .  نبود امروز اصل .   خواهرش ی خونه رفته اون نه -

  پرو؟ واسه بود اومده  یمشتر -

 !  نه -

 ؟  بود اومده  یک پس -

 کی.  گشت بر هال به و گذاشت  آشپزخانه در  را لیوسا آرزو 

  داشت قرار آن یرو شانیعکسها  قاب که یزیم  سمت به راست

.  برداشت را  کردیم ییخودنما آن یرو که ییها گهبر و رفت

 :  گفت و گرفت ارغوان مقابل

 !   گرفتم رو بابات یها سفته و چک -

 :  شد گرد ارغوان  یچشمها

 ؟  یفترگ یک از ؟ یچ یعنی -

 :  کرد ناشی رو و ریز ناباور و گرفت  مادرش دست از را ها سفته

 .  آورد شهروز یآدما از یکی -
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  درست خدا تورو مامان ؟ شهیم مگه ؟ یک لا ینجوریهم -

 .   کن فیتعر

 :  کرد باز  لب بود زده  جانی ه هنوز که آرزو

.  زد در یک ی دمید که کردمیم یاطیخ بودم نشسته  یعصر -

  در پولش ی هوا به دوباره  کردم فکر.  باباته طلبکار دمی د رفتم

 یبده گفت سمتم  گرفت نارویا بزنم حرف  خواستم ات.  زده 

 پرداخت یک  گفتم.  بود زده  خشکم من.  شده   داخترپ  شوهرت

 گفته و کرده  کارو نیا ریخ  آدم هی نه گفت  ؟ خودش ؟ کرده 

 منم.  نگفت که نگفت اصرار من از یچ هر.   نشه برده  اسمش

  به نبود یکس  الن تا چطور ؟ آخه باشه تونهیم یک ریخ گفتم

 !   برسه دادمون

  ؟ بود یک یدیفهم خب -

 .  ات عمه به مزد زنگ. آره  -

 ؟ داده   پولو یپر عمه -

  آره  گفت کنمیم اصرار دید که بعد اما.  گرفتی نم گردن اول -

 . کرده  پرداخت که بوده  خودش
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 ...  شهینم باورم -

  ومدی ن زبون به و نکرد دییتا خودش تا یعنی.  شدینم باورم منم -

 حرف کلوم چهار نجایا ادیب پاشه گفتم بهش.  داشتم  کش  هنوز

 شد منتظر. بود نجایا هم یا یب تو نکهیا از قبل تا.  هم با مینبز

 . رفت  یومدی ن دید گهید یول یبرس

  ؟ ینگفت حال  تا عصر از نارویا چرا -

  که گشتمیم یریخ اون دنبال فقط که بودم  شوک تو انقدر -

 نگاه  بهمون خدا  شهینم باورم.  کمو ش تو هنوزم.   گرفته دستمونو

 . انداخته

 : کرد زمزمه  ناباور ارغوان.  شد سیخ اشک از شیچشمها 

 ؟ گرده  بر تونهیم بابا الن یعنی - 

  خدا.  میبگ بهش تا بزنه زنگ  دیبا فقط.  برگرده  تونهیم. آره  - 

 . بزنه زنگ زود کنه

  نیا شی برا هم هنوز...  کردینم باور.  شد یخال ارغوان دل ته 

  یبدهکار وسکاب  نیا انیپا شی برا.  بود بیعج اش عمه لطف

 .  کند جور و جمع را افکارش توانستینم اصل ...  بود بیعج
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 هضم یبرا!    بود اش یزندگ  شب نیتر بیعج امشب مطمئنا

  که بود بی عج شیبرا.  خواستیم زمان امشب اتفاقات تمام

.  شود لح  شبه کی شانی زندگ مشکلت تمام شودیم چطور

  قرار!  فرهان یون یلیم کار شنهادیپ هم حال  و پدرش یها یبده

 ! ؟ شود  پولدار بود

********************* 

 :  کرد پیتا

   ؟ نزد زنگ بابا -

 :   آمد جواب  قهیدق کی از بعد.  کرد ارسال آرزو یبرا را غامشیپ

 . ستین ازش  یرخب نه -

 یپا یرو که ار راستش یپا .  فرستاد رونیب  کلفه را  نفسش

  دفتر ناراحت یدلنص یرو.  دادیم تکان یعصب بود انداخته چپ

  افتاده  ریگ نجا یا که شدیم یساعت  کی.  بود نشاسته شان ریمد

 داشت را باغ خانه به رفتن قصد مدرسه یانیپا زنگ از بعد. بود

 یوقت از درست اما.  کنند صحبت هم با  بود خواسته زرفروش که
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 با صحبت یهوا  به بود  ده یرس ترشفد به ارغوان یپا که

 که  ینیوالد

 که انگار نه انگار و زده  رونی ب دفتر از بودند آمده  ها بچه دنبال

 ! دارد یزندگ  و کار هم ارغوان

  به که آورد شانس.  شد تر کلفه و انداخت ساعتش به ینگاه 

  دیبا چطور دانستی نم گرنه و بود داده  را  شدنآم  رید خبر ینبو

 !   کند ه یجتو را رشیتاخ

  هنوز و شدیم تمام شب آخر تا فرهان ی روزه  دو مهلت

 آرزو به بود نکرده  جرات یحت.  ستی چ درست می تصم دانستینم

 یب نظر به  کردیم فکر که نظر هر از.  دیبگو کار نیا از یکلم

  زیچ نظرش به یطولن تمساف  شتریب همه از!  آمد یم یعقل

 آرزو از هم شب کی یحت بود نشده  حال به تا. آمد یم یبیعج

  کند سر او از دور  را ماه  کی لحداق  توانستیم چطور .  بماند دور

 که   هم مسافت از ؟

 !  دیرسیم فرهان به گذشتیم
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 یکاف ی اندازه  به.  کند کار شی برا گرید بار نداشت دوست اصل 

 باعث فرهان خاص یاخلقها.  بود ه شد تیاذ ماه  چند نیا در

  که هم چقدر هر.  نکند یراحت  اساحس دیبا  که آنقدر شدیم

 به راحت الیخ با توانستینم هم زبا.  کردیم یشکن قانون

 مرد نیا با یمشترک ی نقطه چیه اصل !   برسد طنتشیش

 .  نداشت

 ی وسوسه با نداشت الیخ.  بود گرفته ینوع به را مشیتصم

  در که خصوص به.  کند رها  را اش یزندگ ی  ههم  شتری ب پول

 اما نبود بال  آنچنان حقوقش که چند هر.  داشت ثابت کار تهران

 و بماند جا نیهم  دادیم حیترج. کرد یم حل را مشکلتش زا یلیخ

 . بگردد بهتر کار دنبال

  قرار که انگار.  فرستاد رونیب  را نفسش و انداخت در به ینگاه

 در لحظه همان و شد بلند جا از حرص با.  دی ایب زرفروش نبود

 وارد داشت سر بر که یاهیس چادر با وشرف  زر.  شد باز اتاق

 : گفت  عیسر و شد اتاق

 .  شد یطولن  کمی دیببخش - 
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 ی انهیم ساعت  با اصول  نکهیا ای دانستینم را کمی یمعن ای

 : کرد زمزمه ارغوان!  نداشت یخوب

 .کنمیم خواهش -

  ارغوان.  کرد  خوش جا مخصوصش یصندل یرو زرفروش 

 هم از یلذت اصل در اما.  بدهد ننشا مشتاق را خودش  کرد یسع

 تمام به سرش  در که یا لحظه همان . بردینم او با یصحبت

 کردیم  فکر بود نشده  شروع هنوز که یا مکالمه آن شدن

 :  آمد حرف به  زرفروش بالخره 

 یلیخ حرفم اصل در.  رمیبگ رو وقتتون ادیز خواستمینم -

 .  ستین یطولن

 : گفت  ارغوان

 . خدمتم رد کنمیم خواهش -

  دونمینم اما  قبل  بودم داده  هم تذکر شما به من گانهی خانوم -

 !  دیندار  مقررات با یا  ونهیم شما چرا
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  شهادت اش ی درست به توانستیم هم فرهان که بود یزیچ نیا

 زر دانستینم اما!  بستیم را ش یپا و دست نیقوان  اصول !  بدهد

 .زندیم حرف  یقانون نقض چه از فروش

  شدم؟ ییخطا مرتکب.  شمینم متوجه -

 نجایا ما.  هستش تهران شمال  سمدار نیبهتر از یکی نجایا-

.  میبمون مدرسه نی بهتر میبتون نطوریهم تا میکنیم وضع نی قوان

 و می تعل نطوریهم و هاست بچه  به کردن خدمت مون افتخار

 ! درستشون تیترب

 ولقب را ش یحرفها از کی چیه اما داد تکان سر تنها  ارغوان

 :  داد ادامه فروش زر.  نداشت

  سوال ریز رو مدرسه نیا نفر کی ینظم یب دمینم اجازه  من -

 . ببره 

 ...  رو نجایا نیقوان  تمام دونمیم که ییجا تا من -

 !   زی عز خانوم  دی نکرد تیرعا -

  از تر یجد و ده یکش هم رد ابرو فروش زر.  بست دهان ارغوان

 : بود شده  شهیهم
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 دی بد کارتون به رو حواستون بهتره  که بودم ده اد اخطار بهتون -

 صحبت ها بچه از کدوم چی ه نیوالد با نمیبینم یازین نکهیا و

  ادیز نیوالد با که.  نهیهم مدرسه نیا  نیقوان از یکی اصل .  دیکن

 ! ی مورد هر در حال !  دینش یمیصم

 تازه  انگار.  شدیم صحبتشان ریمس متوجه کم مک  ارغوان 

 را او اریجان.   است نشسته زرفروش مقابل چه یبرا بود ده یفهم

 او به که یکمک فیح!  بست و چفت یب مردک! ؟ بود هفروخت

 .   بود کرده 

 رو من حرف بلکه  دینذاشت احترام مدرسه قانون به تنها نه شما -

 . دی گذاشت  پا ریز هم

 .... دیبد اجازه  شزرفرو  خانوم - 

  دی شد باعث الن نیهم شما.  مونهینم یبحث محترم خانوم  

 -  یلیتحص سال اول نیهم . بره  نجایا از من یشاگردها  از یکی

 !  دادم لی تحو عموش به رو یمختار سایمل ی پرونده 

   ؟ شدم باعثش من که دیدونیم کجا از شما -
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.   دیشد نشونیماش سوار که دمید مدرسه دم حال  تا بار دو من -

 یک به واقعا  شتماد حرفاتون و شما از که ی ا نهیزم شیپ با

  ؟ شما جز کنم  شک تونمیم

 .  کنن عوض رو  مدرسه که نگفتم شونیا به من -

  ارتباط که  نیهم دیزد بهشون یحرف چه  کنهینم یفرق - 

  صبور اونقدر من.  کنهیم تیکفا  دیکرد  برقرار باهاشون  یکینزد

  باشم شاگردام  تک تک رفتن شاهد و دارم نگه و ر شما که ستمین

! 

 : گفت ناباور و شد گرد غوانرا یچشمها 

  ؟ ه یچ منظورتون -

.   میندار اجیاحت شما به ما.  خانوم واضحه کامل  ورممنظ -

 .  دیاین نجای ا هم گهید و دیببر فیتشر دیتونیم

 ...  زرفروش خانوم یول -

  و مدرسه یبرا میتصم نیبهتر نیا.  زدم قاطعانه  رو حرفم -

 . سلمت به.  شماست خود
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  کرد احساس ارغوان.  کرد اشاره  اتاق در به  و تفگ را نیا 

  که بود نگفته اریجان به وقت چیه او.  سوزاندیم  را بشلق یزیچ

  بد مدرسه یبرا وقت چیه.  کند عوض را  سایمل ی مدرسه

  چیه شیحرفها یل  لبه بود  کرده  یسع یحت !  بود نخواسته

  مزخرفش  کاری ستمیس و مدرسه  اخلق گند  ریمد از ییبدگو

  بود کرده  قانون نقض که البته! ؟ کارش پاداش بود نیا!  ندکن

  آنقدر!  بود راحت  که وجدانش حداقل.  بود لزم نظرش به اما

  آنکه از قبل.  ببندد موقع به را دهانش نتواند که بود یعصبان

 : آمد فحر  به کوبنده  و شد بلند جا از برود

 دی بدون نویا اما خودتونه میتصم  نه ای دیکن اخراج منو نکهیا - 

 پاداش و نمره  با یول زنهیم لنگ یچ همه تو اول از که یا بچه

 به بعدا بال  ادیم یالک ینجوریهم معلم الکی یگفتنا  نیآفر و

  یسرشکستگ  هی به لیتبد بشه  مدرسه یبرا یافتخار نکهیا یجا

 آدم ما ی جامعه دیکنیم فکر!   شهیم اش جامعه ی واسه بزرگ

  رو نرفتن مدرسه که ییاونا دینکن تباه شا ؟ داره  کم سواد یب

 . گمینم
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  بودنشون خوب ژن و تیموقع و پول زور و ضرب به که ییاونا

!   ندارن اقتشو یل که ،  برسن دی نبا که دنیرس ییجاها به الن

  از کار همه که ییها نخبه ی وقت ادینم درد به وجدانشونم یحت

 یکارا ای کننیم یمسافرکش ای که ننیبیم  رو ادیم بر شون

  چیه نشوها ییتوانا سطح و  لتیتحص به اصل  که یا هیحاش

 دی دیم پرورش رو یکیکوچ ی  جامعه به دیدار شما !  نداره  یربط

 یب همون.  مونیاصل ی جامعه بزرگ معضل شهیم بعدا که

 توننیم پولشون ی واسطه به اما ستنین بلد یچ یه که ییسوادا 

  شما قول به تو گرفتن نمره  از.  بکنن بخوان که یکار هر

 یتو یصندل دنی رخ تا گرفته  تهران شمال ی  مدرسه نیبهتر

 که یکس اونوقت!  تهران دولتی یدانشگاها نیبهتر از یکی

 نده یآ و کنکور پشت مونهیم کنده  جون و خونده  درس و حقشه

 !   بوده  که یزیچ  از تر تار و ره یت  شهیم هم اش

 و عقده  چه  هر هک انگار.  دیلرزیم حرص از.  بست را شیلبها

  فروش زر سر  به جا کی را داشت حال به تا یکودک  از یناراحت

 دوست.  بود شده  بهتر حالش یکم لحظه آن اما!  بود ده ی کوب
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 چقدر هر!  کند التماس مدرسه آن زیناچ حقوق  خاطر به نداشت

 !  باشد داشته  ازین که هم

 !  خوش  روزتون - 

  اتاق در سمت  به و گذاشت جا بر مبهوت و  مات را زرفروش

  حبس نفس بست  سرش پشت را در که یا لحظه درست.  رفت

.  بست را شیپلکها هیثان چند ی اندازه  به و کرد رها را اش شده 

 یقدم هر.  رفت رونیب و انداخت یخال ی مدرسه به ینگاه مین

  را درست کار  که دیرسیم جهی نت نی ا به شتریب  رفتیم جلوتر که

 حال .  شدیم شتر یب ترسش لحظه به ظهلح اما.  است داده  انجام

 .  بود داده  دست از هم  را مدرسه حقوق

.  ستین مساعد  کردن کار یبرا اصل  حالش چرا دانستینم 

 که یقتیحق از شود ناراحت زرفروش یحرفها از آنکه از شتریب

  کردیم احساس.  دیرسیم نظر به  ریدلگ بود آورده  زبان بر خودش

.  گذردیم ممکن حالت نی بدتر به اش یجوان یروزها تمام

  داشت دوست.  است شده  یخال قلبش در یزیچ  کردیم احساس

 یا ژه یو استعداد ای باشد نخبه نکهیا نه.  کند فرار  کشور نیا از

 ضیتبع از یخبر  که برود ییجا  داشت دوست فقط.  باشد داشته
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  باعث به لب ری ز و دی این بند نفسش خبر هر دنی شن با که.  نباشد

  شی برا روزها نیا که یزیچ!   دینگو " شرف یب" اش یبان و

  نفسش دی دیم را اخبار که ن ی هم انگار!  بود افتاده  اتفاق اریبس

  برود کار سر  امروز اگر که کرد  قانع  را خودش.  شدیم نیسنگ

 کنار  شهی هم یبرا هم  فرهان و زندیم را یبعد گند حتما

 شده   جور هر و ردیبگ ینبو با ی تماس گرفت میتصم .  گذاردشیم

 !   کند هروزان  یمرخص به ل یتبد  را امروزش ساعتی مرخصی

 چیه ی حوصله صبح از امروز.  بود داده  لم اش یصندل یرو

  بود افتاده  حال نیا به که شدیم یروز دو البته.  نداشت را یکار

 به یحت نه و دادیم امانج  را اش یشگیهم یها برنامه نه. 

 حس و خودش از.  دیرسیم یحساب و سترد اش یکار یقرارها

 زمان داشت دوست .  بود ناراحت بود کرده  رشیدرگ که یحال و

  به برسد چه.  نکند هم توجه  ارغوان به اصل  و  برگردد عقب به

 شنهادیپ آن یحت ای! ببرد  هتل  به خودش یدستها با را او نکهیا

 . هدبد را کار ییکذا

 روز دو نیا در  چقدر دانستیم خدا.  دی کش صورتش به یدست

 و گذاشته زی م یرو را شیپاها.  بود کرده  سرزنش  را خودش
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 سقف  به نگاهش.  بود داده  اش یتیریمد یصندل به را اش هیتک

  کنش خرد  اعصاب یدیسف  از را نگاهش نداشت الیخ و بود

 کام.  گذاشت شیلبها ی  گوشه  و زد آتش یگاریس! ردیبگ

  به یجواب روزید تمام.  دفرستا  رونیب را دودش  و گرفت یقیعم

  بود هم امروزش زنگ منتظر.   بود نداده  ارغوان یغامهایپ و زنگ

  یکار شنهادیپ داشت دوست یطرف  از.  بود نشده  یخبر هنوز اما

  تا کند رونیب  را دخترک کار اتمام محض به و رد یبگ پس را اش

  هم یطرف  از اما نزند سرش  به نده نک وانهید ال یخ و فکر گرید

 ! ؟ کردیم قبول  ارغوان واقعا.  ندیبب را جهینت بود کنجکاو

  که کند قبول  توانستینم.  خواهدیم چه دانستینم هم دشوخ 

  که کند باور توانستینم.  کندیم ریدرگ را ذهنش روزها دخترک

  هم لذت آن از یگاه یحت و  شده  یعیطب شی برا شیها یوراج

  او از را هانرف  یزندگ یدائم سکوت تا بود آمده  که گارنا.  بردیم

 کند   خوش دل سکوت به دوباره  توانستیم رفتنش از بعد!  ردیبگ

 امتحان دوباره  یبرا روز هر که ییلبها و طنتیش پر نگاه 

 ؟ ردیبگ  دیند توانستیم چطور را شدیم تر کنجکاو  کردنشان

  با که نبود یز یچ نیا ؟ بگذرد  کنارشان از ساده  توانستیم چطور
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  دخترک که چند هر!  کند رونی ب سر از بتواند یآغوش   هم بار چند

  که بود  آمده  معصوم آنقدر نظرش به شیپ شب دو همان از

 که هم چقدر هر!  کند لمسش حتى اجازه  یب  نداشت دوست

 ! باشد مشتاق

 

 به یدست و شد بلند جا از  کلفه.  انداخت نییپا را  شیپاها

 :  کرد زمزمه  خودش با دیکش کوتاهش یموها

 ! مدش  وونهید حتما -

 همان و برداشت اتاق قدی ی پنجره  سمت به ی قدم فکر نیا با 

 رونیب را دودش و زد گارشیس به یگرید  پک.  ستادیا جا

 .  فرستاد

 یتماس و گذشت یم تر تند لجوجانه  که یساعت به کردیم یسع

 !  نکند فکر بود نگرفته ارغوان هنوز که

  در به یا تقه  بردارد را لشیموبا داشت قصد که یا لحظه همان

 ! ؟ بله -: دیغر حرص پر و بود بلند که ییصدا با.  خورد اتاقش
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  که یکس هر.  نداشت یفیتعر حالش و رفته هم در شی ابروها ا

 ییصدا و شد باز در!  داشت  شدن کشته قصد  حتما بود زده  در

 : کرد پر را گوشش آشنا

 !  یاخلق گند هنوزم - 

  شد باز هم از شی هاابرو یا لحظه فقط.  چرخاند عقب  به فرهان

 و دی چرخ طرفش به ل کام.  بود ستاده یا مقابلش اریجان. 

 :  گفت حال همان در.  داشت بر لب ی گوشه از را گارشیس

  نیا یکرد کج و خر سر یچ واسه  میهمونجور   یدونیم که تو -

 !؟ یور

 زشیم سمت به فرهان.  شد وارد و بست را در تعارف یب اریجان 

 اریجان.  کرد خاموش یگار یجاس خلدا را  گارشیس و رفت

.  ستادندی ا هم مقابل که ییجا تا.  شد تر  کی نزد و کی نزد

  کردند مکث هی ثان چند.  بود یجد هم اریجان و داشت اخم فرهان

  هم فرهان.  رفت بال  لبخند ی نشانه به اریجان لب ی گوشه. 

  آغوش در را گریکدی دو هر و ندنشا لب یرو  یمحو لبخند

 و زد اریجان کتف پشت به یمحکم ی ضربه  فرهان.  دندیکش

 :  گفت
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 ؟ یخودت یمطمئن -

 !   بشه باور دیشا  بزن تر محکم یخوایم -

 و رفت فرو اش یجد قالب در دوباره  فرهان. شدند  جدا هم از

 اوج.  رفت عقب یکم و برد بیج در را شیدستها هم اریجان

 از که یز یچ!  بود یا هیثان  چند آغوش همان نتشایمیصم

 . دکریم فرق همه با شی برا اریجان اما بود دی بع فرهان

 ؟  کشونده  نجایا تا تورو یچ - 

 :  گفت و نشست مبلها از یکی یرو 

  ؟ داره  یمشکل بزنم سر یمیقد دوست به اومدم -

 : رفت اش یصندل سمت به هم فرهان

 .  شهینم داتی پ سال کی  از بعد حساب یب تو یول نه - 

 : زد لبخند اریجان

 .  بزنم سر بهت گفتم.  شدم رد  خونت یجلو از شا یپ وقت چند -

  ؟ ادیم بر دستت از هم یا گهید کار ای ؟  یبزن سر فقط - 

  ؟ مثل  -
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 .  کرده  دراز حد  از شی ب مشیگل از  پاشو اریخشا -

 : دی کش جلو  را خودش اریجان

  ؟ ده ش ن الیخیب هنوز  پسره  نیا -

 .  شهیم ن الیخیب رمینگ جونشو  یوقت تا -

 .  میکنیم حلش هم  با!  الیخیب -

  ؟ یهست دوباره  پس -

 :  گفت و زد  یلبخند اریجان

 . برگردم ادینم بدم!  نه که چرا -

  ؟ چطوره  برادرت بچه اوضاع -

.  داده  دست از  مادرشو و پدر.  بوده  یکار ضربه.  ستی ن بدک -

 .  ره یم ادشونی زودتر ها بچه خب یول.  خوادیم زمان کمی

 را یزیچ  بود نتوانسته او چطور .  دیکش یقی عم نفس فرهان

 از ییتنها در که ییشبها مثل .  را فروزان مثل  ؟ کند فراموش

 وار زمزمه.  کرد منحرف را  ذهنش!  را ختی ریم اشک ترس

 |:  گفت
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 .  باشه بهش حواست -

 . داره  هواشو مامانمم!  هست -

.  بود شده  بهتر حسش بود آمده  که اریجان.  داد تکان سر نهافر

 را زیچ همه هفتنگ که یهمکار .  بود اش یمیقد  دوست

  انجام شی برا  خواستیم که همانطور را کار  همه و دانستیم

  بود توانسته سالها نیا تمام در که بود یکس تنها دیشا.  دادیم

  را سال ک ی  نیا اگر البته.  کند یباز را دوست نقش شی برا

 .  کردندینم حساب

  قهیدق به قه یدق فرهان.  گذراندند گفت و گپ  به یساعت کی 

  در.  شدی نم ارغوان از یخبر اما ماندیم لیموبا یور نگاهش

  اطلعات از بعد. گرفت ینبو با یتماس اریجان رفتن از بعد تینها

 را سوالش یخونسرد تینها  در کرد یسع معمول  یگرفتنها

 :   بپرسد

  ؟ کاره   سر دختره  نیا -

 : گفت مکث هیناث چند از بعد ینبو

 . ومده ین امروز آقا - 
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 : رفت هم در فرهان یابروها 

 ؟ ومده ین که یچ یعنی -

 پشت از یعنی.  ستین خوب اد یز حالش انگار.  گرفت تماس -

 من.   خواست یمرخص.  اومد ینم خوب نظر به هم تلفن

 .…خواستم 

 : گفت ناباور.  نودشب را ینبو هی توج نکرد صبر

  ؟ چشه ؟ ستین خوب شحال که یچ یعنی - 

 .  دمی نپرس آقا -

 ! ؟ یخوریم یدرد  چه به پس -

 !!   بود  یعصبان ندانستن نیا از ؟ بود ده ینپرس  که چه یعنی

 : گفت  عیسر ینبو

 ... نیبخوا اگه.  دمیپرسیم دیبا آقا  خوامیم عذر -

  کرد قطع را تماس. ودبشن شتریب  را شیصدا تا نکرد  صبر فرهان

 ی شماره  نشیمخاطب نیب از ؟ کردیم چه دیبا.  ماند مردد. 
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.  بود مردد  نگرفتن و گرفتن  تماس نیب اما کرد ادی پ را ارغوان

 : کرد زمزمه خودش با و فرستاد  رونیب را  نفسش

 !  شده  بد حالش که چه من به - 

*************** 

 .  کن جمع لتویوسا پاشو ارغوان -

 و ده یکش دراز تختش یرو زه یانگ یب که  یحال در نارغوا 

  کلفه و دید آرزو.  انداخت بال  شانه تنها بود بسته را شیچشمها

  اتاق وسط از را اش کوله  و شد خم فرستاد  رونیب را  نفسش

 : آمد حرف به گری د بار.  گذاشت زی م کنار و برداشت

 .  دش چروک کن زونیآو رو ات مقنعه و مانتو پاشو حداقل - 

 حرص پر آرزو .  شد بشینص انداختن بال  شانه فقط گرید بار

 : گفت

 رو یافتاد یاومد یوقت از ؟ ه شد چت بگو بزن حرف خب -

 ؟ کنهیم درد تییجا.  تخت

 : کرد باز چشم ارغوان

 .  رمیبم  خودم درد به بذار کن ولم آرزو -
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  سمتش به بود گرفته  آتش حرف  نیا با جگرش انگار که آرزو

 : رفت

 ؟ باز شده  یچ.  ره یبم دشمنت -

 .  بخوابم فقط امروز خوامیم.  ندارم حوصله فقط یچیه -

 ییبل  چه نمیبب بزن حرف درست پاشو ؟ آخه  هیچ بخوا -

   ؟ هیکار مشکل ؟ گفته یزیچ یکس .  اومده  سرت

 :  گفت و زد ای در به دل ارغوان

 .  کردن رونمیب مدرسه از -

 : برد ماتش آرزو

  ؟ چرا -

  طرف یعمو به فقط من!  یپرونیم شاگرد گهیم دونمیم هچ -

  رمونیمد نگفتم ل صا.  داره  مشاوره  به اجیاحت بچه نیا گفتم

 !  تخیلیه هم معلماش یده نمره  ستمیس  و تلخه گوشت

  ؟ نیهم -

   ؟ هیزیچ کم -
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 گمیم که من.  سرت یفدا.  نداره  یناراحت و حرص نکهیا -

 صاف بابات یبده گهید که نال .  کار سر یبر  خوادینم اصل 

 راه  به رو وضعمون کار به چسبهیم گرده  بر هم یوقت.  شده 

 وقت که فعل .  سانستیل فوق دنبال برو توام.  بخواد خدا شهیم

 . بگذرون خوش بگرد،  کمی برو.   ستی ن کردن کار

  ؟ وارید به بزنم  کنم  قاب مدرکمو ؟ یچ تهش من مادر خب -

 . گهید  باشه داشته د یبا یا جهینت هی

 : گفت و دفرستا  رونی ب را نفسش آرزو

 هی  نشد کار ن یا ؟ بشه یچ که تخت رو یشد ولو الن خب -

 .  ماشاهلل یسرکار الن که  تو.  گهید کار

 : کرد زمزمه ارغوان.  رفت رونیب اتاق از و گفت را نیا

 !   هیکار سر شتریب نداره  درآمد که یکار!  کارم سر هم واقعا -

  سوگل.  داد سقف به را نگاهش.  شد ولو تختش یرو رگید بار

 ".  فرهان یکارها  به بچسب.  یشد اخراج که بهتر " بود گفته

  به!   شودینم  شش ساز فرهان  با دانستیم خوب که ارغوان اما

 کرد؟یم خوش دل چه
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 با.  کردیم نگاه  ایقضا به  نانهیب خوش حد از شیب مادرش

  پدرش تا.  شدی نم دوا شانیدردها  از یدرد هم  منوچهر برگشتن

 در. کنند  هیتک او به توانستندینم که کردینم دایپ یمناسب کار

 و آرزو گردن  به خانه مخارج و خرج یمدت  تا هم باز تینها

 یزندگ خرج داشت الیخ درآمد و کار کدام با!  افتاد یم ارغوان

 یگناه چه او ؟ سپردیم مادرش به را زیچ همه دی با! ؟ بکشد را

  ؟ کردیم یاط یخ دیبا روز شبانه که  بود کرده 

 بود تهفگ فرهان.  بود گذشته ته از.  انداخت ساعتش به ینگاه

 به !   بدهد را نکردنش ای کردن کار  خبر که دارد وقت  روز دو فقط

 اما.  کند  مشورت او با و دی بگو آرزو به را زی چ همه زد سرش

  که دبو نیا روش  نیبهتر پس.  کندیم مخالفت دانستیم خوب

 در 

 به یدست و فرستاد رونیب را نفسش!  ماندیم شده  انجام عمل

  ؟ کرد یم قبول واقعا.  دیکش صورتش

  ندیبب را  فرهان  ادیز آنجا ستی ن قرار نکهیا  فکر  با را خودش

  آنجا و گرفتیم لی تحو یخال یل یو کی  حداقل. کردیم یراض

 یوقت.  آمد ینم بد نظر به هم آنقدرها!  خودش و بود خودش
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 منوچهر  و آرزو به نستتوایم به آنوقت شد  بسته کار قرارداد

 .  دیبگو

  و باشد نگرانش که داشت یثابت کار نه حال . نشست تخت یرو 

 به نگاهش!  باشد خوش زشی ناچ مقدار به دلش که یآمد در نه

  که یزندگ.  خورد یم چرخ اش  نده یآ فکر  سرش  در و بود لیموبا

 .  زدی بر شی ارب یا برنامه چه دیبا دانستینم

  ارغوان ی خانه سمت به ندانسته فرهان تر طرف آن ابانیخ چند

  خودش بود کرده  قصد و داده  رییتغ  را رشیمس ندانسته.  راندیم

 ی خانه سمت به را فرمان  که ابتدا همان از.  برساند او به را

 اما.  دیرسیم نظر به ریدلگ خودش  کار از بود  چرخانده  دخترک

  سرعتش . فشردیم شتریب را گاز پدال و کردیم ی نافرمان  شیپاها

  گشتن بر و ند ی کش پس پا ی اجازه .  دادینم کردن فکر ی اجازه 

 ی اجازه  ،  خوردیم چرخ سرش در که ییدهاینبا و دیبا ی اجازه  ، 

 . دادینم  را بیغر و بیعج  حرف پر دخترک گرفتن ده یناد

  از درست...  گرفته یمرخص و بوده  بد حالش  بود گفته ینبو 

  دخترک سمت به تا کشتیم وقت.  بود کلفه دنیفهم ی لحظه

  زده  رونیب هتل از ۸ ساعت تینها در اما!  نکند پرواز که ،  نرود
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  ساعت مین که   نبود مهم شیبرا  و سپرده  ساینک به را کارها.  بود

  آنقدر و آورد  یم در هتل نییپا ی طبقه از سر  رفتنش از بعد

 ! بزند  رونیب حلقش از اش معده  تا خوردیم الکل

 چه با اصل  ؟ شد یم دخترک ی خانه یراه یا بهانه چه به اصل  

 و کرد ترمز کوچه سر ؟ کردیم هیتوج را دنشو ب آنجا یلیدل

  کوچه.  کی تار هوا و بود ۹ ساعت.  فرستاد  رونیب را  نفسش

.  ندیبب را دخترک شب همان داشت الیخ فرهان و بود خلوت

  روز دو سوال جواب و کردیم  شواستبازخ همه از اول که البته

 تمیمل  یچاشن  با دیشا تینها در اما.  گرفتیم او از را قبلش

 . د ی پرسیم را حالش

  دیبا!   فشرد هم یرو دندان.  شد قفل فرمان  دور شیانگشتها

  از دیترد و کوچه به نگاهش!  رفتیم آنجا از لحظه همان

 او و خورد زنگ لشیموبا لحظه همان.  بود مشخص شیچشمها

 رونیب کت بیج از را لی بامو ممکن حالت نی تر حوصله یب با

 دود اش یحوصلگ یب حجم تمام که انگار لحظه کی اما.  دیکش

 به چشمش ی گوشه دید که را ارغوان نام.  رفت  هوا به و شد
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 با چقدر.  خورد نیچ نداشت یرونی ب نمود که ی لبخند ی نشانه

 !  د یاین کش شیلبها تا کردیم مبارزه  خودش

 و دی لغز انگشتش صلهبلفا.  نداشت کردن مکث ی حوصله

 .  باشد یجد کرد یسع.  کرد برقرار را تماس

  ؟ بله -

 : کرد نوازش را گوشش ارغوان ی  دخترانه یصدا

   گرفتم تماس باهاتون ساعت نیا دیببخش.  ایآر یآقا سلم  

 . -بزنم زنگ بعدا کنم قطع د ی بود خواب اگه.   دینبود   که خواب

  نفس نیب بالخره  .  دیایب حرف به فرهان دادینم اجازه 

 :  کرد دایپ صحبت ی اجازه  فرهان شیدنهایکش

 .  بودم داریب.  سلم -

 به ارغوان موتور دوباره  که کردیم تیکفا کوتاه  ی جمله نیهم

 نیا نی دلنش یها یپرحرف به را فرهان و شود  روشن گفتن

 ! دهد   عادت شی روزها

  مورد در خواستمیم راستش.  دی بود داریب هک شکر رو خدا خب -

   ؟ دیکرد.  دی نکرد استخدام رو یکس که هنوز. کنم صحبت کار
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  مورد ی خانه  به ینگاه فرهان.  زدیم ادیفر را اضطراب  شیصدا

 داشت  الیخ که یا هیثان چند یمکث از بعد و  انداخت نظرش

 :  داد جواب تینها در کند شتریب را  ارغوان اضطراب

 .  دمید کار  نمونه و کردم صحبت یکی با - 

 :  گفت عیسر  غوانرا

 .  خونتون امیب زودتر دافر مثل  ؟ کنم صحبت باهاتون شهیم -

  ؟ یدار کاریچ -

 . کنم  قبول شنهادتونویپ خوامیم -

  و دیکش فرمانش  به یدست.  انداخت اطراف به  ینگاه فرهان 

 : کرد زمزمه

 ! ایب الن - 

 ! ؟ بله -

  هم در روبا فرهان  که بود داده   نشان العمل عکس عیسر آنقدر

 :  دیکش
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 یتونیم یدار  یحرف هگا.  اتم  خونه یکاینزد ییجا هی من - 

 . یبگ امشب

 شده  طور  هر که کردیم دل دل فرهان.  کرد مکث ارغوان 

 به که بهانه از هم نیا.  بفهمد را دخترک بد  حال لیدل امشب

 فرهان کند مخالفت  بتواند ارغوان آنکه از قبل!  بود آمده   دستش

 : آمد حرف به کمحم و مطمئن

 .  بندمیم طراح یکی اون با رو داد قرار   فردا وگرنه -

 : گفت عیسر  ارغوان

 .رسونمیم بهتون  خودمو من  ؟ دییکجا شما -

 : گفت  و داد یتکان نشیماش به فرهان

 .  کوچه سر ایب گه ید قهیدق ده  -

 را نشیماش.  نداد  ارغوان هب گفتن ی اجازه  و کرد قطع را تماس 

 اطراف همان یچرخ شده  که  هم ظاهر حفظ ی برا و ددا یتکان

  را خودش نداشت الیخ.  نرسد  قرارشان محل به زود یلیخ تا زد

 شده  دچار آن به که یوضع از هم  خودش که چند  هر!  بدهد لو

  حال و حس نیا به بود بار نیاول.  دیرسینم نظر  به یراض بود
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  که دکن اعتراف  خودش به لحظه آن توانستیم.  شدیم دچار

 وصصخ به  دخترها ی همه با.  است متفاوت شی برا ارغوان

 !   رامش

 اما دیکش یک سر.  بود ده یرس کوچه به دوباره  بعد قهیدق ده 

 که ردیبگ تماس   تا برداشت را  لشیموبا.  نبود ارغوان از یخبر

 رونیب آن از ارغوان و شد باز نظر مورد ی خانه در لحظه همان

 . آمد

 و نیج شلوار.  گذراند نظر از را ترکخد یپا  تا سر نگاهش

 یرو را اش یآب و سبز شال.  داشت تن به رنگ  سبز یمانتو

 و بود گرفته  شیانگشتها نیب  را لشیموبا.  بود  انداخته شی موها

 یشاد  تمیر شیقدمها شهیهم مثل.  داشتیم بر قدم آرام

.  ماند ره یخ صورتش به ؟ بود بد  حالش انقدر.  نداشت  یشگیهم

  فرهان نظر به نطوریا فاصله آن از حداقل ای.  نداشت شی آرا

 و انداخت یم هیسا صورت یرو شیها یچتر.  بود ده مآ

  جلوتر که یکم.  کردیم یداشتن دوست شهیهم  مثل را صورتش

  شانه یرو که  ندیبب را اش شده   بافته یموها توانست فرهان آمد

 .  بود زده  رونی ب شالش از و دبو  انداخته راست ی
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 یرو تعارف یب و کرد باز را در  بلفاصله و آمد نیماش تسم به

  نیا بارها انگار که راحت آنقدر.  نشست فرهان کناری یصندل

 او از چرا ؟ دی ترسینم فرهان از هیبق مثل چرا!  است  کرده  را کار

 و کردیم یراحت  احساس او با همه خلف بر چرا ؟ کردینم فرار

 را او هم یگاه و شاند رنجیم یگاه ؟ گفتیم خواست یم چه هر

  بروز کردیم یسع که ها خنده  آن از اما.  انداخت یم خنده  به

  یانرژ پر  یصدا!  کند پررو را دخترک نداشت الیخ.  ندهد

 : زد لب آرام یا زمزمه با و شده  محو اش یشگیهم

 .  کردم ری د اگه دی ببخش!  سلم - 

 یسع که یچشم  خط و افتاد  دخترک یامه چش به فرهان نگاه 

 وسچال ی جاده  مثل اما.  بکشد لغزش بدون و  صاف بود کرده 

  به هم همان  اما!  دیرسیم نظر به معوج و کج که بس از بود شده 

 . آمد یم او

  زیچ ارغوان نظر انگار اما!  نداشت چشم خط به یازین اصل 

.  بود کرده  فااکت شی آرا  قلم کی  همان به که البته .  بود یگرید

 .   فتگر او از نگاه  فرهان

 . دمیرس تازه .  سلم -
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 ؟  میبزن حرف -

  گاز  پدال  یرو شی پا بدهد او به یجواب فرهان  کهنآ از قبل 

 : شد فشرده 

 ؟ یخورد شام -

 :  گفت عیسر و انداخت  او به ناباور ینگاه ارغوان 

 . برم و بگم رو جواب خواستمیم فقط من...  زه یچ -

 !  گشنمه -

 رسهیم من به وقت هر که   نمیا " گذشت  سرش  از ارغوان

 : گفت عیسر و بست را شیلبها اما "! گشنشه

 .  رمیم و گمیم زود من پس - 

 : چرخاند سمتش به سر فرهان

 !  ینرفت  کار سر امروز - 

 دانستینم و انداخت فرهان آرام یچشمها به ینگاه ارغوان 

 ! ؟ یعصبان ای است ناراحت الن

 ...  داشتم  کار کمی -
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 !  گفتیم یا گهید زیچ ینبو -

 : کرد  زمزمه کلفه

 ! لق  دهن مردک -

 : بزند لبخند کرد یسع ارغوان.  بود منتظر  هم هنوز فرهان

 ! خوبم خوب الن یول.  نبود خوب حالم کمی -

  محکم را شی انگشتها و داد جلو ی شهیش به را  نگاهش فرهان 

 : زد لب اراده  یب ل حا همان در.  چرخاند فرمان دور

 ؟ینزد گن ز من به چرا -

 یسع فرهان دبپرس  یسوال ای  شود متعجب ارغوان آنکه از قبل

 : کند درست را حرفش کرد

  ستییر از دیبا رو یمرخص.  یزدیم زنگ من به دیبا یعنی - 

 !  یریبگ

 تلخ گوشت آدم همان فرهان که شد راحت الشیخ ارغوان

 او یبرا اش ی ناراحت دی شا کرد  الیخ لحظه کی !  ستیشگیهم

 :  دارد تیاهم یا ذره 
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 از...  دیباش داشته رکا  دیشا گفتم.  بشم مزاحمتون نخواستم -

 دوست حتما  گفتم دی نداد رو تماسم  جواب روزمید که ییجا اون

 . بزنم زنگ بهتون دی ندار

  دلخور نگرفتن جواب نیا از یانگار که زدیم حرف یجور ارغوان

 : گفت و انداخت سمتش  به یاهنگ  مین فرهان. است

 !   داشتم کار -

 را یزیچ ی سک یبرا یک بار نیآخر ؟ دادیم ح یتوض چرا اصل 

 : داد جواب ارغوان! ؟  بود کرده  هیتوج

 .  نزدم زنگ نی هم یبرا منم -

 .  یزنیم زنگ من به اول بعد به نیا از -

 !   چرا و چون  یب کردن اطاعت انتظار و گرید دستور کی  هم باز

 !  چشم -

 . شد راحت فرهان الیخ 

 ؟ بود بد حالت اچر -

 ! باشد  مهم فرهان یبرا خرابش  حال نداشت انتظار ارغوان



 

1144 
 

 مهرسا .  مسلخ

 .  برام اومده  شیپ یکار  مشکل هی -

  ؟ یمشکل چه -

 را یزیچ توانستینم ادیز.  داد شیدستها به را نگاهش ارغوان

 : آمد حرف به ممکن یصدا نیآرامتر با.  دارد  نگه دلش در

 .  کردن اخراجم مدرسه از -

 . شد راحت نهافر  الیخ

 ! ؟ همین -

 با.  دیکش یق یعم  نفس و کرد  بلند سر ارغوان.  دی پرس تعجب با 

 : آمد حرف به افسوس

 دردسر یادیز من.  شماست با حق  دیشا...  ستین یزیچ کم - 

  هم رو باغ خونه تو کار دیشا نبود  شما یصبور  اگه یعنی!  سازم

 از

 . دمدایم دست

  هم باز او به  توجه یب غوانر ا که بزند یحرف  خواست فرهان 

 :  آمد حرف به نفس کی  و گذاشته گاز   یرو را شیپا
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 ندارم یبد قصد اصول  یعنی.  نداشتم یبد قصد من دیدونیم -

  قصد من مثل !  کنهیم ناراحت رو هیبق کارام چرا دونمینم اما

 یمشکل خودم نظر به که ییکارا اما کنم ناراحت رو شما ندارم

  به هم زرفروش  خانوم کنم فکر.  کنهیم ری گدل رو شما نداره 

  بگم دیبا خودم از دفاع یبرا البته.  شد ناراحت ماز خاطر نیهم

 کردم احساس.  سوخت  مدرسه یها بچه از یکی یبرا دلم که

 ؟ ستین کارا نیهم یبرا مدرسه مگه.  کنه کمکش  یکی دیبا

!   کردم کارو نیهم منم خب ؟ هباش ها بچه به حواسمون که

 ؟  زمسا دردسر واقعا من نظرتون به بشم اخراج  دیبا چرا دونمینم

  محض به بود هم واقعا بود ساز دردسر.  کرد فکر یکم فرهان 

  داد ادامه هم باز توجه یب ارغوان بدهد جواب تا  کرد باز لب آنکه

 : 

 نمیبیم کنمیم فکر یچ هر خب اما.  هستم که خودم نظر به -

  راحت انقدر ی چجور!  نکردم درست  یدردسر مدرسه  اون یبرا

  شما چون نباشه شما به  نیتوه البته.  کنن اخراج رو یکی توننیم

  مقابل در باز کنمیم احساس خب  اما دیدار یاخلق نی همچ هم

  مورد در رک انقدر شهیهم من.   دیداد خرج به یصبور یلیخ من
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  از دیبا کنمی م احساس امروز قاتفا با اما.  کنمی نم اعتراف خودم

 . … دینکرد اخراجم  حال  تا که کنم تشکر تون

 اما.  بزند حرف تا کرد امتحان را شانسش  رگید  بار فرهان

 دهان به توجه یب بود شدن یخال  قصدش فقط انگار که ارغوان

 :  گفت  فرهان ی مانده  باز مهین

 خودم از و موندمیم اونجا دیبا مثل !  زدم جا زود  یلیخ دیشا -

 … کردمیم دفاع شتریب

 نیا.  انداخت ناراحتش صورت به ینگاه فرهان.  کرد وتکس 

  ارغوان خود گر ید بار دانستیم. بزند یحرف که  نکرد یتلش بار

 ! آمد و دیآ یم حرف به

 غلط بگم و برگردم اگه که زدم ییحرفا.  رفتم تند کممی البته - 

 ی ماده  به ریتاث تحت بگم و برم نکهیا مگه!  نداره  ده یفا  کردمم

 چند هر.  گفتم  رو پرتا و چرت اون که بودم ی قو  دانرگ روان

 ! بود  درست هم یلیخ حرفام که
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 بال  به خورده  فرو ی خنده  ی نشانه به فرهان لب ی گوشه

  و ببرد نیب از را آن تا دی کش شیلبها به یدست.  بود شده  لیمتما

 :  گفت  انارغو!  برگردد  خودش جدی قالب به دوباره 

  فکر نیا به همش .  شمیم خسته واقعا دنکر کار از ییوقتا هی -

 !   ارشد سراغ برم و بدم گوش آرزو حرف به که کنمیم

 بلفاصله و کرد استفاده  ارغوان سکوت از. شد  زیت فرهان گوش

 : گفت

 ! یفتیم عقب کار بازار از یاونجور -

 : چرخاند فرهان سمت به سر ارغوان 

 کننیم اتمازمج نکردم که ی کار واسه یوقت یول . دونمیم - 

 . ادیم بدم یالک تهمت از...  شمیم ناراحت

  نخواهد و دی این ادشی کاش!  بود زده  تهمت او به فرهان چقدر

 دوست.  نبود یراض صحبتشان  ریمس از!  شود کردن  کار الیخیب

  تا که چند هر.  شود تمام ضررش به  که برسند ییجا به نداشت

 شنهادیپ به ارغوان دوب دواریام برسد  نجایا به که یآخر ی لحظه
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 دوست لحظه آن چرا نستادینم اما.  بدهد یمنف جواب کارش

 !  بشنود  یمنف جواب ندارد

 !  کن کار من با -

  نگاهش ارغوان!  دیبگو را جمله  کی نیهم تا  بود کنده  جان 

  رژه  یگرید فکر  سرش در!  دیدزد  دخترک از چشم فرهان و کرد

 ! بود آمده  حرف به یگرید جور حال  و تفریم

  کنمیم قبول و ر کارتون شنهادی پ!  ندارم هم یا گهید ی چاره  - 

. 

 . برد هم در را فرهان یابروها ارغوان آرام ی زمزمه

 ؟ یکردینم قبول یداشت یا چاره  اگه -

 :  گفت و شد  جا جابه یکم  شیجا سر.  آمد خودش  به ارغوان

 الن خب اما.  بود بهتر بود تهران تو یرکا هی اگه نکهیا یعنی -

 .  کنمیم قبول رو کار اون ستین که

  که نداشت یربط او به ارغوان  یها خواسته. کرد تسکو فرهان

 !   بزند آتش و آب به را خودش کردنشان برآورده  یبرا بخواهد

 .  می بزن حرف کار طی شرا  مورد در قبلش دیبا فقط -
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 .   میزنیم حرف هم می خوریم شام هم جا هی میریم -

 :گفت بمتعج ارغوان

 ؟ لباسا نیا با -

 :  گفت عیسر نفرها.  کرد خودش به یا اشاره 

 !  خوبن لباسات -

 . میبزن  حرف جا نیهم!  ستنین نه - 

 ! نه-

 :  داد شنهادیپ ناچار به ارغوان.  بود گفته کلم کی

 ؟ میبر  اونجا حداقل شهیم.  شناسمیم رو ییجا هی من -

  کوتاه  یکم بار نیا اما دنک مخالفت او با هم باز توانست یم فرهان

  به ندانسته فرهان .  داد را نی رد فرو  کافه آدرس ارغوان.  آمد

 لی موبا برسند مقصد به که یوقت تا.  راند یعل  ی کافه سمت

 قرار نیا.  بود  آرزو هم بار دو هر و خورد زنگ بار دو ارغوان

  کار بحث بود گفته ارغوان تینها در.  بود کرده  نگرانش شبانه

  ی کافه به! بود  نگرفته تماس گرید و آمده  کوتاه  آرزو هک است

 انگار.  انداخت کافه به یا دارانهیخر نگاه  فرهان.  دندیرس یعل
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  جلوتر و داد ی تکان شی پاها به  ارغوان.  بود نکرده  اش یراض که

  باز ۱۰ ساعت تا کافه دانستیم خوب.  افتاد راه  به فرهان از

  دادیم راه  را شیدوستها فقط على  هم بعد به ساعت آن از.  است

 اما بود یبزرگ سکی ر آنجا به فرهان  آوردن نظرش به نکهیا با. 

 و یآنچنان ی رستورانها از یکی به وضع و سر آن با توانستینم

 !  برود کیش

 :  گفت و نشاند لب یرو  یلبخند ارغوان دنید با على 

   ؟ مشغله پر خانوم لوا اح!  نجاستیا یک نیبب به -

 : گفت و کرد  سرش پشت به  یا اشاره  ابرو و  چشم اب ارغوان

  ؟ چطوره  ایدر ؟ یچطور.  على سلم -

 :  داد جواب  بود نشده  ارغوان یها اشاره  و مای ا متوجه که یعل

  گند سی رئ از خبر چه ؟ طرفا نیا از.  ستی ن بد هم ایدر.  خوبم -

 !  اخلقت

 را وا و کند باز دهان نیزم  داشت ستود ارغوان لحظه همان

 ینگاه مین یعل .  ستادی ا ارغوان سر پشت درست فرهان!  ببلعد

 :  گفت و انداخت  فرهان به
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 . میریگی نم دی جد یمشتر.  آقا لهیتعط -

 :  گفت ارغوان  به یا اشاره  با و زد على به  یپوزخند فرهان

 !  ستمی ن دیجد  یمشتر!   اخلقشم گند سیرئ -

  و ریز به سر ان غوار و شود مات على تا بود یکاف  حرف نیهم

 :  شود شکسته نشانیب تسکو تا  دیکش طول هی ثان چند!  مانیپش

 اون...  یعنی...  ینبود شما منظورم...  شرمندم من آقا......  آقا -

 ..  گفتم سشویرئ یکی

 جلو یقدم تعارف یب فرهان. کرد نگاه  یعل به  چپ چپ ارغوان

  از که نیهم.  ندیبنش و کند دای پ اش قهیسل باب ییجا تا  گذاشت

 : کرد  زمزمه ارغوان گذشت کنارشان

 !  نکش ماله ی زد گند هگید -

 :  گفت حرص با یعل

 ؟ یایم یدار ستیرئ با یگینم چرا -

 ! ؟ اصل  داشتم وقت!  بکن من وضع و سر به نگاه  هی - 
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 یکی و زد کافه در یچرخ فرهان.  فرستاد رونی ب را  نفسش على

  به پرسش بدون.  کرد جلب را شتوجه  پنجره  کی نزد یزهایم از

  به توجه یب  بلفاصله هم انغوار.  نشست و رفت  سمت همان

 سمت به  دیدیم على  صورت در که یوجدان  عذاب گند حس

 : گفت و نشست لبش یرو  یلبخند دستپاچه.  رفت فرهان

 .  گفتیم مدرسمونو مدیر على -

  دبو مشخص که ییهمانها از.  ختداان  ارغوان  به ینگاه فرهان

 رظن به  که بود آورده  شانس حداقل.  نکرده  باور را حرفش

 :  د ی رسینم یعصبان

 ! نداشتم  حرفش با یمشکل -

  ؟  دینشد  ناراحت -

 : زد   پوزخند فرهان

 .  ستین مهم واسم -

 تا الن بودم زده  من حرفو نی ا اگه!  شانسیه یچ همه اصل  -

 .  میبود رفته ش ی پ شدن اخراج

   :کرد عوض را بحث فرهان
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  ؟ دوستته اروی نیا -

  بعد بود پاتوقمون نجایا یعنی.  هون پمیاک یها بچه از بله ؟ على -

.  شد وصل بهمون جوره  همه گهید.  اومد خوشش ایدر از على

 .   شدن اضافه بهمون سردارم و آرش کم کم

 :  گفت خجالت با.  شد دایپ یعل ی کله و  سر لحظه همان

 یعال جناب اصل  منظورم.  کنمیم یعذرخواه بازم من آقا -

 . دی نبود

 : داد  ادامه و گرفت  ارغوان و نهافر سمت  به را منوها

 .  دیکن خبرم  دی کرد انتخاب.  خدمتم در من -

 :  گفت منو کردن  باز بدون فرهان

 !   اریب  بخور درد به یغذا هی -

 : دی پرس.  انداخت ارغوان بعد و فرهان به ینگاه یعل

 . .. دیبخوا که یچ هر -

 . شهاب یچ ستین مهم واسم!  اریب یکنیم فکر خودت  یچ هر -
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 مردد یعل.  داد  قرارشان زیم کنار  و گذاشت هم یرو را ها منو 

 .  شد دور زشانیم از ارغوان دست  حرکت با و  برداشت را منوها

 . ستین یبد پسر اصل  على -

 .  مینبز خودمونو حرف!  صاحبش مبارک -

 :نشست صاف ارغوان

  ؟ رمیگیم کارو.  مثبته نظرم من -

 . بگو رو طتیشرا -

  ؟  بمونم ییتنها قراره   لتونیو تو -

 کرده  ریگ در را  فکرش ساعتها  انگار که بود ده ی پرس عیسر آنقدر

 !  است

 . ذارمیم ل یو ینگهبان یبرا هم یکی -

  ؟  اونجا دیستین که  خودتون یعنی -

 !   باشم تونمیم  یدوستدار اگه -

 :  گفت صلهبلفا ارغوان
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  دردسر تو دتونووخ ستین یازین...  نکهیا یعنی!  اصل  نه نه

  همش شهی نم.  دیدار  یزندگ ،  دی دار کار نجایا بالخره .  دی بنداز

 ؟ نه .  دیباش- اونجا

 :  گفت و گذاشت جواب یب را سوالش فرهان 

 !   یبعد  سوال -

 .  اده یز یلیخ دیگفت که یمبلغ اون -

 .کنمینم فکر -

 کمتر دمیم  حیترج کنم کار اونجا بخوام من اگه!  اده یز چرا - 

 .  حقمه و کنمیم  کار که یا اندازه  به. رمیبگ حقوق

  ؟ چقدر -

 . رمیبگ حقوق ماهانه که  نهیا حمیترج یول...  دونمینم -

  ؟ خب -

 !  نیهم -

 ؟  بود نیهم طتیشرا کل -

 .  ده یرس ذهنم  به نایهم فعل ...  کنم فکر - 



 

1156 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ ینیبب رو ل یو می بر هم با روز هی!  خوبه -

 ! ؟ شما با -

 :  کرد نگاهش  متعجب فرهان   که بود ده ی پرس عیسر رآنقد

 ؟ یداشت یا گهید انتظار -

 :  گفت گرید بار باشد ده ینشن درست که انگار ارغوان 

 ؟ شما منو فقط -

 و على لحظه همان.  بود نکرده  را نجایا فکر.  آمد بند زبانش

 ارغوان.  آمدند  زشانیم سمت به کافه یتهادمشخیپ از یکی

 تمام!   نداشت  دیچ شانیبرا یعل که ینیرنگ زیم به یتوجه  اصل 

  از بعد على!  بود  شده  فرهان با شدنش سفر هم ریگ  در فکرش

 :  گفت و ستادی ا کارش اتمام

 . خدمتتون هستم  بود یامر اگه -

 یصدا یعل رفتن با.  کرد زمزمه را تشکر و داد تکان سر فرهان 

 :  دیرس گوشش   به فرهان

 !   بخور -
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 را اش یگرسنگ اوج که یجور.  خوردیم غذا تهاشا  با خودش

 عمل  را خودش. نزد یزی چ به لب ارغوان اما.  دادیم  نشان

 : کرد تلش اوضاع کردن بهتر یبرا گرید بار!   بود کرده  بدبخت

 . نمیبب رو جا همه و بزنم ویلتون  به سر هی  خودم تونمیم -

.  داختنا ارغوان ی دستپاچه صورت به  خونسرد ینگاه فرهان

 :  آمد حرف به آرام!   ستیچ مشکلش دانستیم خوب

 ؟  تو دست بسپرم رو ل یو به -

 !   دیبفرست باهام دیتونیم دیبخوا رو یک هر - 

  که کنم متیتفه  یحساب و  درست  باشم خودم دیبا.  شهینم -

 .  خوامیم یچ

 ! فهممیم راحت یلیخ دیبگ تلفن   پشت از هیکاف باهوشم من -

 از دست فرهان.  نشود همسفر او با فرهان تا کردیم یکار هر

 : گفت و دیکش خوردن

  ؟ امین که یکن دک منو یخوایم خودت الیخ به - 

 :  بدهد را جوابش محکم و  نشود دستپاچه کرد  یسع  ارغوان
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.  کنمیمن جادیا براتون یمزاحمت چیه که دیبدون خوامیم فقط -

 ...  بود نیا منظورم یعنی

 !  یرسوند رو منظورت -

 تر کینزد و کینزد دخترک به مدام گرفتن فاصله یجا به 

 اما.  برود ی نبو ای فرخنده  با دادیم اجازه  بود بهتر  دیشا.  شدیم

 او به را کردن فکر یمنطق ی اجازه  اش یقلب  لیم که انگار

 :  شکست  را نشانیب سکوت هانر ف! داد ینم

 ستمین مخود که ییوقتا یکن کار  اونجا قراره  که یمدت نیا تو -

 .  یبمون  تنها ذارمینم.  باشه اونجا که فرستمیم رو یکی

   ؟ دیفرستیم رو فرخنده  -

 : دی کش هم در ابرو فرهان

 !؟ بذارم تنهات ل ی و تو مرد هی با -

 گفتن ی لحظه همان از.  بود  آمده  زبانش به اراده  یب حرف نیا

 را حرفش کردن درست و برگشت راه  اما.  بود شده   مانیپش هم

.   نداد نشان حرفش یرو یت یحساس ادیز هم ارغوان.  نداشت

 : گفت  عیسر باشد آمده  دستش به یا سوژه  که انگار
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  دنید واسه ی روز چند قراره  انگار اما.  دیهست مرد شمام خب -

 از نگاه  فرهان ! ؟ نداره  یاشکال نیا.  میباش تنها هم با ل یو

 : داد  جواب تینها در و کرد مکث یکم. گرفت  دخترک

 !  دارم فرق من -

 حرفش به ینانیاطم چندان  هم خودش.  بود  نامطمئن لحنش

  احساساتش که  بود نیا فرقش تنها ؟ داشت یفرق  چه.  نداشت

 !  بود شده  عوض دختر نیا به

 شاتشی گرا سمت به باز فرهان  حرف نیا با ذهنش که ارغوان

 :  گفت باشد شده  قانع که انگار و داد تکان یسر بود رفته

 !   دی دار  فرق شما.  بله که اون خب -

  گذراند نظر از را یدختر  خونسرد صورت و کرد زی ر چشم فرهان

  داشت الیخ  یک!  بخواند را قصه  ته تا بود یکاف نگاه  همان. 

 که ییحرفها تمام ؟ بردارد اش مسخره  افکار نیا از دست

 که را چه  هر!  کرد یمخف را گفتیم دیبا و  دیو گب توانستیم

  گفتن و زد پس را اوردیب زبان به داشت الیخ خودش تبااث یبرا
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  ارغوان به ینیخشمگ نگاه  تنها.  کرد موکول یبهتر زمان به را

 : کند زمزمه متعجب دخترک شد باعث که انداخت

 . کردم تکرار  ونودت خو حرف فقط من ؟ زدم یبد حرف - 

 : گفت و شد بلند جا از.  نگفت یزیچ فرهان 

 !  می دیرس توافق  به انگار - 

 :  شد  بلند هم ارغوان 

  یقانونا اون از ؟ دی ندار یشروط و شرط.  نطوره یهم کنم فکر -

 ! ؟ دای نبا و دی با همون  ؟ خودتون خاص

 :  داد تکان سر فرهان 

 .  گهید می بر!  میرس یم اوناشم به -

 . رمیم یعل با من دیبر شما.  ممنون -

 : گفت و اشتبرد جلو به یقدم ارغوان به  توجه یب فرهان 

 !   می بر گفتم -

 ی اجازه .  رفت جلو بود ستاده یا مردد که یارغوان  به توجه یب

.  افتاد راه  با بالخره  هم ارغوان .  بود نداده  را او به مخالفت
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 یا قهوه  نگاه  آن از . باشد فرهان  کینزد یلی خ نداشت دوست

  را قتلش ی نقشه  انگار که ییچشمها آن از.  د یترسیم شا ره یت

.  بخواند نگاهش از را نفرت توانستیم یخوب به یگاه!  دیکشیم

 اه یس ی هاله  آن از یخبر!  بود شده  بهتر روزها نی ا که چند هر

 !  نبود نفرت و خشم

 یعل یاصرارها  خلف بر و رفت صندوق سمت  به فرهان

. زد رونیب کافه  از ارغوان با و کرد پرداخت را حسابشان  صورت

.  شد نیسنگ نشانیب جو باز و شدند فرهان نیماش سوار گرید بار

!   بدهد آرزو  به را دشیجد کار خبر دیبا چطور دانست ی نم ارغوان

  دیبا نفر کی یجا به یعنی گشتیم بر منوچهر هم گرید روز چند

 ! کردی م قانع را نفر دو

  مین با.  دیکش رونیب الیخ و فکر  از را او فرهان لیموبا یصدا 

 :  داد جواب لشیموبا به ینگاه

 ؟ شده  یچ -

 فرهان. ستین بلد هم کردن سلم یحت که  کرد فکر  ارغوان

  شی ابروها شتریب.  گذشتیم که  یا لحظه هر و  داد  گوش یکم



 

1162 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ریمس رییتغ و چرخاند را فرمان.  شدیم تر کلفه و رفتیم هم در

 : گفت حال همان در.  داد

 .امیب تا رونیب نشیبنداز - 

 شتریب.  گذشتیم که یا ظهلح هر و داد گوش یکم فرهان

  و چرخاند را  فرمان.  شدیم تر کلفه و رفتیم هم  در شی ابروها

 :  گفت حال همان در.  داد ریمس رییتغ

 . امیب تا رونیب نشیبنداز -

  به لرزه  که یادیفر با بار نیا تی نها در و داد گوش گرید یکم 

 : گفت انداخت ارغوان تن

 !   رونیب دیکن پرتش گفتم - 

 کرد شتریب لحظه هر را سرعتش و فشرد  گاز پدال یرو را شیپا

 ساکت توانستیم نه و داشت زدن حرف شجاعت نه ارغوان. 

 و کرده  اصرار کاش.  گردد بر خانه به خواستی م دلش.  ندیبنش

 به آور مسرسا  سرعت نیا با  دانستینم اصل !  بود رفته یعل با

 ! نه  ای رسدیم خانه
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  از کل به را او که انگار.  نداشت انغوار به یتوجه  اصل  فرهان 

 حرص و فرستادیم رونیب را نشیسنگ ینفسها.  بود برده  ادی

 و کرد متوقف را نیماش هتل مقابل بعد ساعت مین.  خوردیم

 در.  برود همراهش ای بماند دیبا دانستینم ارغوان. شد اده یپ

  دیدویم بایتقر فرهان سر پشت.  کرد انتخاب را  رفتن هم تینها

 محض به.  دندی رس فرهان دفتر به و گذشتند یپهن  یراهرو از! 

 :  شد بلند ادشیفر یصدا  گذاشت  داخل به  قدم فرهان آنکه

  ؟ کنه جمع رو گندات که باشه دیبا یکی همش - 

 را او. دیرس ارغوان  گوش به ساینک ی مستانه ی قهقهه یصدا

 و ساینک جز به.  دی کش اتاق در یسرک.  شناختیم یخوب به

 فرهان 

.  باشد آنجا کارکنان از زد حدس که  بود آنجا هم یگرید مرد

 تن به یمشک شلوار و کت.  داشت یبلند قد  و شانه چار اندام

 یلگد فرهان.  دیرسیم نظر به ها محافظ به هی شب شتریب و کرده 

 :  گفت و زد ساینک ی مانده  باز یهاپا به

 !  کن جمع  لشتو تن پاشو -
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 :  آمد حرف به دوب کنارشان که یمرد

 !   باختن هم پشت دست دو.  بودن قمار زیم یپا -

  ؟ کرده  کوفت چقدر -

 .  نداشتن یکنترل حرفاشون رو که یانقدر!  آقا یلیخ -

 !  برس  کارت به برو -

 چشم به اتاق یانتها که یسوران آس وارد و داد تکان یسر مرد

 نگاه  را زی چ همه شده  گرد یچشمها با ارغوان.  شد خوردیم

 اصل  ؟ بود یچ هتل یاصل آسانسور با آسانسور ن یا فرق.  کردیم

  ؟ بود چه قمار زیم از مرد منظور ؟ دیرسیم کجا به آسانسور نیا

  دینبا که ده یفهم یزیچ کردیم  احساس.  برداشت عقب به یقدم

 :  دیرس  گوشش به ساینک ی مستانه یصدا!  ده یمه فیم

 ..  باختم -

  یآن حرکت کی  با و برداشت را  بود زیم یرو که یآب پارچ فرهان

 و دیپر جا از  که شو که یجور. کرد یخال سای نک صورت یرو

 : کرد جور و  جمع را خودش

 ! چته؟-
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 به یدست  یعصبان فرهان.  بود  دار کش هم هنوز لحنش

  ارغوان حضور جهمتو هنوز و  بود در به تششپ.  دیکش صورتش

 :  داد را ساینک  جواب حال همان در.  بود نشده 

 داره  اصرار.  ده ینم گوش یستین حاضر گمیم نهیتهم به یوقت -

 گند زحمتام به داره  ینجوری ا آوردمت هم حال .  کار تو ارمتیب

  ؟یزنیم

 ...  یکار که من -

 :  دی پر حرفش بین فرهان

 !   وصدات  ببر -

  کرد سکوت خواسته خدا از بازش مهین و رخما یچشمها  با ساینک

  بود ساینک مبل مقابل که یچوب زیم یرو  ربا نیا فرهان و

  خرد اعصاب یناتن برادر به را  گرش خیتوب یچشمها و نشست

 : دوخت کنش

 دمینم اجازه .  یکن خراب رو  یچ همه ینجوریا دمینم اجازه  -

  هر یتونیم رفتم شده  خراب نیا از نم یوقت!  کارام به یبزن گند

  ؟ یدیفهم!  یبکن یخواست یغلط
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  شرط بود حاضر  فرهان اما.  داد تکان سر تهرف وا و شل ساینک

 جلو به یکم!  است نشده  هم شیحرفها متوجه اصل  که ببندد

 .  دیکش جلو را او و  گرفت را ساینک ی قهی و شد خم

  هممونو یبزن نییپا اون که یگند   هر!  شد یچ یدینفهم نه -

.  بده  نجاتت  تونهینم مامانتم اونوقت.  ینداز یم دردسر تو

 ! ؟ نه ای گمیم یچ یدیفهم

 ...  کن ولم -

 ؟ کندم جون واسش که یچ هر به یبزن گند که کنم ولت -

  رفتن یبرا شیپاها ارغوان.  نبود هوش و حال به ساینک 

.  بود ه ندما در ی گوشه و  داشتی برنم قدم از  قدم اما دیلرزیم

 : دیکش ادیفر ساینک جان مهین بدن سر بر گرید  بار فرهان

 خودتو خبره  چه نجایا که برسه  شرف یب اریخشا  شگو به اگه - 

 ؟ تهیحال سا ینک بدون مرده 

  رها را اش قهی بالخره  فرهان.  داد تکان سر  ساینک گرید بار 

 ندبل جا از و د ی کش یقیعم نفس.  انداخت مبل یرو را او و کرد

  را ارغوان کل به.  بود رفته ادشی از تیموقع که انگار.  شد
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  دخترک که کرد ینم خطور ذهنش به یحت.  بود کرده  فراموش

 همان ییجا

 که چند هر !  باشد ده یشن را  شیحرفها تمام و ستاده یا یحوال

  چه از فرهان دانستینم درست و بود یگنگ اسم شیبرا  اریخشا

  هتل نیا در بفهمد  که بود باهوش آنقدر اما!  زندیم حرف یزیچ

  نششد یعلن   از فرهان که یزی چ!  هست هم یگرید یخبرا

 . داشت واهمه

 کردیم فکر که یزیچ تنها به التشیخ و فکر  غرق فرهان

  دستش به بارشان که نیهم!   بود شانیکارها رفتن  لو و اریخشا

  هم شانیها  قمارخانه خبر نداشت الیخ کردیم  تیکفا بود افتاده 

  نیا تمام ریز  از که شدیم سخت  شیبرا  آنوقت.   برسد گوشش به

 !  کند یخال شانه جرمها

  نقشه تا کردیم کمکش که انگار.  زد آتش و برداشت یگاریس 

 چنگ از را بارها هم یجور کی مثل .  بکشد شده  حساب یا

 یراه بود نکرده  که یقاچاق جرم به هم و  اوردیب در اریخشا

  بر کار همه سپ از او.  زدیم  حرف اریناج با دیبا.  کند زندانش

  اتاقش در و در ک خاموش مهین و نصفه را گارشیس.  آمد یم
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  فرهان نگاه  ررسیت در تا دیکش کنار  را خودش ارغوان. زد یچرخ

 برداشت را زشیم یرو تلفن.  دییپایم را او دور از اما.  ردینگ قرار

 :  گفت و گرفت  یا شماره  و

 .  میکن جا جابه رو ساینک بفرست رو یکی -

  جانش به شدن  ده ی د ترس ارغوان  که بود یکاف  حرف نیهم

 مرد دو لحظه همان.  برود رونیب راهرو از تا کرد گرد عقب فتدیب

 فرهان اتاق سمت  به بودند گاردهایباد به هیشب که ییهمانها از

 به توانستیم نه که یراه و  بود مانده  ارغوان.  داشتندیبرم قدم

.   بود کرده   سست  را شیباها اضطراب.  عقب نه و بردارد جلو

 یادهایفر  ادی به!  بود یحتم مرگش افتاد یم  ریگ اگر بار نیا

 نکهیا  به برسد چه!  شدیم راست تنش بر مو افتاد یم که فرهان

 !   باشد خودش ادهایفر نیا هدف

  مجسمه به نگاهش بود کرده  قفل مغزش که یا لحظه همان

 اصل  بود شده  تند   قلبش ضربان.  افتاد راهرو ی  گوشه بزرگ ی

  پشت  را دشخو بلفاصله.  نداشت کردن فکر یبرا یوقت

  خودش با.  آمد ینم در نفسش. کرد یمخف  و دیکش مجسمه

  فرهان به تا چرا دانستینم اما نکند یفضول بود کرده  عهد
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  رمز پر یزندگ  خاطر به دی شا! کردیم گل اش یکنجکاو  دیرسیم

 . بود رازش و

 پشت از  هم ارغوان رفتند اتاق سمت به مرد  دو که نیهم

 تلش که یخونسرد  با.  زد رونیب راهرو از و آمد رونیب مجسمه

  خوب.  زد  رونیب در از نکند مشکوک را هتل کارکنان کردیم

  بود دواریام اما.  دارد بسته مدار نیدورب هتل یجا  همه دانستیم

  حداقل ای!  دباش  ده یند را او مشکوک  حرکات  یکس لحظه آن

 !   باشد نداشته ینیدورب ییکذا یراهرو آن که دبو دواریام

.  دیلرزیم  هنوز شیدستها.  شد فرهان نیماش سوار هبلفاصل

!   ستین کار در یبخشش فتدیب ر یگ اگر بار نیا که دانستیم خوب

 در را او یاحتمال ینگران از  تا گرفت تماس آرزو با بلفاصله

 قطع را تماس شد راحت او بابت از شدرما الیخ یوقت.  اوردیب

 مرد دو.  شد  ادیپ فرهان ی  کله و سر هم لحظه همان.  کرد

  دستانشان ی رو هم ساینک و رفتندیم راه  فاصله با سرش پشت

 : گفت عیسر و کرد باز  را عقب در فرهان.  شدیم حمل

 .  نیماش  تو دشیبنداز - 
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  که بود ه لحظ آن و شد سوار خودش بماند منتظر آنکه بدون

 بلفاصله ارغوان .  کرد نگاهش مکث با.  دش  ارغوان متوجه

 : آمد ف رح به دستپاچه

  ؟ ستی ن خوب حالشون شده؟ یزیچ -

.  بدهد جواب نداشت الیخ  فرهان اما بود ساینک به یا اشاره 

 را ساینک.  بود شده   لیتبد تلخ  گوشت فرهان همان به دوباره 

 صلهبلفا.  نکرد صبر فرهان . بستند را در و کردند نیماش سوار

 : گفت و فشرد  گاز پدال یرو را شیپا

 ؟یشد اده یپ نیماش از -

 : گفت عیسر ارغوان 

 ! نه - 

 بود آشفته  ذهنش آنقدر هم  فرهان اما.  نبود یخوب یدروغگو 

 از ییها زمزمه یصدا!  نکند ارغوان  العمل عکس به یتوجه  که

  مین ارغوان.  بود نشده  اریهوش هنوز .  دیرسیم گوششان به ساینک

 : گفت و گرفت  را نگاهش رد فرهان.  انداخت عقب به ینگاه

 !   جلو شهیش به بده  رو حواست - 



 

1171 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یشانیپ به یدست فرهان.  نشست صاف شیجا سر عیسر  ارغوان

 : کرد زمزمه ارغوان.  دی کش اش

 ... مزاحمم من اگه -

 :  گفت حوصله یب فرهان

 !  یستین -

 به که بود  ییصدا تنها ساینک یصدا.  کرد سکوت ارغوان 

 : دی رسیم گوششان

 ..  کنمیم رابرش ب دو -

! کردیم قمار و بستیم شرط  ایرو و خواب انیم هنوز که انگار

 یرو از سای نک که یجور. زد  ترمز یرو محکم قصد  از فرهان

  اریهوش یکم  شد باعث همان.  افتاد نییپا و شد پرت یصندل

  به را تشسد  که ارغوان.  بکشد بال  را خودش  کند یسع و شود

 : گفت نخورد شهیش به سرش تا بود گرفته نیماش یجلو

 طراحی به گه ید بشم مرگ جوون  نجایا امشب نیهم ترسمیم

 ! -می نرس لتونیو
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  شیجا سر  یسخت به ساینک ،  کرد کمتر را سرعتش فرهان

 با حال همان در.  بود ساینک به حواسش تمام فرهان.  نشست

 ند لب یصدا

 : گفت

 !؟ نه ای  یشد سرحال -

 :  دیپر جا  از بایتقر ساینک 

 ! بگو آروم -

  به ارغوان.  کرد یم ادا دار کش را  کلمات و بود  شل  هنوز شان زب

 :  آمد حرف به  و دیچرخ عقب

 !   تازه  بود ورژنشون نیآرومتر -

 یا قهقهه به را ساینک حرف نیهم اما!  بود ده ی پر دهانش از

  که انداخت ارغوان تفر هم در فرهان یابروها . انداخت مستانه

 : کرد  دفاع خودش  از عیسر دخترک

 کل  شما که  وگرنه!  گمیم اون واسه...  بمه صداتون که نه - 

 !  دی هست یآروم آدم
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 دو فقط اضطراب  و ترس که  فرستاد لعنت خودش  به دل در

  از اثراتش تمام  کل به آن از بعد و نشستیم وجودش  در قهیدق

 !   شدینم یراض کندی نم را خودش گور تا!  رفتیم نیب

 یحت.  کردند سکوت یهمگ  برسند ارغوان ی  خانه به یوقت تا

 ی کوچه دنید با ارغوان.  بود رفته خواب به هم ساینک

 :  گفت و دیکش یراحت نفس شانیآشنا

 ! کردم یحرف پر اگه دی ببخش.  دی رسوند منو ممنون -

 !  ته یشگیهم کار -

  بافته آن به توجهش گرید بار فرهان. انداخت  نییاپ سر  ارغوان

  کلفه  را نفسش.  شد جلب دخترک یموها نقص و بیع یب یا

 ی بافته به  ساینک دست از تیعصبان اوج در.  فرستاد رونیب

 : کرد زمزمه و گرفت او از نگاه  ؟ کردیم فکر  دخترک

 . کار  سر یایم فردا -

 . چشم - 

  چشم. خورد گره   ارغوان ت صور  به گرید بار نگاهش فرهان

 گفتن چشم نیا به دل جهت یب فرهان ای بود خاص گفتنش
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 گفت  توانستیم که یممکن حالت نی عتریسر با ؟  بود کرده  شوخ

 : 

 . خداحافظ.  برو گهید -

 :   گفت و گرفت بال  را سرش.  آمد خودش  به ارغوان

 .  یچ همه یبرا ممنون بازم. ریبخ شبتون -

.  زد بود ادب یرو زا شتریب  انگار که را ییلبخندها آن از یکی

 : آمد حرف به فرهان

 .  خونه تو برو زود  تمهس نجایا تا -

 …  خودم  من دیبر شما -

 :  نداشت دنیشن مخالفت ی حوصله .  دی کش هم در ابرو فرهان 

 !   برو گفتم -

 خود دنبال را فرهان نگاه  و داد فشار هم یرو را  شی لبها ارغوان

 داشت الیخ مثل .  بود ه کرد تصور یگرید جور را امشب.  کشاند

  از شتریب یکم. بفهمد اش یدگ نز و ارغوان مورد در شتریب یکم

  را شیها برنامه ی همه ساینک اما کنند صحبت  امروزش یناراحت



 

1175 
 

 مهرسا .  مسلخ

 سرخ رنگ که یحسرت و بود مانده  او حال .  بود کرده  خراب

 !  بود دخترک یلبها

 .  خوش شب!  چشم -

 خانه سمت به دو حالت با.  بست را نیماش  در و گفت را نیا

  فرهان یبرا ی دست ببندد را در  کهنآ از قبل.  کرد باز را در و رفت

 یقدمها خوشحال حالت.  شد  محو نگاهش مقابل از و داد تکان

  بودن او کنار از که کردیم باور دیبا.  بود برگشته دخترک

 !؟ است گرفته تمیر گرید بار شیقدمها

 

  احساس.  بود شده  انیم  در یکی شینفسها...  بهشت رنگ

  را قلبش یدست هم دیشا.  دیچیپیم تنش در یدرد کردیم

.  است گذاشته احساساتش تمام یرو پا یکس نکهیا ای!  فشاردیم

  دی کش هیر به چه  هر اما کرد باز تازه   یهوا افتنی  یبرا را شیلبها

 آن اما بود نداده  آذارش روز آن تا که یزیچ.  بود رنگ یبو

  تا که ییهوا نیا از...  اتاق نیا از...  بود متنفر بو نیا از لحظه

 … کردیم منزجرش حال  اما بود رینظ یب نظرش  به روز نآ
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 از که یرنگ.  بود شده  آب یآب  رنگ ریاس شی انگشتها بند بند 

 به هم دیشا.  یزندگ به هیشب.  ماندیم بهشت  به هیشب ش نظر

  ییایدر ادی به...  انداخت یم آب ادی به را او انگشت سر ی اندازه 

 را اش ینقاش یقلمو شدیم هم  هنوز...  داشت واهمه آن از که

  جا وارید یرو اش کاره  مهین طرح هم هنوز.  دی د تر دور یکم

 ...  بود کرده  خوش

 طناب آن تا داشت  دیام هم هنوز دیشا.  داد تکان را شیانگشتها

  هنوز دیشا...  فتدیب نییپا و بخورد سر  دستش مچ دور از یلعنت

  طناب بودن م محک از شیانگشتها بند بند.  داشت دیام او به هم

 .زدیم یکبود به و شده  سر

  بشو باز هم یلعنت طناب آن.  شدیم تندتر و تند قلبش ضربان 

  خودش به.  کردیم تقل  و نشسته اتاق یصندل تنها یرو.  نبود

 ور به رو تی واقع با را او مغزش ته ییصدا اما دادیم یواه دیام

  تاسخو که یا لحظه و دیکش یقیعم نفس گرید بار...  کردیم

 ضربان داشت الیخ که یا لحظه همان ،  کند آرام  را خودش

 ... شد باز هم  از ضرب با اتاق در ،  کند کم را قلبش وار وانهید

******************* 
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 یبند رنگ به نکهیا هم شهیم آرامش باعث هم یآب رنگ -

  اتاق و کار زیم چون.  ادیم یلیخ دمیکش بال  ی طبقه که یطرح

  یبرا.  دیبگذرون اونجا وقتتونو شتریب کنم فکر بالست یا شهیش

 فکر بازم اگه البته.  مناسبیه  انتخاب یآب کنمی م احساس نیهم

  آدم من دیدونیم.  دیبگ بهم دیست ین یراض انتخاب نیا از دیکنیم

 ساختمون اون از کمال و تمام شما که مهمه  برامم. میر یپذ انتقاد

 .ادیب خوشتون

  حرف نفس کی ارغوان داشتندیم بر قدم هم  کنار که همانطور

  ق یعم نفس او یجا به فرهان یگاه.  دادیم حیتوض و زدیم

.  اوردیب کم نفس دارد امکان لحظه هر کردیم احساس.  دیکشیم

  ترکخد حرف کندینم یسع چرا که بود بیعج  شیبرا  یطرف از

   ؟ شودینم کلفه چرا نکهیا ای.  کند قطع را

  روشن زبانش موتور فرهان کنار  زدن قدم اضطراب از ارغوان

  زدن قدم نیا از  حواسش دیشا تا  زدیم حرف نفس کی.  بود شده 

 و مبلمان دیخر  یبرا فرخنده  و ینبو همراه  بود قرار!   شود پرت

 و سر آخر ی  لحظه که شد چه دینفهم اما برود  ساختمان لیوسا

 آن.  دیآ یم خودش که بود گفته و شده  دای پ انفره ی کله
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.  بود کرده  نگاه  را ینبو و فرخنده   بغض با ارغوان که بود لحظه

 بود گرفته  میتصم!  نداشت یهمراه جز به یا چاره  خب اما

  شیبرا که  بخورد را فرهان مغز اضطرابش کردن کم یبرا

 یب سشیرئ آنقدر !   دهدینم نشان یالعمل عکس چرا بود بیعج

  قدم  پاساژ در که یساعت کی نداشت انتظار اصل  که بود حوصله

 بود منتظر لحظه هر!  بدهد گوش  شیحرفها به صبورانه زدندیم

 تیعصبان از ینشان  خونسردش ی چهره  اما کند ساکتش  ادیفر با

 .  نداشت

 : آمد حرف به  گرید  بار ارغوان 

  نیا با شهیهم من!  شته ب رنگ یعنی یآب رنگ من نظر به - 

  درانق که هیبهشت  رنگ هی کنمیم احساس. رمیگ یم آرامش رنگ

 از ییها رگه وجود با که ایدر یمنها البته.  کنه  آرومم تونهیم

 !   ترسناکه نظرم  به بازم یآب رنگ

 

 : کرد باز لب بالخره  فرهان

  ؟ یترس یم ایدر از - 
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  حداقل!  دنکیم کار هنوز زبانش که شد راحت الشیخ ارغوان

 است سالم کامل  دانستیم و نبود  اش یسلمت نگران گرید حال 

 ! 

  ریز  دونمینم نکهیا.  بودنش گنگ خاطر به شتریب البته...  کمی -

  باشه ناشناخته و گنگ که یز یچ هر.  ترسونتمیم خبره  چه آب

  ؟ ستین.  ترسناکه

 !  ترسمینم یزیچ از من -

 گفت و انداخت فرهان به یقیقد نگاه .  ستادیا حرکت  از ارغوان 

 : 

 . داره  یضعف هنقط هی یآدم هر  ؟ دینترس یزیچ از شهیم مگه -

 . ندارم من -

.  اوردین  طاقت هم باز ارغوان.  شد سکوت یکم نشانیب 

 :  دادینم او به را کردن سکوت ی اجازه  یکنجکاو

 ؟ د ی دینترس دیبد دست از رو یک نکهیا از وقت چیه -

.  داد بود کنارشان که یرنگ یا  سرمه مبل به ار  نگاهش فرهان 

 :  گفت تینها در و کرد مکث هیثان چند
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 !  نداشته ارزش انقدر برام یکس حال  تا -

  هم باز اما اوردیب را رامش نام که آمد زبانش یرو تا ارغوان 

. کند ناراحت را فرهان گری د بار نداشت الیخ. کرد یخوددار

 چه.  شودیم منقلب رامش نام  نردآو  با بود ده ید  چشم با خودش

 ؟  کند ناراحتش بود یاجیاحت

  دادن دست از ترسم نیبزرگتر مثل .  دمیسرت بارها من یول -

 منو ترسهیم...  داره  ترس مامانمم که دونمیم مثل .  پدرمه و مادر

 کنهیم یسع  شهیهم نیهم ی برا بده  دست از  ارسلن مثل هم

 امباب ای.  نمینب یبیآس وقت هی که داره  نگه خودش کنار منو

 گهید بار کی  پدرش مرگ از قبل نتونه ده ی ترسیم شهیهم

 کنمیم فکر من.  نتشیبب نتونست  و شد نمی هم که.  نتشیبب

 . می دار ترس ماها ی همه

.  دمینم یکس دست ضعف نقطه من!  ضعف نقطه یعنی ترس -

 کنه استفاده  ازم نتونه یکس که برمیم نیب از رو ضعف اون خودم

! 

 کی  واقعا مرد نیا.  شد ره یخ  فرهان  رتصو به متعجب ارغوان 

  دیشا ؟ بردیم نیب از را ضعفش نقطه!  بود نا مع تمام به ربات
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 او بود گرفته  میتصم و شدیم محسوب  ضعفش نقطه  هم رامش

 که یا پرونده  و یگارودیس سمت به فکرش...  ببرد نیب از را

  کنار را زیچ همه یا لحظه یبرا .  رفت است شده  باز دانستیم

  بود  قاتل فرهان دیشا.  آمد یم یمنطق نظرش به.  گذاشت هم

  ؟ چه اش  یناراحت پس!  ؟ رامش  قاتل! ؟

 نیب از بازم ؟ یچ باشه آدم هی  به عشق  ضعف نقطه اون اگه -

  ؟ نشیبریم

  جا سوال ن یا از فرهان.  شد برقرار نشانیب سکوت  هیثان چند

  را ترکخد که بزند را  حرفش ور ط چ دانستینم فقط .  بود نخورده 

 ! ندازد ین وحشت به

 از من.  نداره  یفرق ادیز برام.  مبریم نیب از باشه که یچ هر

 !  -ادینم خوشم ضعف

 که یکس  به یحت مرد ن یا!   خورد جا واقعا بار نیا ارغوان 

 فتاده ین یاتفاق که انگار فرهان! کرد ینم رحم هم داشت دوستش

 مبل همان به اشاره  باشد  نزده  یبیعج حرف نکهیا ای ،  باشد

 :  گفت  و کرد یا سرمه
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 ؟ چطوره  نیا -

  تا زد پلک یبار چند.  داد  تکان گرید بار را  او فرهان یصدا

  بزند پس را کردیم دایپ راه  ذهنش به کم کم که یغلط تصورات

 :  داد جواب!  باشد یعاد کرد یسع حال همان در. 

  خوب ادیز یا سرمه . کردمیم فکر تر روشن رنگ هی به من

 - ستین

.  دوخت چشم دخترک صورت به و آورد بال  را سرش فرهان

 یحرف!  داشت وحشت و ترس حالت شیچشمها چرا دیفهمینم

 ممکن یحرفها  نیتر  یعاد نظرش از ؟ بترساند را او که بود زده 

 : برداشت سمتش به ی قدم!   بود زده  را

 ! . میگردیم  میدار ساعته کی ؟ یگردیم یچ  دنبال قایدق - 

 !   دیبر دیدار کار اگه.  بدم انجام خودم دارویخر ی  هیبق متونیم -

.  بود گرفته یگرید میتصم فرهان اما.  کند  قبول  بود دواریام

.  دوخت  دخترک صورت به  را شیچشمها و کرد مکث یکم

 به یقدم و د یدزد  او از را شیچشمها ارغوان تا  ماند ره یخ آنقدر

 :  آمد حرف به فرهان.  برداشت عقب
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 . ندارم یکار -

 :  گفت وجود نیا با شد  دی ناام ارغوان

. برم هم گهی د یجا چند بخوام پاساژ نیا بر علوه  کنم فکر -

 ! خودتونه لیم باز

  را او نداشت ال یخ هم باز یخستگ وجود با.  چرخاند سر فرهان 

 : بگذارد تنها

 . ستین یمشکل - 

 بدم لتونیوتح  داروی خر فاکتور نمتویم دی ندار اعتماد بهم اگه - 

 ...و

 :  رفت کشینزد گرید یقدم فرهان

 .  بده  انجام رو داتیخر.  ستین یمشکل مگفت - 

 : کرد زمزمه معصومانه و داد  تکان سر  ارغوان

 .  باشه -

 حیترج.  آمد  ینم خوشش شدنها سر به دست نی ا از فرهان

 قدم هم با که ،  بماند کنارش  شتری ب که کند اصرار ارغوان دادیم
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  یبرا یاقیاشت دخترک  که انگار اما.  بشنود را شیحرفها و بزنند

.  کردینم اعتراف  خودش به هم باز اما. نداشت کدامشان چیه

 یتهایجذاب نکهیا مگر.  دیای ن خوشش فرهان از نداشت امکان

 !  ندیبب  نتواند را فرهان

 مغازه  به ینگاه تا رفت جلوتر یکم و دیچرخ او به پشت ارغوان

.  افتاد راه  دنبالش و دیکش یقی عم نفس فرهان.  دندازیب یبعد ی

 تمام.  کرد یخوب یانتخابها ارغوان یبعد یها مغازه  ره بالخ

 شدیم بشینص که یزیچ همه و خواستیم نظر فرهان از مدت

 تکان

  دخترک که ییزها یچ چند هر!   بود نه ای آره  ی نشانه به سرش

 و زدیمن یحرف  که نشستیم  هم فرهان دل به  کردیم انتخاب

  بود ده رک جلب  را توجهش شتر یب که یزیچ. کردینم یمخالفت

  حرف دقت  با و مسلط آنقدر.   بود دارها مغازه   با ارغوان برخورد

 او کردینم باور فرهان که کردیم انتخاب درست  را کلمات و زدیم

  ارغوان بود یکاف!  باشد حرف پر و هوا به سر  دخترک همان

.  ندیبب را نی تحس برق تا دشو  ق یدق فرهان یچشمها  در یکم

 شناختیم که ینکن گوش فر ح ی بچه دختر  نظرش به گرید
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  بار.  کردند حرکت نیماش سمت به و زدند رونی ب پاساژ از.  نبود

  ارغوان بار نیا و داشتندیم  بر قدم هم ی شانه  به شانه گرید

 به.  دوب او به  حواسش چشم ی گوشه از فرهان.  بود تر ساکت

 :  گفت عیسر ارغوان که دندیرس یکوچک ی مغازه 

 . بخرم آب رمیم.  تشنمه من -

 : آمد  حرف به فرهان.  بودند ده یرس  نیماش به بایتقر

 .  ارمیب نویماش رمیم من -

  با که همانطور فرهان.  شد مغازه  وارد و داد  تکان سر  ارغوان

 و کردیم فکر ارغوان به رفتیم نیماش سمت  به بلند یقدمها

  دیخر  نیا در شده  طور  هر  تا بود کرده  رها که را ییکارها

  بشناسد؟ شتری ب را او دارد دوست چرا دانستینم.  شدبا همراهش

 مدام روزها نیا.  رفت هم در ش ی ابروها ؟ حس  نیا  نبود بیعج

 و فکر و ارغوان انقدر دادیم اجازه  دینبا ،  بود یعصبان   خودش از

 !  کند رخنه سرش  در الشیخ

 لحظه همان.  رفت مغازه  سمت به و کرد  روشن را نیماش

 کرده  خوش جا شیانگشتها انیم آب یبطر دو که  دید  را ارغوان
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 شی ابروها انیم گره .  زندیم حرف ستاده ی ا مقابلش که یمرد با و

 اما مرد.  بود مشخص یناراحت ارغوان صورت از .  شد تر محکم

.  شد اده یپ نی ماش زا چطور دی نفهم فرهان.  کردیم سد را  راهش

 یحت.  نبود مهم بازش یدرها  و مانده  روشن نیماش شی برا

 به.  نداشت ش ی برا یتیاهم نی کوچکتر اوردیب بند هم را راه  نکهیا

 :  دیشن را  پسر یصدا و رفت ارغوان سمت

 . پرسمیم ازت آدرس دارم .  زنمینم یبد حرف که من -

.  کرد خوش  جا فرهان ی مردانه یانگشتها انیم ارغوان یبازو

 همان با و دیکش خودش سمت  به را دخترک لحظه همان

  لحن نیآرامتر  با دیکشیم را پسرک قتل ی نقشه که ییچشمها

 : گفت ممکن

  ؟ یندار ی ا گهید دیخر -

 نگاه  آن از.  بود آمده   بند دخترک زبان اما بود ارغوان به نگاهش

 :  کرد زمزمه تنها.  بود ده ی ترس

 ! نه...  ن -
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  فرهان دنید  با بود ستاده یا ارغوان لابمق لحظه  آن تا که یرپس 

 حق  او به ارغوان.  بود کرده   فرار بایتقر یمکل  و حرف بدون

  از تر بچه که چند هر. ترساندیم هم را او یحت فرهان.  بود داده 

  فرهان! کند  تحمل را فرهان یمشتها و بماند  بتواند  که بود آن

 و شد راحت الشیخ.  دیدویم پسرک  که بود یر ی مس به نگاهش

 :  کرد رها را  ارغوان یبازو

  ؟ گفتیم یچ - 

 !   دیپرسیم آدرس.. .آ -

  ؟ یگفت یچ تو -

 ... نبودم بلد -

 ! ؟ نیهم -

 .  داد تکان سر تنها  ارغوان

   ؟ رفت در  دید منو تا چرا -

 : گفت  صادقانه و کرد  زمزمه ارغوان

 !  دمینفهم که نم.  نبوده  دنی پرس آدرس فقط  قصدش دیشا - 
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 : دیغر انفره

 !  ؟ بهش یزد زل یساد یوا جلوش و یدونیم نارویا -

  نکرد صبر هم  فرهان!  دارد فرهان به یربط چه دینفهم ارغوان

 : کرد نیماش به اشاره .  بشنود را جوابش تا

 .  نیماش تو برو - 

 را راه  که نیماش سمت به بایتقر ارغوان.  داشت اخم هم هنوز

.   بود کننده  کر گرید ینهایماش بوق یصدا.  دی دو دبو  آورده  بند

 :  گفت و شد ن یماش سوار.  دادینم گرانید به یت یاهم فرهان اما

 ؟ یکن  دیخر ییتنها نجایا یخواستیم -

  ؟ کجاست مشکلش - 

 .  کرد  فرار دی د منو تا پسره  -

 !؟ خب -

 :  دیغر  خشم پر فرهان

 ! ؟ خب فقط -
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 هایبطر از یکی کردیم یشتری ب آرامش احساس حال  که ارغوان

 : گرفت فرهان سمت  به و کرد باز را

 . دیبش آروم دیور بخ کمی -

 !   ستمین یعصبان من -

 آب تنها نه  بود مطمئن ارغوان که بود گفته  حرص با یجور

  شی برا زبان گاو  گل ی کرده   دم دیبا بلکه ندارد او یرو یریتاث

 ! کردیم دایپ

 !  مشخصه -

  یتر بلند یصدا با بعد.  نشنود فرهان  که یرجو بود کرده  زمزمه

 :   کرد اضافه

 !  تنداش یسن پسره  -

 ! ؟ یچ که -

 . رفته که النم!  بوده  شینادون یرو از گمیم یعنی -

  ؟ رفتیم بازم دمیرس ینم من اگه - 

 : دیپرس تر یاساس یسوال.  چرخاند سمتش به سر  ارغوان
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   ؟ دیشد اده یپ نیماش از چرا شما اصل  -

  عکس منتظر.  گرفت نظر ریز را هانر ف صورت یکنجکاو با

 اش یذهن یسوالها به یجواب تا بود او بجان  از یبیعج العمل

  سر  نفس کی و گرفت  دستش  از را آب یبطر فرهان  اما!  بدهد

 سر ییبل  و کند  کنترل را خشمش بتواند یکم دی شا تا.  دیکش

 ! اوردین ارغوان

  بر.  نبود یزا ین واقعا یول دیندرسو بهم خودتونو دیکرد لطف -

 میستین یچلفت  پا و دست هم اونقدرا خانوما ما ونیآقا باور خلف

 . میایب بر خودمون پس از اجتماع تو می نتون که

 ! نبود تو خاطر به -

  باطل الیخ  و فکر نیا از شتریب ارغوان بدهد اجازه  توانستینم 

 !  بود  تر راحت رنطویا اما دادیم  بیفر  را خودش که  چند هر.  کند

 :  گفت  انغوار

 ؟ بود یچ  خاطر به پس -

.  گشتیم جواب نیتر یمنطق دنبال که انگار.  کرد  مکث فرهان

 : کرد  دایپ هم بالخره 
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 .داشتم دیخر مغازه  -

 :  گفت متعجب ارغوان

  ؟ دید ینخر ی زیچ چرا پس -

  به یزد زل یسادیوا و یکن دفاع خودت از یستی ن بلد تو چون -

 ! شده  مزاحمت هک یپسر

 ! ؟ کردیم تی اذ شمارو نیا -

 !   ستین مهم برام که من -

  ؟ دیزنیم حرف  موردش در دیدار  هنوز چرا پس -

  را خودش توانستینم نکهیا از.  شدیم تر یعصب  فرهان لحظه هر

 !  بود یعصب بزند یالیخیب به

  حرف بخوام که یچ هر مورد در من.  مربوطه خودم به نیا -

 !  زنمیم

 رو یچ هر و دمیم جواب بخوام که رو یالسو هر منم ،  البته -

 !  دمینم جواب نخوام که
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 کنار به را ن یماش فرهان.  بود گذاشته کنار را  وحشتش و ترس

 :  دیچرخ ارغوان سمت به و کرد تیهدا اتوبان

  حرف یچجور من با یگرفت  ادی مدت همه نیا کردمیم فکر -

 !   یبزن

  یتو زن هی  که مدت همه نی ا از دعب شما کردمیم فکر منم -

  رفتار یچجور باهاش هک باشه اومده  ادتونی دی با دی دید  خونتون

 . دیکن

.  دخترک به خودش ی مسخره  و هیرو یب یها  توجه خاطر به

!   شود خلص  شرش از داشت دوست لحظه همان!  بود مانیپش

 : کرد خکوبشیم  ارغوان حرف اما

  اد؟یم خوشتون  من از -

  به ارغوان اما.  کند بیتکذ ده ینکش  هیثان به داشت ستدو  فرهان

 درست.  زد گره  فرهان یچشمها به را نگاهش و دی چرخ سمتش

 یچشمها شود زیچ همه منکر داشت قصد فرهان که یا لحظه

  فکر نیا به  و شد بسته دهانش.  لرزاند را دلش دخترک یعسل

  انگار هم ارغوان!  کندیم نگاه  یگرید چشم به را  ارغوان که کرد
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  دیبا  دانستینم اما.  خواندیم  را یدیجد  احساس فرهان نگاه  از

 کرده  گره  و  پهن یابروها آن ای کردیم باور را ش یچشمها فحر

 ! اش

 .کردیم کلفه  را ارغوان نیهم و بود شده  یطولن فرهان مکث

 همان چرا ؟ کردیم سکوت مسخره  سوال ن یا یبرا دیبا چرا

  چرا ؟ بود ده یش ک ن ادیفر  ارغوان سر ها وانهید مثل اول ی لحظه

  شدیم اضافه سکوت نیا  به که یا هیثان هر ؟ کردینم انکار

  به دستپاچه یا خنده  با تینها در!  شدیم متعجب شتری ب ارغوان

 : آمد حرف

  بود نیا یبرا گفتم نمیا اگه.  اد یب خوشتون من  از کنمینم فکر -

 .…که

 :  آمد حرف به فرهان

 !؟ یدونیم کجا از -

 ناباور.  کرد حبس  نهیس در را  نفسش ارغوان.  بود  آرام شیصدا 

 :  گفت

 !؟ یچ -
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 : دیایب حرف به قدرت پر  کرد یسع فرهان

  ؟ اد ینم خوشم ازت یدونیم کجا از -

 اش یشگیهم  ییایرو لکسوس در. کرد سکوت ارغوان بار نیا

  به و بداخم مرد نیا کردیم باور دی با! فرهان مقابل بود،  نشسته

  تمام وجود با! د؟یآ یم خوشش او از اخلق گند یعل لو ق

 :  کرد باز لب تینها در! د؟بو زده  که ییگندها 

 !   ادینم خوشتون زنا از چون -

  توانستینم فرهان.  کرد هیتک  اش یشگیهم استدلل به هم باز

 :  گفت فرهان.  باشد داشته دوست را زنها

 ! بشم قائل استثنا ها یبعض یبرا تونمیم -

 فکر یزیچ چه  به ارغوان لحظه آن دیرس ینم ذهنش   به فرهان

 بود زده  استخدامش لیاوا که یحرف دخترک شنظر از.  کندیم

 کاش...  است متنفر زنها تمام از که.  کندی م مرور خود با را

  پر دخترک یبرا ییاستثنا و گردد  بر روزها  آن به توانستیم

 که انگار اما دبزن  یحرف کردیم یسع ارغوان. شود  قائل حرف

 تظرنم فرهان که یا هیثان چند.  گذشت هیثان چند.  توانستیمن
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  نیا از کلفه  فرهان.  گرفتینم نگاه  ارغوان یعسل  یچشمها از

 : آمد حرف به گرید بار یطولن مکث

  ؟ یگینم یزیچ چرا -

 :  شکست را  سکوتش بالخره  ارغوان

 !؟ استثنام من -

  ؟ یباش استثنا یدار دوست -

 !  ؟ دیندازیم دست منو دیدار -

 و شد جا جابه  شیجا سر یکم ارغوان .  دی کش هم در ابرو فرهان

 : آمد حرف  به گرید بار

 استثنا یزن  چیه یبرا دیتونینم شما که میدونیم دومون هر -

 !   دیبش قائل

 ! ؟ تونمینم چرا -

  هم به را شیلبها اما دیبگو  را حرفش لیدل  خواست ارغوان

 بار نی چندم یبرا که شد مانع خجالت هم  دیشا.  دوخت

 : آمد  حرف به نهافر !  اوردیب شیرو  به را شاتشی گرا
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  واضح حرفمو.  شمیم قائل استثنا بخوام که یکس  هر یبرا من

 . -زدم

 آمد یم خوشش ارغوان از یمعمول  دوست کی  حد در  هم دیشا 

  الیخ!  باشد داشته او با یا رابطه  بخواهد که  یکس حد در نه! 

 نیبهتر بود ده یشن.  شد  تر راحت یکم فکر نی ا با ترکخد

  آنقدر ارغوان!   باشد همجنسگرا پسر کی  ندتوای م دخترها دوست

.  کند تشیاذ توانستینم فرهان  وجود که داشت اطرافش دوست

 تیشخص و بود بیعج ی کم فرهان نظرش از که چند هر

 و خلق   به یکم توانستیم وجود نیا با اما.  داشت یناراحت

 .  بدهد سامان و سر شی خو

 . گرفتم حال  تا که هی شنهادیپ نی تر معمول ریغ نیا -

 :  گفت و زد یلبخند ارغوان .  کرد نگاهش فقط فرهان

 . میباش ی خوب یدوستا میتونیم نظرم به -

  یگرید جور اوضاع داشت انتظار دیشا.  انداخت بال  ابرو فرهان

 شده  فرهان جذب که کند اعتراف هم ارغوان مثل .  برود شیپ

  عکس فرهان ی مهین و نصفه اعتراف به نسبت نکهیا ای.  است
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 کرده  برخورد راحت آنقدر ارغوان اما!  دهد نشان یگرید العمل

  نشانیب سکوت گرید  بار دخترک!  بود انتظاراتش از دور که بود

 :  شکست را

 میکن جدا یدوست  از رو کار ی  مسئله باشه بهتر یول کنم فکر -

. 

  ارغوان لحظه همان از یعنی.  دیبگو هچ دانست ی نم هانرف

 نیهم اصل !   بود بیعج یکم  نظرش به! ؟ بود دخترش دوست

  که دخترک که  چند هر.  بود بی غر و بیعج ارغوان کردن قبول

 .  بود بیغر و بیعج نظرش از

 !  بفهمه د ی نبا کس چیه -

  یبزرگ ضعف دخترک مقابل در آمدن کوتاه  ن یا فرهان نظر از

  سر ارغوان! ببرد  ییبو رابطه نیا از یکس تاش ند الیخ!  بود

 :داد تکان

  کنمینم فکر بفهمن هم اگر البته.  زنمینم یحرف یکس به من - 

 .  فتهیب یاتفاق

 !   گفتم که نیهم -



 

1198 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یدوست دانستیم فرهان اصل . دوخت هم به را  شی لبها ارغوان

 ! ؟ بدهد مهادا دادنش دستور به داشت الیخ  هنوز! ؟ چه یعنی

  ندز داد به یاجیاحت.  گمینم یکس به گفتم که من ایآر یاقآ -

 . ستین

  به را دخترک ؟ بود کرده  چه.  دیکش صورتش به یدست فرهان

  در که ینرمش  نیا از هم خودش یحت! ؟ بود داده  راه  اش یزندگ

.  کرد رها را نفسش!  بود متعجب دادیم نشان ارغوان مقابل

  ارغوان.  آورد در حرکت به را نیماش.  دکریم ی کلفگ احساس

 :  گفت گرید بار

 معمول  من  دیدونیم آخه ؟ کنم صداتون ایآر ی اقآ من قراره  -

 .  کشونیکوچ اسم ای کنمیم صدا مستعار اسم  با ای دوستامو

 به میمستق را نگاهش او اما.   انداخت فرهان به ینگاه دی ترد با

 چه که نداشت خبر مه روحش یحت.  بود دوخته جلو ی شهیش

  آنقدرها درکیم ثابت او به جا همان وگرنه گذردی م ارغوان سر در

  آن گفتن از  منظورش صد در صد و!  ستین زانیگر زنها از هم

 !  فهماندیم او به گرید  یجور را حرفها
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 ! یکنیم صدام یچ ستین مهم برام -

 بگم نکهیا  ای فرهان آقا بگم ای ایآر یآقا بگم بهتون یعنی - 

 !؟  نداره  واستون یفرق  جون فرهان

 نگاه  آخر ی نهیگز ندیشن با.  چرخاند سمتش به سر فرهان 

 :  گفت  عیسر دخترک که انداخت ارغوان به یمعنادار

 ینجوریا.   کنم صداتون یخال فرهان که نهیا نظرم من البته -

 .تره  دوستانه

 !  بود سوزانده  را آخرش ی نهیگز.  گرفت ارغوان از نگاه  فرهان

 !  نداره  یفرق -

 .  دی کش هم در ابرو ارغوان

  رو اسمم دمینشن حال  تا من مثل  ؟ شها ب نداشته فرق شهیم مگه

 ! -ارغوان دیبگ بهم دمیم حیترج.  دیبگ

 : گفت گرید  بار ارغوان. نزد یحرف فرهان 

 !  گهید دیبگ - 

 :  انداخت سمتش به ینگاه  مین فرهان 
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  ؟ بگم یچ -

 !   ارغوان -

 ؟ بگم ارچ -

 . دیکنیم صدا  اسممو یچجور نمیبب اموخیم -

 !؟ مهمه -

 دختره  " ای " نیبب " ای " هی" با یکس ادیم بدم.  مهمه بله -

 !  ارغوان.  دارم اسم من.  کنه صدام "

 !  باشه مبارکت !  خوبه -

  صدا اسممو دیداشت کارم بعد به نیا از که نهیا منظورم نه - 

 .  دیکن

 کردیم احساس چرا دیفهمینم.  فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

 را نیماش ی  شهیش یکم.  کندیم ینیسنگ قلبش یرو یزیچ

  یبرا هم ارغوان.  بخورد صورتش به تازه  یهوا  تا داد نییپا

 الشیخ و زده  را  شیحرفها که انگار.  کرد سکوت  یا لحظه

! ؟ بود اسم کردن صدا رابطه از اش دغدغه تنها.   بود شده  راحت

.  دیچرخیم  بود ده یخر که یل یوسا دمانیچ سرش در اما انارغو
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 به و مرتب را ساختمان آن که نیهم.  تداش یخاص جانیه

  تا فرهان!  شدیم راحت الشیخ  بدهد فرهان لی تحو نحو نیبهتر

 یلبخند با دخترک شدن اده یپ وقت.  رساند را ارغوان خانه دم

 :  آمد حرف به بود شده  یشگیهم  لبش یرو که

 .  نمتونیبیم فردا.  منیرسوند که ننومم -

 :  کرد باز لب زحمت به فرهان

 !  ارغوان -

  عمق  اسمش دن یشن  از لبخندش.  دیچرخ عقب  به نرفته ارغوان 

  یا لحظه بود یزیچ نیا.  کردیم  صدا بایز را اسمش.  بود گرفته

 .گذشت  ذهنش از

 ؟ بله - 

 .  یریبگ ینبو از یتونیم رو اولت چک.  ستمین صبح فردا - 

  زانیآو فرهان گردن از بود مانده  کم. زد برق ارغوان  یچشمها

  برخورد یا  حرفه کرد یسع و کرد کنترل را خودش  اما.  شود

 کند 

 : گفت و داد تکان سر
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 .   دیکرد لطف.  ممنون - 

 .  ستین کار در یلطف!  حقوقته و حق  -

 . ممنون بازم -

 نیماش از یکوتاه  یخداحافظ  با ارغوان و داد تکان سر فرهان 

  خودش با . کردیم نگاه  دخترک  رفتن به حال همان در. شد اده یپ

 : کرد زمزمه

 ...  ارغوان...  ارغوان -

  قصد  ارغوان که یآخر ی لحظه.  بود آمده  خوشش اسمش از

  لبش یرو لبخند همان با و دیچرخ عقب به داشت رفتن داخل

. شد محو چشمش یجلو از و داد تکان فرهان یبرا یدست

  فکر.  برساند خانه به را خودش زودتر تا افتاد راه  به فرهان

 یکاف انکار اما.  دیایب خوشش ی دختر از که برسد یروز کردینم

 یخرابکار مدام که حرف پر یهوا  به سر دخترک نیا از.  بود

  از ،  شیصدا  از ،  شیحرفها جنس  از.  بود آمده  خوشش کردیم

 از ،  ختیریم دشیسف و گرد  صورت یرو که ییها یچتر آن

  که ییزهای چ تک تک از ،  قانونش  یب و رنگ هفت یلباسها
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  اگر داشت یاشکال چه.  بود آمده  خوشش داشت ارغوان از یرنگ

  توانستیم ؟ کردیم یدلبستگ احساس یکس به  بار نیاول یبرا

 !  باشد ارغوان با را یوقت چند

******************* 

  قلب نهیس یرو  را شیدستها و زد هیتک یفلز یصندل به فرهان

  پسر و یگارودیس.  بود کرده  خوش  جا کنارش  هم لشیوک. کرد

 دوست فرهان .  بودند نشسته زیم طرف آن مقابلشان یجوان

 کردیم تلش دیبا اما.  بزند رونیب اتاق آن از لحظه همان داشت

 : آمد حرف به یگارودیس.  بماند خونسرد

 و شب نوا اتفاقات گهید بار کی هست امکانش ایآر یآقا -

 ؟  دیبد حی توض ما یبرا رو  دی دید که یزیچ

 :آمد حرف به او از زودتر  گار ساز یآقا  فرهان وکیل

  انقدر چرا دونمینم.  هست پرونده  تو بنده  موکل  شهادت - 

 .  دیبشنو بارها و بارها رو انیجر نی ا که دی دار اصرار

 :  چرخاند سازگار  سمت به را نگاهش یگارودیس 
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  اول از میگرفت میتصم و افتاده  انیجر به ره با دو پرونده  نیا -

 . میریبگ رو همه شهادت و میببر شیپ ور داستان

 اعلم مختومه خود به خود دی با پرونده  نیا سال دو از بعد -

  یاریشهر  رامش خانوم که  مشخصه شواهد از چون.  شده یم

 ضاعوا مرحومه ی خانواده  و شما اصرار نیا اما.  کردن یخودکش

 من موکل یشخص  یزندگ نطوریهم.  کرده  یعاد  ریغ یکم رو

 !  کرده  لمخت هم رو

.  گار ساز یآقا ادیب شیپ یمشکل سوال تا چند  با کنمینم فکر -

.  کنه کمک موکلتون یزندگ به  تونهیم هیقض نی ا شدن مشخص

 بهتره !  شده  واگذار  بهم که یزیچ.  دمیم انجام  رو کارم هم بنده 

 خانواده  هم هنوز  نکهیا ضمن.  میکن یهمکار  هگیهمد با کمی

 .  هستن ناراحت اتفاقات نیا از مقتول ی

 . دیکنیم استفاده  مقتوله لفظ از قصد به کنمیم فکر -

 ؟ رمی بگ موکلتون از رو سوالتم جواب هست  امکانش -

 الیخ سازگار اما.  بود کرده  عوض را صحبت ر یمس یگارودیس 

 !   نداشت سازش
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  آذر  ۱۲ خیتار در دادن شهادت بنده  موکل قبل  که یزیچ طبق  -

 اصل  کردن فوت  یاریشهر رامش خانوم که یروز  یعنی ۱۳۹۵

  ارشونیدست هم شاهدشون.  نداشتن حضور منزلشون در و تهران

 مدت تمام که دادن شهادت  هم شونیا که  بودن ینبو یآقا

 . بودن ایآر  یآقا کنار

 را باغ یانتها ساختمان.  بود شب آن الیخ و فکر  در فرهان 

  و کرده  مرتب ندگذراندیم هم با که یا دونفره   اوقات تمام مثل

 زیم.  بود  کرده  کمکش ینبو  که البته.  بود  ده ید شام تدارک

 یمیمل  کیموز یصدا...  رامش ی علقه مورد شراب و شام

 به را ساختمان آن توانستیم یحت.  بود کرده  پر را فضا که

 از.  بود متنفر یاصل مانساخت   از رامش چقدر.  ندیبب وضوح

 به اصل .  گرفتیم جهیسرگ که بود بزرگ آنقدر   آنجا نظرش

  شده  مبله رامش ی قهیسل به ساختمان آن که  بود خاطر نیهم

  لشیم باب و کوچکتر ییجا در  بتواند آمد او که وقت هر تا. بود

  شده  مشت پا ران یرو شی انگشتها که دینفهم فرهان.  بماند

 مکان آن و جمع یحرفها از یا هیثان چند که  دینفهم!  است
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 یصدا تینها در!  است شده  دور  ییبازجو اقکتا روح یب و سرد

 : کرد جلب را توجهش که بود یگارودیس

  ؟ خوبه حالتون ایآر یآقا ! ایآر یآقا - 

 : داد تکان سر و د یکش بال  یصندل یرو  را خودش

 !  بله -

 ؟  ستهرد.  دی بود  سانلوا که شده  گفته شب اون - 

 :  گفت عیسر گار ساز 

 ... پرونده  تو که یزیچ طبق  -

.  کرد دعوت سکوت به را سازگار و آورد بال   را دستش فرهان

 : داد جواب و دوخت یگارودیس یچشمها به را نگاهش

 .  بودم رفته  ل یو به یسرکش یبرا بله - 

  ؟  ینبو یآقا با -

 :  گفت یگارودیس.  داد تکان سر فرهان

 ؟ دی بد جواب ریخ ای بله با هست  انشامک -

 : گفت و دیکش هم در را شیابروها.  بود  کلفه فرهان 
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 . ینبو با بله -

  ؟ د یکرد انتخاب رو شب اون چرا - 

 یبرا شب اون اما.  زنمی م سر وقتا یگاه.  لمهیو اونجا -

 یروز چند بود قرار بعد هفته آخر چون.  بودم رفته یسرکش

 .  می بمون ااونج

 با دی با لواسان سال از وقت اون کنمیم فکر! ؟ سرما فصل تو -

 زییپا و زمستون یلقیی یلهایو معمول .  باشه  سرد یحساب

 . ره یم سراغشون یکس کمتر و موننیم یخال

 حتما که داشت اصرار خودش.  داشت دوست رو  سرما رامش -

 . می بزن ل یو به یسر

  باهاتون بود قرار هم یکس ؟ یار یره ش خانوم و شما فقط یعنی -

 ؟ ادیب

 ! تا دو ما فقط -

  بایتقر قشیدق نگاه  با و کردیم ادداشتی ییزهایچ انجو پسر

 !   بود رسانده  جنون به را فرهان
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 یخاص لی دل ؟ دیبود  کرده  مرخص چرا رو خونه  ی خدمه -

 داشت؟

 همشون به یروز  چند دادم حی ترج.  نبودم باغ  خونه تو خودم -

  ؟  قانونه خلف نیا.  کنن احتتراس تا بدم یصمرخ

.  ده یم نشون خوب یکارفرما به رو شما کار ن یا قطعا!  ریخ -

 فتهیب اتفاق شب  هی یتو هم  با اتفاقات نیا ی همه نکهیا اما

 . عجیبه یکم

 :آمد حرف به  سازگار

 تونمیم من ؟ دیکنیم محکوم ییدروغگو به رو بنده  موکل شما -

 ! آقا  مکن  تیشکا ازتون

  شهادت شب اون.  رمیگیم نظر در رو احتمالت دارم فقط من - 

 تا یاریشهر خانوم یبرا رو باغ  خونه دیکل ینبو  یآقا که دادن

 خونه ی خدمه  ی همه که  یشب درست چرا.  بردن منزلشون

 وقت چیه نداشته  سابقه که رو  باغ خونه دیکل  هستن یمرخص

 هم نوا از بعد  ؟ هبرس دستشون به کنن طلب  یاریشهر خانوم
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 شهیم.   دنآور در لواسان از سر ایآر یآقا همراه  ینبو یآقا

 ؟  دیبد  حیتوض

 :  آمد حرف به بلفاصله  فرهان 

 صحبت باهاش  دیتونست اگه.  خواستیم رو  دیکل  رامش خود

 ! -خواست یم رو دیکل  من از چرا که د ی بپرس حتما دیکن

 . دی بود نداده  ننامزدتو به رو خونه دیکل روز اون تا چطور -

 .  بود نخواسته ازم -

 شونیا دی خواستینم که بوده  خونه اون یتو یزیچ دمیشا -

 .کنه دای پ یدسترس بهش

  قصد من اگه اما!  هیک یحرفا دونمیم البته و هیالک حرف نایا -

 .  دادمینم هم شب اون بدم رامش به دیکل نداشتم

  تو شب ن وا یاریشهر خانوم که بوده  راحت التونیخ دیشا -

 !  ستنین تنها باغ نهخو

 .  نبود هخون تو رامش جز کس چیه شب اون -

 با و شده  شما ی خونه وارد یکس دیشا ؟ دیمطمئن انقدر چطور

 .  -افتاده  اتفاق ایقضا اون  شونی ا دنید
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  حرفتون به دینبا چرا دادن یخودکش به یرا همه یوقت -

 !  ؟ کنم نانیاطم

 همه با زود یل یخ ده اد دست از رو نامزدش که ی کس عنوان به -

 . دیاومد کنار یچ

 یها یناراحت منم مطمئنا.  ستین هم لمث همه  تیشخص -

 !  دارم و داشتم رو خودم

  ؟ برسونه  یبیآس بهتون بخواد که دی نداشت یدشمن -

 !  ی اریشهر اریخشا!  دارم که البته -

 . نبودن تهران روز  اون شونیا -

 ! من مثل -

 دنبال انگار.  کردیم بسته و باز ی هام مثل را نشدها یگارودیس

 بار فرهان. کند دایپ را کلمات توانستینم اما گشتیم یجواب

 :  آمد حرف به گرید

  کمی که چطوره .  افتاده  انیجر  به او ی خواسته  به پرونده  نیا -

 یدشمن مطمئنا بودم رامش نامزد من.  بشه ییبازجو  ازش شتریب

 .  نداشتم باهاش هم
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 یسع اما.  بود شیپا ران یرو شده  مشت  دستش هم وزهن

 آمد حرف به ی گارودیس!   بدهد نشان نسردوخ را صورتش کردیم

 : 

 که کننیم ادعا  یاریشهر خانوم برادر یاریشهر نیرام یآقا -

 ی رابطه هی.  نبوده  عاشقانه هم اونقدرها نتونیب ی رابطه

 !  دیداشت یمعمول

.  بدم حیتوض  همه یبرا رو می احساس روابط نمیبینم یازین -

  یآقا دی ندار شما.  رماد احساسات ابراز یبرا یمیحر هی مطمئنا

  ؟ یگارودیس

.  بست را شیلبها.  بود شده  سلح خلع کل به یگارودیس

 :  کرد استفاده   فرصت از سازگار

 .  دیباش نداشته یا گهید سوال کنمیم فکر -

 :  داد تکان سر خورده  شکست یگارودیس

 .  دیببر ف یتشر دیتونیم -
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 آمد یم رشنظ به که هم آنقدرها .  شد راحت الشیخ فرهان

 اخم با یگارودیس لحظه همان .  شد بلند جا از!   نبود سخت

 :  گفت

 صحبت هم با باشه ازین بازم دی شا.  دینش خارج کشور  از مدت هی

 . -میکن

  رو گهیهمد  باشه یازین گهید کنمینم فکر.  شده  گفته ایگفتن -

 ! مینیبب

  دانستیم خوب.  دوخت چشم فرهان رفتن به تنها یروداگیس 

 نیهم.  کند ثابت توانستینم اما زندیم لنگ قصه نیا یجا کی

.  بود مانده  جهینت یب و کرده  تلش  سال دو.  کرد یم اش کلفه

 بالخره !   کند دفاع رامش ی  شده  ختهیر خون از بود وقتش

  نظرش از هم هنوز!  کند دا یپ را خونسرد قاتل  نیا توانستیم

  فرهان سمت به را او زیچ  همه.  نبود یخودکش رامش مرگ

 !  بود بلد را دردسر از کردن فرار مرد نیا اما.  بردیم
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 جا نشیماش  در و شد جدا  گار ساز از نکهیا محض  به فرهان

 بلفاصله اری خشا نام دنید با.  خورد زنگ لشیموبا کرد خوش

 :داد جواب

  ؟ یخوایم یچ -

 و یگیم یگارودیس به رو قتیحق تو ؟ نرفته ادتی که قرارمون -

 به یکاست و کم بدون بارتو منم یکنیم اعتراف یچ همه به

 انبارت 

 .رسونمیم

 .  زد   پوزخند فرهان

 !؟ هیچ یالکل مشروبات  قاچاق و ینگهدار جرم یدونیم-

 . یبدون خوب دیبا تو اما.  ادینم کارم به من -

 یحساب درست  ازش.  بود تربه   برات یستدونیم اگه دیشا - 

 ! یکردیم استفاده 

 یکرد اعتراف.  بود ییبازجو روز تا قرارمون.  نزن یالک حرف -

 !؟

 :  افتاد خنده  به فرهان 
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 تو مال یچ یه که یبگ باشه ادتی کردن تیی بازجو یوقت -

 .  یبخور فیتخف ینجوریا دیشا.  ستین

  ؟ یگیم چرند چرا -

 :  گرفت را اریجان ی شماره  و کرد  قطع را تماس بلفاصله فرهان

   ؟ فرهان جونم -

  که باشه حواست.  رنیبگ رو  کهیمرت نیا بفرست رو ها بچه -

 نیا به درست درس به اما.  خودمون انبار یبرسون  سالم رو بار

 .  دیبد مردک

 .  هست یچ همه  به حواسم -

  ؟ دیستی ن سیپل نفهمه -

  فرستمیم رو ها بچه الن.  من با اونش ؟ یدار شک من به -

 !  بدنش یحساب درست  یگوشتمال

 الشیخ بود  برگشته اریجان یوقت از.  کرد قطع را تماس فرهان

  حماقتش سر  بر داشت الیخ هم هنوز اریخشا.   بود شده  راحت

!    بداند رامش مرگ یبان و باعث را فرهان و کند یپافشار

 دادن باج اهل  نهافر اما کند اعتراف را زیچ همه بود خواسته
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  درس تا گذشتیم بارشان تمام ریخ از بود یراض یحت.  نبود

.  بود یگری د زیچ اریجان ی  نقشه اما.  بدهد ار یخشا به یدرست

 یکم فقط  و کنند یباز را سیپل نقش شانیآدمها بود قرار

 نکهیا هم و  شدیم شی برا یعبرت  درس هم.  بترسانند را اریخشا

 .   رندیگب لی تحو لماس را بارشان  توانستندیم

 راست کی.   تاشند را کار ی حوصله.  انداخت راه  به را نیماش

 ارغوان فکر سرش در.  گرفت  شیپ در  را باغ خانه ریمس

 چیه اما.  گرفته ینبو از را چکش امروز دانستیم.  دیچرخیم

  احساس گذشته شب یحرفها با.  بود نگرفته فرهان با یتماس

 صبح امروز یحت.  باشد یگرید جور اوضاعشان دیبا کردیم

 ورود با.  دی رس باغ خانه به بعد  قهیدق چند.  بود تماسش منتظر

  دستپاچه  و دیپر جا از که بود شادمان همه از اول باغ به نشیماش

 : گفت

 . دی برگشت زود چه آقا - 

 دانیم وارد که انگار و برد جلوتر را نیماش او به  توجه یب فرهان 

 به شلنگ و بود بسته سر پشت را شالش وانارغ.  بود شده  جنگ

 ییتا چند.  بود دنبالش هم فرخنده .  دیدویم باغ  دور تا دور دست
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 لهیوس دستشان در کدام هر و  دندیدویم دنبالشان هم کارگرها از

 و دیخندیم دل  ته از ارغوان.   بود یگرید کردن سیخ یبرا یا

  که یآب سطل فرخنده .  گرفتیم سمتشان به را  شلنگ فاتحانه

  از دخترک کرد یخال ارغوان سر  یرو رحمانه ی ب را بود تشدس

.  بود انتقام فکر و دیدویم هم باز اما دیلرزیم  خودش به سرما

 و کرد متوقف را نیماش!  بود شده   خط به لیتبد  شیلبها فرهان

 همان.  ستادیا نیماش یجلو و  برداشت کوتاه  قدم دو.  شد اده یپ

 آب حال در جماعت به خنده  با ها پله یبال  از که ینبو لحظه

  نه  دنشی د با و چرخاند هانرف  سمت به سر کردیم نگاه  یباز

.  افتاد جانش  به ترس که  شد محو صورتش از لبخند تنها

.  گذشت فرهان  کنار از و آمده  رونیب اتاقکش از هم شادمان

 :  گفت  و رساند فرخنده  به را خودش

 !   آقا!  آقا -

 یگرید حرف که انگار.  کرد  تکرار بارها و اباره را کلمه نیهم

 متوجه  انگار که فرخنده   و ارغوان . دیچرخی نم زبانش یرو

 آب سیخ هم را او بلفاصله بودند  نشده  شادمان  رفتار اضطراب
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. دندیکوب هم  به یروزیپ ی  نشانه به را دستشان کف و کردند

 :  گفت بلفاصله و شد کی نزد آنها به هم ینبو

 !   دیکن ومشم ت ها بچه -

  نارغوا از چشم که فرهان جدی صورت به زده  وحشت نگاهش

 : نکرد رحم هم ینبو به  ارغوان اما.  بود مانده  گرفتینم

 !  دییشما دمینفهم ینبو یآقا دیببخش یوا یا - 

  که یسرد آب  از که ینبو.  افتاد  خنده  به ثانهیخب و زیر  خودش

  رنظ به شوکه بود شده  ختهی ر صورتش و سر  یرو هوا آن در

 و رفتیم عقب عقب ارغوان.  ماند حال  همان به دیرسیم

 : گفت حال همان در.  دیخندیم

  زندمون خدا به !  دای نزن ایآر یآقا  به یحرف وقت هی  خدا تورو -

 . ذاره ینم

  بود لحظه همان و دیچرخ سمتش به خندان فرخنده  حرفش با

 رگرهااک.  آمد بند ارغوان سر پشت فرهان دنی د از نفسش که

.  دندیدو ساختمان سمت به  بلفاصله سشانیرئ دنید با که

 : گفت بلند یصدا با انغوار
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  جاش سر ذارمیم رو شلنگ رمیم بابا.  ترسوها ؟ دیریم کجا - 

 .   دیبرگرد

 به ینادم ی افه یق و بود انداخته را سطلش که فرخنده  به رو بعد

 : گفت بود  گرفته  خودش

 .  میکن کار کممی میبر.  گهید  بسه یفر - 

  تشصور مقابل را فرهان یجد  صورت لحظه همان و دیچرخ

 را شلنگ که  آورد شانس و برداشت عقب به یقدم  شوکه.  دید

 کفش یرو  فقط که آب قطره  چند جز به و  بود گرفته نییپا

 عیسر.  امدین متشیق گران یلباسها سر به ییبل  ختی ر فرهان

 :  گفت

 ! بود من از اه تباش.  دیدار حق  دیبگ یچ هر -

!  ؟ ترس ای بود شیلباسها یسیخ و سرما از.  دیلرز یم ارغوان بدن

 به یقدم ینبو.  داشتیبرنم ارغوان یرو از را  نگاهش فرهان

 : کرد باز لب و برداشت جلو

 .. یعنی.  شد یاتفاق آقا -
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 و آورد بال  را سرش فرهان.  دی بگو چه دانستینم ینبو اصل 

 : گفت

 !  راتوناک  سر دیگرد  بر -

 که انگار.   بود تر وحشتناک  آرامش نیهم.  بود  آرام شیصدا 

 سمت به بلفاصله شادمان!  ستی عصبان حد چه  تا دیفهم  شدینم

  برداشت کاره  مهین ساختمان سمت  به قدم ینبو.  رفت اتاقکش

  سی رئ به نگاهش دیترد با.   نداشت بر قدم از قدم اما فرخنده . 

 : آمد فحر به  گرید بار فرهان!   بود بداخمشان

 ؟ فرخنده  یدینشن -

  خطا کار هم آنها باشد چه هر.  شتاد دی ترد گفتن  یبرا فرخنده 

 :  کرد باز لب! ؟ شدیم مجازات دیبا ارغوان تنها  چرا بودند کرده 

 . بود ما ریتقص آقا -

 :  گفت حرفش به توجه یب فرهان

 ! کارت سر  گرد بر -

 : کرد مهزمز و  چرخاند عقب به را  سرش ارغوان 

 !  برو -
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 حال .  اشتبرد قدم ینبو سمت به افتاده  یسر  با هم فرخنده 

 شده  ساکت و ریز به سر یاد یز  که یارغوان با بود مانده  فرهان

 بود 

 . بال  اریب رو سرت -

 : کرد باز  لب کند عمل فرهان  حرف به آنکه بدون ارغوان 

 .  دیکن  مجازاتم ینجوریهم -

 :  تبرداش سمتش به یقدم فرهان

 ؟  کنم تزاتمجا -

 .  دیبگ شما یچ هر.  سادمیوا اشتباهم یپا من - 

 ! ؟ یند انجام اشتباه  کار اصل یکنینم یسع  اول از چرا -

 .  رمیتقص یب من!  آدم جلد تو ره یم  گهید طونهیش -

 ! بال  اریب  رو سرت گفتم -

 یچشمها به سماجت با اما آورد بال  را سرش  ناچار ارغوان 

 مقابلش ر یتصو از که فرهان خلف بر.  کردینم ه نگا فرهان

 :  کرد  باز لب فرهان  گرید بار! بردیم را استفاده  تینها
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  ؟ ید یترس ای سردته ؟ یلرزیم چرا -

 داد جواب خوردیم هم به سرما  از شیدندانها که یحال در ارغوان

 : 

 !   سرده  -

  فرهان مقابل  ستادنی ا ترس از  هم یکم دانستی م که خودش اما

 : آمد حرف به فرهان!  لرزدیم  نشبد که است

 ؟ یکنی نم نگاهم چرا - 

 و دانستیم را مجازاتش کاش.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 یعصب کشتنها وقت و کردن مکث نی ا!  شدیم راحت الشیخ

  اش مردانه راهنیپ از.  آمد بال  کم کم شیچشمها!  کردیم اش

 و کرد رد را بلندش ابتنس یشهایر.  دیرس اش چانه  به و گذشت

  و گذراند نظر  از ار اش یاستخوان ینیب.  گذشت  هم شیلبها از

 گره  هم در نگاهشان هیثان چند.  دی رس شیچشمها به تینها در

 :  کرد زمزمه ارغوان.  خورد

 ؟ کارم سر  برم تونمیم -
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  شیپاها به.  بردارد دخترک سر از دست نداشت  الیخ اما فرهان 

 به که یحال در.  کرد قطع را  ناش یچشم اطارتب و داد یتکان

 : آمد  حرف به داشتیبرم قدم یاصل ساختمان سمت

 !   ایب دنبالم -

  ؟ کند مجازاتش خفا در بود قرار.  دی ترس قبل  از شتری ب ارغوان

  یدوست جور چه نیا ؟ چه دی این رونیب زنده  ساختمان آن از اگر

  طرخا به ستتوانینم مثل ! ؟ نداشت یمثبت پوئن  چیه  که بود

 ! ؟ ببخشد را او شانیدوست

 یصدا ن ی آرامتر با رفتیم فرهان دنبال لرزان که یحال در 

 : آمد حرف به ممکن

 !  نشه تکرار گهید دمیم قول -

 یکنار و کرد باز را خانه در.  گرفت یم ده ینشن و  دیشنیم فرهان 

 اشاره  دید را دخترک مکث یوقت . شود وارد اول ارغوان تا ستادیا

 : کرد

 .  وت برو -

 ! ؟ نرم شهیم -
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 ؟ یزنیم حرف من حرف رو -

 . انداخت خانه  داخل  را خودش  بایتقر جمله نیا دن ی شن با ارغوان 

 تیجد همان با فرهان.  شود اضافه گناهش  به نداشت الیخ

 قلب  تا بود یکاف همان. کرد قفل را خانه در و شد وارد یشگیهم

  تا بود یف اک همان!   بکوبد  نهیس به را خودش تپش پر ارغوان

 ! ببرد  جنون مرز تا ترس از را دخترک

 .  کردم اعتراف اشتباهم به که من - 

  صورت سرگردان شیچشمها و بود شده  قفل در به نگاهش

 . گذراندیم نظر از را فرهان

 .  بال  برو - 

 !  ؟ چرا آخه -

 ! یپرسیم سوال چقدر -

 :گفت تفریم بال  را ها پله لرزان یقدمها با که  یحال در ارغوان 

  نداره  وجود ششبخ امکان یعنی.  میباش دوست هم با بود قرار -

 ! ؟
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  ؟ می کن جدا مونیدوست از رو کار یخوایم ینگفت مگه -

  هر کتاب و حساب یب که دهانش بر لعنت و بود  خودش حرف

 !  گفتیم آمد یم ذهنش به چه

 .شد  قائل ییاستثنا هی شهیم خب -

  دنشید با فرهان.  برگشت بعق  به و دیچرخ پنجم ی پله یرو 

 :  کرد  جلو به یا اشاره 

 ! بال  ورب -

  و بود دخترک  یها شانه و فک ی اراده  یب لرزش به نگاهش 

 . بود ده ی چسب تنش به  بودن سیخ زور از که ییلباسها

 ! ؟ می ندار استثنا یعنی نیا -

 فرهان.  دندیرس دوم ی طبقه به.  نداد حرفش  به یجواب فرهان

 نداشت الیخ ارغوان. کرد  خوابش اتاق به ی ا ره اشا دست با

 وجود با اما.  کند عمل فرهان  ی خواسته به حرف و بحث بدون

  توانستیم مگر اصل !  شدیم فرهان  مغلوب هم  باز شیمخالفتها

.  بود ستاده یا فرهان اتاق وسط درست ؟ کند مخالفت او با

 گرم را ارغوان ی بسته خی  صورت نیهم و  بود گرم اتاقش
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  قدم کمدش سمت به یا اضافه حرف بدون فرهان. کردیم

 تخت یرو و  دیکش رونیب آن از  یک شلوار و شرتی ت و اشتبرد

 .  انداخت

 . کن  عوض لباساتو -

 : انداخت بال  ابرو تعجب  با ارغوان 

 ؟  دیآورد نجایا تا منو نیهم یبرا -

  در سمت به که  همانطور.  نداشت حیتوض ی  حوصله فرهان 

 : کرد د یتاک رفتیم اتاق

 حرف مجازاتت مورد در ا بعد.  بپوش نارویا  اریب  در لباساتو -

 .  میزنیم

  ارغوان.  نباشد راحت هم یلیخ  دخترک الیخ تا  بود گفته را نیا

 : کرد باز لب

 ...  به یازین.  راحتم ینجور یهم من - 

 !  یلرزیم یدار -

 . شمی م خوب بشه خشک که لباسام -
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  انگار اما بود افتاده  دخترک جان به که یلرزش از کلفه فرهان

 :  کرد باز لب گرفتیم را او جان که

 !   شهیم خورد اعصابم کنمیم نگات  ینجوریا -

  هم خودش  که  ارغوان.  شد برقرار سکوت نشانیب هیثان چند 

 : گفت و داد تکان سر  بلفاصله کردیم سرما احساس

 ...  ممنون.  باشه - 

 :  رفت در سمت  به فرهان

 !  باشم  گفته ممنوعه  گهید یاتاقا تو یفضول. تم منتظر نییپا -

  به که بود کرده  یفضول آنقدر.  گرفت دندان به  را لبش ارغوان

 ! بود خراب  فرهان شی پ اش سابقه کل

 . کنم ینم یفضول -

  به شانیشگیهم سرخی.  افتاد  ارغوان یلبها به فرهان نگاه 

 با.  دیرسیم  نظر هب ده یپر رنگ یکم و رفته نی ب از سرما خاطر

  را دستش که یحال در.  دوب کرده  جلب را فرهان توجه وجود نیا

 : کرد زمزمه گذاشتیم در ی ره یدستگ یرو
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 استفاده  اتاق یبهداشت  سی سرو از یتونیم یخواست اگه!  خوبه - 

 .یکن

 راحت الیخ با ارغوان تا  زد رونیب اتاق از و گفت را نیا

 رفتیم نییپا  را ها پله که یل حا در.  کند ضی تعو را شیلباسها

 :  گرفت ینبو با یتماس

  ؟ آقا بله -

 . شده  تموم امروزت  کار.  خونه یبر یتونیم -

 ... زوده  یلیخ الن آقا یول - 

 کار یچ هر.  کن مرخص هم رو گرا کار.  گفتم که نیهم -

 . بسه امروز  واسه کردن

 .  آقا چشم - 

  بود فرهان حرف حرف لحا هر به اما بود نامطمئن ینبو یصدا

 و کرد قطع را تماس انفره ؟ کند مخالفت  توانستیم مگر! 

  و دیکش رونی ب تن از را کتش.  گرداند بر بیج به را لیموبا

  سمت به حال همان در.  زد بال  را اش مردانه راهن یپ ینهایآست
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  اسم لحظه همان  و کرد روشن را ساز یچا.  افتاد  راه   آشپزخانه

 :   داد جواب را تماس بلفاصله.  بست  نقش لشیموبا یرو نگار

 ؟ رنگا بله -

 ؟ یچطور.  زمیعز سلم -

 !   خوب -

  اریخشا گفتیم.  بودم مامان ی خونه امروز.  شکر خدارو -

  ؟ درسته.  داده  رو امروزت ییبازجو خبر بوده  اونجا شبید

 ! بشم  یی بازجو که ستمین گناهکار من -

 ؟ یراه به رو الن.  بودم نترانگ فقط من.  زمی عز دونمیم -

 !   بودم اولم از - 

 .  یستین گفتن اونجا زدم زنگ ؟ یستین هتل.  شکر رو خدا -

  ؟یریگیم منو آمار ور اون و ور نیا یزنیم زنگ تاحال  یک از -

  به زنمیم یزنگ اگه.  نکنه  درد دستت! ؟ یریگ آمار و من -

 !  مهینگران خاطر

 : گفت  و دیشک یقی عم نفس فرهان
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 !   خستم کمی -

 .کن استراحت.  یداشت یسخت روز -

 !   باشه - 

 . زدم حرف نیرام با...  یراست -

 ؟ خب - 

 . نداده  رو پرونده  افتادن انیجر به درخواست نیرام -

 .  داده  شهادت -

 از تر آروم.  یشناس یم که نویرام.  کرده  مجبورش اریخشا حتما -

 که یوقت از خصوص به.  ه بگرد ردردس دنبال  که حرفاست نیا

 .  شده  ترم ومآر کردن فوت رامش و تورج ییدا

 . بوده  یخودکش  که شهیم ثابت دوباره .  ستین مهم واسم -

 . توئه طرف مامان -

  را رامش حد چه تا نهیتهم که دانستیم خوب. کرد مکث فرهان 

  فرهان به را رامش که بود خاطر نیهم به د ی شا. دارد دوست

 نهیتهم دست به را اش یزندگ  تمام روزها آن.  داد دشنهایپ
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  نیا نظرش از و داشت عهده  به  را زیچ همه کنترل.  بود سپرده 

  نداشت رامش به یا علقه نکهیا با.  بود فرهان نفع به ازدواج

 و عشق .  بدهد یمنف جواب نتواند شد باعث اش ییبایز اما

  یگاه!  تسیواقع زیچ همه کردیم الیخ و دیدیم را  رامش اقیاشت

  شتاد رامش فقط که یا  طرفه کی عشق  خاطر به وقتها

 نیا کردیم یسع یطرف از اما.  کردیم وجدان عذاب احساس

  که ییروزها تمام. ببرد نیب از  یگرید یزهایچ  با را منفور حس

 به  حواسش بودند نامزد

 عاشقش بود نتوانسته وقت چیه اما.  بود رامش یها خواسته

 ! باشد 

 ؟ شد قطع ؟ یدار وامصد ،  فرهان -

 : گفت و  کرد باز هم از را شیلبها.  آمد خودش به فرهان 

   ؟ یندار یکار.  برم دیبا من -

  بایز منو.  ستین سپهر.  من ی خونه ایب شام.  دارم چرا -

 . مییتنها

 !   دارم برنامه - 
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 .  ادیب هم ساینک گمیم -

 . گهید وقت هی واسه باشه -

 .  د ی رسیم نظر به دیناام نگار یصدا 

  ادیب طونیش خر از مکنیم صحبت اریخشا با من.  یراحت طور هر

 .   -کنه گوش  حرفم به دی با. عمشم دختر مثل .  نییپا

 !  شهیم حل بالخره  یچ همه.  نکش زحمت -

 یچا از و برداشت وانیل تا دو.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا

 ی قطره  قطره  به.  بود ه شد خودش افکار غرق.  کرد پر دم تازه 

 خاطره  و دیچرخیم رامش فکر  سرش در.  کردیم نگاه  ره یخ یچا

 بطری شکستن یصدا هم  هنوز.  ییکذا شب آن نحس یا

 ! انداخت یم نیطن گوشش  در شراب

 ! د یببخش - 

 عقب به.  برگرداند حال زمان به را او که بود ارغوان یصدا

 زی سا سه اغراق یب هک ییلباسها و دیجد پیت  دنید با.  دیچرخ

  حرف به ارغوان.  دی کوب نهیس  به تر تند قلبش بود  بزرگتر شی برا

 :آمد
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 فکر.  کارم سر برگردم هم نایهم  با تونمیم.  لباسا بابت ممنون -

.  بپوشمشون بتونم بشه خشک یکار ساعت آخر  تا لباسام کنم

 .  دیداد لباس بهم که ممنون بازم

 :آمد فحر به  فرهان که کند گرد عقب خواست 

  ؟ یخوریم یچا - 

 ؟ داغ یچا از بهتر یزیچ چه .  بود کرده  نفوذ جانش به سرما

 که یخوشحال با.  ندیبب را وان ی ل یرو نشسته بخار توانستیم

 : داد جواب نداشت کردنش پنهان در یسع

 !   بشم مزاحمتون  خوامینم آخه - 

 : گفت و گرفت سمتش به را وانهای ل از یکی فرهان

 !  یتسین -

 شده  یگرید آدم واقعا فرهان  که کرد فکر خودش  با ارغوان

 هم ارغوان.  زد رونیب خانه آشپز از دست به لیوان فرهان!  است

 : گفت  حال همان در و افتاد راه  دنبالش

 که ممنون بازم.  خورمیم موییچا ساختمون یکی اون رمیم من-

 ... 
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 !   نیبش -

  نگاهش متعجب انغوار.  نشست ها یراحت از یک ی یرو خودش

 : کرد

 !   باشم نجاهایا نداشتم اجازه  قبل  -

 اتیمحتو از یکم گرفتینم او از نگاه  که  همانطور فرهان

 :گفت و کرد مزه  مزه  را وانشیل

 !  شمیم قائل استثنا برات دارم ؟ یگشتینم استثنا دنبال مگه -

  یکم بود  انداخته دست یرو  که  را سشیخ  یلباسها ارغوان 

 :  گفت و درک جا جابه

 ییجا هی دی با سمویخ یلباسا یول.  استثنا نیا یبرا ممنون -

 .  خونه برگردم شب بتونم که بشه خشک کنم پهن

 .کن پهنشون جا نیهم -

 ...  کارام آخه -

 . فردا واسه بمونه -

 :  دیپرس متعجب ارغوان
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 !؟ چرا -

 .  بدهد اش یذهن یسوالها به یجواب نداشت الیخ فرهان

 ؟ یکنیم مخالفت من با هنوز -

 : تفگ عیسر گشت ینم دردسر دنبال   که ارغوان 

 . اصل !  نه!  نه -

 . کن زونیآو ییجا هی لباساتو برو.  خوبه -

 چون و رفت بال  دوباره  را آمده  نییپا یها  پله ارغوان 

  شیلباسها تک تک کند زانیآو  را شیلباسها کجا دیبا دانستینم

  گرید بار.  شود خشک تا ختاندا بال  ی طبقه یشوفاژها  یرو را

 یکنار مبل  به یا اشاره  دنشی د با نفرها.  آمد نییپا ها پله از

 :  گفت ارغوان یسرتاپا  به ینگاه با و کرد خودش

 ! نجایا نیبش - 

  و گرفت فاصله  یکم ندیبنش فرهان کنار آنکه یجا به ارغوان

  رفتار به  نگاهش فرهان.  نشست مقابلش درست یمبل یرو

!   بود شده  تمام گران  شیبرا حرف از یچیسرپ ن یا.  بود دخترک

  به و گرفت  ارغوان از را نگاهش.  نزند یحرف داد حیجرت اما
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  کینزد  شیلبها به را یچا  وانیل هم ارغوان.  دوخت وانشیل

 هیسا نشانیب سکوت.  دی نوش را اتشیمحتو از یکم و کرد

  شیجا سر یکم.  کردیم معذب  را ارغوان که یجور .  بود انداخته

 : دمآ حرف به قرار یب.  د ی کش یقیعم نفس و شد جا جابه

 . شهیم تموم ساختمون کار هفته آخر تا - 

 : داد تکان سر  ارغوان سمت به ینگاه مین یحت بدون فرهان

 !   خوبه -

  دامونیخر دن یرس محض به که مونده  لیوسا دمانیچ فقط -

 . کنمیم تموم زود اونم

 !  اوهوم -

!   کند  وانهید را دخترک  کوتاه  یجوابها با بود ده کر  دعه  که انگار 

  نشانیب سکوت  گرید بار و کرد  کینزد لبها به را  وانشیل گرید بار

 :آمد حرف به گرید بار ارغوان.  شد برقرار

 .  گرفتم ینبو یآقا از.  ممنون  هم چک بابت -

 ! کنمیم خواهش -
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 زیم یرو را وانشیل.  بود شده  کلفه جوابها نی ا از ارغوان 

 :آمد حرف به و گذاشت اش یکنار

 !   برم تونمیم مزاحمتونم  اگه -

 !  یستین -

 طور هر بود گرفته میتصم ارغوان .  کردینم نگاهش  هم هنوز

 :  اوردیب حرف به را او شده 

 ! شدم مزاحمتون کنمیم احساس!  دیساکت یلیخ آخه -

 ! ساکتم شهیهم -

  بود دوخته مشچ  کدختر به و آورده  بال  را  نگاهش بالخره 

.  بدوزد وانشیل به را  نگاهش دوباره  بود دواریام ارغوان

  تحمل را کردندیم نگاهش ره یخ ره یخ که ییچشمها توانستینم

  ارغوان یوقت!  دی کشیم آتش  به را جانش تمام  که یانگار!  کند

 : دی شن را شی صدا گرید  بار بود شده  فرهان  نگاه  مسخ

 !  ایب کنار  اخلقم نیا با -

 چه ،  دارد یچشمان  چه که کردیم فکر نیا به لحظه  آن انغورا 

  یرگیت در را اش نگفته یحرفها تمام که یانگار ،  یبیعج نگاه 
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  کنار فرهان  اخلق با که نبود یکس او اما!  بود ختهی ر نگاهش

  شی برا دیبا فرهان یرفتارها و  اخلق که یکس  نظرش از.  دیایب

!  اش نده ی آ نامزد ای رشدخت  دوست دیشا!  نبود  او باشد مهم

 که یفرهان از غافل. نداشت ینقش  اش یزندگ در  ارغوان مطمئنا

  عادت او به دیبا.  زدیم چرخ دخترک دادن عادت سرش در

 خانه مطلق  یدی سف نیا به ،  ساکتش شهیهم یزندگ  به.  کردیم

 !   وقتش یب و وقت یتهایعصبان به!  اش

  نفر هشت یجا نموتیم نفره  هی خودم یعنی. ندارم یمشکل من

 .  -بزنم حرف

 :  داد تکان سر فرهان.  ند نشا لب یرو دستپاچه یلبخند 

 !  امیب کنار اخلقت  نیا با تونمیم منم یول!  مشخصه  کامل  -

  کی.  ستین  سخت هم یلیخ اخلقا نیا با اومدن کنار البته -

 .  نمونده  شتریب هفته

  ؟ یچ بعدش -

 . مینیبب رو گهیهمد   کمتر کنم فکر بعدش خب -

 !  کنمینم فکر ینجوریا من -
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 .  گهی د میندار یخاص کار عمل  خب -

 !  ؟ یچ نمونهیب که یزیچ نیا -

 ! یمن ییکذا یزندگ از یجزئ  تو بعد به نیا از د ی بگو توانستینم

.  بکشد رخ به را نشانیب ی تازه  نسبت و کند باز لب توانستینم

 :  گفت عیسر  ارغوان

  آرشم و سردار با الن من!  جاشه سر خب ؟  مونیدوست آها -

  که ستین یاونجور .  نمشونیبیم وقتا یهگا خب یول.  دوستم

 .  تقریبا بود نیهم منم منظور.  نمشون یبب روز هر

 زبان به که یاسام نیا از چ یه.  رفت هم در فرهان یابروها

 ! بود  امده ین خوشش بود آورده 

  ؟  سردار و آرش -

 .  کنم شونیمعرف بهتون دیبا زرو هی.  دوستامن آره  -

 ؟ هست هم  یا گهید کس من جز یعنی -

 چرا شیابروها اصل  ؟ دیپرسیم که بود یبیعج سوال چه نیا 

!  ؟ بود شده  یعصبان نظرش به چرا ؟ بود شده  گره  نطوریا

  به که داشت اخلقها نیا از  دیشا.  شدینم باز  گفتن به دهانش
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 یمنطق لیدل یول ؟ دکریم  حسادت ارغوان یدوستها ی هیبق

 :  گفت گرید  بار انفره ؟  کردیم حسادت د یبا چرا!  نداشت

 !؟ یهست یا گهید کس با یعنی -اس

 :  گفت عیسر ارغوان که بود ده ی پرس حرص پر انقدر را جمله نیا 

 یها بچه از یعنی.  معمولیمن یدوستا سردار و آرش!  نه -

  با من که وگرنه . یاونجور.  دی دید که رو یعل!  على مثل پنیاک

 !  کل  ستمی ن رابطه تو یکس

  بود شده  راحت سردار و آرش  بابت از الشیخ که فرهان 

 : گفت و کرد باز یکم  را شی ابروها

 ! یهست الن -

 : گفت و انداخت بال  شانه ارغوان 

 !  ستم ین واقعا نه - 

.  کردیم انکار ارغوان چرا.  فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

  ؟ بشنود  فرهان زبان از داشت دوست

 .  رفته ادتی مکن  فکر که نگذشته ازش یاونقدر -
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 ! ؟ رفته ادمی یزیچ.  دارم یخوب ی حافظه معمول  من -

 !   روزمونید یحرفا -

 !؟ خب -

  ارغوان به را نگاهش و گذاشت زیم یرو را  وانشیل فرهان 

.  شد تر معذب فقط ارغوان اما.  دیایب حرف به  خودش تا دوخت

 : کرد زمزمه حال همان رد

 ! ؟ دیگیم رو خودمون نیب ی رابطه -

  ،  کردند مکث هیثان چند.  انداخت  فرهان به ینگاه پرسشگر 

 :  آمدند حرف به دو  هر لحظه کی

 !  د ی بش میمعمول دوست شد قرار - 

 !  یبش دخترم دوست  شد قرار -

  بلمقا نفر که ی حرف از اما بودند گفته زمان هم و یناگهان دو هر 

  سکوت.  شدند متعجب بایتقر دو هر بود آمده   رونیب دهانش از

 به یمین.   رفت هم در فرهان یابروها.  انداخت هیسا نشانیب

  که دختر دوست لفظ خاطر به گرش ید مین و ارغوان حرف خاطر
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  دهانش از چطور بود ده ینفهم و بود گانه بچه ی ادیز ش نظر از

 ! آمد رونیب

 :  کرد باز  دهان کرد هضم  را دخترک حرف  نکهیا محض به

 !؟ تمیولمعم دوست من یکنیم فکر تو -

  نظرش از.  کند جمع را بازش مهین دهان توانستینم ارغوان

 نداشت امکان که بود همجنسگرا سخت و سفت آنقدر فرهان

 بتواند 

 دو ها یبعض بود ده یشن که چند هر!   بدهد یشنهاد یپ نیهمچن

  را فرهان یحرفها  لحظه نآ  توانست ینم اما هستند  گرا جنس

 یلیخ زیچ همه  نظرش از فقط!  بدهد ربط یز یچ نیهمچن به

 را حرف نیا یمنطق چه طبق  اصل !او؟ و ایآر فرهان.  بود بیعج

 که انگار.  نطوریهم هم ارغوان.  شد بلند جا از فرهان!  بود؟ زده 

  نیا که بود یوقت از ترسش.  کردیم بیتعق را  فرهان حرکات

 ! شود  بیعج یخشم  به لیتبد کرده  گره  یابروها

 !  ؟ هیچ تو با من ی طهراب بگو گهید بار هی -

 ..  یکارمند  و سی رئ که اولش خب...  خب - 



 

1242 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ! ؟ بعدش -

 ! ؟ یمیصم دوست تا دو - 

.  دیایب رحم  به فرهان دل دیشا  تا بود زده  یسوال را حرفش

  کنار که کند  هضم  توانستینم اصل .  بود شده   جیگ هم خودش

  که دشیم چطور .  بود یفرار مرد نیا از او!  رد یبگ قرار نهارف

 رد؟یبگ قرار کنارش

  را دخترک توانست یم چطور.  دی کش صورتش به  یدست فرهان 

 : برداشت جلو به یقدم  ؟ کند متوجه

 !   یباهوش کردمیم فکر -

 ! هستم  -

  دواریام حد از ادیز خودش هوش به که انگار.  بود  عیسر جوابش

 : آمد حرف به انهفر .  بود

 دوست  دیبا هک یدیفهم  ینجوریا من شبی د یحرفا از -

 ! ؟ یکنیم هم یباهوش یادعا ؟ یباش میمعمول

 اریاخت ارغوان!  بود چسبانده  بودن خنگ ی وصله  او به بایتقر

 شعورش به  بدهد اجازه  نداشت امکان.  داد دست  از را زبانش
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 دیفهمیم و دی رسیم عقلش خودش حد در مطمئنا!  شود  نیتوه

 :  کنند برقرار هم اب یا رابطه ندارد امکان فرهان  طیشرا با که

  باشم داشته  یا رابطه تونمیم یک با  بدونم که رسه یم عقلم انقدر

 نیبهتر هم یکس هر شنهادیپ از مطمئنا.  تونمینم یک با و

 . کنمیم رو شهی م که- یبرداشت

  بود کم قدرن آ نشانیب ی فاصله.  بودند ستاده ی ا هم مقابل حال 

 یسع.  بود  فتهر گ بال  را سرش فرهان دنید  یبرا ارغوان که

  دیکش هم در  ابرو فرهان.  بزند حرف محکم و باشد  یقو کردیم

 : 

 یمعمول یدوست من حرف از برداشت نیبهتر که  شد یچ قایدق -

 ! ؟ شد

 باشه من مثل یکس با تونهی نم شما طیشرا با یکس مطمئنا - 

 !  بکنم یا هگید ی فکرا بخوام که

 ! ؟ چشه من طیشرا -

 اما کرد باز  گفتن ی نشانه به را شانده.  کرد  مکث ارغوان

 تلش از دست و بست را دهانش!  امدین زبانش یرو کلمات
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 نشانی ب نی ا از شتریب نداد اجازه  اما فرهان.  برداشت کردن

 : ندازدیب هیسا  سکوت

 ! ؟ هی چجور من طیشرا گفتم - 

 :  گفت و دوخت فرمان  به را نگاهش  گرید  بار ارغوان 

 ! ستین من گفتن به یازین!  دیدونیم حتما خودتون -

 !  دونمینم - 

 ؟  دیدونی نم خودتون چطور دوننیم همه -

  فکرش که یزی چ آن بود دواریام.  کرد زی ر را شیچشمها فرهان

 گرید بار نداشت الیخ اصل !  نگذرد ارغوان  ذهن از کندیم را

 !  کند بتاث او به را خودش

  دونن؟یم ویچ همه -

  ؟ دیخونینم رو شده  پخش تونرد مو در که ییخبرا اصل  -

  دهن به  دهن که یوگرافی ب و گنیم موردتون در که ییزایچ

  ؟ ده یچرخ

 … نکهی ا ای یمونیم عواقبش یپا و یگیم الن نیهم ای -
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 !   بشنود را اش یبعد دیتهد نکرد صبر ارغوان 

 گهید یکی خبرا ی کننده  پخش ؟ مونبم  عواقبش یپا چرا من -

 !   بوده 

  ؟ یکنیم صحبت  یدار قایدق یخبر هچ مورد در -

  بزند را حرفش راحت گرفت می تصم و کرد رها را  نفسش ارغوان

 : 

  مخالفتون جنس به یشی گرا و  دیی همجنسگرا شما نکهیا خبر -

 .. و دی ندار

 یلمهایف مثل بود مانده  کم  که یآنقدر.  شد یعصبان فرهان

  نیا از شتری ب شی ابروها!  شود  بلند دود شیگوشها از یشنیمیان

 خنگ آنقدر ای ؟ بود وانهید واقعا  دختر نیا. بخورد گره  توانستینم

  هم باز!  است کرده  ثابت او  به را خودش بار ک ی دیفهمینم که

 ! زدیم یلعنت شی گرا  نیا از حرف

  ؟  یدیشن کجا از رو اتیچرند نیا -

 یچ همه تا د یکن سرچ نترنتی ا تو اسمتونو هیکاف!  گنیم همه -

 . دی ونخ ب خودتون رو
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 : برداشت جلو به گرید یقدم فرهان 

  ؟ یکنیم قبول تو بگه یچ هر یک هر یعنی -

 .شدیم تر یعصبان  و یعصبان  فرهان.  کرد نگاهش تنها  ارغوان

 یزیچ چه.  بود  نداده  آزارش وقت  چیه اما بود ده ی شن را عاتیشا

 کننده  ناراحت ارغوان زبان از دنشان یشن حال  که بود کرده  رییتغ

   ؟ بود ه شد

 ! آره ...  گنیم همه یوقت -

 هم قبل  رو  بحث نیا! باشه شده  ثابت بهت کردمیم فکر - 

 !    میداشت

 ! ؟ شدیم ثابت بهم دی با یچجور -

 که.  نکند فکر هم با شانیقبل ی تجربه به کردیم یسع  ارغوان

 ی اندازه  به  شانیلبها.  نبود یخاص ی تجربه ش نظر از البته

  سشی رئ از که چند هر. بود شده  کی دزن هم به زدن  نوک

 با و یا حرفه آنقدر هم خودش  و نداشت ی انتظار نیهمچن

 فکر با اما.  باشد هضم قابل  شی برا زهایچ نی ا که نبود  تجربه

 .  بود کرده  آرام را خودش مردهاست به فرهان شی گرا نکهیا
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 !  تولدم شب -

 خودش اما.  دیگویم را یک و د یگویم چه دانستیم قایدق ارغوان 

 :زد راه  آن به را

 !  ادینم ادمی یزیچ -

 ! ارمیب ادتی که بهتره  دیشا ؟ نه اد ینم ادتی که -

 :  برداشت عقب به  یقدم ارغوان 

 .  دیکنیم صحبت یچ  از دونمینم من -

  ؟ یرفت عقب چرا یدونینم اگه -

 !  گرممه فقط...  هممگر.  ام...  من -

 !   زنمیم حرف دارم یچ از یندویم قایدق و ستین  گرمت دمیشا -

 . ادینم ادمی یزیچ -

 نشون و شی بنداز کار به الن  چطوره !  قویه ات حافظه یگفت -

 !یستی ن پرت حواس کنمیم فکر که  هم اونقدرا یبد

 ؟ پرتم حواس من -

 : کرد جبران را ارغوان ی رفته عقب قدم فرهان 
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  نیا ستمین یراض یلیخ منم.  یدیم نشون یدار ینجوریا -

 !  یذارینم برام یا چاره  اما بدم بهت رو صفت

 :  گرفت فاصله  هم باز ارغوان

  تولدتون اومدم من ادمهی که ییجا تا.  دیگیم یچ  دونمینم من -

 .  رفتم هم زود یلیخ و

 ؟  همین همش -

 !  مربسپ  خاطر  به بخوام که نبود یا گهید زیچ -

 ارمیب ادتی ره بادو یکنیم التماس یدار وجودت  بند بند با انگار -

 ! 

.  رفت عقب به زمان هم ارغوان و برداشت جلو به گرید یقدم

  دیشا!   بود دستپاچه یکم.  نه که ترس البته.   بود ده یترس یکم

  هم سر پشت را کلمات اراده  ی ب که شد باعث یدستپاچگ نیهم

 :   کند فیرد

 اون! ؟ نبوده  اصل  که نی اریب ادمی به نیخوایم رو یزیچ -

  که بود یا  حرفه ریغ و بد اونقدر  دیزنیم حرف ازش هک یزیچ

 … د یندار  یشی گرا من امثال و من به شما  کرد مطمئنم
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 : دی کش هم در ابرو فرهان 

  بودن یا  حرفه ریغ ای یا حرفه  از یچ تو! ؟  یا حرفه ریغ - 

 ! ؟ یدونیم

 شی جا سر  هم ارغوان حال . نداشت حد هک بود  یعصبان آنقدر

 ! گذاشت کنار را اش یدستپاچگ اممت و ستاده یا محکم

 اصل  شما که نهیا مهم.  بلدم ای دونمیم چقدر من ستین مهم -

 ! دی ستین بلد

 نبود که او ریتقص! ؟ زدیم حرف آنطور سشیرئ با که نبود ییپررو

 !   بزند فرح شب آن از پرده  یب که بود شده  مجبور واقع در! 

 !  یبمون حرفت سر آخرش تا دوارمیام -

.  دیجنگیم  تیواقع با و دیدیم یسخت خودتون به انقدر چرا -

 نظرم به و کننیم شونوی زندگ دارن اما شمان مثل آدما از یلیخ

  به کردن اثبات یجا به بهتره  هم  شما.  احترامه قابل انتخابشون

 ! بوده  یا گهید زیچ  انتخابتون که دی کن قبول گرانید

  به نگاهش.  کند ساکت را دخترک همانجا داشت دوست فرهان

 اما.  کند اثبات را خودش گرید  بار توانستیم.  بود  ارغوان یلبها
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  تر  الیخ خوش دخترک.  داشت اجیاحت بهتر یمدرک به نظرش از

 !  کرد قانعش زهایچ  نیا با بشود که  بود یزیچ آن از

 !   رمندا دنی شن یسخنران ی حوصله من -

 ! ؟ شد یچ  دیایم کنار اخلقم نیا با دیگفت -

.  یزنیم یدار درست حرف کنم  احساس که هیوقت واسه اون -

 !  خارجه من تحمل از اییسرا  قصه نی ا وگرنه

  قصه کردم قبول دیهست که  ینجوریهم رو شما نکهیا از - 

 یازین.  دارم  رو مختلف دیعقا رشیپذ فرهنگ  حداقل ؟ هییسرا

 دوست خودم که یزیچ اون به و بدم رییتغ رو یسک  که ستین

 . رمشیبپذ بتونم تا کنم  لشیتبد دارم

.  یکنیم عمل یگفت که یز یچ برعکس یدار قایدق الن - 

 ! ین یبب یدار دوست که  یاونجور منو که  نفعته به انگار

 . نمیبیم رو هست که یزیچ من -

 اشتباه  که بدم اجازه  بهت و باشم صبور تونمیم چقدر دونمینم -

 ! بدم  دست از کنترلمو که نشه یجور دوارمیام!  یکن
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 که دیبش متوجه ینجوریا دیشا !  کنم تیشکا ازتون تونمیم - 

  دست از کنترلتونو خودتون قول  به و دیبگ زور هیبق به دیتونینم

 !   دیبد

  کند اعتراف  خودش به توانستیم ارغوان!  دیخند یعصب فرهان

 بودنش ترسناک از حداقل!  شود ی م تر بایز صورتش خنده  با که

  بود شده  مرگش چه اما.  شدیم تر مهربان که  انگار.  شدیم کم

 : دیغر و داد تکان  را سرش ؟ کردیم  لیتحل را او که

  ؟ زدم یدار خنده  حرف -

 تیشکا یتونیم و رسهیم ییجا به دستت یکنی م فکر که نیهم

 !  - داره  خنده  یکاف ی اندازه  به یکن

 !   نشده  قانون یب هم اونقدرا کتممل نیا -

 من امثال و من رو قانون اما ستین قانون یب یگیم راست -

 از یتونیم اگه!  نکن دیتهد منو زایچ نیا با.  میکنیم نییتع

 بند ییجا  به دستت خونه ن ی ا رونیب وگرنه.  کن دفاع خودت

 !  ستین
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 به بود جذاب که چقدر هر.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

  ازنده رب صفت!   بود یعل با حق .  بود اخلق گند هم اندازه  نامه

 .  بود کرده  انتخاب او یبرا یا

  کنهینم عوض رو یزیچ نیا اما دیداد بهم که یدرس  از ممنون -

 ! 

 ! کنم یا معامله هی  باهات چطوره  -

 ! ؟ بدم تله به  دم دیبا چرا - 

 ! یکن  یزندگ یبتون نکهیا خاطر به -

  ؟ دینکیم دمیتهد -

 من با نبود.  کن نگاه  ییطل  تیموقع به عنوان  به بهش -

 !رمیگیم  نظر در زه یجا برات دارم.  شهینم یکس هر نصیب

  منزجر یخودخواه همه نیا از.  انداخت نیچ را صورتش  ارغوان 

 او نقص یب ی خنده  و چشمها و چهره  از  دی شا.  بود شده 

  اخلقش با یر جو چیه  توانستینم مطمئنا اما باشد آمده  خوشش

 ! د یایب کنار
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 رو لطفتون ن یا دونمینم واقعا.  دینکیم یولخرج دیدار یلیخ -

 !  دارم براتون یشنهادی پ هی اما!  کنم جبران دی با یچجور

  هنوز که البته.   بردیم لذت کشمکش نیا از حال  که انگار فرهان

  به یعصبان بود  داده   اش بوسه به که یا حرفه  ریغ صفت از هم

  شی ارب دختر ن یا با صحبت انقدر چرا دانستینم اما.  دیرسیم نظر

 . است جالب

 ! ؟ یشنهادیپ چه -

 چه که ره یم ادمی و رونیب رمیم خونه نیا از الن نیهم من -

 . می زد ییحرفا

 !؟ یکنیم من به یلطف چه کار نیا با -

 :  آمد حرف به یبدجنس  با ،  زد یشخند ی ن ارغوان 

 دوست مطمئنا.  کنم فراموش رو تونتولد  شب کنمیم یسع -

 !   بمونه ذهنم  تو اتفاق اون ی تجربه یب و بد ی خاطره  دی ندار

 چطور اصل .   برد ادی از را دخترک بودن نیریش  گرید  بار فرهان

  ترس حس ؟  بزند را حرفها آن و ستدی با مقابلش کردیم شجاعت

 ! ؟ بود رفته کجا وحشتش و
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 آرام که کرد  را تلشش نهارف .  برداشت عقب  به یقدم  ارغوان

 .  بماند

 تونمیم یبعد  خوب یها تجربه با رو بد یاه  تجربه معمول  -

 ! یریبگ کم دست دی نبا موییتوانا نیا.  کنم پاک

 !  برم بهتره  کنم فکر -

   ؟ یدیترس -

 بود مطمئن که انگار.  کردیم  خطر احساس فقط.  بود ده ینترس

 که یا لحظه درست ! دشو ینم  ده یکش یخوب یجا  به حرفها نیا

  اصول !  بود شده  مانیپش شحرف  از بود کرده  ی عصبان  را فرهان

  دیبا فرهان مقابل اما!  کردیم فکر زدن حرف از بعد شهیهم

 ! کردیم جمع شتر ی ب را حواسش

 !  نه -

 .  کرد پر را نشانیب یخال یفضا تمام و برداشت قدم دو فرهان

 .  گهیم گهید زی چ هی چشمات -

 !  دیکنیم رکف ه اشتبا -
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  نزند تند تند اضطراب از کردیم تلش.  دیلرزیم چشمش  مردمک

 !  دقیق  ،  ق یعم ،  کرد  نگاهش فرهان. 

 بیع کارام که ادینم خوشم!  ستم ی ن یریپذ انتقاد آدم ادیز من -

 !  باشن داشته یرادیا و

 ! ؟ خب - 

  خودمو کنم یسع و بدم بهت یمنطق شنهادیپ ه ی خواستیم دلم

 . -ینذاشت اما.  بشناسونم بهت هستم  که اونجور

 نمونیب یز یچ قراره  ؟ دیدیم زحمت خودتون به انقدر چرا - 

  باشه؟

 !   هست توافقمون طبق  -

  خواسته  شما که یزیچ با من!  کردمیم یا گهید فکر من -

  حرفتون از خودم برداشت با واقع در.  نکردم موافقت دی بود

 !   کردم موافقت

  یداد حیترج اما.  یبپرس و یکن استفاده  صتر ف از یتونستیم -

 ! یکن موافقت من  اب بسته چشم

 .. من -
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 کردیم نگاهش چشمها آن با یوقت چرا بود آمده  بند زبانش

  دیبگو و کند دفاع خودش از توانستینم چرا ؟ آمد یم بند زبانش

 تا  که

 آن یرو او که یاسم هر و رابطه و یدوست نیا مخالف  اندازه  چه

 !  تاس گذاشتیم

 

 گرید بار.   اددن  او به را شتریب زدن پا و دست ی اجازه  فرهان

 : آمد حرف به خودش

 رو انبریم راه  مجبورم حال .  ادینم خوشت یمنطق راه  از انگار -

 ! آسونتره  منم یبرا.  میرسیم جهینت به عتریسر !  کنم انتخاب

  تند قلبش.   بود دوخته فرهان یچشمها به را  نگاهش ارغوان 

 یحت. تنداش رفتن ییتوانا.  بود ده یچسب نیزم به  شیپاها.  زدیم

 ! امدین کمکش به هم زبانش

  ارغوان صورت  مقابل صورتش  که یا اندازه  به.  شد خم فرهان 

  دخترک دل به شتریب یکینزد ترس  که یا اندازه  به.  ردیبگ قرار

  آنقدر صورتش.  کرد مکث!  نزند قلبش یا لحظه و فتدیب
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  را ارغوان ینیب یا لحظه یبرا  اش ینیب کو ن  هک بود کی نزد

 یگرما از دم  آنوقت بود بسته خ ی دخترک ینیب پوست . کرد لمس

.  شد ره یخ ارغوان یلبها به و آمد نییپا نگاهش! ؟ زدیم هوا

 به یقدم و  فتدیب کار به ارغوان یپاها تا بود یکاف نگاه  نیهم

  دستش نهافر  ردیبگ فاصله ی لیخ آنکه از قبل اما.  بردارد عقب

.  برگرداند اول یاج به را او و کرد حلقه ارغوان کمر دور را

  هر از داشت قصد  که انگار.  بود مانده  هوا یرو  ارغوان یدستها

 یرو را مشتش موقع به بود  نتوانسته اما کند اجتناب یتماس

 همان به.  کند جدا خود از را  او و اوردیب فرود فرهان ی نهیس

 جا همه که  انگار!  بود مانده  بال  شیدستها  شده  خشک حال

 ینم یا جنبنده  چیه از ییصدا که انگار.  بود شده  برقرار سکوت

  بود ارغوان ی  عجولنه و تند ینفسها یصدا  بود چه هر.  آمد

 تا یا لحظه دخترک  مردد نگاه .  بود کرده  پر را  فرهان گوش که

 که رگاان.  آمد بال  بلفاصله و آمد نییپا فرهان یلبها یرو

!   است مممص اندازه  چه تا  که بخواند نگاهش از داشت الیخ

  یبرا نیهم...  کمتر را فاصله و کرد کج یکم  را سرش فرهان

 .. بود یکاف  ارغوان یچشمها شدن بسته
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  یلبخند.  گذراند نظر از را ارغوان صورت جز به جز فرهان نگاه 

 یا وه ی م یبو.  بود کرده  خوش جا شیلبها ی گوشه نادر

  یرهاطع نی تر گران از یکی که  انگار.  دیکش ه یر به را رکدخت

  توانستینم ،  شد مسخ یا لحظه.  کردیم استشمام را یسیپار

  از ارغوان ی شده  محکم یپلکها.  دهد نشان خود از یحرکت

  فرهان از چرا ؟ دینکش عقب را خودش چرا.   دیلرزیم اضطراب

 !؟  کردینم فرار چرا اصل  ؟ نشد دور

  بدهد هیهد  خودش به را دخترک یلبها ینرم کهآن زا قبل 

 : کرد زمزمه

 ؟ یبست رو  چشمات که یترسیم یزیچ از - 

  به نگاهش.   شد باز هم از ناباور و مکث با ارغوان لرزان یپلکها

  چه که بخواند ش یچشمها از توانستینم.  خورد  گره  فرهان نگاه 

!   ستیچ یبعد قدم دیفهمینم!  است انتظارش در یزیچ

 نشست فرهان یها شانه یرو و شد سست اراده  یب شیادسته 

 درست اما. بخرد شیها هیر یبرا  تازه  یهوا و  بزند پس را او ات

 :  دیشن را فرهان یصدا شد ها شانه بند شیدستها که یا لحظه
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 یبرا ترست  پس ؟ همجنسگرام من که یستین مطمئن مگه -

 ه؟یچ

  هم داننچ که کند اعتراف لحظه همان توانستیم ارغوان 

 به فرهان  صورت که لحظه همان که انگار!  ستین مطمئن

 نی ا شاتیگرا  به نسبت یبیعج  درک به بود ده ی چسب صورتش

 فرهان نگاه  و  شد  باز مهین شیلبها!   بود ده یرس مقابلش  ی بهیغر

 :  دیخر جان به را

 !  بسه -

  نبود یکاف فرهان دادن تکان یبرا  اما داد شیانگشتها به یفشار

 فاصله یکم  را صورتش و گرفت  عمق  فرهان لب کنج خندبل. 

 . داد

  ؟ کردم یکار مگه ؟ بسه یچ - 

  او به فرهان اما گشتیم لغات دنبال .  ماند دادن  جواب از ارغوان

 : کرد زمزمه..  نداد امان

 ... یول نکردم یکار هنوز -
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 و دوخت او صورت به را نگاهش گرید بار ارغوان.  کرد مکث

 :  آمد حرف  به شجاعانه

 !  ستین مهم برام شاتتونی گرا -

 ! یکنیم موردم در یفکر  چه که مهمه من یبرا اما -

 به سرش در بارها  و بارها.  بود فرهان یلبها به  نگاهش دخترک

  دادیم یدلدار  را خودش و کردیم فکر اولشان ییکذا ی بوسه آن

  فرهان گرید  بار تا!  است فی ضع شی نما کی نهایا ی همه که

 قتیحق نیا  مقابل در چرا دانستی نم!  کند اثبات مثل  را خودش

  شیتهایجذاب و  فرهان نداشت ال یخ دیشا!  کردی م یپافشار انقدر

  را خودش متفاوت شاتیگرا  الیخ با!  ندیبب هست که آنطور را

 بر اراده  یب  را بود ده یچرخ سرش  در که یفکر!   دادیم بیفر

 :  آورد زبان

  به قدرتتونو قراره  که اونا از.   فتونهیضع یشاینما از یکی نمیا -

  یکارا گهید  من!  هیک ایآر خان فرهان کنه ثابت که ! بکشه رخ

 ! شدم حفظ از کم مدت نی ا تو شمارو
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 یب یها طعنه یحت.  بود آمده  خوشش دختر نی ا از فرهان

  در!  ردیبگ نوشکفته احساس ن ی ا از نفس توانستینم هم امانش

  لذت پر لمس ن یا نداشت الیخ . دی خچریم دخترک یلبها سرش

  نگه را دخترک لحظه آن تا توانستیم رمگ.  بدهد دست از را

 و  دارد

  اثبات او به را  زیچ همه خودش  الیخ به ؟ بگذرد کنارش از ساده 

.  کردیم بیترغ کار نیا به  را او یحس قلبش در اما کردیم

 !  ینشدن انکار یلیم و کشش

.  برگشت اش یقبل حالت  به و کرد خم یا  لحظه را سرش 

  آنقدر ارغوان بار نیا!  ری گ نفس همانقدر.  کی نزد همانقدر

 که شیلبها.  ببندد را شیچشمها نتوانست یحت که شد ریغافلگ

 که انگار.  آمد بند  یا لحظه نفسش کرد برخورد فرهان یلبها به

  ی بوسه!  رفت  بدنش از جان و افتاد کار از لحظه همان قلبش

  چیه!  بود خشنش شهیهم ظاهر خلف رب  نهافر آرام نرم

  فرهان عطر ی بو.  نداشت قبلش ی دفعه ی به تجر  به یشباهت

  وجود ی خلسه از شیچشمها که یا لحظه. کرد پر را اش شامه

 خمار یپلکها و آمد خودش به  بلفاصله رفتیم هم یرو فرهان
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  فرهان ی شانه یرو که ییدستها و کرد باز هم  از را اش شده 

 ئنامطم. کرد دور خود از را او و آورد در حرکت به را بود مانده 

  کی توانستینم ارغوان نداشت رفتن عقب  قصد فرهان اگر

  فرهان تینها در بود که چه هر اما.  بدهد تکان را او هم سانت

 یصدا.  گذاشت جا بر مبهوت  و مات را دخترک و گرفت فاصله

 :  دیرس  ارغوان گوش به  بمش و جذاب

 ! ینشناخت منو هنوز!  یریبگ پس رو حرفت دی با مکن فکر -

 به فقط ارغوان.  بود کرده  ریاس را دخترک کمر  هم  وزنه  دستش

  نفس.  دیایب   خودش به تا خواستیم زمان هی ثان چند ی اندازه 

 یرو را  دستش بلفاصله و فرستاد رونیب را اش شده  حبس

 بعق.  کرد آزاد کمرش دور از را آن و گذاشت  فرهان  ساعد

  اهدوخینم دانستیم فقط.  بود  شده  جیگ که انگار.  رفت عقب

  فرهان. ندیبب را  او نداشت دوست!   باشد او مقابل هم لحظه کی

  برد فرو بیج در را شیدستها است فتاده ین یاتفاق چیه که انگار

 نگاهش دخترک اما.  زد زل ارغوان به یشگیهم ژست با و

 یبرا یراه دنبال .  شدینم باز  گفتن به دهانش.  بود شده  عوض

 و بدود ها پله تمس به  عیسر  توانستیم. گشتیم رفتن



 

1263 
 

 مهرسا .  مسلخ

  نقشه نیبهتر مطمئنا.  بزند رونیب خانه از و بردارد را شیلباسها

  شیپا مقابل  یگرید راه !  بکشد توانستیم لحظه آن که بود یا

  فرهان توسط  که کند مرور خودش با توانستینم یحت!  نبود

 !  رفتیم دیبا فقط! است  شده  ده ی بوس

  فرهان.  دیچرخ  ها پله سمت  به بار نیا و داد ی تکان شی پاها به

  را دخترک یفکر خط که انگار و کرد دنبالش نگاه  با یکم

  به ارغوان.  افتاد راه  به دنبالش آهسته ییقدمها با باشد خوانده 

  با و رفت شیلباسها سمت به بلفاصله .  بود ده ی رس ها پله یبال 

 شتریب حال .  برداشت  را آنها شدینم جور و جمع اصل  که یافکار

 ! بود شده  معذب یگر ید زمان هر از

  کاش!  است دار تب و شده  متورم شیلبها کردیم احساس 

 ! کند یمخف آن  ریز را خودش و اوردیب ریگ پتو کی  توانستیم

  نیا.  بود نیهم  کند آرامش لحظه آن توانستیم که یزیچ تنها

 آن یحت حال .  بود کرده  یخرابکار یگرید وقت هر از شتریب بار

 اصل .  نداشت فرهان مقابل در را کردیم حس قبل  که یراحت

 آن از و کند تن به را سشیخ  یلباسها زودتر  خواستیم دلش

  چقدر.  دیکشیم خجالت هم یکم و بود معذب.  کند  فرار خانه
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  از!  بود زده  حرف سشیرئ یجنس شاتی گرا  مورد در پروا یب

 یعصبان هم  فرهان از که خودش از تنها نه حال ! بود حماقتش

  همان اول از چرا اصل  ؟ بود  یکردن اثبات جور  چه نی ا!  بود

!   ندازدین اشتباه  به را هیبق تا دینبوس  را عهیشا نیا ی کننده  پخش

  در  را ذهنش  همه از شتریب که  ییپرستو و زرد اخبار نیا به لعنت

 !  بود کرده  فرهان یلعنت شی گرا  نیا ریگ

  شدنشان خشک یبرا توانستینم اما.  بود نمدار هنوز شیلباسها

  شیلباسها تا رفت  فرهان اتاق سمت  به مردد ارغوان.  کند صبر

  او به را خودش فرهان ببندد را  در نکهیا از قبل.  کند ضی تعو را

  حرص را دخترک که بود شده  او نوبت حال .   شد  وارد و رساند

  ردیبگ را اش یلعنت اصرار آن تمام امانتق بود قرار  ینوع به. بدهد

! 

 !  میتر راحت نجایا منم نظر به.  یکرد یخوب انتخاب -

 :  گفت عیسر  ارغوان

 ؟ رونیب یبر شهیم -

 !  نه - 
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  اتاق به راست کی  که بود  شیحماقتها از گرید یکی هم نیا

 خانه به راحت  آنقدر یعاقل دختر  کدام اصل !   بود آمده  خوابش

 کار از دم ؟ کردیم تن به را او یلباسها و ترف یم شسیرئ  ی

  تیرعا  حدود و حد فرهان از بدتر خودش و زدیم یا هحرف

 امثال و او به فرهان که دادیم  بیفر  را خودش هم  مدام! کردینم

 !   ندارد یشی گرا او

!   هیا شهیکل یادیز العملت عکس  ؟ یکن فرار یخوایم واقعا -

 ! ازت  داشتم خلقانه زیچ هی انتظار

 !  رونیب برو -

  نبود یزیچ نی ا.  دیدزدیم ممدا را شیچشمها.   کردینم نگاهش 

 : کرد باز لب و ماند شیجا سر.  بخواهد فرهان که

 !   رونیب برو به  مید یرس رونیب  دیبر  از حداقل.  ه یخوب شرفتیپ -

  که بدهد نجات را خودش و  شود رد کنارش از  خواست ارغوان

 :کرد سد را راهش فرهان

 ؟کجا -

 .  برم خوامیم -
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 . بزنم حرفامو تا یمونیم اجنیهم.  زوده  رفتن واسه کمی -

 . نمونده  یحرف - 

 مطمئنا من.  شد مشخص یچ همه الن!  مونده  که معلومه - 

 !  یکرد احساس  وجود تمام با نویا توام.  ستمی ن همجنسگرا

 !؟  کنم قتیتشو - 

  کم!  بود ده م آ رونیب دهانش از اریاخت یب و یعصبان  حرف نیا 

.  بود ده یرس یعصبان حالت به دستپاچه و  جیگ حالت از کم

  توانستینم که بود  ادیز آنقدر نامعقولش کار و فرهان از خشمش

 !  بزند شده  حساب را شیحرفها و  کند فکر درست

 ام گهید یهنرا که یوقت واسه گذاشتم  رو کردنت ق یتشو.  نه - 

 ! باشم داده  نشونت رو

  ارغوان به فرهان خواب اتاق  در حضورشان و سش جن بد لبخند 

 و دیکش هم  در را شی ابروها!  کند یخوب یفکرها دادیمن اجازه 

 : کند یینما  قدرت یکم داد حیترج

 . یبکن یخواست که یکار هر و امیب کوتاه  ستین قرار من - 
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.   نبود مانیپش خودش ی کرده  از چیه که انگار.  دی خند فرهان 

  آن که یآنقدر.  بود کرده  شارژش حد از شیب سه بو  آن که انگار

  شدی نم محو صورتش یرو از هم لحظه کی بی عج و درنا لبخند

! 

 !  ادیب کوتاه  مقابلم در یکس ندارم دوست منم.  خوبه - 

 ؟ کنمیم یباز باهات دارم یکنیم فکر -

 :  برداشت سمتش به یقدم فرهان 

 ؟ یهست یعصبان یچ از -

  ؟ واقعا ؟ یدونینم -

  هیچ نمدوینم که هیقض نیهم به  یدزدیم هم رو نگاهت نکهیا -

 ؟ کنهیم دایپ ربط

 : دی دزد فرهان از نگاه  هم باز و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 !  برم خوامیم - 

 ! م ید ینرس  جهی نت به هنوز -

 ؟ می برس دیبا یا  جهینت چه به -



 

1268 
 

 مهرسا .  مسلخ

  غوانرا یموها.  شد  قفل دخترک فراری نگاه  به فرهان نگاه  

  صورت.  نداشت یچندان شیآرا هم صورتش. بود سیخ و فتهشآ

  سرخ اما شیلبها.  زدیم یدیسف به شتریب یکم ما سر از دشیسف

  خودش ی بوسه اثرات از دیشا.  بود شده  یگری د وقت هر از تر

  دخترک صورت یرو  را خودش از یرد توانستیم نکهیا از.  بود

 تیمالک و تقدر  سسا اح شهیهم مثل.  داشت یخوب حس ندیبب

 هنوز حداقل.  نداشت او به یتعلق  ارغوان نکهی ا از غافل! کردیم

 !  بود نکرده  دایپ او به یتعلق

 کاریچ بعدش بوسنیم رو گهیهمد یوقت بزرگ آدم تا دو -

 ! می دینرس اون به هنوز ؟ کننیم

 که یمختلف احساسات خلف بر  و کرد زی ر را شی چشمها ارغوان

 را شیچشمها بار نیا ،  باشد رت ری ز هب سر  کردیم مجبورش

 : دوخت هانر ف صورت به میمستق

 ...  حرف نیا...  حرف نیا - 

  به را حرفش بودن زشت عمق  تا گشتی م یا کلمه دنبال

  که هدفش یب یلبها به دقت با هم فرهان.  بکوبد صورتش
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 مورد ی کلمه هم تینها در. کردیم نگاه  شدیم بسته و باز مدام

 : کرد  ادیپ را نظرش

 ! کنندست منزجر یل یخ حرفت نیا -

 : کرد باز  لب یخونسرد  الکم در فرهان 

  منزجر برسم یا جهینت هی به بخوام انیجر اون از بعد نکهیا - 

 یهست یا گهید زیچ منتظر! ؟ گذره یم یچ ذهنت تو ؟ کنندست

 ؟

.  بود انداخته دستش فرهان مطمئنا.  شد گرد ارغوان  یچشمها

  ؟ دیرسیم نظر به حال سر انقدر که  بود شده  چه

 !  نطوریا که! آها -

 :  رفت مطلب اصل سر راست کی  فرهان 

 .  یکن فکر که دمیم فرصت هی بهت -

   ؟ مورد چه در -

 !   خودمون -

 !  برم نجایا از الن نیهم خوامیم من -
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 ! یریم بگم من وقت هر -

  شک داشتم کم کم.  یبرگشت خودت اصل به شکر خدارو 

 ییزورگو  و  یدیم دستور که نی هم!  یخودت واقعا که دمرکیم

 !  شهیم راحت المیخ - یکنیم

 .  نداشت یچندان تیاهم شیبرا. گرفت ده ینشن را  حرفش فرهان 

 !  یکن قبول خودت کنار منو و یکن فکر دمیم یفرصت هی بهت -

 به یازین چه گه ید کنم؟ قبولت حتما که مجبورم اونوقت آها - 

  ؟ ه دار کردن فکر

 !  رمیبگ پس حرفمو  تونمیم!  نداره  منم نظر زا -

  اش آشفته یموها تینها در و  دی کش صورتش به  یدست ارغوان 

 : گفت کلفه. زد کنار صورت  یرو از را

 !   کنم فکر خوامیم!  خوبه نه - 

 ! بگردد حل راه  دنبال به یروز چند شدیم باعث حداقل

 . یدار فرصت روز  سه!  باشه - 

 ! ؟  روز  سه همش -



 

1271 
 

 مهرسا .  مسلخ

 حرف نیتر   نهناجوانمردا انگار که بود ده یپرس تعجب با یجور

 : کرد تکرار خونسرد فرهان.  بود ده یشن را ممکن

 !  روز سه فقط - 

 !  کمه -

 .  نداره  چونه یجا!  کافیه -

 !   شهیم  خودت حرف تهش.  کنمیم بحث چرا من اصل  -

  با نظرش از اصل .  بود برده   ادی از را افعال بستن جمع کل به

 نظر به مسخره  گفتن " شما " همه آن داشتند که یطیشرا

 !  دیرسیم

 !  خوبه -

 : دیدزد او از را نگاهش گرید بار ارغوان

 !  برم خوامیم -

 ینگاه و مکث با و انداخت ارغوان یلباسها  به ینگاه فرهان

 عوض را شیلباسها تا زد رونیب اتاق از بود شده  دار کش که

  را شیچشمها  و بست را در نارغوا نشرفت محض به.  کند

  بود بهتر دی شا ای! ؟ بود کرده  چه.  گذاشت  هم یرو کلفه
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  را اتفاقات بود نتوانسته هنوز! ؟  بود کرده  چه فرهان که دیپرسیم

 فکر بهتر توانستیم دیرس خانه به شیپا یوقت  دیشا. کند هضم

 !   کند

.  کردیم تشیاذ مانتو سییخ هنوز.  بود شده  عوض  شیلباسها

 ها پله از !   بماند آنجا هم گرید ی لحظه کی  نداشت الیخ اام

  رفتن قصد ستی ن فرهان از ی خبر که الشیخ  به و رفت نییپا

 از که یحال در و شد سبز مقابلش لحظه همان اما.  کرد

 :  گفت زدیم رونیب  آشپزخانه

 . رسونتتیم فرخنده  -

 .  رفتمیم خودم.  نبود یازین - 

 صورت به کمتر  تا کند گرم را  دشخو  سر درکی م یسع ارغوان 

  به را خودش که  بود مصمم اما فرهان. ندازدیب نگاه  فرهان

 رفت کشینزد!  نخواهد او اگر یحت کند لیتحم  دخترک یزندگ

 و آورد بال  را سرش.  گذاشت او ی چانه  ریز  را دستش و

  همان در.  خورد گره  او یچشمها به اراده  یب دخترک یچشمها

 : زد لب حال
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 !  باشه ادتی!  بالست نیا من یماشچ -

 ؟ یکن مشخص تو دیبا ممنگاه جهت -

 !  بمونه ادتی نمیا.  کنمیم مشخص من رو یچ همه -

  باز را در قفل.  برداشت قدم در  سمت به و کرد رها را اش چانه

.  بزند رونیب خانه از ارغوان تا ماند منتظر  یا گوشه و کرد

  حرف به برود آنکه  از لبق و داشترب در سمت به  یقدم  دخترک

 :آمد

.   بود یخوب هیتنب یلیخ که بگم دی با بود هیتنب نایا ی همه اگه -

 ! کنم  تیرعا رو  نیقوان گهید خونه نی ا تو حداقل که مونهیم ادمی

  ؟ کنم هتیتنب روش نیهم به یکنیم بمیترغ یدار - 

 و ناراحتم یکرد که یکار نیا از چقدر که بگم خوامیم -

 !  مونهیم ادمی شهیمه

  یخوش که داشت یحق چه ارغوان بود یراض یزیچ از او یوقت

 خودخواهانه  فرهان ؟ کند خراب یمعن یب یناراحت نیا با را اش

 : کرد باز لب

 !  بمونه ادتی خواستمیم منم!  خوبه - 
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  دنیفهم از دیناام تینها در و کرد   نگاهش هیثان  چند فقط  ارغوان

  پشت خانه در شدن  بسته ضمح  به.  تگذش  او کنار از حرفش

  که یفشار از ش ی پاها.  کرد رها  را اش شده  حبس نفس سرش

  بود  خراب حالش.  بود افتاده  لرزش به  بود کرده   تحمل مدت نیا

 یحت!   ناراحت ای است خوشحال لحظه آن دانستینم و

  ای ؟ بزند  پرستو به یحرف د ی با دشیجد اتیکشف  از دانستینم

  د یبا.  شدینم بسته دهانش مطمئنا! ؟ کند  دفن دل در را زیچ همه

  اتاقک سمت  به!   ستین همجنسگرا فرهان که گفتیم پرستو به

 شده  هماهنگ یتلفن فرخنده   با قبل از که انگار.  رفت ینگهبان

 :  گفت  و زد لبخند ارغوان  دنید محض به چون بود

 !   خونه می بر.  آوردم ساختمون اون از رو لتیوسا و فیک -

  متما. گرفت فرخنده  دست از را  اش کوله و داد  نتکا سر  انارغو

  به یجواب ارغوان اما بود زده  حرف نفس کی فرخنده  ری مس طول

 به کردیم احساس  که بود پر ذهنش آنقدر.  داد ینم  شیحرفها

!   دی نبا که دیآ  یم زبانش بر ییحرفها کند باز دهان آنکه محض

  سوگل و ستورپ به فقط البته.  داشتیم نگه راز  مثل را همه دیبا

 را آن از یکم  گرفتیم تماس  هم مژگان اگر دیشا.  گفتیم
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  یحرف ایدر به که خوردیم قسم اما.  کردیم فی تعر هم او یبرا

.  شد اده یپ نی ماش از یسرسر یخداحافظ با.  دیرس  خانه به!   نزند

  فرخنده   مشکوک یها نگاه  متوجه یحت که بود حواس یب آنقدر

 و حواس یب  همانقدر.  رفتیم راه  اابره یرو که  انگار نشد هم

 آنقدر.  بود نشسته خانه در دم  یقادر  خانم شهی هم مثل!  گنگ

  کی.  نداد هم او یحرفها دل  به دل یحت که بود حوصله یب

  سر پشت را او یصدا و گرفت  شیپ در را خانه  ریمس راست

 یلبخند با و آمد  استقبالش به آرزو  ورودش محض به.  گذاشت

 : گفت بود کرده  خوش جا لبش یرو  روزها نیا که

 . ینباش خسته -

 را مادرش یحت.  انداخت آرزو  آغوش در را خودش راست کی 

 افتاده  یاتفاق دخترش یبرا که  الشیخ به آرزو.  کرد شوکه هم

 :  د ی پرس نگران و شد محو لبخندش

 . مادر نمتیبب ،  ارغوان ؟ شده  یزیچ -

  که کرد شکر را خدا.  دیکش   شآغو در تر تنگ  را او ارغوان

.  است شده  خشک دارش  نم یلباسها ریمس طول در حداقل

  یفکر هر از  را ذهنش یا لحظه! کردیم شک  آرزو حتما وگرنه
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  برات فقط دلم...  خوبم -:  گفت وار زمزمه تنها و کرد یخال

 .   بود شده  تنگ

 :  کرد  نوازش را کش دختر کمر.  شد راحت الشیخ آرزو

 .  شدم جون فصن!  لوس  ی دختره  -

  مادرش از که داد تیرضا تی انه  در و ماند حال همان به یکم

 :   دیپرس بلفاصله.  شود جدا

 ؟  نزد زنگ بابا -

 انقدر نداشت سابقه وقت چیه.  ستین ازش یخبر وال  نه

 نذاشته هم یارتباط راه  هی.  می باش خبر یب ازش مدت یطولن

 !   گردرب  شد داخترپ بدهیات  میبگ بهش- که برامون

 . زنهیم زنگ روزا نیهم -

  ؟ بندازم سفره  ؟ یخوریم شام.  شال یا -

 .  بخور تو.  ستمی ن گرسنه من -

  ی کافه یرفت باز ؟ یخورد یزیچ ؟ ینباش گرسنه شهیم مگه -

   ؟ یکرد ریس آشغال  و آت با رو خودت پسره  اون
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 .  رمیس خوردم ادیز ناهار -

.  نداشت شیحرفها و او به یه توج  ارغوان اما کردیم غر  غر آرزو

 تخت یرو را  خودش کرد عوض را شیاسهابل  نکهیا محض به

  قبل ساعت چند  به فکرش اما.  ماند سقف به نگاهش .  انداخت

 :  کرد زمزمه خودش با.  برگشت

 ! ؟ داره  دوست منو یعنی -

.  گذاشت لبها یرو را شیانگشتها!  بود ممکن  سوال  نیبتریعج

 یبرا. کرد لمس را اش شده  خشک یلبها شیسرانگشتها با آرام

.   برگشت عقب به دوباره  انگار و بست را شیچشمها یا لحظه

 به را او یلبها اش ینرم که ییلبها و فرهان ی شده  کج سر

  از یخوب به مطمئنا!   نبود اول بار به هیشب اصل .  بود گرفته یباز

 و ق یعم آنقدر اش بوسه یحت!   بود آمده  بر خودش اثبات پس

  بد را حالش  ای!  دبرس  نظر به کننده  منزجر که  نبود هم بیعج

 ی اندازه  به  که انگار!  کند کار چه دیبا  دانستیم که انگار.  کند

 ! بود  کرده  بوسه  نیا خرج را  اش تجربه یکاف

.  گرفت  آغوش در و برداشت را تختش یرو  کوچک  کوسن

  صدا به لشیموبا دکریم فکر افتاده  اتفاق به که  یا لحظه درست
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 به سر.  شد  رها دستش از  کوسن و دیپر جا  از بایتقر.  آمد در

  خودش با.  زد چنگ را آن  بلفاصله.  گرداند لشیموبا سمت

 : کرد زمزمه

 حتما!  یکنیم فکر یزیچ  نیهمچ به یدار شهینم باورم - 

 !  یشد  وونهید

 لحظه آن  کرد احساس.  فرهان نام و افتاد صفحه به چشمش

  داشت الیخ  که انگار!  است کرده  رد را فیخف ی سکته کی

  اش هیثان هر ،  را اش لحظه هر!   کند ری تسخ را  اش یزندگ متما

 :کرد زمزمه  ارغوان!  را

 ! ثیخب روح هی مثل - 

 .   کرد باز را فرهان غامیپ و شد گره  هم  در شی ابروها

 .دنبالت امیم ۷ ساعت شب فردا -

 :  شتو ن شی برا و فرستاد رونیب کلفه   را نفسش 

 . باشم کار  سر ستین قرار!  خونم من و لهیتعط  روز فردا -

  پیتا حال  در که دید را فرهان بلفاصله و شد ده ید غامشیپ 

 : دینکش طول ادیز انتظارش.  است کردن
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 !  رونیب میبر شام یبرا قراره  - 

 !  کنم فکر روز سه بود قرار کنمیم فکر - 

 !  ؟ شهینم گشنت نکرد فکر موقع.  کن فکر - 

  اش یشوخ حتما !  بکوبد رواید   به را سرش بود  مانده  کم ارغوان

 : نوشت شی برا.  بود گرفته

 ! کنم فکر  درست که خوامیم فضا من -

 

 بود توانسته الشیخ به.  امد ین یجواب اما شد خوانده  غامشیپ

 داشت الیخ که یا لحظه درست اما.  کند قانع  را فرهان

 :  خواند را  مشغایپ ذاردگب  کنار را  لشیموبا

 !   خوش شب!   باش حاضر ۷ ساعت  سر فردا -

 کجا تا!  بپرسد ینظر او از نکهیا بدون.  بود داده   دستور هم باز

 یزیچ نیهمچن اصل ! ؟ کند لی تحم او به را خودش داشت الیخ

  غر حرص با و دی کوب تخت ی رو را لشیموبا! ؟ بود ریپذ امکان

 : کرد غر

 ! معنا تمام به ی وونهی د هی!  وونستید  اواقع مرد نیا -
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                  ** 

.   بود دوخته  ارغوان به را نگاهش شده  گرد یچشمها  با  پرستو

 که یزیچ  دانستینم.  نداشت نانیاطم شی گوشها به اصل 

 لب شد تمام که  شیحرفها بالخره !  ستیواقع حد  چه تا شنودیم

 : گفت ناباورانه  و کرد باز

 !  شهینم رمباو یوا - 

  طول یکم.  بود دح  از ادیز شی برا  که انگار اطلعات همه آن 

  او از زودتر که مژگان.  کند هضم  را زیچ همه  توانست  تا دیکش

 : گفت  بود آمده  خود به

  ؟ یدار  رابطه ستیرئ با الن یعنی - 

 : داد جواب  پرخاشگر ارغوان

  روز هر من که انگار یگیم یجور  هی! ؟ رابطه کدوم ؟ رابطه -

 !  منش خو

 :  گفت لنه ساده  مژگان 

 !  خونش یریم روز هر خب -

 :زد  داد بایتقر  ارغوان
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 ! رمیم کار یبرا -

 :  دیخند پرستو 

  پاچه یدار چته.  یریم کار  واسه!  نخور رو مژگان بابا خب -

 ؟ یریگیم

 من.  گوئه زور ،  ترسناکه ،  بهیعج  طرف ؟ دیستی ن متوجه واقعا -

 .ادینم م خوش  ازش اصل 

 :زد لب و درک حلقه نهیس یرو را شیدستها یبدجنس  با گانژم

  نیهمچ ری گ دیبا حال  یزد پس منو پیخوشت ییدا.  حقته - 

 ! یفتیب یآدم

 : آمد حرف به  پرستو

  بیع صورتش یکرد فکر ای ؟ پهیبدت ایآر فرهان یکرد فکر - 

  ؟ داره  یرادیا و

.  تشگ او از یسعک  دنبال و برداشت را لشیموبا بلفاصله

 : گفت  ارغوان

  با خوادینم دلم من اصل .  ست ین افهیق و پیت بحث اصل  - 

 ! بشم دوست یکس
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 : گفت مژگان 

  پس!  نه که هم اروی نیا نه من ییدا ؟ خوادیم یچ قایدق دلت -

 ؟ یک

 ! ایکنینم ولم تییدا به  یداد ریگ حال  تا موقع اون از -

 ؟ ینداد  اپاش به فرصت هی چرا که بهیعج برام هنوز - 

  فاتحانه بود کرده  دایپ را نظرش مورد عکس انگار که پرستو 

 :  گفت و گرفت مژگان سمت به را  لشیموبا

  یحت فرهان خاطر به بودم حاضر من چیه که پاشا  یلیخداوک -

 ! چونمی بپ هم رو شهاب

 : گفت حوصله یب ارغوان 

 رو شهاب خداته از الن.  ستی ن یدیجد زیچ که نیا - 

 ! یبکن کارو نیا  یتونیم هم بهانه  یب تو.  یچونیبپ

 :  دیکش یسوت و  گرفت دست به  را لی موبا مژگان

 !  خوبه یلیخ عکسه نیا یول بودمش  ده ید.  طرف هیگریج چه -

 :  داد جواب بود شده  دلخور  ارغوان حرف از که پرستو 
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  قضاوت ینجوریا که یدونیم یچ شهاب و من  ی رابطه از تو -

 .  کردمیم یشوخ مداشت من ؟ یکنیم

 : گفت و انداخت بال  شانه  ارغوان

 ؟ چونمشیبپ امشب یچجور من.  دیکن ول رو حرفا نیا - 

 :  آمد  حرف به مژگان 

.  بشه التیخیب دونمیم دیبع  یکرد ش از که ییفایتعر نیا -

  که یکس از پسرا اصول .  بدتره  یبکش کنار خودتو یچ هر یعنی

 . ادیم خوششون شتریب ستین دسترس در

 :  دیکش هم  در ابرو پرستو

 دخترا یعنی ؟ یزنیم یاریم کجا از رو یبوق عهد یفارح نیا - 

  بلکه که نباشن خوانیم که یجور  و کنن  سانسور  خودشونو دیبا

 یشرط یالک  خودمونو ما ؟ ادین ای ادیب خوشش ازشون مرد هی

 هش ن شی حال زادیآدم حرف و منطق  که یپسر اون.  میکنیم

 !   رونیب کنه  گم گورشو مونیزندگ از  که ربهت همون

 :  گفت  غوانرا
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 تیحال آدم حرف گمیم بهش رمیم.  کرد کمک یلیخ حرفت -

 !   برو کن  گم  گورتو شهینم

 :   دیخند پرستو

 .ستین یعاد آدم تو طرف.  نگفتم تو واسه نویا -

  من تیموقع یبگ که یداد شعار  همه نیا! ؟ دم ای داره  شاخ -

 ؟ داره  قفر

 داره  امکان.  نداره  یحساب و درست  اعصاب فقط!  کدوم چیه -

 !   کنه محوت یزندگ از کل به ییجورا هی و یبزن  رو حرف نیا

 :  گرفت  شیدستها نیب   را سرش  ارغوان

  کنم؟ کاریچ حال  -

 :  گفت مژگان

.  داره  یخوب یاجتماع تیموقع ؟ یدینم بهش شانس هی چرا -

 ؟ یبمون مجرد  ابد تا قراره 

 .  کنمینم فکر زایچ نیا به فعل  نم -
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  انقدر چرا.  دی بش دوست گفته!  که کنه ازدواج باهات  دخواینم

  -؟ یکنیم مقاومت

 بیعج زیچ ه ی ری درگ  خوادینم  دلم.  دستیچیپ ی لیخ شی زندگ -

 . بشم بیغر و

 :  گفت  پرستو

 بقیه از یدیشن یچ هر.  یدونی نم شیزندگ از  یزیچ هنوز تو -

.  شده  پخش ازش یمجاز یها  شبکه یتو که یوگرافیب و ده بو

  در آب از غلط ها ده یشن اون از یکی هم جا نی هم تا که یدید

 .  اومده 

 :  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 .  ترسمی م چرا دونمینم -

 بهت نکن شک ادیب سرت ییبل  بود قرار اگه.   مورده  یب ترست

  ییحرفا مثل.  یبکش رکنا رو خودت خواستمیم ازت و گفتمیم

 . یدینم  گوش بهشون اصل  اما زنمیم سوگل مورد در- که

 !  یدار سوگل از یا نهیک چه ستین معلوم -

 !   ادینم خوشم دختره  نیا از -
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 :  دیپر حرفشان نیب مژگان

  به یشانس هی  نظرم به!  فرهانه ،  ستی ن سوگل الن بحثمون -

  به تونهینم یل یخ که شهاب ییپایت نیا از اصل  دی شا.  بده  خودتون

 بعد و یدوست نیا رو کنه رارصا یروز چند.  بمونه متعهد یکس

 !   بره  و بکشه رو راهش کل 

 :  کرد اخم ارغوان

 ؟ زنمیم رو نفر ه ی دل عیسر  انقدر یبگ یخوایم -

!   نه ای باشه  دورت یه طرف ادیم خوشت دمینفهم من آخر -

 !   ستین مشخص خودتم با فتیتکل خدا به وال 

 :  کرد زمهمز  دنشید  با ارغوان.  شد کافه وارد ا یدر هلحظ همان 

 . کشتمتون دیبزن حرف  کلمه هی اگه خدا به.  اومد ایدر -

 : گفت مژگان

 ؟ بستیغر  ایدر فقط -

 تکان  شیبرا ی دست سه هر.  داد تکان دست شانیبرا  دور از ایدر 

  از وانارغ.   شد صحبت مشغول یعل با یا هیثان  چند او و دادند

 :  داد جواب و کرد استفاده  صترف نیا
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..  نداره  بست و چفت دهنش یعل شیپ یول ستین بهیغر ایدر -

 برسه  آرش و  سردار گوش به که  اره یب در ماجرا از سر على کافیه

 ! ره یم  کجا تا خبر دونهیم خدا بعدش و

.  شدند ره یخ آمد یم سمتشان  که ایدر به و شدند  ساکت سه هر 

 : کرد زبا لب ایدر

  یعل از دیبا ؟ دیگینم من به دیشیم جمع هم دور گهید ل حا -

 ؟  بشنوم

 : گفت  عیسر پرستو.  دیرسیم نظر به دلخور صورتش 

.  بود باهام ارغوانم  آوردم در نجا یا از سر هوی.   شد من ریتقص -

 راه  به رو حالم  کمی. شد دای پ اش کله و سر هو ی مژگانم گهید

 . نبود

 : داد  ادامه ارغوان 

 .  میدنز زنگ ما گهید ده یم خبر بهت گفت یعل  میدید - 

 :  داد جواب ایدر

 . کردم یشوخ بابا نداره  اشکال -
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 :   داد ادامه را حرفش پرستو به رو 

  ؟ شده  چت تو -

  دیرس فکرش به که یزیچ نی اول دیبگو چه دانستینم که  پرستو

 :  آورد زبان بر را

 .  شده  دعوام شهاب با -

 ؟ یالک ینجوریهم ای ؟  یجد یدعوا -

 : آمد حرف به ارغوان 

 !  خورد  و زد حد در!  یجد یدج - 

 اما ایدر.  دیخند زیر مژگان.  رفت ارغوان به یا غره   چشم پرستو

 : گفت بلفاصله.  نشد حالتها نیا متوجه اصل 

  ؟ یچ سر یوا یا -

 :  داد جواب بار نیا مژگان

 !  ره ود به آدم از یمرد وال !  شهاب دماغی  گند سر -

 :  گفت  حرص پر پرستو

 !  هم شماها ل اح خب یلیخ -
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 :  گفت بلفاصله ایدر

 ؟  بگم یزیچ هی منم دی کش نجایا به بحث که حال  -

 :  گفت  ارغوان 

 ؟ شده  دعوات على با توام -

 !  آرشه سر  حرف!  بابا نه - 

 تاسف ی  نشانه به یسر  ارغوان.  شد زیت  پرستو یگوشها 

 :  گفت  ایدر.  نکرد یتوجه  آن به که  داد تکان شی برا

  شایپ شب چند.  دمیشن یعل از یول!  دایریبگ ده ینشن من از -

  الیخیب کل  پرسهیم آرش از سردار بودن شده  جمع هم  دور پسرا

 ؟  یشد  پرستو

 : گفت زده  جانیه  پرستو

 !؟ خب - 

 

 :  گفت  عیسر ایدر

 . یبگ  بهش ینر. رایبگ ده ینشن من از خدا تورو یپر -
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 .  بگو تو.  یکس  به گمینم - 

 من.  نخواسته منو پرستو گفته  بلفاصله شمر آ گهید یچیه -

 !نزدم رابطه کردن تموم  از یحرف که

 :  غرید  ارغوان

  ادشونی حال !   کنه باز دهنشو  خان آرش بود مونده  نمونیهم -

 ؟ هیچ پرستو به نسبت حست بپرسن قشونیشف  ق یرف از افتاده 

 !  هکنیم ازدواج  ه دار طرف

 : گفت مژگان

 !  کرده  نامزد.  ه نکرد ازدواج  که هنوز -

 !  تعهد حس نیا به ماشال  ؟ ستین حساب نامزد آها -

 زمزمه و دیکوب  او به را آرنجش ارغوان.  بود رفته فکر به  پرستو

 : کرد

 اون از.  نه یا واسه بزنم حرف خوامینم ایدر به گمیم یوقت -

 ! اونا واسه بره یم ما از خبر فرط نیا از اره یم خبر ما واسه طرف

  ارغوان بود ده ینفهم یحت که  یآنقدر.  بود فکر غرق اما پرستو

 !  دیگویم چه



 

1291 
 

 مهرسا .  مسلخ

****************** 

 یصدا.  گذاشت  یپدر ی  خانه به قدم حرص پر و یعصب

 تا و آمد رونی ب خانه آشپز از. کرد هراسان را زیعز  شیقدمها

 لب فرهان یعصبان  تصور دنی د با.  رساند سالن به را خودش

 :  کرد باز

 ؟ انقدر  یشونی پر چرا ؟شده  یزیچ -

 : دیغر فرهان

 انی

 باستان 

  ؟ کجاست نهیتهم -

 :  دیگز لب زیعز

 . قدمه دو باهات ام فاصله  پسر بزن حرف تر آروم -

 سالن.   دندی کشیم سرک  آشپزخانه از هم گر ید یها خدمه 

 شی پ در را ها هلپ ریمس.  داشت نهیتهم نبود از نشان  خانه خلوت

 : زد صدا  نییپا از زیعز.  رفت  بال  و گرفت
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 ...  فرهان.  خوابه خانوم  ،  فرهان - 

  تا نکرد صبر اما فرهان.  نداشت هم را ها پله از رفتن بال  یپا

  رساند نهیتهم  اتاق به را خودش راست کی. کند منصرفش زیعز

 خلف بر هنیتهم. کرد زاب را آن بلفاصله و زد  در به یا تقه. 

 شانه را شی موها و نشسته ششی آرا زیم مقابل زیعز ی گفته

 دست یا لحظه.  دوخت فرهان به را اش یخاکستر نگاه .  زدیم

 : برداشت زدن شانه از

 !  یاومد خبر یب چه -

 یباز به  دل نداشت قصد فرهان اما دیرسیم نظر به خونسرد

  : گذاشت  جلوتر یقدم و  بست را  در!  بدهد اش یشگیهم

 ! ؟ تهفر در من یآدما  دست از یچجور  اریخشا -

 : کرد زمزمه.  بود خونسرد  هم هنوز نهیتهم

  ؟ کرده یم کاریچ تو یآدما دست اریخشا -

 !؟ راه  اون به یزنیم خودتو -

 : کرد  انکار نهیتهم 

  ؟یگیم یچ فهممینم -
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 !  یدیم می باز یدار فقط!  یفهمیم حتما -

 . دیچرخ فرهان سمت به و شد بلند جا از نهیتهم

 ! ؟ ینکش ادیفر من ی هخون  تو ینگرفت ادی -

 ! ؟ کنه فرار  تونست  چطور اریخشا -

 نگاه  رفته رفته  که یخشم از فارغ.  بود کرده  تکرار را سوالش

 :  دیکشیم آتش  به را نهیتهم

 هی دست ر یاس رو یاریشهر  به که داشته برت خام التیخ -

  هم بذارم  احمقم انقدر یکرد فکر! ؟ یدرک  گشنه  گدا مشت

  ؟ شهبا یزندون خونم

  هم هوی شد یچ.  کجاست  اریخشا  یدونستینم که الن تا -

 ؟  شد خون

 : دیغر فرهان کلم ی طعنه به توجه یب نهیتهم

 یخواستیم ؟ بشه یچ که یگرفت رو اریخشا من ی اجازه  یب - 

 ؟ یکن بشاد که  وقتش سر یفرستیم یقلب سی پل ؟ شیبترسون

 ؟ یدیم رو اجازه  نیا خودت به که یهست یک یدرک فکر
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 و بود نهیتهم.  بود رفته بالتر یشگی هم معمول حد از شیصدا 

  اسم ،  بود پدرش سوگلی یبچگ از.  اش یشگی هم یطلب قدرت

!   باشد ده ینرس یکس گوش به  که نبود ییجا ها  یاریشهر رسم و

  اموال و مال که بود او هم باز ق یتوف و تورج برادر دو وجود با

 ضعفش  نقطه تنها دیشا.  دبو داده  سامان  و سر را یاجداد

  اش باخته دل یجور بود ده ید  که را فرهاد.  بود کردنش یعاشق

 به یجوان از بودنش  بزرگتر و ساله ۵ یسن اختلف که بود شده 

  از را یعاشق  فکر و نبود مهم  شی برا هم قبا ل   کی پدرش قول

 ! درکینم رونی ب سرش

 :   دیغر فرهان

  نگرفته من اگه که فروش آدم هی ؟ یکنیم دفاع یدار یک از -

 !  بود دادنمون لو شی بعد قدم بودمش

 یزنیم حرف برادرم ی بچه  مورد در یدار  باشه حواست -

 !  نبوده  یز یچ دادن لو قصدش!   ستین فروش آدم اری؟خشا

 ی پرونده  یدار خبر حتما!  یخبر با تشمین و  قصد از پس - 

  ییبازجو از حتما.  انداخته انیجر به نیرام  اسم به رو رامش

 من از خواستهیم که یدونست یم!  یدار خبر منم ی دوباره 
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  ای آره ! ؟ قتل اسم به دار چوب یبال  ببره  سرمو و ره یبگ اعتراف

 ؟ یدونستیم نارویا.  نه

 : گرفت فرهان از نگاه  نهیتهم

 نیدوم  گهید زرو چند!  بشه  مشخص دیبا رامش فیتکل -

 ! اومده  سرش هب ییبل   چه می دونینم هنوز ما و لگردشهاس

 

 :  دی کش ادیفر فرهان

 ! کرد یخودکش  رامش -

 .  زننیم یا گهید حرف  هیبق چرا پس - 

  کنم؟  اعتراف نکرده  گناه  به برم من یخوایم توام -

 انیجر نیا خوامیم فقط. نزدم تو  بودن مقصر از یحرف من -

 .  بشه تموم

 یب رایخشا اون  گردن یرینم چرا! ؟ من از اره دوب ییبازجو با -

 نیا تمام یبفهم که ؟ یار یب حرفش به و ی ریبگ رو ناموس

  یرامش یبش متوجه حداقل که ؟ کردنیم یغلط چه پشتت سالها
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  یعمو پسر ی خونه تو صبح  تا شب سهی قد به  شده  واست که

 …  القوزشی

.  کردیم اش یعصب رامش فکر.  دی کش صورتش به یدست 

 نداشت الیخ.  نزند را شیحرفها ی ادامه که  بست را نشدها

 به را نهیتهم  که هم حد نی هم در!  کند رو را  اش برنده  برگ

 !کردیم تیکفا انداخت  یم شک

 حرفا نیا افتاده  ادتی تازه  سال دو از بعد ؟ یگیم یدار یچ - 

 ؟ یبزن رو

 :  دیغر  کلفه و کرد عوض  را حرف فرهان 

  کنار خودمو من هیکاف.  ستین یکنیم رفک که یاون اریخشا -

 ! بشه  سای نک شیبعد هدف تا شمبک

 !   نداره  کارا به یدخل  چیه ساینک -

 :  زد   پوزخند فرهان

 خبر.  یکرد درست هیبق یبرا تو  که هیلجن تو خرخره  تا ساینک -

  سال  نیا تو همه  یکار گند خبر!   تو نه رسهیم من دست کاراش

!  بگم واست تک تک امیب وبگ یداشت حوصله.  منه دست
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 آزاد من یآدما چنگ از رو اریخشا دینبا که یفهمیم اونوقت

  رو یبعد بار که یفهمیم یوقت.  یفهمینم الن نویا!  یکردیم

 نیبهتر و برسه   سر سیپل که اونوقته.  برسونه انبار به ساینک

  یریبگ واسش یآنچنان یل یوک  با دادگاه  تو یتونیم که یحکم

  اونوقته ؟ هیجرم کم یالکل مشروبات قاچاق یکرد الیخ!  اعدامه

  اونقدر ساینک یکنیم فکر.  برن لو هم ها خونه قمار یحت که

 فکر ؟ نده  لو دونهیم که رو ییزایچ که هست قرص  دهنش

  ایاریشهر پول سال چند و انی ن حرف به که فرهانن  همه یکرد

  ششوگ ر یز و چک نیلاو ه یکاف ؟ کنن برابر  سه و برابر دو رو

 ! ده یم  لو خشکشم ریش  مارک یحت بزنن

 ده ی ترس بار ن یاول یبرا.  ترس و بود خشم نهیتهم یچشمها ته

 را او دیبا.  دیکشینم ادیفر فرهان  سر که بود بهتر دیشا.  بود

 یحرفها دانستیم خوب هم خودش.  داشتیم نگه  خودش یبرا

  اما سپردی م اسینک دست را  کارها!  است تی واقع نی ع فرهان

 تمام به ی ده خور شکست کی  او فرهان حضور بدون دانستیم

 :  دیشن  را شی صدا گرید  بار!  شودیم معنا
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 کارا ی همه یدار بودن خون هم احساس اری خشا به انقدر اگه

   -قمارخونه تمام و هتل و انبار اون چرخ بذار و  دستش بسپر رو

  انقدر اگه.  هبچرخون  رو خودته نام  به رسمش و اسم که ییها

 یگرفت ق یتوف و رجتو از که یپدر  ارث بذار سنده  واست حرفش

 !  تره  خون هم واست یک  نیبب اونوقت.   ره یبگ دستش رو

 !   فرهان -

 زده  حرف قاطعانه نهیتهم با بار نیاول یبرا.  آورد بال  را دستش

 ی بچه گرید حال .  بود گذاشته  کنار را یکودک   ترس.  بود

  و گذاشته نهیتهم ی خانه هب  قدم که یا ه دز وحشت و کوچک

  به نبود قرار گرید.  نبود ستیچ  آنجا یاهال با تشنسب دانستینم

 هر از تر آشنا را او فقط افروز مرگ از بعد و بچسبد فرهاد کت

 !   کند قبول خودش کنار یکس

 :  آمد حرف  به گرید بار

 بار شهیم نیا.  کنه دخالت کارم  تو یکس خوادینم دلم گهید -

 ! آخر و اول
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  شیصدا یحت.  نزد یحرف نهیتهم. زد رونیب اتاق از و گفت را نیا

 حال . بود شده  کاسته فرهان خشم از یکم.  نکرد هم

  شیپ در را فرهاد  اتاق ریمس.  دیدیم را اطراف بهتر شیچشمها

 : دی شن را جانش کم ی صدا و زد در به یا تقه.  گرفت

  ؟ بله - 

 :  زد لبخند دنشید با فرهاد. کرد باز را در

  ؟ بابا یاومد...  فرهان - 

  بود مرد نیا از  نداشت و داشت که چه هر.  داد تکان سر نفرها

. 

 نیاول از.  بود کرده  انتخاب خودش اسم مشابه هم  را نامش یحت

 با.  بود شناخته پدر عنوان  به را او بود آمده   ایدن به که یروز

 او به هنیتهم یها بچه زا شتریب یحت اما نبود خونش هم آنکه

 .  دیرسیم

 ؟ بابا چطوره  حالت -

 بهش.  ادیم افروزم یسی بنو  مشقاتو تا.  خوبم یلیخ.  خوبم - 

 .  بخره  یبستن برات راه  سر سپردم
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  نیا حداقل.   بود  برگشته یسال  چه به بار نی ا نبود مشخص

 مرگ که نیهم.  بود کرده  حقش در یبزرگ کمک مریآلزا

  برگشتنش منتظر ییجا وز هن و آورد ینم د ای به را افروزش

 ! بود سب  شی برا ماندیم

  خودش قوی و جوان یانگشتها انیم را فرهاد دست  و رفت جلو

 :  کرد زمزمه.  گرفت

 ؟ یندار اجیاحت یزیچ به -

 .  شدی نم محو صورتش یرو از لبخند 

  به حواسش.   بخوره  تکون دلم  تو آب ذاره ینم که افروز.  بابا نه -

 . نباش من نگران تو.  هست یچ همه

 نیا حق  در هم افروز.  فرستاد نوریب حرص با را  نفسش فرهان 

 ییتنها در که ییشبها چه...  مادرش...  افروز.  بود کرده  بد مرد

 نکهیا.  دیفهمینم را مادر نبود...  نداشت یسن...  بود کرده  هیگر

.  دو ب نداشتنش از تر کشنده   یدرد نبود کنارش اما داشت مادر

  آنقدر فوتش  از بعد که بود کرده  کمک نبودنها نیهم دیشا

  قبل  را شیاشکها.  زدی نر اشک دی با که یآنقدر!  نکشد یناراحت
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  خودش  در را شی ها غصه و اشک روز به روز.  بود ختهیر

 یب یحت...  بود افروز اتفاقات نیا تمام یبان و باعث.  ختیریم

  روزف ا ریتاث  از یمیظع بخش هم آدمها به نسبت اش یاعتماد

 : آمد حرف به فرهاد.  بود  اش یزندگ یرو

.  دمیم طلقش و گمیم نهیتهم به رو یچ همه روزا نیهم -

.  قویه نهیتهم.  بخوره  غصه و نهیبش دخمه نیا  تو افروز ذارمینم

 افروز یول.  نداره  من به یاجیاحت.  ادیب بر دخترا پس از تونهیم

 .  مکن کمکش دیبا من...  ظریفه

  حال آن هب را فرهاد  توانستینم.   بکشد نفس ستان توینم فرهان

 مانده  معلق  مکان و زمان انیم اش یبچگ گاه  هیتک تنها.  ندیبب

 بود 

  دیشا ؟ بکند توانستیم چه ؟ آمد یم بر دستش از یکار چه

 در فرهاد وجود کردینم پشت نهیتهم به راحت که یلیدل  از یکی

  فرهاد کنار گری د یکم.  زیعز حضور هم آن از بعد.  بود خانه نیا

  قصد ساعتش به ینگاه با تی نها در.  زدند حرف هم با و ماند

 : کرد سد را  راهش زیعز  دیرس که نییپا ی طبقه به. کرد رفتن
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 یول.  گهینم یچیه خانوم حال  ؟ اومدنه نجایا وضع چه نیا -

 !  کاشتم گل  کردنم تیترب بچه نیا  با دونمیم که من

 : غرید و گرفت بال  سر فرهان 

 !  نداشت یکس تیبرت  به یربط و بود ی کار موضوع - 

 : دیکش هم  در ابرو هم  زیعز

 کردیم یکار یوقت هی خانوم اگه ؟ یدیم منو جواب یسادیوا -

 . آوردم ینم تاب من که بهت زدیم یحرف و

 .  ادینم بر دستش از یکار وقته یل یخ خانومتون -

 :  دکر غر غر و داندرگ بر فرهان  از رو زیعز

  گاو گل ی کرده  دم هی.  یا  شهیهم از تر یعصب  روزا نیا -

 .  یبش راه  به رو  بلکه بخور زبون

  ؟ یآورد نه یبمون من شیپ  مدت هی یایب گفتم چرا!  خوبم -

  یگرفت زن وقت هر ؟ بشه یچ  که بمونم برم مجرد پسر خونه -

  هنکیا نه سر هی  نماو.  دنتید امیم دمی د خونه اون تو رو خانومت

 !  بندازم لنگر و  بخورم کنگر امیب
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 ؟ دنبالت امیب خودم دیبا حتما ؟ داره  هم به یربط چه -

 .  دارم کار ک ی  و هزار نجایا خودم.  ستین کارا نیا به یازین -

 ! یبش کار الیخیب که.  ایب گمیم نیهم یبرا -

 .   خوبه حالم.  نکرده  لزم - 

 .  شمال برم خوامیم -

 !  خطر یب سفر -

 .  میریم هم با -

 ؟ بشه یچ که یکن جاده  ی آواره  رو رزنیپ من یخوایم -

 !  دنبالت امیم شد که وقتش.  گفتم که نیهم - 

  خانه از.  کرد  زمزمه لب ریز را یخداحافظ و گفت را  نیا فرهان

 یعصبان هم هنوز.  داد نجات را خودش آور خفقان طیمح آن و

  راست کی ساعتش به ینگاه مین با!  اول ی اندازه  به نه اما بود

  را شبشان  قرار هنوز.  گرفت شی پ در را ارغوان ی خانه ریمس

 ! بود نکرده  فراموش

******************** 
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 و سر از ینگران.  بود آمد  و رفت در اتاقها ن یب مدام مادرش

  نداشت دوست.  بود گفته او به  را قتیحق ارغوان.  دیباریم شیرو

 نیهم انگار.  بزند رونیب خانه از یرکا قرار ی هوا به گرید بار

 یرنگ یپشم  شال.  بود کرده  شه ی هم از تر نگران را آرزو قتیحق

 :  گذاشت ارغوان مقابل و کرد انتخاب

 .  ادینم بهت اون.  کن سرت رو یکی نیا -

 خوبم.  گه ید بسه.  کردم  عوضش  بار هزار دو مامان یوا -

 ! ی نجوریهم

 شام آخه خب ؟ هیچ تشین و قصد نگفت ره سپ نیا گمیم -

 .  شهینم که یالک ستیود و یخال و خشک

 !  مامان دونمیم چه من -

  ؟ یشیم یعصب  پرسمیم ازت سوال  هی تا چرا -

 .  ندارم براش یجواب من که یپرسیم ییزایچ آخه -

 :  گفت  و نشست ارغوان تخت یرو

 بهش اصل  . ساده  یدوست هی به ده ینم تیرضا دلم آخه خب -

 !   ستین رسم ایدوست نیا ما ی  خانواده  تو بگو
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 !    خوبه هم یلیخ ؟ چشه مگه ساده  یدوست -

 بابات که بعدا.  یایم و رونیب یریم راحت ستین بابات الن -

 ! ی نکن عادت باشم  گفته!   ستاین ایآسون نیا به برگرده 

.  خودمه بیج  تو دستم ،  کنمیم کار مثل .  خدا به زشته مامان -

 ! یکنیم رفتار ایرستانیدب دختر مثل باهام

.  حال  تا  ینداشت  قرارا نیا  از.  نگرونم دل وال  نمودیم چه -

.  ارزه  یم تنش به سرش ستی رئ حداقل خب یول.  برام جدیده 

 !  یعال از یخال بیج.   ستین یقادر ی زاده  خواهر مثل

 . تره  مهم یچ  همه از اخلق -

 .داره   اخلقم شال یا -

 ! ؟ مخالف ای یموافق فرهان با دمینفهم آخر من - 

 . هیچ تشین و قصد مینیبب حال .  دونمینم -

 رنگ ییمویل ی زه ییپا یمانتو.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

.  داشت یقشنگ  یخوان هم  سبزش شال با که بود کرده  تن به

 یلیخ نداشت دوست.  کند زی پره یشی آرا هر از  بود کرده  یسع

 نیا داشت دوست!  دیایب نظر به نفرها چشم در بایز و خاص
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 ی لحظه که چند  هر!  باشد رفتنشان رونیب نی آخر  و نیاول رقرا

  بود کرده  کار هر اما.  بود زده  ش یبرا  چشم خط  و ملیر  آرزو آخر

  فرهان مقرر ساعت راس!  بزند رژ شیبرا تا نگذاشت ارغوان

  ارغوان.  داد لعطا او به  یکوتاه غامیپ با را  آمدنش و دیرس

 یزیچ چه امشب تدانسینم.  کرد حبس نهیس در را  نفسش

 ! کشدیم را انتظارش

  روشن را کوچه کل نیماش یچراغها  نور.  گذاشت کوچه به قدم

  پس از بتواند دی شا تا کرد زیر  را شیچشمها ارغوان.  بود کرده 

  به.  نداد صی تشخ یادیز زیچ اما ندیبب را فرهان صورت نور آن

 : کرد زمزمه خودش  با.  رفت نیماش تمس و داد یتکان  شیاپاه

 !  اریب طاقت رو امشب فقط!  امشبه نیهم فقط - 

  دیشا.  بود ممکن کار نیتر سخت شی برا فرهان تحمل که انگار

 او از داشت دوست  بود گرفته  که یدی جد اطلعات خاطر به هم

.  اندمب سابق  فرهان  همان ذهنش در دادیم حیترج !  ردیبگ فاصله

  مین هانرف .  نشست جلو یصندل یرو و کرد باز ار نیماش در

 : کرد باز لب بلفاصله ارغوان  ،  انداخت سمتش  به ینگاه

 ! سلم - 
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 نیهم از.  گذاشت  جواب یب  را سلمش و داد تکان سر فرهان

 ! ردیبگ نظر  در شیبرا یمنف از یامت کی  توانستیم اول ی لحظه

.  بود انداخته هیسا انشانیم وت کس!  ؟ نبود بلد هم کردن سلم

 اما بود آمده  در حرکت به نیماش هک شد یم یا قهیدق پنج

 به را او چه یبرا اصل .  کردینم زدن حرف یبرا  یتلش فرهان

 ؟ رندیبگ سکوت جشن بود قرار! ؟ بود  کرده  دعوت شام

  هتل مقابل فرهان.  آمد کش سکوتشان مقصد به دنیرس تا 

  آنکه از قبل اما آمد وانارغ چشم  به ایآر یآشنا نام. کرد توقف

 حال همان در و شد اده یپ  فرهان  بدهد نشان ینشواک بتواند

 :  داد  دستور

 ! شو اده یپ -

 :  کرد زمزمه در شدن  بسته محض به و دی کش هم در ابرو ارغوان

 !  قربان چشم -

 به را خودش کردیم یسع که همانطور و شد اده یپ نیماش از 

  باز رو در نه -:  کرد زمزمه خود با برساند نهافر  عیسر یقدمها
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 تا ؟ یدار گرفتنم ازیامت توقع!  یریم راه  من کنار نه یکنیم

 ! یمنف ازیامت سه نجایا

 کردیم احساس .  چرخاند ارغوان سمت به را سرش فرهان

 اما کردیم نگاهش پرسشگر.  است ده یشن او از یا زمزمه یصدا

  با را شیامه قد و گرفت او از اه نگ دستپاچه یلبخند  با ارغوان

  هم ی شانه به شانه حال .  کرد  نگاههم افرهان بلند یگامها

 . داشتندیم بر قدم

 از و دیچرخ چپ به فرهان برسند آسانسورها به آنکه از قبل

 ارغوان الیخ  حداقل. افتاد راه  به رستورانها سمت یپهن یراهرو

 در فرهان  لوکس تییسو  از سر ستی ن قرار  که کرد راحت را

 را رستوران در ندنشای د محض به هتل کارکنان از یکی !اورند یب

  دیچرخ او به توجه یب فرهان.  شد  خم مودبانه و  کرد باز شانیبرا

 وارد او اول تا  خواست ارغوان از سر ی اشاره  با  و ستادیا کنار و

 یمنف ای بدهد مثبت ازیامت کارش نیا به دانستی نم ارغوان.  شود

 حرکت اما!   بود کرده  تیرعا را " خانمها اول" نوناق حداقل! 

 از! ؟ کردیم اشاره  آموزش دست وانیح به مگر! ؟ گفتیم چه سر

 یازهایامت جز هم را آن داد حیترج  بود شده   که هم حرصش
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  گرفته یمنف ازیامت چهار شب اول نیهم. ردیبگ نظر در اش یمنف

 نیا از شب آخر ات مطمئنا! ؟ داشت دیام او به هنوز واقعا.  بود

  بود گرفته یشتر یب مثبت ازاتیامت ماهان حداقل.  شدیم بدتر هم

...  فرهان با اما دیرسیم ییجاها به ماهان با بود  معتقد هم  هنوز! 

 ارغوان چه هر!  بود آسمان تا  نیزم از تفاوتشان!  دانستیم دیبع

 تیجد و کردیم جبران فرهان گرفتیم یشوخ به را زیچ همه

 ! دو ب تشیشخص از ی نشدن جدا یجزئ

 و هم یرو به رو.  نشستند انفره  یانتخاب یزهایم از یکی پشت

  که بود ده ی رس جهینت نیا به ارغوان حداقل.   کامل سکوت در

  توانستیم چطور!  محض کسالت یعنی فرهان  با داشتن رابطه

  شکستن به را  او وجودش در یحس که انگار ؟ باشد  ساکت آنقدر

 ! کردیم بیغتر ییکذا  سکوت نیا

 با و برداشته را  لشیا موب فرهان.  بودند داده  را شانیغذا سفارش 

.  بود کرده  خوش  جا شیابرو دو نیب اخم خط.   بود مشغول آن

 :کرد باز لب ارغوان

 مینگ یچیه و می ریبگ سکوت ی روزه  که یگذاشت شام قرار - 

 ؟
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.  دوخت ارغوان به و آورد بال  ل یموبا یرو از را  نگاهش فرهان 

  دیشا!  بردیم حساب نگاه   نیا از هم هنوز دخترک  چرا دروغ

 بچسباند یصندل  یپشت به را خودش شتریب شد باعث نگاه  نیهم

 :  داد جواب  خونسرد فرهان. 

 !  یکن فکر  که کردم سکوت.  یکن فکر یخوایم یگفت -

 !؟ الن -

 ! ؟ یک پس - 

 حمممزا یکس که ییجا و باشم  تنها  که بود یوقت هی منظورم

 . -رمیبگ رو  ممیتصم سکوت  وت بتونم که نشه

 !  ریبگ خب -

 : داد ادامه را حرفش فرهان!   شدی نم منظورش متوجه کل در

 !    بود خوردن شام قصدم فقط - 

 ! شم یم ساکت  منم پس! آها -

.  دوخت چشم لشیموبا به دوباره  و گرفت ارغوان از نگاه  فرهان

 یگبست لیموبا ی صفحه به اش یزندگ اتفاق نیمهمتر که انگار

 سابقه اصل .  بزند حرف که کردیم دل دل مدام ارغوان!  داشت
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  اما!  ندیبنش ییجا حال آن به بتواند  یطولن یها  قهیدق نداشت

  ییکذا سکوت نیا و کند تلش بار کی  گرفت م یتصم  خودش با

 !  نشکند را

 : نوشت اریجان یبرا  یغامیپ فرهان

   ؟ دیجد انبار تو رفت بارها - 

 :  آمد شیبرا یغامیپ بعد هیثان چند

  که دی ترس انقدر ارمیخشا.  مرتبه یچ همه.  حتار التیخ آره  -

 . نکنه  اضافه غلط گهید

 نیا.  شودینم ختم جا نیهم به زیچ همه دانستیم خوب فرهان 

 از یغامیپ لحظه همان.   دادیم دستش به ی ا سوژه  دینبا بار

 جا لبش ی  گوشه  یندپوزخ.  بست نقش صفحه یرو اریخشا

 : کرد زبا را غامیپ حال همان در.  کرد شوخ

 ینتون کنمیم یکار یبعد ی دفعه .  یرفت در دستم از بار نیا -

 ! یبش بلند جات از

 : آمد حرف به نشانیب سکوت  از کلفه ارغوان

 !   تره  جذاب لتیموبا  اتفاقات نکهیا مثل - 



 

1312 
 

 مهرسا .  مسلخ

 کنار را لیبا مو و گرفت اریخشا غامیپ از را  نگاهش فرهان

 . گذاشت

  ه؟تر جذاب یچ از لم یموبا  اتفاقات -

 ...  هست  اطرافت که یچ هر...  دونمینم -

 نهیس یرو  را شیدستها و  داد یصندل به را اش هیتک فرهان

 : کرد قلب

 ؟ هیچ مشکلت -

 .  ادینم خوشم سکوت از - 

 ؟ کنم  کاریچ دیبا -

  کم نیهم!   بدهد او به هم گرید یمنف ی نمره  کی  توانستیم

 ! شد یم محسوب یمنف ازیامت اش یحرف

 !  کارو همون.  یکنیم کاریچ رونیب یایم دخترا با معمول  -

  صورت به یقیدق نگاه  و انداخت بال  را شی ابرو لنگه کی  فرهان

  کارشان و کندیم چه دخترها با که گفتیم دیبا.  انداخت دخترک

 ! ؟ رسدیم کجا به
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 . ارمشونینم نجایا معمول  -

 !  گه ید رستوران هی نه نجایا حال  - 

 . مشونر ب ینم رستوران -

 !؟ شهی نم گشنتون - 

  یخطرناک اتفاق چه به دانستینم و دیپرسیم یکنجکاو یرو از 

 !  رسدیم

 !   شهیم گشنم  قرار  اتفاقات از بعد معمول  -

 ؟ یاتفاقات چه -

 کی  داشت حتم فرهان که بود ده یپرس را سوال  نیا ساده  آنقدر 

  نداشت الیخ هم او.  است ده ش ن  حرفش متوجه  هم صدرد

  یجواب و چرخاند رستوران دور را نگاهش.  بدهد اضافه حیتوض

 و کرده  تکرار را فرهان حرف خودش یبرا که انگار ارغوان.  نداد

 کرده  وصل بدنش  به برق که انگار.  بود ده یرس  درست جواب به

  در صورتش و تگرف قرار دهانش مقابل یناگهان دستش.  باشند

 آنکه از قبل.  دش او یحالتها متوجه فرهان نگاه .  رفت هم

 : آمد  حرف به فرهان بزند یحرف کند فرصت  دخترک



 

1314 
 

 مهرسا .  مسلخ

  کی داشت حتم  فرهان که بود ده ی پرس را سوال نیا ساده  آنقدر

  نداشت الیخ هم او.  است نشده   حرفش متوجه  هم درصد

  یجواب و ندخا چر رستوران دور را نگاهش.  بدهد اضافه حیتوض

 و کرده  تکرار را هانر ف حرف خودش یبرا که انگار ارغوان.  نداد

 کرده  وصل بدنش  به برق که انگار.  بود ده یرس  درست جواب به

  در صورتش و گرفت قرار دهانش مقابل یناگهان دستش.  باشند

 آنکه از قبل.  شد او یحالتها متوجه فرهان نگاه .  رفت هم

 : آمد  حرف به فرهان ندز ب یحرف کند فرصت  دخترک

 !؟ یبزن حرف نفره  ه ی  خودت شهیهم  مثل یخواینم -

.  بود هم در  صورتش هم هنوز اما آورد نییپا را دستش ارغوان 

  که بود بیعج! بود  امده ین خوشش فرهان یزندگ سبک از اصل 

 تمام مطمئنا.  کند مراوده  یدختر با بود ده ی ند مدت نیا در

 فکر اش یدگ زن و او به چرا اصل  ! گذشتیم تخت  در قرارشان

 ! ؟ کردیم

  ؟ وراجم من یعنی -

 ! ؟ داره  یا گهید یمعن -
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 مثل .  کند مراعات شتریب  یکم فرهان داشت  انتظار ارغوان

.  کند فکر بود قرار یناسلمت!   نشود ناراحت او تا باشد حواسش

!   کند عوض را مشیتصم کل به اشتباه  حرف کی  با توانستیم

 به یجور.  بترساند را هانرف  که نبود یزیچ نیا رانگا اما

 یچشمها

  ترسدینم جوابش از تنها نه دادیم نشان که بود شده  ره یخ ارغوان

 !  ردیبگ یمیتصم او لیم خلف بر دهدینم اجازه  یحت که

  نشون رو خودت  ینجوریا اول  قرار  تو یدار  عادت شهیهم -

 ؟یبد

 !   ندارم قرار به  عادت اصول -

 . خصه شم کامل  -

 :  کرد زمزمه لب ریز 

 !   نینش غار!  دوره  به آدم از -

  کند خود آن از را القاب آوردن دست به رکورد توانستیم نجایا تا

 او به و بود  کرده  رو داشت چنته در چه هر  ارغوان مطمئنا! 
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 داد نشان العمل عکس و دیشن  را حرفش فرهان!   بود داده  نسبت

: 

 !  ارمدن وقت کارا نیا واسه من -

  داشته ردخت دوست یخوایم مشغله  همه نیا اب  یچجور پس -

  ؟ یباش

 !   هیادی ز  واسش کمی دختر دوست اسم -

  ؟ کنم دایپ باهات ینسبت چه قراره  من بپرسم شهیم -

 .یکرد فکراتو انگار -

 دانستینم را نسبتشان  هم خودش.  رفتیم طفره  دادن جواب از 

 : داد جواب عیسر ارغوان. 

 ! نه که لومهعم - 

 !  سوال  یب الوس  پس -

 یحساب  درست یحت من.  بدونم رو ی چ همه دیبا من

  زنمیم حرف باهات دارم یوقت بهیعج برام یحت . شناسمتینم

 و کنمیم مکث  رسمیم افعال به یوقت.  بندمی نم جمع رو افعال

 ! بزنم  حرف  دی با یچجور که شمیم مردد
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 ؟ نه یترسیم من از هنوز - 

 یزیچ دخترک یفرار و زانرل نگاه  از اما بود یطرب یب سوال 

 : داد نشان العمل عکس عیسر  ارغوان!  خواندی نم ترس جز

  ؟ داشت من یحرفا به یربط نیا!  نه - 

 !  بده  ادامه.  نبود حرفات به حواسم -

  یعصبان آنکه از قبل و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش ارغوان

 تا  بود یخوب  ی وقفه نردخو  غذا دی شا و دیرس  شانیغذاها  شود

 ! ببرد  ادی از را خشمش

  دقت با  ارغوان.  شد برقرار سکوت نشانیب  قهیدق دنچ یبرا

 دست ی نحوه  تا  خوردن غذا از.  بود گرفته نظر  ریز  را فرهان

 یرو هم را  اش سفره  دستمال یحت.  قاشق  و چنگال گرفتن

  گران شلوار یرو شی غذا  دیترسیم دیشا.  بود  انداخته شیپا

!   دکن درک را ایآر  فرهان توانست ینم مطمئنا! زد یبر متشیق

 ی مانده  یباق با هم ارغوان و بود شده  تمام فرهان یغذا

 و کیش  یفضا و هتل رستوران جو از ،  کردیم یباز شی غذا

  شتریب که یمیمل  ییکذا آهنگ آن از ،  اش داده   قورت عصا
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  انداخته هی سا نشانیب دوباره  که یسکوت نیا  از بود،   آور خواب

 . خواستی م جانیه دلش.  دبو شده  خسته

 یرو از را سفره  دستمال که  خواند را ارغوان نگاه  دیا ش فرهان

  گرداند بر کت  به را لشیموبا.  گذاشت  زیم یرو  و برداشت شیپا

 : گفت و

 !   میبر -

 لحظه آن که بود یدستور تنها دیشا اما!   دستور هم باز

  به رفتن وقت الشیخ به!  کند  خوشحال را ارغوان  توانستیم

 نیا به ستی ن قرار فرهان  که دانستینم اما بود ده یرس خانه

 ! ببرد خانه به را او یزود

  فرهان یقدمها ،  افتادند راه  به هم ی شانه  به  شانه گرید بار

  یبرا ارغوان گرید بار نداشت دوست که انگار.  بود شده  آرامتر

 !   بدود دنبالش او با شیقدمها  کردن هماهنگ

 ه ار به فرهان یبعد مقصد سمت و نددش نیماش سوار دو هر 

 اش یکنار ی پنجره  به را نگاهش حوصله یب  ارغوان.  افتادند

  از را نگاهش گاه  گه فرهان.  کردیم نگاه  آدمها به و دوخته
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 چرا.  دوختیم  دخترک به چشم و گرفتیم مقابلش یا شهیش

 و سر آنقدر شهیهم مثل ای! ؟ باشد  شاد شهیهم مثل توانستینم

 حوصله یب حالت  نیا از چیه! ؟ شود کلفه فرهان  که کند صدا

  سراغ حالش کردن بهتر ی برا هم یراه.  آمد  ینم خوشش

  یب آنقدر او با بودن از ارغوان کردیم فکر که نیهم!  نداشت

  نیب از را اش یشگیهم نفس به اعتماد است ن یغمگ و حوصله

 یا چاره  راه  دنبال دیبا .  رفت هم در شی ابروها.  بود برده 

  کلنجار خودش با ؟ دیرسیمن  ذهنش به یزیچ چرا! ؟ گشتیم

  کند فکر یگری د کس حال به که  بود شان کسر  شیبرا ،  رفتیم

  ریگ نیا در ؟ داشت یربط چه  او به دخترک احوال و حال اصل ! 

 شد متوجه  کم  کم بود ری مس به نگاهش که ارغوان دار و

 :  شکست  را نشانیب سکوت خره ل با!  ستین  خانه مقصدشان

 . یریم اشتباه  رو ریمس ی دار کنم فکر -

 :  داد جواب کوتاه  و انداخت او به ینگاه  مین فرهان 

 !   درسته ریمس -

 . نداره  ما ی  خونه به یربط اتوبان  نیا!  نه -
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 !  رمینم شما ی خونه -

 حال  که ییابروها  با و دیکش بال یصندل یرو را   خودش ارغوان

 :  دآم حرف به بود رفته هم در

 النم.  می خورد که می بخور شام دوب  قرار ادمهی که ییجا تا -

 !  خونه  برم خوامیم

 !   خونه یریم بعد یگیم بهم  رو فکرات ی جهینت امشب -

 . بگم رو جهینت گهید  روز سه که بود نی ا قرارمون -

 !   کنم صبر نی ا از شتری ب خوادی نم دلم.  شد عوض تصمیمم -

 نگاه  در را  خشم از ییها رگه .  دوخت ارغوان به را شاهنگ

  بزند لبخند تا کردیم بشیترغ نی هم و دیدیم اش یداشتن دوست

 آنقدر اما ارغوان.  گرفت او از نگاه  و کرد کنترل را خودش اما

 !   بماند ساکت   توانستینم که بود یعصبان

 و نگرفتم یا جهینت فعل  من ؟ توئه ی خواسته  به مگه -

 !  کنم  فکر بازم خوامیم

 حال هر به.  کنه ینم جادیا جهی نت تو یتفاوت شتری ب کردن فکر - 

 !  بشه عوض ی زیچ ستی ن قرار
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 نگاه  در را  خشم از ییها رگه .  دوخت ارغوان به را نگاهش

  بزند لبخند تا کردیم بشیترغ نی هم و دیدیم اش یداشتن دوست

 آنقدر اما غوانرا.  گرفت او از نگاه  و کرد کنترل را خودش اما

 !   بماند ساکت   توانستینم که بود یعصبان

 و نگرفتم یا جهینت فعل  من ؟ توئه ی خواسته  به مگه -

 !  کنم  فکر بازم خوامیم

 حال هر به.  کنه ینم جادیا جهی نت تو یتفاوت شتری ب کردن فکر - 

 !  بشه عوض ی زیچ ستی ن قرار

 را دهانش نفرها  ییپررو اوج اما گشتیم کلمات دنبال ارغوان 

 شی جا سر را  ه خواخود یگو زور نیا توانستیم  چطور.  بود بسته

 ؟  بنشاند

 ؟ خورده  گوشت به یشخص مات یتصم اسم به یزیچ اصل  - 

  یچ هر که کارکنات از یکی منم و کارته محل نجایا یکرد فکر

  اما هستم کارمندات از یکی من البته خب! ؟  چشم بگم یگفت

  تونمیم که ام بهیغر هی برات نم شب از ساعت نیا و الن

 دمیم اجازه  بهت یکرد فکر.  باشم داشته رو خودم ماتیتصم

 ؟ یر یبگ میتصم برام



 

1322 
 

 مهرسا .  مسلخ

 : کرد عوض را بحث.  بود خونسرد فرهان 

 کنهیم کمکت.  یبذار آهنگ هی یتونیم یدار  دوست اگه -

 ! یبخور حرص کمتر

  !بخورد  حرص قبل از شتریب  ارغوان تا بود یکاف  حرف نیهم 

  بود یکاف نیهم اصول  و نداشت مرد نیا به یا علقه مطمئنا

 . ندهد راه  اش یزندگ به را او نکهیا یبرا

 . خونه برسون منو! ؟ گرفته تیشوخ - 

 ! ره ی نم خونه یکس -

  آن از را خودش و دیکشیم را در ی ره یدستگ  لحظه همان دیبا

  که کند الیخ  فرهان نداشت دوست.  انداخت یم رونیب نیماش

 و ندیبنش شی جا سر تا کردیم حکم عقل اما!  است سیرئ او

 ده یفا چه اما!  رد یبگ نظر در شی برا یمنف ازاتیامت هم سر پشت

  اگر دیشا.  دانستی نم ارغوان ی ده ازیامت ستمیس  از یزیچ او که

 را یمنف ازیامت شش بایتقر نجایا تا. کردیم تلش شتری ب دانستیم

 یوقت هم آن!  نبود یخوب ی جهیتن اصل  نیا.  بود کرده  رد هم

  به توانستیم که چند هر!   بود رفتهگن یمثبت ازیامت چیه که
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 سخت بیعج امشب اما بدهد مثبت ازیامت کی آهنگش شنهادیپ

 ! بود  شده  ریگ

 یرو داشت انتظار .  بود بیعج شی برا ارغوان یناگهان سکوت

 سکوت تنها اما بنشاند یکرس به را  حرفش تا  برود راه  مغزش

  بود ه کرد قهر.  بود کرده  قلب  نهیس یرو را شی دستها و کرده 

 به هم نگاهش جهت یحت. انداخت سمتش  به ینگاه مین! ؟

  را شیچشمها توانست یم حداقل  کاش.  بود فرهان مخالف سمت

 .  ندیبب

 ؟  یکن گوش آهنگ یخواینم -

 بدون ارغوان.  بود شکسته را  سکوت خودش شه یهم برخلف 

 : داد جواب ندازدیب سمتش به ینگاه آنکه

  ؟ یکن گوش گآهن یخوایم  تو.  دونمینم - 

 . دمینم گوش آهنگ من -

 . دمی نم گوش آهنگ منم پس - 

  آمد حرف به گرید بار فرهان.  شد  برقرار سکوت  نشانیب هم باز 

 : 
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 ؟ خوبه حالت -

 : داد جواب حرص با ارغوان

 ! ؟ نه ای باشم خوب یدار  دوست تو - 

 !   ستین  من ابجو نیا -

  الیخ و بود دلخور اما ارغوان.   شدیم تمام صبرش کم کم فرهان

 : گفت و برگشت سمتش به.  بکشد عقب نداشت

 رو خوامیم که  یمیتصم یذارینم یوقت.  جوابته نیهم اتفاقا - 

 هی یتونیم.  بدم رو سوالت  جواب نمیبینم یازین منم رمیبگ

 ! یکن دایپ دلخواه  و درست جواب

  نیا که بود ارغوان  هم باز بزند یفحر  بتواند فرهان  آنکه از قبل

 :  آمد حرف به شتریب حرص با بار

 شناسمیم یراض  خود از یگو  زور سی رئ هی حد  در تورو فقط من

   -. ستین قائل یتیاهم نیکوچکتر هیبق میتصم  و افکار یبرا که

  زننیم موردت در که ییحرفا از  چقدر و یهست ی ک دونمینم یحت

  پخشه جا همه موردت در عهی شا  اونقدر!  غلط چقدرش  و تهدرس

  بود شده  حل برام زیچ همه واقعا اگه.  ندازه یم شک به رو آدم که
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 که الن به برسه چه.  امیب کنار  عاتیشا نیا با  تونستمینم بازم

 !  برام ستین شده  حل یچیه اصل 

 از.  شد  ره یخ فرهان جدی رخ مین به و دی کش یقیعم نفس

  شهیهم کل در.  کردیم باه اشت هم دیشا. بود یعصبان نظرش

.  بدهد صیتشخ  درست توانستینم! بود  نیهم صورتش حالت

 نکهیا از فارغ. آورد زبان بر را یبعد  کلمات و گرفت را مشیتصم

 ! کند یعصبان یلیخ را فرهان  دیشا  شیحرفها

 انقدر.  کرده  فوت چرا و یچجور  نامزدت دونمینم یحت من -

  ازت دیبا دونمینم یتح من که  ادیم ازش ضینق و ضد اخبار

 !  نه ای بترسم

 امروز.  کرد نگاهش هیثان چند و چرخاند سمتش به سر فرهان

!   داشتیبرنم سرش از دست که  انگار.  بود جا همه  رامش حرف

  نظر از!  نه که البته ؟ بداند یزیچ که بود دختر نیا حق  اصل 

 و ماندیم اش یزندگ رد یروز چند که بود یرهگذر  او فرهان

 اش یزندگ بخش نیتر یخصوص به چه را او.  رفتیم هم بعد

 ! ؟

 ! ؟ بترسم ازت دیبا -
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 دنبال.  فرستاد رونیب را نفسش  فرهان.  بود ارغوان یصدا 

 گرید بار ارغوان اما کند عوض را بحث تا گشتیم یا جمله

 : کرد زمزمه

 ! ؟ راسته . شده  کشته گنیم ؟  کرد فوت که شد یچ نامزدت -

 دادگاه  خبر.  بود کرده  ریدرگ را ارغوان ذهن یتر بزرگ ی مسئله

  بودن قاتل خبر و رامش مرگ.  بود  خوانده  را شی پ سال دو یها

 فکر نیا با توانستینم گذشتیم که  هم اخلقش از...  فرهان

 ! باشد  او کنار

  جواب خونسرد کردیم الیخ ارغوان  که یزیچ خلف بر فرهان

 : داد

  ؟ شده  کشته ینکیم فکر ؟ یکنیم فکر یچ تو -

  نیا به تو بدونم که مهمه  برام فقط.  دونمینم یزیچ من -

 !  نه ای یدار ربط هیقض

 ؟ دارم ربط  نظرت به - 

 تیواقع به یپ توانستیم چطور.  دادیم جواب سوال با را سوالش

  یبرا بخواهد که بود ده ی د کی نزد از قاتل یک اصل  ؟ ببرد
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 آدم کی فرهان رشنظ از ؟  کند قضاوت و هددب  حکم فرهان

!   تر یعصبان دی شا و پولدارتر انش یاطراف از یکم فقط  بود یعاد

 زبان یرو اراده  یب را جوابش!  ساختینم قاتل او از نهایا اما

 :آورد

  تو بد ی کارا یلیخ دیشا یعنی.  یباش قاتل کنمینم فکر - 

  تو کنمینم  فکر. دونمیم دیبع...  قتل اما یباش  کرده  تیزندگ

 .  یباش کشته  رو یکس عمرت

  رونیب را اش شده   حبس نفس و گرفت ارغوان زا نگاه  فرهان

 : کرد زمزمه.  بود ساده   حد از ادیز دختر نیا.  فرستاد

 !  یداد رو درست جواب خودت -

  ی شهیش به  را شیچشمها ندازد، یب نگاه  دخترک به نداشت الیخ

  زا فرهان مطمئنا.  شد تر راحت الشیخ ارغوان.  دوخت مقابلش

  باز حساب حرفش  یرو!  کند یفمخ را قتیحق که دیترسینم او

 انگار بار نیا.  شد کم اش یشگی هم ترس از یکم.  بود کرده 

 : کرد زمزمه بزند حرف خودش با که

 ! ؟ کنم خوش  دل یچ به! آخه نه ییپا ازاتمیامت -
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 :  چرخاند سمتش به سر.  دیشن  را حرفش فرهان

 ؟ یازیامت جور چه ؟ ازتیام -

 :  گفت عیسر ارغوان 

 !   ستین مهم!  یچیه -

 که آمد یم نظر به.  انداخت بال  را شی ابرو لنگه کی  فرهان

  یبعد ی نقشه سراغ عوض در و نزد یحرف اما!   باشد مهم اتفاقا

 . رفت اش

 ؟ ی بد گوش آهنگ هی یخواینم - 

  شیموها به تعجب زور از  شی ابروها ارغوان بود مانده  کم 

  شده  طور هر  داشت الیخ واقعا انگار ؟ آهنگ و فرهان!  بچسبد

 !  ردیبگ را مشیتصم امشب نیهم تا کند یراض  را ارغوان

  خاموشش و بسه  یگفت بهم گذاشتم آهنگ که  شیپ ی دفعه -

 ! ؟ یدیم آهنگ شنهادیپ الن!  یکرد

 .  یکن رد مو شنهادیپ یتونیم -

 و بدهد لم اش ییایرو نیماش در آمد ینم  بدش ارغوان

 : گفت  عیسر.  بدهد گوش را اش علقه مورد ینگهاهآ
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 . یکن  قطع آهنگمو یتونینم یول.  هیخوب  شنهادیپ نه -

 ! کنمیم یسع - 

 به را لشیموبا نماند دور فرهان نگاه  از که یلبخند  با ارغوان 

 را اش علقه مورد آهنگ و وصل نیماش یصورت ستمیس

 . کرد انتخاب

  داشت میتصم که بود شده  یخوش  غرق آهنگ دنیشن  از درآنق

  هر به!  ردیبگ نظر  در فرهان یبرا  سخاوت با را مثبت ازیامت کی

 خودش با!   رودینم بالتر نیا از ازاتشیامت که  بود مطمئن حال

  اضافه حرف  بدون برسد ۴ به مثبتش ازاتیامت اگر گذاشت  قرار

 دیناام را او ییجا کی  تنسدایم خوب اما!  بماند  کنارش ابد تا یا

 ! دیکشیم  فلک  به سر اش یمنف ازاتیامت که یجور کندیم

  از را صورتش فرهان شد پخش  نیماش در ک ی موز که نیهم

 :  گفت بود او ی افهیق به حواسش که ارغوان.  برد هم در انزجار

  ؟ کنم  خاموشش ادینم خوشت اگه -

 !  ستین یمشکل نه -
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 مطمئنا ! دادیم آزارش آهنگ آن که البته.  شد بدجنس ارغوان

  ارغوان اما!  برود  فرو شده  نینفر  سکوت در که  بود نیا انتخابش

  که یجور. کرد زمزمه آهنگ با کم کم و داد لم  راحت الیخ با

  فراموش کل  به را رفتندیم که یریمس و فرهان  حضور انگار

 .  بود کرده 

  اش توجه مدت تمام.  اش زمزمه و بود او به حواسش اما فرهان

  در  را ارغوان  تسه طور هر بود شده  مصمم که ارانگ.  بود او به

  احساساتش.  بود شده  که یمت یق هر به.  بدهد راه  اش یزندگ

 اما.  بود بی غر یحدود تا هم خودش یبرا که بود دیجد  آنقدر

.  دارد یمتفاوت احساس نیهمچن  که است بار نیاول دانستیم

  بود بار نیاول یبرا و دادیم جواب یکس  سوال به  بار نیاول یبرا

 بود دی جد آنقدر شی برا زیچ همه.  کردیم تلش یکس یبرا که

 یکنون وضع از که چند هر.  شود  خراب اش یزندگ دیس تریم که

 !  نداشت تی رضا اش یزندگ

  خواندن از دست  ارغوان دندی رس که فرهان ی خانه ابانیخ به

 :  داشت رفتن خانه قصد که  آورد ادی به دوباره  و دی کش آهنگ

 نجا؟ یا میاومد یچ یبرا -
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 !یفهمیم -

 ! نجایا امینم من -

 ! نجایا یایم  روز هر تو ؟ کجاست مشکلش -

 !  خونه برسون منو!   ساعت نیا نه - 

 ینگهبان اتاقک کنار از.  شد باغ وارد او حرف به توجه یب فرهان

 یشگیهم یجا  سر را نشیماش و  گذشت بود داخلش شادمان که

  قرار  از دعب که  بود یکس تنها ارغوان امدته  از بعد. کرد  پارک اش

 به که بود نی ا حشیترج یعنی.  آورد یم خانه به  خودش با شام

  حد از شی ب.  بگذارد اش خانه به قدم  لوکسش تییسو یجا

 !  بود بیعج هم  خودش یبرا یحت.  بود شده  قائل  ارزش شی برا

 ؟ یشنو ینم صدامو -

  سر پشت را ارغوان  یادهایفر و داد و شد اده یپ  نیماش از فرهان

  دستور یجا  به بار نیا و کرد باز ارغوان یبرا  را رد.  گذاشت

 :  گفت و دیکش  هم در ابرو دادن

 ! ؟ یش اده یپ شهیم - 
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  دستور از یکم  دست اش یجد  لحن اما بود نداده  دستور نکهیا با

 :  خوردیم حرص ارغوان!  نداشت دادن

 !  هشینم که معلومه - 

  یابحس شب  آن یبرا. نداشت رفتن کلنجار ی  حوصله فرهان 

  به را شیزحمتها ی همه دخترک دادینم اجازه  بود ده یکش زحمت

 شانه یرو را او و کرد بلند یصندل یرو از را ارغوان !  بدهد باد

 او با ینیزم ب یس یگون کی مثل  کرد احساس ارغوان.  انداخت

 ! رد یبگ آغوش در کیرمانت را او نبود بلد حتى!  است شده  رفتار

 و در کردن باز یبرا مثبت ازیامت کی توانستیم که چند هر

 !  بدهد او به ندادنش دستور یبرا ازیامت کی  نطوریهم

 یوا ؟ هیچ کارا نیا.  خونه برم خوامیم گمیم ؟ یکنیم کاریچ -

 !  رمیمیم الن.  شد جمع مغزم تو خون!  سرم

 یرو و شده  عکس بر د بو کرده  یاسب دم که را شی موها

  سرش از اول ی ظهلح همان که شالش.  بود  آمده  صورتش

 نیب.  ندیبب فرهان ی شانه یرو  را آن توانستیم اما.  بود افتاده 

  به توجه یب اما فرهان.  بود کرده  ریگ فرهان و خودش ڼت
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  که دیفهم دخترک حداقل.  رفت باغ یانتها سمت به او یتقل 

.  گرفت قلب قوت یکم.  شوند یاصل ساختمان  وارد ستی ن قرار

 : گفت و داد انکت تند تند را  شیپاها

 !   برم راه  تونمیم دارم پا من -

 : داد جواب بار نیا فرهان

 تکون پاهاتو النم بهتره !  یگرفت   خودت از رو انتخاب نیا - 

 ! ؟ یخوایم.  که یفتیب و یبخور سر دستم تو از  یخواینم. یند

 به یمشت و داد جرات خودش به .  دییسا هم یرو  دندان ارغوان

  هیشب. بلزرد بادها  نیا با که نبود یدیب او اما.  د یکوب فرهان کمر

 هنرمند یدستها مطمئنا.  باشد  کرده  نوازش را او که بود نیا

 !  نداشت ی کار یها ضربه به عادت  ارغوان

 تیرضا فرهان بالخره  شدند ساختمان یپشت ی محوطه وارد

  به شیپا آنکه  ضمح به. بگذارد نیزم یرو  را دخترک تا داد

 :   دیغر و دی کش هم در ابرو د یرس سفت نیزم

 اصل  ؟ بود یک یداد تیاهم هیبق حرف به که یبار نیآخر -

 ! ؟ یبشنو رو  یکس نظر یبلد
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  صورتش جز به جز یخوب به طی مح نور.  بود شده  قرمز صورتش

  را دستش و شد  بلند پا ی پنجه یرو.  دادیم نشان فرهان به را

  بود کرده  خوش جا فرهان ی  شانه یرو که را لش شا.  کرد دراز

 کرد، یم نگاهش فرهان.  کرد  مرتب هم را شی موها  و برداشت

 از نگاه  ناچار به و کردیم دستپاچه را ارغوان که  یآنقدر!  عمیق 

 همان.  گرداند  مخالف جهت سمت به را سرش  و دیدزد او

 توپ و بسکتبال تور به مشچش بار نیا تا  بود یکاف حرکت

 متعجب نگاهش و شد باز هم از شیلبها!  فتدیب رشیز یجرننا

 . ماند ره یخ بودش ده یند آنجا اصل  روز آن تا که یتور به

 که یلبخند.  گذراند نظر از را رفتارش تک تک لذت با فرهان 

 که ییابروها و دادیم صورتش خشم به را خودش یجا کم کم

 تر ینشتدا دوست را معصومش صورت و ه شد باز هم از حال 

  دی شا!  بود دردسر یب و ساده  کردنش لخوشحا چقدر. کردیم

 . بود داده  انجام عمرش  در روز آن تا که یکار نیتر ساده 

 عقب به یکم ارغوان بود یکاف که یجور ،  گرفت  قرار  پشتش 

  شد خم یکم!   شود مماس فرهان بدن با بدنش تا  شود لیمتما

 :کرد زمزمه و
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 !  کردم یباز هوس -

.  رفت نشانه  فرهان سمت به ر با  نیا را نگاهش و دیچرخ نارغوا

 در.  رفت نی ب از رفتن خانه ی برا شی اصرارها و مخالفتها تمام

  لذت که ییآنها از.  بود افتاده  نگاهش به یب یعج برق عوض

 زده  سرش به یباز هوس هم او که انگار.  زدیم ادیفر را لحظه

 !   بود

 ! ی هست یباز اهل دونستمینم -

 !   خوبم  توش یلیخ که ه یزیچ تنها نیا -

 مد یا گهید یباز ای میزنیم حرف می دار بسکتبال مورد در -

 نظرته؟ 

  کی ی اندازه  به را فرهان لب ی گوشه مهین  و نصفه یلبخند

  صورت بود ارغوان از  ریغ یکس  اگر دیشا . برد بال  سانت

.   بود شده  اخت او با کتردخ اما.  دادینم صی تشخ را خندانش

  به را خوشحالش و یعصبان ،  ناراحت ی چهره  فرق  که یرقدآن

 !  دیفهمیم یخوب

 !یفهمیم کم کم -
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  رونیب تن  از را کتش حال همان   در و گرفت فاصله  ارغوان از 

 یحال در.  گذاشت یحوال همان یمکتهاین از یک ی یرو و دیکش

 مرتب و زد بال  را شینهایآست  داشتیم بر قدم توپ  سمت به که

 چند که یحال  در و شتدابر  را توپ شد تمام که   کارش. کرد تا

 به ینگاه و آورد بال  را سرش دیکوبیم نیزم یرو را آن مرتبه

 : انداخت ارغوان

 ؟ یزد جا! ؟ شد یچ - 

  تور نیهم ش یآرزوها از یکی.  داد تکان شی پاها به ارغوان 

  شی برا خانه نی ا کند فاعترا توانستیم.  بود بسکتبال  ی ساده 

 نیهمچن.  بماند  آنجا ابد تا دارد دوست که یآنقدر .  ستییایرو

 !؟ داشت امکان یزیچ

.  داد او به جا  همان هم گرید مثبت ازیامت کی  یخوش زور از 

  او کنار ابد تا  بسته چشم تا خواستیم گرید ازیامت کی فقط حال 

 کم حال  و بود کرده  عهد خودش با!  یمخالفت چ یه بدون!  بماند

 .  دی ترسیم بود داده  خودش به که یلوق  نیا از کم

.  رفت فرهان سمت به و کرد رها مکتین یرو  را شالش و فیک

  کند ضیتعو  را آن توانستینم اما بود ریگ پا و  دست  شیمانتو
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 یداشتن دوست یگرما از تا داد ینم را اجازه  نی ا هم سرد یهوا.

 ! بکند  دل اش زه ییپا یمانتو

 ؟ی بلد بالمکتبس -

 یمین.  بود بلد که هبتال ؟ است آمده  فضا از هانرف کردیم الیخ 

  و بود گذرانده  نفس البته و نگار و ماهان همراه  را عمرش از

!   داشت خاطر به هم هنوز را  شانیبچگ یها  یباز تمام بایتقر

 آنها به را  خودش تیواقع زود  چقدر و شدند بزرگ زود چقدر

 !  داد نشان

 ! کنمیم یانتحام هی - 

 !  دمینم نسآوا بهت من -

 !  تو مال توپ.  ستین یمشکل -

  و خورد یتوجه   قابل تکان ارغوان.  کرد پرت سمتش به را  توپ

  که بود محکم  آنقدر دستش ضربه.  رفت عقب  به قدم کی

 : گفت و  کرد دستپاچه یا خنده .  نداشت را  انتظارش ارغوان

 |!   شهینم یزیچ  میکن یباز دوستانه کممی حال  -

 ! کن شروع باش زود -
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 که انگار.  بود پوشانده  را ارغوان  رتصو یا ثانهیخب لبخند 

 راه  به و گرفت فرهان از را توپ!  است دانیم روز یپ بود مطمئن

 را  توپ پرتاب قصد فاتحانه و داشت  فاصله تور با قدم کی.  افتاد

  گشچن از را  توپ یراحت به و  شد سبز مقابلش  فرهان که داشت

 از عیسر آنقدر . کرد نگاه  فرهان  رفتن به ناباور ارغوان.  آورد در

  خودش به عیسر  یلیخ!  شدی نم باورش که بود گذشته کنارش

  تابش پر راحت الیخ با فرهان و کرد رید اما دی دو دنبالش و آمد

 با فرهان.  خورد  سر نییپا به تور  داخل از توپ و داد انجام را

  هم ادیز  گل نیا انگار که  یروج یشگیهم  یخونسرد همان

 : گفت است نکرده  خوشحالش

 ! چیه ،  کی - 

 ! نشو  مغرور خودت به اد یز اولشه تازه  -

. کرد دور ارغوان چشمان از را اش خنده  و داد تکان سر فرهان 

 آنقدر یحت فرهان بار نیا و افتاد ارغوان دست  به توپ گرید بار

 ی انهیم.   برود تور یکینزد  تا ارغوان بدهد اجازه  تا نبود صبور

  به شینفسها یگرما که یتوق  درست و گرفت  قرار  پشتش راه 

  ماند ارغوان.  گرفت  دستش از را توپ کرد برخورد ارغوان گوش
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 دم به یدست .  بود شده  ق ی تزر جانش به که ییگرما حس و

 لحظه.  دوخت چشم فرهان گل ی صحنه به و دی کش اش یاسب

 یرو مهین و نصفه یلبخند بار ن یا و دیچرخ سمتش به بعد یا

 : تفگ حال همان در.  بود لبش

 !  چیه ،  دو - 

 را توپ گرید  بار و کرد نازک  فرهان یبرا یچشم پشت ارغوان

  تور سمت به حتما کرد عهد خودش  با بار نیا.  گرفت دست به

 که یوقت درست.  ماند ناکام هم بار نیا اما!   کند یریگ  نشانه

  دستش از پتو  اریاخت دیکش ارغوان کمر هب نرم  را دستش فرهان

  به و بردارد را توپ فرهان تا کردیم تیکفا همان  و شد خارج

 :زد لب یخوشحال  با.  کند  پرتاب تور داخل

 ! چیه ،  سه - 

 : دیغر یعصب ارغوان 

 ! یکنیم پرت منو حواس تو.  ستین  قبول -

 و گذاشت کمر طرف دو را دستش دو.  ستادیا  حرکت از فرهان

 :  دوخت سرتق  دخترک  به را نگاهش
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 ! یاریم بهانه یدار -

  جوانمردانه یباز نیا.  یکنیم پرت  حواسمو.  گمیم یجد نه - 

 ! ستین

 ؟ شهیم پرت حواست که کنمیم کاریچ -

 : کرد زمزمه عوض در .  دی بگو نداشت دوست ارغوان 

 !  یکن  کم باهام رو ات فاصله  یتونینم -

 دیبا رمیبگ رو توپ خوامیم یوقت ؟ یاریم در قانون   خودت از -

 !  بشم کی نزد

  به ارغوان!   یحرف ای لبخند از غیدر اما بود شرارت از پر نگاهش

 : آمد حرف

 !  هیچ منظورم ی دونیم خودت -

 ! دونم ینم یزیچ -

 :  گرفت  دست به را توپ حرص  با ارغوان 

 .کنمیم یتلف کارتو بار نیا - 
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 سنگ به خی م دنیکوب مثل فرهان  با صحبت  کردیم احساس 

  به هم فرهان.  بدهد نشان یخود بار نی ا گرفت می تصم!  ماندیم

 که یزمان درست.  افتاد راه  به  دنبالش آرامتر یکم.  داد آوانس او

 درست و  انداخت اطراف به نگاه  یکم دیرس تور ریز  دخترک

  بود کرده  دراز توپ گرفتن یبرا را دستش  فرهان یا لحظه

 که انگار.  دبو شیلبها یرو لبخند.  کرد ابپرت را آن ارغوان

 و افتاد نییپا توپ ده ینرس تور به اما!  شودیم تور  ردوا دانستیم

  اش ینقش زیر  از ارغوان بار نیا.  داد را فرهان  به حمله تیموقع

 درست.  دی دو فرهان و توپ سمت  به سرعت با و کرد استفاده 

  برسد ذهنش به زدن گل فکر و کند یحرکت بتواند آنکه از قبل

  فرهان حال همان   در تگرف او از را توپ و زد نفرها به یا تنه

 :  گفت

 ! میکن حفظ رو فاصله قراره  کردمیم فکر -

 !کنمیم یزن جر منم یکنیم یزن جر یوقت -

 فرهان.  رفت تور سمت به و گرفت  فرهان از  را خندانش نگاه  

  دو را شیادسته .  بدهد یشرویپ ی اجازه  او به نداشت الیخ اما

  بود  شیبازوها ارحصان در تماما که یجور.  دبو کرده  باز او طرف
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  آغوش در را او کل به تا کند جمع را شیدستها  یکم بود یکاف. 

 . ردیبگ

  هم به شیدستها  کرد احساس ارغوان که یا لحظه درست اما

 ی شانه به یا ضربه فرهان و کرد رها را توپ شودیم کی نزد

 :  گفت  و زد ارغوان

 !  یمرس -

 : کرد  غر غر ارغوان.  انداخت تور خلدا  را توپ و دیچرخ

 !   ستی ن قبول - 

 !  بود تور یتو توپ -

 .. دستات.  ندارم  قبول من -

 .  رفت سمتش به فرهان  که گشتی م کلمات دنبال 

 ؟ یچ دستام -

  هم باز بود نمانده  یزیچ که ییجا تا.  شدیم تر  کی نزد و کی نزد

 آورد بال  یکم  را شیدستها.  کند یتداع شیبرا  را حالت همان

 :  گفت  عیسر ارغوان که
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 !  ستین مهم -

 در! نکرد لبخندش کردن یمخف یبرا یتلش بار نیا فرهان

 : گفت رفتیم عقب عقب که یحال

 ! چیه ،  چهار - 

  شک خودش ی ده ید به مطمئنا دیرسیم سر لحظه آن یکس اگر

  که یلبخند و یاخلق خوش  و فرهان! ؟ یباز  و فرهان!  کردیم

 در انگار اما آمد یم بیعج نظر  به ؟ بود نشسته شیلبها یرو

  نیا با کم کم هم خودش.  شدیم  گرید فرهان کی  ارغوان مقابل

 اش یشگیهم ری ناپذ نفوذ ی پوسته  از.  گرفتیم خو هیرو رییتغ

  تور شنهادیپ که  بود خاطر نیهم به دیشا.  بود شده  خسته

  تا بود داده  ردستو همه به صبح  از و بود زده  هوا  یرو را بسکتبال

 !  کنند ایمه  ش ی برا پتو و تور

  کی  اگر که خورد قسم  خودش  با.  کرد یشرویپ  گرید بار ارغوان

 باغ خانه و مرد نیا دیق جا همان نشود زدن گل به موفق  درصد

 !  بزند را زیچ همه و
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 دادیم گوش فرهان ی زده  شتاب یقدمها به و ستاد ی ا تور مقابل 

  کردیم سسااح.  بود اش یشگیهم لتاح از تر  بلند شی برا تور. 

 بود الهایخ و  فکر نیا در!  ستی ن استاندارد تورش هم ها آنقدر

 یوقت و دیکش آغوش در را او سر پشت از یکس لحظه کی که

 : گفت و دیکش  بال  را او کند اعتراض خواست

 !  تور تو بنداز -

  فرهان یپ در یپ یلمسها یطرف  از و بود شده   جیگ  که ارغوان 

 : گفت  هدستپاچ بود کرده   جشیگ یکم

 . یبد آوانس بهم ستین یازین - 

  برابر که کنمیم کمکت ینجور یا.  بلنده  یاد یز برات تور - 

 ! ؟ بده .  میبش

!   بود ازیامت کی  هم ازیامت کی.  گذاشت کنار را  تعارف ارغوان 

  گل  آنقدر قرارشان نیاول در که  کند فیتعر جا همه نداشت الیخ

 !   تاس رفته  در دستش از رشششما  که خورده 

 یوقت.  افتاد تور  داخل میمستق  و کرد پرتاب را توپ  لحظه همان

 : گفت بلند شد  راحت الشیخ
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 من که وگرنه.  ستی ن استاندارد ادیز تورت دونستمیم!  نهیا -

 !  بلدم یباز

 : آمد حرف  به حال همان در.  گذاشت نیزم ی رو را او فرهان 

 بشه خصمش  ق یدق تا میکن یباز دی با هنوز پس کنم فکر - 

 ! تره  یقو یک

  قدرتمند بی رق که دانستیم و ده ید  را فرهان یباز که ارغوان 

 : گفت و انداخت مکتین یرو را خودش عیسر ستی

 !   میکن استراحت  کمی - 

  تا.  گرفت نظر  در فرهان یبرا مثبت ازیامت ک ی لحظه همان

 ارغوان گرید از یامت کی با فقط.  بود گرفته مثبت ازیامت سه نجایا

 ؟ کردیم لج خودش با چرا!   کند عمل  قولش به شدیم بورجم

  عمل بود گذاشته  خودش با که یمخف قول به که نبود احمقانه

 !  ؟ شود بدبخت عمل  و کند

 را او به ینینش عقب ی اجازه  اش یکنجکاو حس چرا دیفهمینم

  رگاان.  نشست مکتین یرو کنارش نهافر لحظه همان.  دادینم

 !   باشد شافکار به یتلنگر که
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 در.  دوخت آسمان به را نگاهش و دیکش کنار را خودش یکم

 : کرد زمزمه  حال همان

 خاموش  یفانوسکا یسرب یها ستاره  -

  فراموش   تو ادی از  هیگر هجوم منو 

 یبال  را شیدستها.  دیرس فرهان گوش به اش زمزمه یصدا

 یصدا.  داد آسمان  هب  را نگاهش هم او و گذاشت مکتین یپشت

 شی برا را اه یس و کی تار شب تحمل.  بود خوب  ارغوان ی مهزمز

  علقه حس  و بود رامش آور  ادی شیبرا که یشب.  کردیم آسان

 که برگشت یشب  همان به ذهنش.  انتها یب یاه یس نیا به اش

 . بود داده  جان

 اما.  کردیم زمزمه را آهنگ نی ا یکس چه یبرا ارغوان دینفهم 

 ماهان سمت به  ذهنش لحظه ک ی که داشت ینیغمگ سوز درآنق

  فکر نیا از...  بود او به اش علقه  خاطر به دی شا.  شد منحرف

 : گفت  و دیپر اش زمزمه بین. امدین خوشش چیه

  ؟ یخوریم قهوه  ای یچا -
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 شده  غرق التشیخ و فکر در که  انگار.  شد اریهوش  ارغوان نگاه 

 : گفت بلفاصله.  بود

 !  خونه رمیم من...  نه -

.  است نداده  فرهان به را ازیامت نی آخر که کردیم شکر ارادخ 

 نگاه  هم را  سرش پشت و برود  راحت الیخ با  توانستیم حال 

.  بود گرفته را  کردن کار از حقوقش نصف هم جا نیهم تا!  نکند

 یمخف را خودش و بدهد تی رضا کم مقدار همان به توانستیم

 دیکشیم نقشه  او یبرا سرش در که یا لحظه درست تا! کند

 : گفت و چرخاند سمتش به سر فرهان

 !  یبر یتونی م یبخوا اگه - 

  باز کردیم الی خ دیشا!  نداشت را  ینینش عقب نی ا انتظار ارغوان 

  رفتار و درک نیهم خاطر به ارغوان حال .  شودیم مانعش هم

  او به هم را مانده  یباق ازیامت کی همان داشت الیخ درستش

 !  بدهد

.  بود ده یرس رفتن وقت که انگار.  کردیم نگاهش منتظر فرهان

 یرو و برداشت مکتین یرو  از را شالش.  شد  بلند جا از ارغوان
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 سبز یداشتن دوست یاسب دم آن و انداخت حالتش خوش یموها

 و فتگر  دست  به هم را فشیک. کرد پنهان فرهان  دید از را رنگ

 : گفت

 !   خداحافظ پس -

 و برده  فرو بیج داخل را شی دستها . شد بلند جا از هم انفره

 و داد تکان سر.  بود داشته نگه ارغوان یرو همچنان را نگاهش

 : کرد زمزمه

 !  خداحافظ -

 نگه یبرا اقیاشت مثل .  داشت شتریب یز ی چ انتظار ارغوان

  یتلش فرهان اما!  خانه به رساندنش شنهادیپ حداقل ای داشتنش

 از خارج امشب که  بود ییکارها تلشش تینها که انگار.  نکرد

  نطوریهم ارغوان!  بود داده  انجام اش یتیشخص  یشگیهم عرف

 : گفت رفتیم عقب عقب که

 !  بود یخوب یباز - 

 :  داد تکان سر فرهان 

 !  آره  -
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 !  ممنون  هم شام بابت -

 !   خواهش -

 نفس.  داشت انتظار او که  نبود یزیچ یا کلمه کی یجوابها

 چطور.  بود شدنش کلفه ی نشانه شتریب که  دیکش یقیعم

 الن و باشد داشته شام قرار نی ا به اصرار آنقدر  ابتدا از که شدیم

.  بود فرهان با حق ! ؟ نزند سرش به هم رساندن الیخ یحت

  را یحرف چه  یک دانستیم خوب!   بود بلد را کردن یباز مطمئنا

  به روادا  را ارغوان که ستدی با شی جا سر خونسرد  آنقدر یک و بزند

  یمیتصم کند  مجبور ای!  دارد واهمه آن از که کند یحرف گفتن

  و بوده  یفرار آن به دادن مثبت جواب از لحظه آن تا که ردیبگ

 ! آمد یم کامل یعقل یب ش نظر از

  به هیثان چند.  ستادیا حرکت از شد دیناام کل به فرهان از یوقت 

 : آمد حرف به فرهان تینها در که ماند حال همان

 ؟ شده  یزیچ - 

 . رونی ب میبر شام یداشت اصرار - 

 !؟ خب -
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 . نجایا میایب که یداشت اصرار بعدش -

 . اوهوم -

 ! ؟ همین -

.  بود شده  مانیپش شنهادشیپ  از دی شا.  بود سوال شی برا واقعا

 بلند وقت حتما.  بود  تهگذاش ر یتاث او یرو ارغوان بد یباز مثل 

  را او یظاهر نظر از و شده  شا  یجزئ وزن اضافه هوجمت کردنش

 تو یکم دیشا  اش تنه نییپا اما نبود چاق که البته!   بود ده ی نپسند

  بود شنهاداتشیپ و ماتیتصم به  گفتن نه تمام هم  دی شا!   بود پر

 ! بود  کرده  دلسرد را او که

  بدهد یجواب چه  دیبا  دانستینم.  برداشت جلو به قدم کی  فرهان

. 

  نبود روش و وه یش نیا به  هم آن گذاشتن قرار اهل اصول 

 دیبا مطمئنا ندارد شب یبرا گرید یا برنامه بود  کرده  احساس

 ؟ بود چه سوال نی ا از منظورش اما!  برود دخترک دادیم اجازه 

  را شب داشت  انتظار ارغوان هم دیشا ؟ زدیم یگر ید حرف دیبا

 ! ؟ ندبما همانجا
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  از بخش نیا مطمئنا.  دیپر  بال  شیابرو لنگه کی فکر نیا با 

 ! بود بلد یخوب به  را قرار یشبها

  ؟ یهست یا گهید زیچ منتظر - 

 : گفت و برداشت جلو  به یقدم  ارغوان

 ! نه-

  کرد باز لب حال همان در.برداشت جلو به گرید یقدم هم فرهان

: 

 . ادینم نظر به نطوریا یول -

 : ردیبگ  را دهانش یجلو نتوانست ارغوان 

 ! ؟ شد یچ  ممیتصم یبدون یخواینم مثل  - 

 . دیفهمیم را زیچ همه فرهان کم کم حال 

 . یکن فکر یخوایم یگفت - 

  باشه نفعت به که یا جهینت دی شا کنم فکر ییتنها بخوام اگه - 

 .رمینگ

 : کرد یشرو یپ گرید یقدم ارغوان چشمان به ره یخ فرهان



 

1352 
 

 مهرسا .  مسلخ

!  منه نفع به که یریبگ یمی تصم یدار دوست تمخود  پس - 

 !  یینجایا هنوز  نیهم یبرا

 ! رمیم دارم وگرنه .  بدم هشدار خواستم فقط -

 !   یرینم نه -

 ! رمیم که معلومه -

  که یآنقدر!  قدم سه قدم،  دو ،  قدم کی.  آمد جلوتر فرهان 

 .  نماند ی ا فاصله نشانیب

  رو رفتن یباز نیا ایب.  یبود رفته الن تا یبر یخواستیم اگه -

 !    میدینرس شب آخر به هنوز میدونیم دومون هر.  میکن متمو

  نظرش به هم  هنوز.  بود فرهان یچشمها به نگاهش ارغوان

 به را اش یعصبان  صورت ریتصو   هم هنوز.  آمدند یم ترسناک

 کی او به دادن مثبت جواب ش نظر از هم  هنوز.  داشت ادی

 ییجا.  دندوب متفاوت  نیسرزم دو از آنها نامئمط!   بود بزرگ خطر

 همه  که
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  ریگ در  فرهان  عوض در و بود رنگ از پر ارغوان  یبرا زیچ

  هم نیسرزم به قدم توانستندیم!  بود شده  دیسف و اه یس خطوط

 ! ؟  بگذارند

 از یتلش من.  کنن تلش خوانیم که یزیچ  یبرا دیبا آدما -

 !  یبدون رو ممیتصم یخواینم یحت!   دمیند تو سمت

 یچ همه.  بپرسم یزیچ ستین  یازین متیتصم  دنیفهم یبرا -

 ! دونم یم خوب یلیخ رو

  دونستمینم قبل قهیدق چند تا خودمم من.  یدونینم که معلومه -

! 

 یخوریم شام ترسناکت و مشکوک ،  بداخلق س یرئ با یوقت - 

 مخالفت بدون و یکنیم زمزمه آهنگ با اش خونه تا یحت و

  ؟ یچ یعنی یکنیم شی ههمرا

 ! ی دکر مجبورم -

  یها نمونه باشد آمده  خوشش یباز نیا از که انگار فرهان

 :آورد  شیبرا  یشتریب
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 که یوقت و یکنیم گم پاتو و دست  شمیم رد کنارت از یوقت - 

 یچ یعنی شهیم  ول دستت از توپ یباز وقت زنمیم حرف باهات

 !؟

 !   نیهم...  دمی ترس لحظه هی فقط من - 

 :  امدین کوتاه  اما فرهان.  دیدزد فرهان  از را نگاهش

 حرف باهام و ی ستادیوا نجایا هنوز اما یکرد یخداحافظ  یوقت -

 ؟ یچ یعنی یزنیم

 مثل !  اوردیب  یگرید لیدل داشت دوست.  کرد سکوت ارغوان 

 یحرفها تمام دانستیم که خودش اما کندیم فکر  اشتباه  دیبگو

 ! یکم فقط البته . است درست یحد تا فرهان

 دخترک نگاه  رد. برد ارغوان صورت  سمت به را  دستش فرهان 

  را فکش استخوان اش اشاره  انگشت.  بود اش آمده  بال  دست به

  رد که حال همان در.  داد ادامه چانه تا را حرکتش و کرد لمس

 :  داد ادامه را حرفش  بود،  فرهان انگشت به دو هر نگاه 

  چه قراره  دونمیم خوب منم و یگرفت  رو متیتصم تو یعنی نایا -

 !  فتهیب یاتفاق
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 یچشمها فرهان نگاه  حال  و آمد بال  حرف نی ا با ارغوان نگاه  

  ارغوان آنکه یبرا بود یکاف  سکوت یا لحظه. کرد شکار را او

 یسع که  را یزیچ آن دیبگو بالخره  و ردیبگ یقطع  میتصم

 : اورد ین زبان بر راحت یلیخ کردیم

  دوست یخوایم تو که  همونطور  که گرفتم میتصم من ! باشه -

 ! ؟ بدم رو سال یشگویپ مدال  بهت یخوای م!  بشم دخترت

 چانه یرو از  را دستش و نشاند لب ی گوشه ی شخندی ن فرهان

 :  برداشت ارغوان ی

 ! ؟ یهست یعصبان  چرا حال  -

 مجبورم تو  یول!  خواستمیم من که نبود یز یچ نیا چون -

 ازاتیامت ی  همه!   یزد گولم آهنگ و بسکتبال رتو با!  یکرد

 !  کنم فکر مثبت جواب به هنوز  دیبا چرا دونمینم بود یمنف

 کردیم احساس اما بود ده ینفهم ازیامت از را منظورش  فرهان 

  بدهد مثبت نظر تا کرده  مجبور را ارغوان که ستیخوب زیچ حتما

 ! 

 ! ؟ یخواستیم یچ قایدق تو -
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 با.  را ماهان مثل یکس دیبگو داشت ستود.  کرد  مکث ارغوان

 یب و آرام اخلق ،  یشگیهم و یداشتن تدوس  لبخند همان

 اما.  اش یداشتن دوست ظاهر و رنگ خوش یچشمها  ؟ نقصش

 به نداشت الیخ ارغوان اما بود منتظر  فرهان. نکرد باز را شیلبها

 : گفت  عوض در.  بدهد جواب سوالش

 ! برم که بهتره .  زدم حرفمو - 

 

 و شد کممح ش ی بازو دور فرهان دست ردیبگ فاصله  آنکه از قبل

 :  دیکش  عقب به را او

 !  کن صبر -

 کردیم خاطر تعلق  احساس بار ن یاول یبرا فرهان.  ستادی ا ارغوان

 اش یقلب ی خواسته  و لیم باب درست را یکس نکهیا احساس. 

 !  بود یعال است کرده  انتخاب

 ! یکن فرار یخوایم رگاان ؟ رفتن یبرا  یدار عجله -

 :  گفت  اچهدستپ ارغوان

 ! کنمینم فرار  که معلومه -
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 نگفتم من که یوقت تا یگرفت  که یمیتصم با چون!  خوبه -

 ! ی کن فرار یتونینم

.  بود زده  را حرف نیا یجد کامل  فرهان.  شد  خشک ارغوان

.  شد مردد گر ید بار.  نشست دخترک جان به ترس یا لحظه

 : آمد حرف به گرید بار فرهان  ؟ بود فتهرگ  یدرست میتصم

 . رسونمتیم -

.  افتاد راه  به فرهان ی شانه به شانه و داد  تکان سر  ارغوان

 شادمان متعجب چشمان مقابل از و شدند نی ماش سوار دوباره 

 :آمد حرف به  لحظه همان ارغوان.  رفتند رونیب

 ه فرخند و شادمان منظورم.  بفهمه یزیچ یکس  ستین درست - 

 .  هینبو یآقا و

 .  نداره  یربط یکس به من یکارا - 

 !  ندونه یکس که مهمه من یبرا -

  حرفش دیی تا ی نشانه به را آن ارغوان و کرد سکوت فرهان 

  ییماجراجو دنبال شهیهم.  فرستاد رونیب را  نفسش.  گذاشت

 نیهم از یکی فرهان با بودن کردیم احساس و بود شتریب
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  هر.  بگذرد خوش او به نیب نی ا بود دواریام.  هاست ییماجراجو

 ! است ده ی د شی برا یخواب چه سرنوشت ستدانینم که چند

******************** 

 انیم که یا لقمه و گذاشت  ارغوان  اتاق به قدم آرزو

 :  گرفت   سمتش به  را بود کرده  خوش جا شیانگشتها

 !  ی نکن ضعف بخور یزیچ هی ریبگ -

 زمزمه یآهنگ  یلب ریز که انطورمه و گرفت  را لقمه ارغوان

 :  گفت  آرزو.  دیشپویم را شیمانتو کردیم

 یحرف چی ه که شبید از وال ! ؟ یخوشحال انقدر شده  یچ -

 ! ام  بهیغر من لبد  دونمینم.  ینزد

  مادرش گردن دور را شیدستها و فرستاد نییپا  را لقمه ارغوان 

 :کرد حلقه

 . بدم  جواب من بپرس تو.  آخه یمن یگل  آرزو که تو -

  ؟ یدیفهم ؟ اصل  بود  یچ تشین و قصد اروی نیا خب -

 !  ساده  یدوست هی -
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 ؟ میستی ن ها خانواده  اون از ما بهش یگفت! ؟ همین -

 ؟  جرمه بودن دوست مگه ؟ ها خانواده  کدوم - 

 ادیب خوادینم یعنی ؟ یچ تهش ؟ دیباش دوست یک تا خب -

  ؟ یخواستگار

 یک نمیبب کنم  مراوده  طرف با روز چند اصل  بذار من مادر -

 . وال  یدار یانتظارات  چه!  هست کاره  چه هست

 هیثان چند.  شد  ره یخ ارغوان کردن  سر شال به سکوت در آرزو 

 :  آمد حرف به بعد

 یحساب درست باهات نشد وقت  خونه یاومد رید انقدر شبید

 .  -بزنم حرف

 ؟ شده  یزیچ - 

 .زد زنگ بابات شبید - 

  گفت و دیچرخ  عقب به شده  گرد یچشمها با. دی پر  جا از انارغو 

: 

  بهش تو ؟ گفت یچ خب ؟ یگیم نویا یدار الن چرا! ؟ بابا - 

  ؟ شده  صاف شی بده یگفت
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.  زده  زنگ ری د انقدر چرا که کردم گله هم یکل.  گفتم آره  -

 وقته چند الن ؟ چطوره  اش بچه و زن حال  بپرسه دینبا وال 

  که انگار نه ارانگ! م ییآقا دنبال در به در ما ؟ شده  صاف شی بده

  از اتیبده یبرا میگفت بهش ما!  داره  ما مقابل در یتیئولسم به

.  یفتین دردسر به مدت نیا تو و میکن جور پول تا برو شهر نیا

  بزنه ادیم  زورش زنگم هی!  رفت که رفت آقا ؟ شد یچ تهش

 !  گهید

 من مادر خب ؟ طقف یکرد  گله ساعت هی زد زنگ یعنی -

 .یکردیم غر  غر بعد هخون  ادیب یذاشتیم

.  کنمیم مشخص باهاش فمویتکل خونه ادیب!  دستش از پره  دلم-

 و کار یهوا به و ره یبگ خودیب  میتصم ذارمی نم بار نیا گهید

 !  بده  یکس  دست محل یب چک یکاسب

  ؟ ادیم یک حال .  یحساب کار  که شد نیا -

  از بزنم زنگ دیبا گفت.  گرده یم بر فرصت  نیاول تو گفت -

 سهم از ذره  هی انگار.  که نکرده  یکار تمگف.  کنم تشکر چهریرپ

 . گردنش به یداشت حق .  داده  بهت رو الرثت
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  عمه اموال به اصل  بابا که یدونیم.  کن ول رو حرفا نیا - 

 یپر

 !   نداره  چشم

  چشم دینبا چرا.  تره  حلل بچه به هم مادر ریش از ارث گنیم -

 ؟ باشه داشته

 خونه دیرس وقت هر.  ه شد رمید من.  کن ول رو حرفا نیا - 

 . حتما بده  خبر بهم

  راه  دنبالش آرزو اما.  شد رد کنارش  از و دیبوس را آرزو یشانیپ 

 : گفت و افتاد

  خوشش تو از اگرم.  کنه تیرعا  مرز و حد بگو پسره  نیا به - 

 !  کنه یرسم رو یچ همه دیبا زود ادیم

 را فرهان نوچ آرزو مطمئنا.  فتدیب خنده  به ارغوان بود مانده  کم 

 بود یکاف.  دیکشیم نشان و خط شی برا  نجوریا بود ده یند

 یبرا یسر !   شود خشک شی جا سر تا ندیبب را شیچشمها

 خانم نگاه  ریز از.  شد ری سراز ها پله از و داد  تکان مادرش
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 ،  ستیچ یا رب دانستینم که نشیسنگ و سرد کلم و یقادر

 .   تاشگذ کوچه  به قدم و گذشت

  به ناخواسته جانیه کی.  بود  تر متفاوت یکم  شی برا امروز

  رابطه وارد ی کس با که یبار نیاول جانیه.  بود نشسته جانش

  کی ی اندازه  خودش که فرهان مثل یکس هم آن!  شدیم یا

 ! دیرسیم نظر به مرموز ،  ناشناخته ی ره یجز

.  دید را شادمان در کنار.  رساند باغ خانه به را خودش  زود یلیخ

 : گفت و زد یلبخند  بلفاصله

 ! سلم - 

 : گفت و انداخت بال  ابرو لنگه کی دنشید با شادمان

   ؟ بود ده ید اشتباه  چشمام ای ی بود اومده  نجایا  شبید!  سلم -

 بودم اومده  ساختمون دادن نشون و یسرکش ی واسه...  آره  -

 ... 

 نداره  عادت آقا هآخ.  دمید اشتباه  دیشا گفتم. کردم شک! آها -

 یزن چیه خانوم  رامش فوت از بعد یعنی.  اره یب  خونه رو یسک

 .  بود نذاشته  خونه نیا به قدم
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!   برسم کارا به برم گهید من... بودم اومده  کار یبرا! اوهوم - 

 !  فعل 

  اش کوله از را لشیموبا بلفاصله  و گذشت شادمان کنار از

 بار نیا اما گرفت را انفره ی شماره  شهیهم مثل.  دی کش رونیب

  دنیشن با! بلرزد  شیدستها شدیم باعث که بود یجانی ه تفاوتش

 ! کرد حبس نهیس در را  نفسش تلفن  بوق یصدا

 و بود فرهان ی شده  پارک نیماش و یاصل ساختمان  به نگاهش

 لحظه هر بود  منتظر انگار!  تماس  یبوقها یصدا  به گوشش

  کند بالاستق  او از باز وشغآ با و دیایب رونیب ساختمان از نهافر

 به فرهان یجد یصدا و شد برقرار تماس لحظه همان! 

 :  دیرس گوشش

  ؟ بله -

 . ریبخ صبح!  سلم -

 . سلم - 

  سر کند  الیخ که بود یز یچ آن از تر یجد کلمش لحن 

 دارد؟  یسازگار
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 شدم؟  مزاحم -

  شده؟ یزیچ -

 رونیب به یه نگا هم پنجره  از یحت.  دی کش هم در ابرو ارغوان

 انتظار فرهان از واقعا!  کن خرد اعصاب یلعنت !  بود تهنداخین

 الیخ و  بود خودش از حماقت ؟ داشت یچنان آن یمحبتها

 خامش

 .دمی رس بگم  خواستم فقط!  نه ،  نه -

 . باشه -

  ارغوان.  کرد قطع را تماس ی خداحافظ بدون و گفت را نیهم 

 از را شیدندانها و شد ره یخ لشیموبا به مبهوت و مات یا ظهلح

  به را تندش یقدمها که یحال  در. داد فشار هم یرو حرص زور

 : غرید لب ریز داشتیم بر کاره  مهین  ساختمان سمت

!  احمق ! ؟  یزنیم زنگ بهش و یکنیم کیکوچ  خودتو چرا -

 !  احمق 

  که یجور.  رفتیم راه  و دیکوبیم نیزم یرو محکم  را  شیپاها

  دیرس ساختمان به!  ردیبگ نی زم از را انتقامش  داشت قصد انگار
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 یزیتم دنید با یحت!  بود نشده  یخال خشمش  هنوز اما

 کامل را ساختمان کارگرها!  نشد بهتر حالش هم ساختمان

 لی وسا دیبا فقط و بود آماده  زیچ همه.  بودند کرده   زیتم و شسته

  وارید و در  به ینگاه.  دندیچیم دیس ریم امروز نیهم که را

 : درک زمزمه و انداخت  نساختما

 .. اون ی  واسه که ساختمون نیا فیح-

.  کند یخال را  خشمش تا گشتیم یحساب و درست صفت دنبال 

 :  گفت خشم  پر عوض در اما

 !  کنمینم فکر بهش اصل .  جهنم به!  آه  - 

 :  گفت آمد یم نییپا ها  پله از خندان که  یحال در فرخنده 

.   انداختن قبر  رو جا همه اومدن زود کارگرا ؟ یاومد بالخره  -

 …  مونهیم فقط

 :  غرید ارغوان که بود نشده  کامل حرفش

  کردم رید ؟ ها ؟ کردم رید مگه ؟ یاومد بالخره  یچ یعنی - 

 !؟

 :  خورد جا ارغوان تیعصبان  از فرخنده  
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 ! نگفتم یزیچ که من -

 ! ؟ یاومد خرهبال  ؟ یبگ یزیچ دیبا مگه - 

 تکرار فرخنده   یادص از دیتقل با کرد یسع را حرفش دوم بخش

 : گفت و داد یتکان شی پاها به.  کند

 !  بال  برم خوامیم طرف اون برو - 

 :  کرد  زمزمه و دیکش کنار  را خودش  بلفاصله فرخنده 

 … نزدم یحرف که من -

  را دشوخ فقط.  بود ده یند یعصبان  آنقدر را ارغوان حال به تا 

  به را خودش نارغوا !  نکند تشینعصبا هدف را  او تا دی کش کنار

 به لحظه همان از.  دیکش یقیعم نفس.  رساند بال  ی طبقه

  کردن یعذرخواه ی حوصله اما  بود شده  مانیپش  رفتارش خاطر

 یخال او سر  را خشم نیا دیبا  و بود یعصبان فرهان از.  نداشت

 اش شده  پارک  نیماش به و رساند پنجره  به را  خودش! کردیم

 و دیایب دی شا.  بزند او به یسر رفتن وقت  دیشا.  شد ره یخ

  جواب دیبا که آنطور نتوانسته و داشته کار مثل  که بدهد حیتوض

 !   بدهد را دشی جد دختر دوست



 

1367 
 

 مهرسا .  مسلخ

 : کرد زمزمه  و دیکش ق ی عم  نفس بار چند

 !  ستین مهم ،  ستین مهم اصل  -

 رونیب ساختمان از آماده  و حاضر که دید فاصله آن  از را فرهان

  را نگاهش خط هم دیشا ،  شمرد یم را شیقدمها که انگار.  زد

 یم ساختمان  سمت به شیچشمها  ریمس ندیبب  تا کردیم دنبال

 مقابل از و رفت نشیماش سمت به فرهان اما!  نه ای افتد

  چه انتظار!  بود راه  به ره یخ هم  هنوز!  شد محو ارغوان  یچشمها

 فرهان دانستیم حداقل ؟ گردد بر فرهان که ؟ داشت را یزیچ

 یمحل یب و کارها نیا تمام کند الیخ که ستین  یطبع خوش آدم

 !  ستی شوخ اش

 :  کرد تکرار خودش با گری د بار و گرفت پنجره  از را نگاهش

 ! ستین مهم اصل  -

  شیروزها نی تر آور  عذاب از یکی به لی تبد  جانشیه پر روز 

  یشمار هیثان رفتن  یبرا و بود ساعت  به شاهنگ مدام!   بود شده 

  مشغول شیکار  ساعت شتریب با یتقر  و بود ده یرس لیوسا.  کردیم

 که بود ۶  ساعت.  کرد فکر  رفتارش و فرهان به کمتر و بود
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 گرید بایتقر  و بود شده  انجام ها ییجا جابه.  رفتند کارگرها

 از یکی.  بود شده  کامل ساختمان. نداشت کارگرها به یاجیاحت

 خود به یخوب حالت تا زد آن به ضربه چند و برداشت را کوسنها

  هم خودش یخستگ با و گذاشتش مبل یرو تینها در.  ردیبگ

  رنگ بیترک.  ماند حال همان به هیثان چند.  شست کوسن کنار

.  خواستیم که یزیچ درست.  بود شده  رینظ یب بال  ی طبقه

.  شدیم بهتر حالش کردیم نگاه  اش شده  تمام کار به که حال 

  پس از کردینم باور.  کرد خوش جا شیلبها یور  خسته یلبخند

 دیدیم شده  تمام را زیچ همه که حال  اما.  دی ایب بر کار نیا

. بدهد نشان یخود  بود توانسته  کم سن با.  کردیم غرور احساس

 یحت.  افتاد فرهان  ادی به هم باز.  بودیم متشکر  او از دی با فرهان

 بود یا رابطه جور چه نیا.  بود  نگرفته هم یتماس  روز لطو  در

 !؟ گذشتیم مطلق  یخبر یب در  آنقدر که

 صفحه صدم  بار یبرا و دیکش رونیب مانتو بیج از را لشیموبا 

  نه و بود رفته دست از تماس از یخبر نه اما کرد چک را اش

 ممکن فرهان دانستیم ناخودآگاهش ریضم در ییجا!  یغامیپ
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  نیا به کردینم فکر اما باشد یطلب تنوع و باز هوس آدم است

 ! بکند دل او از تسرع

  خود با را اش گذشته شب یرفتارها!   بود شده  مان یپش هم دیشا

 چیه بایتقر و نکند  ناراحت را فرهان بود کرده  یسع.  کردیم مرور

 گرید.  فرستاد رونیب را  تفسش!   بود نزده  او به یبد حرف

 یصدا مبل یرو از شدنش  بلند محض هب. کردینم کار عقلش

 دنید با و  دی کش یک سر بلفاصله.  دیشن ها پله یرو را ییپا

 به رو و دی رس پله نیآخر به فرهان. دی کش هم در ابرو فرهان

 : زد لب ارغوان

 ! سلم -

  را اطراف و شد  چشم تماما فرهان. کرد اکتفا سر تکان به ارغوان

  رترینظ یب زیچ همه از اما.  دو ب شده  رینظ یب آنجا.  کردیم نگاه 

  هم ذهنش به  اول روز دیشا.   بود نتماساخ آن در ارغوان حضور

 !  بگذارد ساختمان به قدم یراحت نیا به بتواند که  کردینم خطور

.  بود مانده  استفاده  بدون بایتقر ساختمان  نیا رامش مرگ از بعد

  و بدهد آنجا به یسامان و  سر تا شد یراض نگار شنهادیپ به

 که کرد شکر  را خدا.  بود نگار از زیچ همه شنهادیپ.  کند استفاده 
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 آن کند وادارش که بود زی چ همه به حواسش آنقدر نگار

 ! آورد در متروک و زیانگ رعب راحت آن  از را ساختمان

  ؟ شده  تموم کارا - 

 ! بله-

  به لیوسا از را فرهان توجه بار نی ا ارغوان  نیسنگ سر لحن

  کرد زمزمه حال همان در.  کشاند ارغوان مشخ  پر صورت سمت

 : 

 .کن استراحت کمی نیبش -

 . کرد شتری ب را ارغوان خشم آتش که یانگار فرهان یصدا 

 . خونه برم دیبا شده  تموم کارم!  ممنون -

  گذشته او به آنچه و ارغوان خشم  عمق  متوجه هنوز  که فرهان

  بود صمشخ یخوب به شیچشمها از که یلذت  با ،  بود نشده 

 : گفت انارغو حرف به توجه یب و دیکش رونیب تن از را کتش

 !  اومدم تازه  من ؟ کجا - 
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  آدم کل به که انگار.  نداشت صبح به یشباهت صحبتش لحن

 با و آورد لب ی گوشه کج یشخند ین ارغوان.  بود شده  یگرید

 : گفت تمسخر

 ! نهیهم برم خوامیم که یلیدل  از یکی دیشا -

 : برد بال   را شیابرو گهنل کی  فرهان 

 ؟ شده  یزیچ -

 :دی غر.  بدهد جواب  خونسرد نتوانست را ب نیا ارغوان 

  خوبم.  نشده  یز یچ که معلومه! ؟ پرسنیم نویا همه چرا امروز - 

 !   خوبم ،  خوبم ، 

 از قبل. رفت اش کوله سمت به و دیدزد فرهان  از را نگاهش

 مبل یرو  انفره ندازدیب  شانه یرو را آن کند فرصت آنکه

 :  گفت و نشست

 ! جات  سر برگرد -

  ؟ دستوراته از گهید یکی نمیا -

 ! ینداشت  یمشکل دستورام با شبید -
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 . دارم و داشتم  مشکل دستورات  با شهیهم من -

 .دارم حرف.  نیبش - 

  گفت رفتیم سمتش به که یحال  در و دیچرخ سمتش به ارغوان

 : 

 !  قربان چشم -

 چرا دیفهمینم.  بود امده ین خوشش دخترک حالت نیا از فرهان 

 کلمش ی  طعنه از بار نی ا داد حیترج!است اده افت روز نیا به

 !  بگذرد

  ؟ یناراحت  یزیچ از -

  دیبا حداقل! ؟ یاریب در رو نمونه یپسرا دوست یادا یخوایم -

 یبذار کل  نکهیا نه.  یکن  عادت که یزدیم  استارت صبح از

 !  نزنم ات صبح برخورد از یحرف اگه ه تاز!  یرینگ خبر هی و یبر

  ؟ هیچ واسه ات گله.  مفهمی نم درست من -

  نشان فرهان به نداشت الیخ.  بماند خونسرد کرد  یسع  ارغوان

 !  است مهم شی برا رفتارش یلیخ که بدهد
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 یحدود و حد  هی بگم خواستمیم فقط ؟ کرد گله یک! ؟ گله - 

 منع کل  رو زدن تلفن ل ثم.  می بذار رابطمون مثل  نیا یبرا دیبا

 ...  امونم دارید و میکن

 :  گفت و کرد مبل به یا اشاره  انفره

 .بدم گوش  حرفات به تونمینم ینینش تا -

  ؟ کنم گوش حرفت به  یدار انتظار -

 !  قایدق -

 مبل یرو فاصله با.  نداشت رفتن کلنجار ی  حوصله ارغوان

 :  گفت و نشست

 ! ؟ خوبه الن - 

 :  گفت تعارف یب داده  لم که یلحا در فرهان

 .رسهینم ته ب دستم!   یدور یادیز -

 :  دی کش هم در ابرو ارغوان

 !  نهیهم هدف -
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 و انداخت ارغوان کمر دور را دستش کی و شد زی خ مین فرهان 

  و گرفت ده ی نشن را اش خفه غیج.  دیکش خود سمت به را او

  هب کرد خوش جا اش نهیس  یرو ارغوان سر  که یوقت درست

 :  آمد حرف

 ! م یرسیم مجاش اون به کم کم ل حا!  هیا گهید زیچ هدف -

 حس یب باره  کی  بدنش کل که یانگار بود شده   مات ارغوان

  که بود شده  تند آنقدر قلبش ضربان ،  بخورد تکان نتوانست. شد

!   دیایب در  جا از قلبش است ممکن لحظه هر کردیم احساس

  کمر دور دستش.  دبو ده ی رس یبیعج آرامش به اما فرهان

 ممکن حالت  نیتر سردخون با  حال همان در. شد  محکم ارغوان

 :  آمد حرف به

 !   شنومیم الن!  خب -

 یجد حالت.  ند یبب را فرهان صورت تا آورد بال   را سرش  ارغوان

  قدرت پر همچنان و نکرد قلبش ضربان به یکمک اش یشگیهم

 . دیکوبیم

 ! ؟ ناراحته جات -
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 تا  گذاشت  فرهان ی نهیس ی رو را دستش دو هر کف ارغوان

 گرفته محکم  را کمرش که فرهان دست اما دن ک بلند را خودش

 را اش ییبال  ی تنه مین یکم توانست فقط.  شدیم مانع بود

 : دیغر  حال همان  در.  بدهد تکان

 !  ؟ می شد کی نزد هم  به آنقدر حال  تا یک از - 

 ! ؟ کینزد یگ یم نیا به تو -

.   دبو شده   گرد داشت امکان که ییجا تا انغوار یچشمها - 

 زمزمه به هی شب را شیصدا و  برد کی نزد یکم  را سرش فرهان

 :  داد ادامه و کرد

 ! ید ی ند کینزد - 

 : گفت و داد خود به  یتکان ارغوان 

 !  کن ولم - 

 ؟ یریبگ آروم یتونینم ؟ چته -

  نداشت الیخ  هم ارغوان اما.  کردیم یعصبان را  فرهان کم کم 

 !  د یایب راه  دلش با

 !   بده  برات جونشم خوادیم شلد آدم یزنیم فرح  مودبانه انقدر -
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 یرو را خودش و شد شل ارغوان کمر دور از فرهان یدستها

 و شد  بلند که دینکش هی ثان به هم ارغوان.  دیکش بال  مبل

 مبل یرو و  شد بلند جا از هدف یب.  کرد مرتب را شیلباسها

  قلب نهیس  یرو را شیدستها.  نشست نفرها یرو به رو یتک

 به فرهان.  شد برقرار سکوت نشانیب یا  هیثان چند و کرد

 آنقدر هم ارغوان ،  گرفتینم یا جهینت و کردی م فکر شانیدعوا 

  بشکند را نشانیب سکوت نداشت  الیخ که دیرسیم نظر به دلخور

. 

 یخچر و شد بلند جا از فرهان.  شد قهیدق دو به لیتبد  هیثان چند

.  داشت ت دوس را آنجا اندمیچ.  گذراند نظر از را لیوسا.  زد

 خاطره  توانستیم دیشا.  آمد یم خوشش ساختمان نیا از حال 

 ی خاطره .  کند  پاک ذهنش از  را رامش مرگ و شب آن بد ی

  عاشقانه نبود  قرار  هم اول از که یشام و ساختمان نیا منفور

  درست را ارغوان یاصد که بود التیخ و فکر  نیا در! باشد 

 : دیشن  خودش به کینزد و سرش پشت

 انجام نییپا دمانیچ هم فردا.  شده  تموم بای تقر طبقه نیا - 

 . تمومه یچ همه بعدش و شهیم
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 صورتش و رفته هم در شیابروها.  بود ناراحت و  گرفته صورتش

 قلب نهی س یرو را شیدستها.  دیرسیم نظر به حرص از پر

 .  ندازدین نگاه  فرهان به کردیم یسع و کرده 

 !   ادینم خوشم دعوا از من -

 اما شد یعصبان شتریب جمله  نیا از ارغوان.  بود  فرهان یصدا

 :  ماند خونسرد

  بشه مشخص حدودمون و حد که نیهم! ؟ ادی م خوشش یک -

 !  کنم رفتار یچجور رمیگیم ادی منم

 .  کنهیم  میعصبان رفتنم کلنجار و بحث - 

 ؟  یگذاشت برام  یشناس هانرف کلس الن -

 که کردیم نگاهش  نطوریهم.   ادستیا مقابلش و دی چرخ فرهان 

 : آمد حرف به ارغوان

 بهت امروز من!  هیشناس ارغوان  کلس نوبت حال  کنم فکر

 و متنفرم یمحل یب از من.  یکرد یمحل یب بهم و زدم زنگ

 یمحل یب چه یکن یمحل یب چه.  زنمینم زنگ  بهت- هم گهید
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 تبه  دیبا و اسم سح یادیز که یکن فکر  خودت با دیشا!  ینکن

 .  هستم یحساس آدم قایدق که بگم

 : داد ادامه و انداخت  فرهان یچشمها به ینگاه

  باشه نمونیب  یا رابطه قراره  اگه  کنمیم فکر نکهیا دوم مورد -

  نیا.  میریبگ خبر هم از و باشه   هم به حواسمون حداقل دیبا

  دیاب  باشم داشته پسر دوست یروز  هی اگه کردمی م فکر که هیزیچ

  باشه مهم تو ی برا دیبا من حال مطمئنا چون بمونم دبنیپا بهش

  اصول هر بهتره که گمیم بازم نیبنابرا!  عکس بر نطوریهم و

 عوض رو یداشت  تیزندگ ی  گهید یآدما مورد در که یاخلق

  ینعصبا تو نه  و شهیم یریجلوگ دعوا و بحث  از ینجوریا یکن

 منم مئناطم اما  باشه  اکترسن تو  تیعصبان دیشا!  من نه و یشیم

 !  رمیگی نم آسون بهت ادی ز تیعصبان وقت

  قد به که کردیم مبارزه  خودش با.  گذاشت جلو به یقدم فرهان

  آمد ینم ظاهرش به اصل  که ی حرف و دخترک نقش  زیر قامت و

!   گذردیم فرهان سر در چه دانستیم نگفته ارغوان اما.  نخندد

 : کرد اضافه اخم با نیبنابرا
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 از که کنهیم کمکت نمیا.  یری نگ کم دست ومن  باشه حواست - 

 ! یش راحت باهام رفتن کلنجار

 اش کوله سمت  به.  برداشت قدم فرهان به پشت و گفت را نیا 

 : گفت حال  همان در و رفت

 !  نمتیبیم فردا -

 : شد ستادن ی ا به مجبور فرهان حرف با برود  نکهیا از قبل

  گفته ادینم ادمی.  رئیستم من و هیکار ساعت الن نره  ادتی - 

 !  نجایا گرد بر!  ی بر یتونیم باشم

. ماند ره یخ دستش  ی اشاره  به  و چرخاند سمتش به سر  ارغوان

  دندان جواب  خواست.  دادیم نشان را خودش یکینزد ییجا

  بود ده دا  قول.  کند سکوت لحظه آن داد حیترج اما بدهد یشکن

  رها را اش هکول .  بود لشغش از  یبخش هم نیا !  باشد یا حرفه

  مانور از که انگار. رفت فرهان سمت به آرام یی قدمها با و کرد

  جا شیلبها یرو محو یلبخند  بار نیا.  بردیم لذت قدرتش

 : گفت  و کرد طبقه آن به یا اشاره .  بود کرده  خوش

  ؟ یبد یحی توض یخواینم -
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 با اگه.  شده  تموم بایتقر طبقه نی ا کار!   گفتم شی پ قهیدق چند -

  هم بعد و کنم لشیتکم تونمیم یندار یمشکل دمانیچ و رنگ

 . نییپا ی  طبقه سراغ برم

 .  ستین بزرگ یلیخ مبلش - 

 ! اومد یم خوب نظر به یبود نشسته روش -

 یها استفاده  ییوقتا هی.  نم یبش روش شهیهم   ستین قرار - 

 !  کهیکوچ یادیز من ی استفاده  یبرا.  منکیم ازش هم گهید

  رو پر شک بدون مرد نیا.  بود مانده  باز تعجب از ارغوان دهان 

  دستپاچه نداشت الیخ هم ارغوان اما!  بود نیزم یرو مرد نیتر

 : شود

  یچ دنبال دی با قایدق  که بدونم خوامیم ؟ چقدره  استفادت مورد -

 !  بگردم

 به بال  از بایتقر و انداخت  نارغوا به دارانهیخر  ینگاه فرهان

  جواب حال همان  در.  گذراند  نظر از را اندامش جز به جز نییپا

 :  داد
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 هی.  بزرگ یلیخ نه و باشه یک یکوچ نیا به نه که یزیچ هی -

 .بندازه  راه  کارمو تونهیم متوسطم زیچ

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 فکر اگه اما یداشت  رابطه ییدخترا سبک چه با تو  دونمینم من -

  در سخت  بگم بهت دیبا منکیم غش لحنت نیا یبرا یکنیم

  که خوبه  اتفاقا.  خوره ینم  تکون نجایا از مبل نیا!  یاشتباه

 یریبگ ادی و  یکن یخوددار کم ی کنهیم کمک بهت چون بمونه

 به نیا از.  کن شروع  نشستن با مثل !  یکن استفاده  درست ازش

  که یبش متوجه کن یسع و  نیبش نجایا ساعت کی  یروز بعد

 ! ستین گذره یم ذهنت تو که یزیچ  اون مبل ردکارب

 از.  آورد بال  را چپش دست و  نشاند لب یرو انه یموذ یلبخند 

  بود کرده  خوش جا مچش دور که اش یرنگ ی دستبندها پشت

 :  گفت و انداخت ساعتش یها  عقربه به ینگاه

 پس.  یستین  سمیرئ گهید نل ا  و تمومه میکار  می تا کنم فکر -

 !   ریخب روز!  برم هک دارم اجازه 
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 راهش مقابل درست و برداشت یقدم فرهان که بود نرفته هنوز

 : شد سد

  دی با یچجور یدونینم که تی تجربگ یب حساب به ذارمیم نویا

 . -یکن یخداحافظ باهام

  فرهان. باشم بلد رو کردن یخداحافظ گهید کنمیم فکر - 

  ده یکش وارید  یرو که یخروشان یایدر  و ارغوان حرط  به نگاهش

 : داد  جواب حال همان در.  دتا اف بود

 . دمیم ادتی رو یچ همه کم کم -

 : گفت و کرد طرح به یا اشاره  فرهان.  انداخت بال  ابرو ارغوان

 .  بکش شمال یل یو تو رو نایهم از یکی -

  ؟ برجاست  پا کارت  شنهادیپ هنوز - 

  انفره.  بود کرده  رفتن قصد که اوردین خودش یرو به ارغوان

 : ددا تکان سر

 .  شمال می ریم هفته آخر - 

  ندارم یکار من کل در!  یکنیم خبرم با ماتتی تصم از یمرس -

 ! شمیم حاضر یبد دستور وقت هر
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  سمتش به یقدم.  گرفت  ده ینشن را کلمش ی طعنه فرهان

 : گفت صورتش به ره یخ بار  نیا و برداشت

 همه یول.  نرم جلو میشگیهم فرمول طبق  کنمیم یسع مدار - 

 .  یبر رژه   اعصابم یرو چقدر که داره  یبستگ تو به نایا ی

 : نشاند لب یرو یلبخند ارغوان

 ی دوره  به هم با دیبا کنم فکر.  یشیم یعصبان زود یلیخ - 

 . میبگذرون خشم کنترل

  که بود ه امدین او به.  انداخت ارغوان کمر دور  را دستش فرهان

  زبانش یکم  اقلدح تا ماندی م کی نزد نقدریهم  دیبا.  بماند دور

  حرف به دیکشیم خودش سمت به را او که یحال در.  شود کوتاه 

 :  آمد

 ادمیز ینیبیم اونوقت رمیبگ رو خوامیم که ییزایچ هیکاف فقط -

 . ستمین یعصبان

 یهاچشم به را  نگاهش.  نکرد  فرار یبرا ییتقل  ارغوان بار نیا 

  شخو ی چهره  ری وتص داشت الیخ که انگار.  دوخت فرهان
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  و ترس احساس کمتر حداقل تا  بسپارد خاطر به را فرهان اخلق

 . باشد داشته وحشت

  یرو ارغوان نگاه  و دیچرخی م ارغوان صورت یرو فرهان نگاه 

 زمان و مکان که انگار.  بود مانده  مات نگاهش حالت و چشمها

  بود فرهان نگاه  غرق اطرافش به توجه یب ،  بود رفته دستش از

 :  دندیشن سر پشت از را یکس متعجب یادص  لحظه همان که

 !   فرهان -

 که یسمت به درست.  دیچرخ عقب  به سرشان  زمان هم دو هر

  بود نگذاشته آخر ی پله یرو  را شی پا هنوز.  بود ستاده یا نگار

 که 

. !  آمد خودش به زودتر ارغوان!  بود برده  ماتش آنها دنید با

  را خودش  انفره طلب فرصت یانگشتها انیم از بلفاصله

 رونیب

  بود خونسرد اما فرهان.  انداخت نییپا  را سرش دستپاچه و دیکش

 : گفت و برگرداند شلوارش بیج  به را شیدستها. 

  ؟ یخوایم یچ نجایا!  نگار - 



 

1385 
 

 مهرسا .  مسلخ

  هم یطرف از و نداشت را ییآمدگو خوش نی ا انتظار که نگار

  در انگار که یتحال با  بود کرده   اش که  شو هم به  دو آن یکینزد

 : گفت زد یم حرف خواب

 ! ؟ خبره  چه نجایا - 

 گفت و رفت  هم در شی ابروها.امدین خوشش سوال نی ا از فرهان

: 

  ؟ یدینم خبر نجایا یایم یوقت چرا - 

  نگاهش جی گ و گنگ هم هنوز نگار.  بود یجد  کلمش لحن

 : دیچرخیم فرهان و ارغوان بین

 ...  کردمیم فکر من - 

 :  دی پر حرفش نیب فرهان

 خبر اومدن از قبل بعد به نیا از بهتره .  منه  ی خونه نجایا -

 . یبد

 :  دی پر حرفش نیب فرهان

 خبر اومدن از قبل بعد به نیا از بهتره .  منه  ی خونه نجایا -

 . یبد
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  جرات دخترک اما بود شده  ادیز حال  فرهان و  ارغوان ی فاصله

 حال  و بود متعجب  هم زهنو نگار.  ردیبگ بال  را سرش نداشت

 .   شدیم هم  یعصبان  کم کم

  بد  برات ندتونیبب وضع نیا تو یکی وقت هی اگه یکنینم فکر -

  ؟ شهیم

  کم  کم بود کرده  خوش جا فرهان  یشانیپ یرو که یاخم خط

 : گفت و شد تر ق یعم

 ! برو و  بگو رو کارت - 

 !   فرهان - 

 مین.  بگذارد تنها  را خواهر و برادر دیبا کرد احساس وانارغ

 : کرد زمزمه و انداخت فرهان سمت به ینگاه

 . دمیم حیتوض...  تو رو  زایچ هیبق فردا.  رمیم گهید من -

 با.  برود راه   چطور دانستینم یحت که بود شده  دستپاچه آنقدر 

 نهافر.  گذشت نگار کنار از زده  خجالت و یسرسر  یخداحافظ

 نگار ی  مهمقد یب حضور.  دوخت چشم  رفتنش ریمس به

 : برگرداند حال زمان به را او نگار یصدا.  بود کرده  اش یبانصع
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  ؟ هیچ دختره  نیا و تو نیب-

 نجا؟یا یاومد یچ واسه -

.   بدهد را شیسوالها  از کدام چی ه جواب نداشت الیخ که انگار 

  نگاهش در حال  که یاضطراب با و برداشت جلو  به قدم چند نگار

 :  داد جواب بود مشخص

 ! کرده  خامت دختره  نیا که نگو -

 !  بده  منو سوال جواب -

  بلندش یصدا از نگار.  نبود ادی فر به شباهت یب  لحنش بار نیا 

  حرف به حال همان در. رفت عقب  به قدم کی  و خورد یتکان

 : آمد

 یخوایم ؟ شد  اضافه هم یکی نیا حال .  بود  کم رامش - 

 ؟ یکن  بدبخت خودتو

 !   رونیب برو من ی خونه از -

. کند  تحمل را نگار یدخالتها توانستینم.  بود شده   زیلبر رشصب

 .   بود کرده   سکوت حد از ادیز  هم جا نیهم تا

 ! هیچ دختره  نیا با رابطت بفهمم  دیبا من -
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 :   دیغر تیعصبان با و برداشت سمتش به یقدم فرهان بار نیا 

 ! رونی ب برو گفتم!  نداره  یطرب تو به -

 نیا انتظار که البته.  ماند فرهان نماچش به ره یخ یا هیثان چند

  دلش در که یا نگفته یحرفها به دهانش اما!   نداشت را خشم

 که یاشک قطره  و دیکش یقیعم نفس.  شدینم باز  بود شده  تلنبار

  را بود کرده  دا ی پ امتداد اش گونه یرو تا و زده  حلقه  چشمش در

 یاتفاق که انگار و نشاند لب یرو یلبخند.  گرفت  انگشت سر با

 :  آمد حرف به نشده  زده  سرش بر ی ادیفر ای فتاده ین

 ؟ باشم دینبا.  نگرانتم فقط من ؟ یشیم یعصبان چرا -

  به نگاهش.  داشت بر پنجره  سمت به قدم او به پشت فرهان 

  گشارنرنگ یلباسها.  رفتیم در سمت که بود ارغوان یقدمها

 . بود یزندگ خود

 :آمد فحر  به نگار گرید بار

  یکرد  قهر هاماب -

  کنار از ساده  توانستینم.  کند  تحمل را فرهان قهر   توانستینم ؟

  کرد تر  کینزد فرهان به را خودش یکم. بگذرد شیها یناراحت
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  ساز  دردسر دخترک  به هم باز و گرفت پنجره  از  را نگاهش رد. 

 رییتغ زود یل یخ اما رفت هم در  یا هیثان یبرا ش ی ابروها.  دیرس

 لب یرو را یشگیهم یداشتن دوست لبخند انهم و داد تحال

 گذاشتیم فرهان ی سرشانه یرو  را دستش که یحال در.  نشاند

 :  آمد حرف به

 ؟ یزنینم حرف -

  تشیاذ نگار دست ینیسنگ.   شد دور نگاهش مقابل  از ارغوان  

  شانه یرو از نگار یانگشتها و برداشت قدم بلفاصله.  کردیم

 اش 

 :  گفت رفتیم یا شهیش اتاق سمت به که یحال رد.  خورد شر

 . ندارم حوصله  ادیز امروز برو و  بزن رو حرفت -

  با قبلش قه یدق چند حالت ه ی کنا پر که آمد نگار زبان یرو تا 

 عوض در و گرفت دهان به زبان اما اوردیب ادشی به  را ارغوان

.  ستیشگیهم نگار همان که انگار آمد حرف به شمرده  شمرده 

 : شده  جیگ و مبهوت  شیها ده ی د  از که یکس نه

 .  بزنم حرف باهات سالگرد مراسم  مورد در اومدم-
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 :دیچرخ نگار سمت  به و ستادیا  حرکت از فرهان

 ! ؟ یسالگرد جور  چه! ؟ سالگرد -

 :  شد  ره یخ فرهان چشمان  به و کرد مکث یکم نگار

 ؟ نبود ادتی...  رامش فوت سالگرد -

  پلک هیثان چند باشند شده  رادی ب خواب زا که یکسان  مثل فرهان

  از چطور اصل  ؟ بود کرده  فراموش را خیتار نیا چرا.  بست

  در رامش اسم.  ماند حال همان به هیثان چند ؟ بود رفته ادشی

 لب جان کم و  فرستاد رونیب را  نفسش.  دیچرخیم وار اکو سرش

 :زد

 ! ؟ خب -

 : گفت  دوب مانده  جواب یب که یسوال  به توجه یب نگار

 

 نظر از یول ره ی بگ رو مراسم خودش امسال داده  شنهادیپ نیرام -

  و اریخشا دهن ینجوریا.  یبکن کارو نیا تو که بهتره  من

 دوباره  ییبازجو و ریاخ اتفاقات خبر.  شهیم بسته هم یگارودیس

 . دارم رو
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 : آمد حرف به گرید بار  نگار.  بود کرده  سکوت فرهان 

  که سخته زدن بهت که یتهمت همه ناو از بعد دونمیم -

 . یبد  انجام کارو نیا که بهتره  یول...  ینیبب رو اریخشا

 :  آورد بال  را سرش فرهان

 !  ستین یمشکل -

  زبان بر خشم و حرص بدون توانستیم که بود  یا جمله تنها

 :  گفت عیسر  هم نگار.  اوردیب

.  دمیم ور کارا ی  همه بیترت من.  نباش یزیچ نگران.  خوبه -

 .کنمیم دعوت هم رو مهمونا  هفته آخر تا.  کنمیم شروع  فردا زا

 اش یزندگ از رامش اسم یک.  رفت پنجره  کنار گرید  بار فرهان 

  نشینفر دیشا ؟ نکند فکر او به  که دیرسیم یروز  ؟ شدیم پاک

 که انگار.  باشد بالشند او نام ابد تا که ین ینفر!   بود کرده 

 . بود ممکن ر یغ او دست از کردن دایپ یخلص

 و گذاشت او یبازو یرو را دستش.  رفت تر کی نزد نگار 

 . کرد نوازشش
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 دلم.  کنمیم فکر  تو به فقط من ؟ یناراحت من دست از هنوز -

 .  یبش  تیاذ خوادینم

 : گفت و گرفت فاصله او  از یکم فرهان

 ؟ ییانجیا دونهیم سپهر - 

 :دوخت او به را  نگاهش فرهان. کرد مکث نگار 

 ! ؟ نه دونهینم - 

 . نزدم حرف باهاش.  بود سرکار - 

 یقیعم نفس فرهان .  بود امده ی ن خوشش بحث ر ییتغ نیا از نگار 

 : داد  حیتوض نگار.  گرفت فاصله گری د یقدم و دیکش

 نکهیا ای.   که باشه خبر با من ی لحظه هر  از ستی ن قرار -

 .. رمیبگ اجازه  ازش وامخب

 !  نگار-

 : گفت مکث هیثان چند از بعد نهافر.   کرد تسکو نگار

 یکاست و کم هم یچ هر.  برس کارا به خونه  از!  خونه برو - 

 . بگو ینبو به یداشت
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 !  ؟ امیب تونمینم برادرمم ی خونه من یعنی - 

 :  آمد حرف به نگار.  کرد نگاهش  هیثان چند فرهان

 ؟ یکنیم فکر گذشته یایقضا به یدار  وزمنه نکنه -

 : داد هادام و دیدخن 

 بارویز الن.  شدم عوض.  ستمین سابق  آدم اون گهید من -

 ...  دارم

 : داد تکان سر فرهان

 . یندار  یکار گهید  نجایا کنم فکر -

 : داد تکان سر نگار 

 . نمتیبیم بعدا...  دارم کار خونه تو اتفاقا آره  - 

  هپنج نوک یرو.  برداشت قدم فرهان سمت به  و تفگ را نیا 

  اش بوسه نداشت الیخ اما فرهان.  دیبوس را اش گونه و شد بلند

 : کرد زمزمه.  بدهد جواب را

 !   خداحافظ -
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 فرهان از داشت اشک رد یانگار که یچشمان  با هم نگار

 یا مبله مهین ساختمان و ماند فرهان.  رفت و  کرد یخداحافظ

  قاتا به ینگاه.  آمد یم قبل از تر جذاب نظرش به حال  که

.  دیدیم را  یا شهیش اتاقک  از فراتر یزیچ.  انداخت یا شهیش

 دو و بود سالن از نقطه همان درست که یگرد شام زیم مثل 

 فقط که یشراب و آماده  زیم.  داشت  قرار  پشتش یمشک یصندل

 ی رو رامش یبرا

  وضوح به هم هنوز را یقیموس یصدا.  بود کرده  خوش جا زیم

 هنوز. آمد بال  ارغوان یحطرا و واری د تا شیچشمها.  دیشنیم را

 رد هم دیشا.  ندیب وارید یپا را شده  خرد بطری توانستیم هم

  بود کرده  یسع رامش که  یوقت وارید یرو  را شراب یقرمز

 !  بشکند را یبطر

 لرزان یدستها.  رفت نیی پا ها پله از و دی کش یقیعم نفس

 تک تک با دانستیم که یوحشت ،  سختش و سرد نگاه  ،  رامش

  نگاهش مقابل همه...  نشانده  جانش به شی دهایتهد و حرفها

 شی برا  که باشد یسالگرد نی آخر نیا کاش.  بست نقش

 !  رندیگیم
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******************** 

  سالگرد مراسم با فرهان ی  خانه در ارغوان ی کار روز نیآخر

 و رفت که بود یروز د نچ.  بود شده  مصادف رامش فوت

  را سالگرد خبر فرخنده  از.  د یدیم باغ هخان به  را خدمه یآمدها

  ده یپرس یزیچ او از نه و بود آورده  فرهان یرو  به نه. بود ده یشن

 دانستینم اصل .  بود ریناپذ  نفوذ شی برا فرهان هم  هنوز.  بود

  نیکوچکتر توانستینم یوقت!   اند کرده  شروع  را رابطه نیا چرا

  تر یعصب نظر هب روزها نیا که خصوص به...   بکند او از یالوس

 یطولن یتماسها و نفره  دو یدارهاید از یخبر.  آمد یم هم

 نشانیب ی رابطه اصل  که   بود شده  مطمئن ارغوان.  نبود

 از.  نبود یمعمول ایآر  فرهان مورد  در زیچ چیه!   ستین یمعمول

  در بود نکرده  جرات یحت!  خانه آن و خانواده   تا گرفته  خودش

  سرش در آنها دنید با که ییاسواله  و رنگا احتمالی برخورد مورد

 که بود مستقل آنقدر فرهان مطمئنا.  بپرسد یز یچ گرفته شکل

.   بود بد ارغوان یبرا نیا و خب اما.  ندهد پس حساب یکس به

 !  کند نگاه  بد چشم به را او خانه آن از یکس  نداشت دوست
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.  انداخت ساختمان به را نگاه  ن یآخر و کرده  تبمر را زیچ همه

 خوشحال صبح از روز آن.  آمد یم نقص یب نظرش به زیچ همه

  بود قرار امشب و بود برگشته پدرش که شدیم یروز دو.  بود

 تشکر قصد پدرش.  بروند  چهریپر عمه ی خانه  به شام یبرا

  چشم یب یمال کمک نیا هم  هنوز که چند  هر. داشت کردن

  را اش عمه  یخوب توانستینم و بود بیعج ارغوان یبرا داشت

  کند یهمراه  را اش خانواده  بود داده  قول وجود نیا با.  کند وربا

. 

 تمام با.  بود مانده  اش ی کار ساعت اتمام به یساعت کی 

 آن و بود مانده  خودش حال  ،  بود کرده  یخداحافظ کارگرها

  احساس هم وزنه.  خانه آن یبرا اش یدلتنگ حس و ساختمان

 داشت دوست مثل .  است شته گ ن را آنجا دیبا که آنطور کردیم

  نیا در دانستیم اما. بزند یمخف در آن و یپشت اطیح به یسر

 را  ذهنش کردیم یسع!  دارد  مرگ حکم شتریب یکنجکاو خانه

 ! نرود آنجا و نزند سرش به  تا کند منحرف

 به.  نبود هانرف  از یخبر هم  باز و داشت را خانه به رفتن قصد

 در سمت به و انداخت هشان  یرو را اش کوله  آنکه محض
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 عقب به یقدم و خورد جا.  دی د سرش پشت را او درست دیچرخ

!   شدیم ظاهر مقابلش دیبا کردیم فکر او به تا  انگار.  برداشت

 و یمشک راهن یپ.  افتاد اش یمشک تماما یلباسها  به نگاهش

  شیموها.  بود کرده  تن گنر  همان به درست  را یشلوار و کت

  مرتب را شی شهایر و بود داده  بال  را بود ه شد  تر بلند حال  که

 اول نگاه  با نداشت او اخلق از خبر یکس اگر دی شا.  بود کرده 

!   کردیم فکر او جذاب ظاهر به چرا دانستینم.   شدیم اش فتهیش

 یانزجار حس و ییجدا به دیبا  نشانیب سرد ی رابطه با مطمئنا

 ضوع  شیبرا عاوضا حال  اما.  کردیم فکر بود گرفته او از که

  ادیفر را یکلفگ و یخستگ انگار که ییچشمها آن.  بود شده 

 . بود جذاب  ش نظر از زدیم

 ؟ شد تموم کارات -

  به مقابله هم  ارغوان...  بود ده ی پرس را حالش نه و کرده  سلم نه 

 : کرد مثل

 .  ارمدن یکار نجایا فردا از گهید. آره  -

 : گفت و داد تکان یسر فرهان
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 .  شمال میری م بعدش کن استراحت روز دو -

 . نکردم امضا قرارداد هنوز من -

 !  یکنیم امضا اونجا - 

 چه و کندیم فکر چه ارغوان  که نبود مهم شیبرا مطمئنا

 و انداخت اطراف به ینگاه.  بود شده  خودخواه  هم  باز.  خواهدیم

 : گفت

 .  شده  خوب -

 ف ؟ یداشت شک بهم!  شده  خوب که معلومه -

 :  دوخت ارغوان  صورت به ار  نگاهش رهان

 !  آره  -

 :  کرد اخم ارغوان .  بود داده   را جوابش ممکن حالت نیتر  رک

 ! یست ی ن دروغگو حداقل شکر خدارو -

  داشته اعتماد ساز دردسر ی  بچه دختر هی به یداشت انتظار -

   باشم؟

  ؟ یداشت شک  بهم که ینگ چشمام تو یتونیم الن حداقل -
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 : گفت و داشترب جلو به یقدم فرهان

  ؟ باشم داشته اعتماد بهت بگم که مهمه برات - 

 . اومدم بر پسش از من حال هر   به!  ادیز نه -

 به یقدم ی دلسوز حس یرو  از ارغوان.  داد تکان سر فرهان

 :  گفت و  برداشت سمتش

 ...  گمیم تیتسل -

 تینها در و  ماند حال همان  به هیثان چند. کرد نگاهش فرهان

 : گفت مقدمه یب

 ! خونه نرو امشب -

.  باشم من لی فام همه نیا نی ب که باشه درست کنمینم فکر - 

 ...یعنی

 : گفت و کرد  یرو شیپ گرید یکم فرهان

 .برن همه تا بمون جا نیهم - 

 : رفت بال   ارغوان یابروها 

 . شه با یخوب ی ده ی ا کنمینم فکر -
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 حال نی ا با!  دترسیم او  از هم هنوز که بود مطمئن فرهان

 خودش کنار امشب را ارغوان  داشت دوست فقط. نکرد یپافشار

.  نبود کار در  یاجبار خواستینم او ای شدینم  اگر.  باشد داشته

  تر راحت تواندیم باشد اطرافش ارغوان اگر کردیم احساس فقط

 !   بگذراند را  نحس شب نیا

 ..  سوندت بر فرخنده  گمیم.  ستین یلمشک -

 ...  ننومم.  رمیم خودم -

 : گفت و داد تکان سر فرهان

 .  نمتیبیم بعدا.  دارم ساختمون پشت یکار هی من - 

 . باشه -

.  زدیم موج یبیغر  غم شی صدا در.  کرد رفتن قصد فرهان

 یجد و اخمو فرهان نیا به.  کردیم ناراحت را ارغوان  که یجور

 زا قبل.  داشت یبیعج حال  غم نیا اما داشت عادت شهیهم

 :  زد شی صدا  برود آنکه

 …  فرهان - 
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  سمتش  به فرهان.  زدیم  صدا را نامش که  بود یبار نیاول 

  رفتار نیا از  خودش یها یناراحت تمام و ترس  ارغوان.  برگشت

  قدم چند با.  رفت سمتش به و گذاشت کنار را  فرهان ی گانهیب

 به نگاهش  هیثان چند.  گرفت قرار بلشمقا درست کوتاه 

 تینها در  و ماند فرهان نگران هم دیشا و زده  غم یچشمها

  را شیدستها که  شد چه دینفهم و شد بلند پا ی  پنجه نوک یرو

 همان در.  گرفت  آغوش در را او و کرد حلقه فرهان   گردن دور

  قصدش صرفا و است نکرده  یبیعج کار کردی م الیخ که حال

 : کرد زمزمه گوشش کنار اوست به دندا یدلدار

 . یباش نگران ستین یازین.  ره یم شیپ ستدر یچ همه -

 او نظر از یحت  بود خورده  جا  ارغوان یناگهان حرکت  از فرهان 

 دور آرام آرام شی دستها وجود نیا با.  بود یب یعج حرکت هم

.   دیکش هی ر به را تنش یا وه یم عطر و نشست دخترک کمر

  اضطراب و شی تشو تمام که انگار و بست یا ظهلح را شیپلکها

  که بود شده  مطمئن حال  و شد تر آرام.  بست  تخر وجودش از

 ..  کند معجزه  تواندیم حضورش با دخترک
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  سر با را ارغوان کمر و داد حرکت را شیانگشتها اراده  یب فرهان

  زیعز  کی دادن دست از غم به  ارغوان.  کرد نوازش شیانگشتها

 شخود...  رامش خاطر به فرهان یاحتمال یناراحت و کردیم فکر

  بود قرار  که ییدوقلو برادر.  بود داده  دست  از را نسل ار هم

.  کند درک را او حال توانستیم...  شود لحظاتش تمام همدم

!  ستیگری د  زیچ از فرهان غم و یکلفگ دانستینم که البته

 اما.  دو ش دار  ادامه و دیایب کش زمان نیا داشت دوست فرهان

 :  گفت و داننش لب یرو یلبخند و دیکش عقب را   خودش ارغوان

 . یباش موفق  - 

  خواب حس شی چشمها که انگار.  بود شده  کرخت فرهان بدن

 در  را ارغوان لحظه همان یکار هر یجا به دادیم حیترج.  داشت

 به و کرد کنترل را شیدستها.  بخوابد ریس  و ردیبگ آغوش

  کرد زمزمه لب ری ز.  کنند ترک را ختماناس تا داد جهت شیپاها

: 

 !  افظاحخد -

 نیا به  هم ارغوان. کمتر نه و شتریب یا کلمه نه.  نیهم

 ابراز اهل فرهان دانستیم  خوب.  بود کرده  عادت شیحالتها
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  او پاشا مثل اول ی لحظه همان بود اگر دیشا.   ستین احساسات

.  شدیم منزجر  یآنچنان یها احساسات ابراز فکر از! زد یم پس را

 زمیعز " گفتن در یتح.  بودیم یعیطب دیبا زیچ همه نظرش به

 از خب اما.  کرد یرو اده یز دینبا هم " دارم دوستت " و "

 !  بود یعیطب ر یغ  حد از ادیز هم فرهان نظرش

. زد رونیب ساختمان در از و کرد جا جابه شانه یرو را اش کوله

 ساختمان مقابل.  افتاد نساختما  پشت ریمس به  نگاهش اراده  یب

  به نبود یکس  که یزمان دادیم حیترج انارغو و  بود شلوغ یاصل

.  ردیبگ شی پ در را خانه ریمس میمستق هم بعد  و برود سمت آن

  چند که رفت یسمت همان به و  گرفت جهت شی پاها  فکر نیا با

  راحت دیدیم  ریمس در را فرهان اگر.  بود رفته  فرهان  قبل هیثان

 مئناطم.  کردیم سرهم یا بهانه ای.  گرددیم او دنبال که گفتیم

 !   باشد داشته یشتریب یای مزا دیبا شدن فرهان دختر دوست

  انگار و دیلرزیم  اضطراب از شی پاها  هم باز کردنها هیتوج تمام با

 ی محوطه به بالخره !  بود کرده  وادارش رفتن  به یکس که

 مانده  باز مهین یفخم در اما  نبود فرهان از یخبر .  دیرس یپشت

  کی فقط که  داد قول  شخود به و دیچرخ سمت همان به.  بود
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!   شود خانه یراه  هم بعد.  ندازدیب داخلش به ینگاه یواشکی بار

  جلوتر یکم  فرهان حتما.  نبود یکس اما دیکش داخل به یک سر

 قصد که یا لحظه همان.  بود ستاده یا او دید از خارج ییجا

 : دی رس گوشش  به دورتر یا فاصله از ارنگ یصدا  داشت رفتن

 ؟ ییکجا انفره.. . فرهان -

  را خودش چطور دینفهم دخترک .  بود ده یند  را ارغوان هنوز

 که یگند با نداشت الیخ اصل !  بست را در و انداخت داخل

 دواریام.  دیشنی م را شی صدا هم  هنوز!  ندیبب را نگار بود زده  رایاخ

 باز قصد نگار ای.  نشود دایپ هانرف ی کله و سر  لحظه آن بود

 ارغوان حال .   شد تر کینزد یکم  صدا!  باشد اشتهدن  را در کردن

 را نگار یصدا  فرهان  لاقل بود دواریام و بود بسته را شیچشمها

 که یا لحظه درست!   بدهد یجواب او به که  نخواهد و نشنود

 و داد یتکان شی پاها به شودی م کی نزد در به نگار  کرد احساس

  سر را او بود ردوایام.  شد وارد فرهان یخصوص میحر به شتریب

  کوچک ی کلبه باز مهین در از.  شد هم نیهم  که ندینب راهش

  میقا یدرخت پشت را خودش بلفاصله.  آنجاست  که شد متوجه

 تا کردیم صبر یآنقدر هم دیشا ای.  برود نگار ماند منتظر و کرد
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 را نگار یصدا بود ستاده ی ا که ییآنجا از! برود  هم فرهان

 و سر.  است ده ینشن هم فرهان که شد راحت الش یخ.  دیشنینم

 پله از که دید  را فرهان بعد هیثان چند و آمد کلبه  داخل از ییصدا

 یکار نداشت الیخ. کرد یمخف  را خودش.  آمد یم نییپا ها

 را یمیقد ییبازجو همان و فتدیب شک به دوباره  فرهان که کند

 !  است جاسوس  ارغوان کند الیخ  و ندازدیب راه  به

 از بعد یا هیثان  و رفت در سمت  به اطرافش به  توجه یب فرهان 

  یصدا دیکش ی راحت نفس نکهیا محض به ارغوان.  زد رونیب آن

 : زد لب اراده  یب.  دی شن را قفل  در دی کل چرخش

 ! نه.... نه...  نه...  نه - 

 یوقت و کرد مکث یکم.  رساند در به را خودش چطور دینفهم 

 چند را ره ی دستگ دی شن شدیم  ردو که را فرهان یقدمها یصدا

 :  کرد زمزمه خودش با مضطرب.  نشد باز در  اما دیکش یبار

 از جنازتم حال !  نجایا یکرد ر یگ!  ارغوان یشد  سر بر خاک -

 ! رونیب یببر  یتونینم نجایا

 : تفریم  راه  کلفه و بود گذاشته  سرش یرو  را شیدستها 
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 !  شدم  بدبخت ؟ بکنم یغلط چه حال  -

 باز مهین آمدن وقت کردیم  فکر که یدر به  جهتو  یب فرهان 

 سمت به سلنه سلنه بود شده  بسته کامل  حال  و گذاشته

 تمام.  بود یبیعج یاهویه  در مقابل.  رفت یاصل ساختمان

 تاج.  بودند آمده   کینزد و دور یآشناها و یاریشهر ی خانواده 

  ده ید رد مقابل  بود شده  نی تزئ اه یس ربان با که دیسف یاگله 

 از بلفاصله دنشید با ساینک.   رفت جلوتر یکم فرهان.  شدیم

 : گفت بلفاصله.   رفت طرفش به و شد جدا جمع

  گشتیم دنبالت داشت نگار ؟ ییکجا - 

 . بودم طرفا نیهم -

 ؟ راهه به رو یچ همه -

 !  آره  -

  واسه برادر اصل  ؟ یکن دل درد من با یتونیم که یدونیم -

 !   وقتاست نیهم

 !   خوامی نم دل درد ننداز دردسر تو ونم -

 : گفت و زد یلبخند ساینک



 

1407 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ! کردم  توبه گهید -

 . نخندون منو بچه برو -

 ! قسم  شرفم به.  هستم کار سر بال  آخرش تا - 

 ده یشن را ساینک آخر  حرف و ده یرس کشانینزد  نفس لحظه همان

 : گفت و  دیکوب سرش پشت محکم.  بود

  در رو گرتیج امروز ؟ ینکرد رحم منم دوست  به تو شرف یب

  -؟ رون یب رفته تو با که گهیم یچ یهست!  ساینک ارمیم

 :  گفت بود  خورده  جا نفس یناگهان ی ضربه از که ساینک

 !؟ مقصرم من ده یم آمار دوستت ؟ یوحش چته -

.  دیرس نگار بزند تر محکم را یبعد  ی ضربه نفس آنکه از قبل 

 :  رفت همه به یا غره  چشم و فتگر  هوا یرو  را نفس دست

  ؟ چتونه.  دیکن یدار آبرو کمی.  زشته - 

 :  گفت ساینک

 ...  که کرده  فی تعر واسش یچ  ستین معلوم داغونش دوست -

 : دیغر نگار
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 سا؟ ینک بسه -

 : داد  جواب ساینک

 !  نداره  زدن  بچه که فیح -

 :  شد یعصبان  نفس.  کرد ترک را جمعشان و تگف را نیا 

 !  رمیبگ نیا از من یحال هی -

  سپهر کنار ادیب کن صداش برو ؟ کجاست دارا!   زشته!  نفس -

 . ستین در دم من  شوهر جز کس چیه.  سهیوا

  به نگار سر لحظه همان.  رفت و آورد در نگار  یبرا ییادا نفس

 :  دیچرخ فرهان سمت

 !   گشتم دنبالت یکل  ؟ یبود کجا -

 !  نجامیا که الن -

 افتاده  که یاتفاقات از کنم فکر.  ره یگیم ور  تاغسر نیرام -

 . بزن حرف باهاش برو.  مونهیپش
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 ینفر چند با.  رفت تیجمع سمت به و داد تکان سر فرهان

 به نیرام.  داد را شانیها  تیتسل جواب و کرد  یپرس احوال

 . آمد یم زده  خجالت نظر به صورتش.  آمد سمتش

  ؟ فرهان یچطور -

 !   خوب -

 :  کرد زمزمه و انداخت نییپا  را سرش

 نیا دوباره  نبودم یراض اصل !  بگم یچ دونمینم واقعا من -

 … من.  فتهیب راه  به اناتیجر

 : گفت و زد اش شانه به یا  ضربه.  دی پر حرفش بین فرهان

 ینابود واسه هم جا نیهم تا.  نده  اریخشا دست رو عقلت - 

 !  ازه بند ری گ هم رو تو نذار.  کرده   تلش خانوادتون

 ؟ هیچ منظورت -

  کلمه کی اگر دانستیم.  بود زده  آخر میس به  که انگار فرهان 

 : داد رییتغ را بحث ریمس!  است کرده  خراب دی بگو گرید

.   خودشه منافع دنبال.  نکن اعتماد بهش ادیز گمیم فقط - 

 . شناسهینم  ناشآ و دوست گه ید برسه بهش



 

1410 
 

 مهرسا .  مسلخ

  را فرهاد نگاه  نیاول با.  شد نساختما وارد و گذشت نیرام کنار از

 و بگذرد زودتر زمان داشت دوست.  رفت سمتش  به و کرد دایپ

 دوست که ارغوان برعکس درست.  شود خلص یشلوغ نیا از

  کند دایپ یفرار راه  او که ییجا تا  شود یطولن مراسم آن داشت

 !  برود و

 ی خانه به که بود گفته و گرفته  تماس مادرش با همه از اول

  یدنهایکش نشان و خط و مادر  یغرغرها تمام.  رسدینم عمه

 دی بگو توانستینم.  کرد بهانه را کار اما دیخر جان به را پدرش

!  است افتاده  ری گ شیها  یفضول از یکی  خاطر به هم باز

  بود یکس تنها نظرش به.  گرفت  تماس سوگل با هم بلفاصله

  : دا د جواب بوق نیدوم  با!  کند کمکش توانستیم که

 . زنمیم زنگ بهت رمیگ در  الن ارغوان -

 : گفت بلفاصله  ارغوان 

 . نکن قطع قهیدق هی .  سوگل کردم ریگ ییجا من - 

  ؟ ییکجا ؟ شده  یچ - 

  ؟ خب اینش یعصبان نیبب -
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 !  یکرد سرم به جون بگو -

 اطیح هی  ساختمونش پشت یعنی...  فرهانم ی خونه من -

 در الن یول  تو اومدم افتادم ه ار یلفضو یرو از...  داره  یمخف

  شی صدا! ؟ سوگل کنم یغلط چه !  در پشت کردم ریگ شده  قفل

 :  کرد وحشت سوگل که بود مضطرب آنقدر

 !  ؟ شد قفل خودش  هوی در -

  ه بر تا شدم  میقا نتمینب نکهیا یبرا...  بود نجایا فرهان...  نه -

  ..... کرد قفل رو در رفتن وقت یول.  رونیب امیب بعد

 ؟  دیند که تورو.  یوااا -

 .  دیند نه -

 ؟ داره  یمخف اطیح  اونجا یبود نگفته من به چرا -

 : گفت سوگل ییبازجو  از کلفه ارغوان 

  خدا به ؟ کنم کاریچ نجایا کردم ریگ گمیم بهت!  گفتم حال  -

 ! کشهیم منو برم لو بار نیا

 رو لف ق اشباه که ستین یزیچ اونجاها...  کمی  کنم فکر بذار -

 ؟  یبشکون
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 . رمیم لو که ینجوریا! ؟ کنم  کاریچ شکسته قفل با بعد - 

 التیخ.  کنه ینم شک تو به.  شلوغه فرهان ی  خونه امشب -

 . یبشکن رو  قفل یبتون  که کن دایپ یزیچ هی فقط.  راحت

 گشتیم که حال همان در.  انداخت اطرافش به ینگاه ارغوان 

 :گفت وار زمزمه

 ؟ امشب شلوغه اش خونه یدونیم کجا از تو -

 : گفت تینها در اما شد دستپاچه یکم سوگل

 سالگرد یگفت  میزدیم حرف که روزید!  یگفت  خودت بابا یا -

 .  رامشه

 . دایجد شده   داغون ام حافظه.  وال  دونمینم -

 ؟ یکرد دایپ یزیچ - 

  یزیچ کلبه تو برم تونمیم نمیبب  بذار.  ستین یز یچ که نجایا -

 . منک ادیپ

  ؟  داره  هم کلبه -

 .  باشه نکرده  قفلش اگه.  کهیکوچ ی کلبه هی آره  -
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  یخوشحال با.  شد باز شانسش از و کرد امتحان را ره یدستگ 

 : گفت

 !   ستین قفل -

 !خبره  چه  اونجا نیبب برو -

 ! ره ی گ ماپ هم ینجوریهم ؟ دارم یفضول وقت الن -

 کنجکاو. یکرد  ری گ ااونج حال هر به که تو ؟ داره  یفرق چه - 

 ؟ داره  ایچ اونجا ینیبب یستین

  را نگاهش که یحال در.  گذاشت  کلبه داخل به قدم ارغوان 

 :  گفت چرخاندیم

  نه ای کنم دایپ ی زیچ شهیم نمیبب بذار.  زنمیم زنگ دوباره  بهت-

 ! 

 ...  نکن قطع سایوا -

 ! دارم اجیاحت  دستم تا دو به -

 شده  مبله ی کلبه به ینگاه.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا 

  لیوسا یکل ست.  چوب تمام زیم و یراحت یصندل.  انداخت
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 بزرگ یلیخ اما. داشت هم ونی زیتلو یحت.  بود کرم و یا قهوه 

 . نبود

 یصندل  همان لشیوسا تمام.  نداشت هم  خواب اتاق یحت

 و داشت نهی شوم یا گوشه البته.  بود ونی زیوتل و زیم و یراحت

 . داشت قرار یبلند  کانتر یرو که  ساز یچا کی

 به جعبه چند یا گوشه مثل .  بود ختهیر هم به و شلوغ هم یکم

 سمت.  بود شده  رها جا همان هدف یب انگار که  خوردیم چشم

 به ارغوان بلفاصله که بود یآهن بزرگ ی  جعبه کی گرید

 ،  انبر ،  یگوشت  چیپ و کرد باز را جعبه در.  رفت  سمت همان

 :  گفت  و دیپر جا از  خوشحال.  کرد دایپ شچک و لمید

 ! کردم دایپ نجات -

 آنکه از قبل  اما کرد رفتن  قصد و برداشت را  چکش و لمید 

  جعبه تا نگاهش.  افتاد سوگل  حرف ادی به کند گرد عقب کامل

  اگر داشت یلاشکا چه.  شد ده ی کش شده  ده ی چ هم یرو یها

 ! ؟ دادیم خرج به یکنجکاو یکم
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.  کرد ماندنش به وادار قلبش که بود مردد ماندن و نرفت نیب

!   داشتی برنم سرش از دست وقت چیه که بود یزیچ یکنجکاو

 اراده  یب.  بود لیوسا از پر کدام هر. کرد ها جعبه به ینگاه

 بلج بود ها جعبه ی هیبق کنار نییپا که یا جعبه  به توجهش

 که انگار.  دو ب  ننشسته آن یرو  خاک و گرد و بود   تر زیتم ۔. شد

  یسر کی.   کرد باز را جعبه در.  باشد شده  استفاده  آن از بارها

 چند  و کتاب

  ریز و زد کنار را آنها.  خوردیم  چشم به یمیقد کاست نوار ییتا

  حرف که  دیرس یگرید ی جعبه به  نوارها

 R!بود ه د ش  نوشته آن یرو  قرمز کیماژ با

  دی ترد با دکن لمسش آنکه از  قبل ،  رفت جعبه  سمت به دستش

  گرد عقب لحظه همان دیبا ؟ کردیم چه.  کرد  ینینش عقب

 لشیموبا دار و ریگ نیا در.  گشتیم نجات راه  دنبال  به و کردیم

.  ستادیا حرکت از قلبش.  شکست  را کلبه سکوت و خورد زنگ

 سوگل نام دنید با و گذاشت قلب یرو را دستش  یا لحظه

 : گفت و گرفت ینفس

  ؟ زدنه گزن وقت الن - 
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 :   داد جواب را تماس بلفاصله

 ؟ یزنیم زنگ یچ واسه -

   ؟ یکرد دایپ یزیچ ؟ شد یچ.  شدم نگرانت - 

 .  بشکنم رو قفل  بتونم دیشا. کردم دایپ ابزار یسر هی و چکش -

 نخورد؟  چشمت به یزیچ ؟ یچ گهید...  خوبه -

 : گفت دروغ  اراده  یب حال همان در.  بود جعبه  به شنگاه 

 یا گهید  زیچ نخور درد به ی جعبه یسر هی جز به...  نه - 

 . ستین نجایا

 یوقت بذاره  قفل ییجا نی همچ یبرا دیبا چرا ؟ یمطمئن - 

 ؟ نداره  توش یزیچ

 :  گفت یعصب ارغوان 

 ! بدم نجات خودمو  دیبا فعل  من کن قطع سوگل -

 باشه حواست.  بهم بده  خبر یکرد دایپ نجات.  بابا باشه -

 . تننینب
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  ؟ بود کرده  ی درست کار.  کرد قطع را تماس یحرف  بدون ارغوان

.   بزند یحرف سوگل به لحظه آن نخواست دلش  چرا دینفهم

  هر!  داشت فرهان به حال  که بود  یتعهد احساس خاطر به دیشا

  باز اما بود ی قعوا ریغ نظرش از یکم نشانیب ی  رابطه که چند

!  کند فاش ییجا را شرسپ دوست اسرار دینبا کردیم احساس هم

 :کرد زمزمه خود با و رفت جعبه  سمت به دستش

 !  خبره  چه نجا یا نمیبب تونمیم که خودم اما - 

  به چرا دیفهمینم. کرد براندازش یکم و دیکش رونیب را جعبه

 یخاص و بیعج  شکل نکهیا با!  آمد یم خاص  جعبه آن نظرش

 یدی سف ذکاغ آن یرو که ساده  یا سرمه ی جعبه کی. نداشت

  از اول. کرد باز را جعبه در و گذاشت کنار را دیترد .  بود ده یچسب

 انداخت بال  شانه.  افتاد نشان و نام یب ید یس  به نگاهش همه

.  کرد جا جابه را ید یس یکنجکاو با.  دیکش رونیب را آن و

 سمت به  نگاهش. اوردیب در ید یس آن از سر  داشت دوست

 ندیبب را آن از یکم فقط ستانتویم.  شد  ده یکش ونیز یتلو

 در یکنجکاو و بست را یا سرمه ی جعبه!  یکنجکاو محض.

 سمت  به. کرد موکول یبهتر زمان به را اتشیمحتو مورد
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 یک سر و گذاشت پخش دستگاه  در را ید یس و رفت ونیز یتلو

 به مطلق  سکوت در خانه متقس آن هنوز.  د ی کش کلبه رونیب

  نداشت دوست هم باز اما بود ده ی سرت زد، یم تند قلبش .  بردیم سر

 …  دادیم ادامه بود بهتر.  بود آمده  جلو نجایا تا.  کند گرد عقب

  و گذاشت ونی زیتلو کنترل یرو  را دستش و دیکش  یقیعم نفس 

  با.  بست نقش نگاهش مقابل یآب تماما ی صفحه بعد هیثان چند

 :کرد زمزمه خود

 ؟ الکیه ید یس -

 یجنجال یاتفاق از یخبر دانستیم اقلدح . بود گرفته  آرام یکم 

  ریتصو بعد هی ثان چند دینکش  طول ادیز فکرش نیا اما!  ستین

 نشسته شام  گرد زیم دور  هم مقابل که بایز یزن با را فرهان

.  بود شده  خشک دهانش. کرد جلب  را توجهش بودند

  دانستینم.  د ی رسیم نظر به معمول حد از رت درشت شانیچشمها

 یم عاشقانه  نظر به نشانیب جو اما ندیبب را یزی چ هچ است قرار

 آن از یکم  و برداشت زیم یرو از را آب لیوان فرهان!  آمد

  حال به تا که ییآنها از. بود شیلبها یرو بیعج یلبخند دی نوش

  زن! ؟ بودش آورده  وجد به مقابلش زن آنقدر.   بود ده ی ند ارغوان



 

1419 
 

 مهرسا .  مسلخ

  فرهان یصدا. زد بل شرابش وانیل از یکم و انداخته  پا یرو پا

 :  رسید گوشش به

 ؟ یشد  زیسورپرا - 

 :  دیشن را  زن لوند یصدا 

 . زمیعز یباش  بلد کارا نیا از کردمینم فکر -

 : کرد  زمزمه ارغوان

 ! ؟ زمیعز - 

 پشت از باشد آمده  خوشش زم یعز لفظ نیا از که انگار فرهان 

 پشت درست برداشت زن سمت به یقدم و  شد بلند یدلنص

 زمزمه را یز یچ و برد او گوش  کینزد را سرش و ستادی ا سرش

  گوش که  بود زن ی سرخوشانه ی قهقهه بعد هیثان چند. کرد

 بود یعیطب.  کردیم حسادت احساس . آورد یم  درد به  را ارغوان

 ؟ بود چه حس  نیا پس نداشت هم دوست را فرهان حتى ؟

 تشادحس.  بود داده  قرارش ری تاث تحت زن ییبایز و یلوند دیاش

 ی قهقهه یوقت !   شدنش وسوسه و فرهان نه بود  زن آن به هم

  و گذاشت فرهان صورت یرو  را شی دستها شد  تمام اش مستانه



 

1420 
 

 مهرسا .  مسلخ

  چه هر.  شود مماس هم با شانیلبها که بود نمانده  یزیچ

  احساس که ییجا تا.  شدیم تر منزجر ارغوان شدندیم تر کی نزد

 شکل نشانیب یا سهوب آنکه از قبل! ندیبب را آن تواندینم کرد

 :   دیکش رونیب را ید یس  و کرد خاموش را دستگاه  ردیبگ

 نگه رو اش رابطه لمیف یک!   وونستید منحرف به فرهان -

 لمایف نیا و نجایا نهیشیم ساعتها حتما!   زنه هم  به حال! ؟ داره یم

 ...  رو

 را ید یس.   اوردیب بال  را اش معده  اتیمحتو ل ک بود مانده  کم

 گرید یحت.  برگرداند اولش حالت به را آن و انداخت بهجع داخل

  هم هنوز! کند  رو و ریز را جعبه  اتیمحتو ی هیبق  نداشت حوصله

 بار.  بود شده  هم در ده ید کردیم الیخ که یز یچ از صورتش

 :  آمد حرف به گرید

  خودش ی رابطه لمیف  دنید از یک!  کثیفیه مرد یلیخ -

 !  کنندست منزجر ؟ ادیم خوشش

 در به را گوشش.  رفت در سمت به  بود کرده   دای پ که یابزار با

 مکث هیثان چند.  شود مطمئن اطراف آن یخلوت  از تا چسباند

  آنقدر.  زد در  به را ضربه نیاول دست به چکش  تینها در و کرد
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  خواستیم دلش که داشت تنفر  احساس بود ده ید که یزیچ از

  زدیم تر محکم و محکم را ها  ضربه.  شود خلص آنجا از زودتر

  بشکند را در قفل  توانست دندان و چنگ با بالخره  که ییجا تا. 

 برگرداند اش هیاول حالت به را ز یچ همه و شد تمام کارش تا اما! 

  یفضا از بلفاصله و داد سرعت شیقدمها به.  د یکش طول یکم

 توسط نشدن ده ید اش یبعد هدف.  شد دور جانآ آور خفقان

  شلوغ یکم یاصل ساختمان مقابل !  بود فرهان خود ای مهمانان

  خصوص به دی دینم را ارغوان یکس هوا یکیتار خاطر به اما بود

.  کردیم حرکت مطلق  یکیتار در و شدیم میقا  درختها پشت که

.   بود جانآ شادمان اما رساند در به را خودش بود  که یزحمت هر با

.  دهد انش ن شادمان به را خودش  و کند سکیر توانستینم

  است شکسته یمخف در قفل که دندیفهمیم همه بعدا مطمئنا

 . ندازدیب  دردسر به را خودش نداشت الیخ

 : کرد زمزمه خودش با

 !  کن فکر...  ارغوان کن فکر -

 اما.  بکشد رونی ب اتاقکش از را  شادمان تا گشتیم یراه دنبال

  قصد اصل !   بودند چسبانده  چسب اش یصندل  به که انگار
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 سمت به و داد یتکان شی پاها  به ارغوان.  شود بلند اشتدن

  نفس.  شد  رد اش پنجره  ری ز از قایدق و شد خم .  رفت اتاقک

  سالم جان شدیم یعنی.  ماند یحوال همان ییجا و دیکش یقیعم

 ! ؟ ببرد  در به آنجا از

!   است کم  تنفس یبرا هوا کردیم احساس و  زدیم نفس نفس

  دراز نرمش و گرم تخت یرو الن و بود خواب زیچ همه کاش

 و گرفته سنگر ینگهبان اتاقک کنار عوض در اما.  بود ده یکش

  استرس و دنی دو از اش هیر.  بود بسته خی سرما  از شیدستها

  را جانش دیکشیم که ینفس هر انگار.  بود افتاده  سوزش به ادیز

 یخوب به شادمان شود دور اتاقک از اگر دانستیم!  گرفتندیم

.  زد خط ذهنش از را احمقانه فکر نیا پس.   ندیبب رااو دانوتیم

  از را لشیموبا. نکرد دایپ یا چاره  انداخت اطراف به ینگاه

 شماره .  گذاشت صدا یب حالت یرو را آن و دیکش  رونیب بشیج

 :  شتنو شیبرا یغامیپ و کرد دایپ را شادمان یا

  گذاشتمش کجا دونمینم و شده  گم  پولم فیک.  شادمان سلم -

 یلیخ ؟ نه  ای هست ساختمون تو ینیبب یکن چک لطفا شهیم. 

 . پولمه فی ک تو همشون میبانک یتا کار و یمل کارت نگرانم
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  لیموبا یصدا بالخره  و کرد مکث یکم. زد را ارسال ی دکمه

 :  دیرس  دستش به یغامی پ بعد قهیدق کی.  دیشن را شادمان

  ترسمیم.  بندازم نگاه  بش  آخر  تا تونمینم داره  مهمون آقا -

  ؟ هیاضطرار.  برام بشه دردسر

!   بکوبد یآهن اتاق آن به محکم را مشتش داشت دوست ارغوان

  که بود مانده  پا دو یرو آنقدر !   ستیاضطرار که بود معلوم

  کرد یعس!  شده  جان یب و رفته خواب شیپاها کردیم احساس

 :  نوشت شیبرا.  کند برخورد یمعمول

 کجا دونمینم.  نگرانم یلیخ یول...  یدار حق  توام . فهممیم -

 .. انداختمش

 نه و دیایب  رحم به دلش حداقل که  کرد دعا  و فرستاد را غامیپ

 : دی رس دستش به غامیپ بعد ه ی ثان چند!  اوردین

 . نباش نگران.  ندازمیم ینگاه هی الن باشه -

  خودش . زد لبخند و آورد نیی پا یخوشحال با را مشتش بار نیا 

 شهیهم!  فتدین او به شادمان نگاه  خروج وقت تا کرد یمخف را

 به کند؛ حساب شادمان یقلب  خوش یرو تواندیم که دانستیم
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  شانس.  دیدو  در سمت به و شد بلند جا از شادمان رفتن محض

 به یوقت!  ماندیم جزه عم مثل بایتقر.  دی ند را او یکس که آورد

  وقت چیه کردیم الیخ.  دیشک  ق یعم نفس بار چند  دیرس ابانیخ

 افتاده  شماره  به ینفسها! ببرد در به سالم جان آنجا از تواندینم

  هر به دی شا.  بزند هم به را  اش یخوش توانستینم هم اش

  نجات واقعا اما.  کردینم باور  کرده  دایپ نجات که گفتیم یکس

.  رساند خانه  به را خودش مکث یا لحظه بدون.  بود کرده  دایپ

 بعد قهیدق چند.   کند بهتر را حالش توانستیم خوابش تخت فقط

 :   رسید  دستش به شادمان از یغامیپ

 .  ستین نجایا پولت فیک -

 :  نوشت شی برا

 .  گذاشتمش جا یتاکس تو دیشا یگشت دنبالش که ممنون -

  به بود دو به هیشب که ییقدمها  با و برگرداند فی ک به را  لشیموبا

 چهل بای تقر.  رفت شدیم  رد آنجا از که یتاکس  نیاول سمت

  و حس سکوت غرق ی خانه به ورودش با.   دیرس  بعد قهیدق

  که یخوب تنها  افتادن ریگ  نیا حداقل.  شد  هم بهتر حالش

!   نرود عمه ی خانه به تا بود کرده  کمکش که بود نیا داشت
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  اما بود کرده  آنها به یبزرگ لطف واقع در نکهیا با چرا دیفهمینم

  چیه که بود باور   نیا بر شهیهم.  شدینم صاف او  با شل د هم باز

 عمه تیحکا حال !  ردیگینم موش  خدا یرضا  محض یا گربه

  آن ادی به هم  باز  خانه سکوت و ییتنها  در!  بود شده   چهرشیپر

  خودش شی پ را لمهایف نجوری ا یکس بود یعیطب.  افتاد ید یس

 از گرید بار شت رصو.  کردندیم  را کار نی ا پسرها دیشا ؟ دارد نگه

 !  بودند یفیکث موجودات چه.  رفت هم در انزجار

.  برگشتند خانه به مادرش و پدر که  بود گذشته  ۱۱ از ساعت

 :  رفت استقبالشان به بلفاصله

   ؟ بود چطور یمهمون.  سلم -

  مادرش صورت از اما.  است متفکر یکم پدرش آمد یم نظر به

 :دآم  حرف به آرزو.  خواندینم یزیچ

   ؟ خونه یاومد یک. سلم -

 . شهیم یساعت دو کنمیم فکر -

 :  گفت اخم با منوچهر 
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 نگه کارمنداشونو شب ۱۰ و ۹ تا که هیکار جور چه نیا -

 دارن؟یم

 .  بود می کار روز نیآخر.  شد  تموم گهید -

 !  نرو کارا نجوریا دنبال گهید!  خوبه - 

  گرید بار!   ردا د را شمال در کار خیال ارغوان که دانستندینم

 :   دیپرس

 ؟  بود خوب یچ همه ؟ خبر چه عمه ی خونه از -

  یروسر آرزو اما رفت خوابشان اتاق سمت به سکوت در منوچهر 

  از تا دیکش ی ک سر.  نشست مبل  یرو همانجا و برداشت سر از

 : داد جواب هیثان چند  از بعد شود مطمئن منوچهر رفتن

  سال که قبل  به نه.  ارمینم در تا  عمه نیا کار از سر من وال  -

 . حال  به نه گرفتینم ما  از یخبر سال تا

 ؟ شده  یچ مگه -

 . داد بهمون شنهادیپ -

 :  دی کش هم در ابرو ارغوان 
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 ! ؟ یچ که -

 !  یکنیم اخم اول بابات مثل!  توام حال  خب -

 ! زد  سرم به بد یفکرا ،  هادنشیپ یگیم آخه -

  بزرگه واسم خونه نیا.  تنهام پسر  هی با من گهیم.  نکن بد فکر

 .  -میکن یزندگ هم با همه نیایب

 : داد بال  را ش ی ابروها ارغوان

 |! ؟ میکن یزندگ هم با یچ یعنی - 

. باشم زنده  فردا ستین معلوم.  بومم لب آفتاب من گهیم -

  هی از هممون گهیم.  باشه شلوغ   شپسر اطراف و دور خوادیم

 !   می برس هم داد به دیبا نال .   می ا شهیر و خون

  ؟ گهیم راست  که نیکرد باور  هم شماها -

 کرد او به یا اشاره  آرزو.  آمد رونیب اتاق از منوچهر لحظه همان

  سیسرو سمت به بلفاصله منوچهر.  ندهد ادامه ارغوان تا

 :  گفت و آورد  تر نییپا یکم را شی صدا آرزو.  رفت یبهداشت

 باباتم.  دادمیم جوش رو رابطه نیا زودتر دیبا.  مونمیپش گفت

 . -منفعته ی ریبگ رو ضرر جلو وقت هر گفت
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 ! ؟ اونجا  بره  کرد قبول یعنی ؟یچ یعنی - 

  هنوز که یدونیم.  ادینم بدش  کنم فکر اما. نزد یحرف نه -

  دیشا و باشه ات  عمه حال کمک تونهیم یاونجور.  نداره  یکار

 . باهاش بکنه یرکا هی و ره یبگ بالخره   رو سهمش بتونه

 ؟ ده یم پول یالک یکس به یپر  عمه! ؟ داشته برتون  التیخ - 

 !  ست بسته جونش به پول اون الیر الیر

.  وال  بگم یچ.  داده  داشت چشم یب باباتو یبده که فعل  وال  -

  دیشا.  شده  عوض .ستین سابق  یپر اون یپر نیا کنمیم فکر

 . بشه یبهتر آدم  شده  باعث یریپ

 !  ذارمینم خونه اون تو موپا من -

 !  خوادیم یچ خدا مین یبب!  باره  به نه گهید به نه حال  -

  که یراه به ره یخ ارغوان.  رفت اتاقش سمت  به و گفت را نیا

 ایرو مثل ؟  رینظ یب قصر آن در یزندگ.  کردیم فکر بود رفته

 عمه آن و خانواده  نیا به نداشت دوست یطرف از اما.  ماندیم

.  دی رس گوشش به اتاق از لش یموبا زنگ یصدا .  شود وصل
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  مرز تا را او لی موبا  یرو فرهان نام.  رفت سمت  آن به بلفاصله

 : کرد زمزمه خودش با.  برد سکته

  یشد سر بر  خاک!  بوده  من کار  که ده یفهم خدا به!  ده یفهم -

 !  یدش بدبخت!   ارغوان

  قصد اول.  ردیبگ تماس او با  شب از ساعت ن یا نداشت سابقه

 و شد مانیپش تینها در اما بگذارد جواب یب  را تماسش کرد

 : داد جواب

 ! ؟ الو -

  تند قلبش حد همان در.  است ده ی دو لومترهایک  کردیم احساس

 : رسید گوشش به فرهان آرام یصدا.   دیکوبیم نهیس به

  ؟ خونه ید یرس!  سلم - 

 :  گفت و داد قورت اضطراب با را دهانش آب

 که موقع همون.  شهیم یساعت چند یعنی!  هوقت یلیخ -

 ...  خونه اومدم می کرد  یخداحافظ

 ؟  دتی ند که یرفت یچجور.  برسوندت  بودم گفته فرخنده  به -
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  رو دستش حتما! بست خی بدنش تمام.  بود نکرده  را نجایا فکر 

 .شدیم

 نیب  نخواستم من بعد.  زدیم حرف شادمان با  داشت راستش -

 یرو اده یپ کمی خواستمیم هم  گهید طرف هی از . بپرم حرفشون

.  رفتم گهی د منم.  برسونتم بخواد که بده  ریگ   دیشا  گفتم کنم

  یبرا کنم فکر  وگرنه.  منو دن یند  دی شا بودن  حرف غرق انقدر

  چطور امشب.  کن ول نارویا.  دادم تکون هم دست شادمان

  ؟ رفت شیپ درست یچ بود؟همه

  که داشت اضطراب آنقدر.  کند  وراب ار  حرفش فرهان  بود دواریام

 که فرهان.  آورد یم زبان بر هم  پشت را کلمات چطور دینفهم

 او به.  نگرفت سخت یلیخ  بود ارغوان آغوش مسخ هم هنوز

 نفس.  است درست دیگویم چه هر دانستیم.  داشت اعتماد

 : کرد باز لب و دیکش یقیعم

 …   نبود بد -

 ؟ یا خسته - 

 . یلیخ -
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 ؟ ادیم خوابت -

 شده  خلص شرکتش از فقط.  دی کش دراز تخت یرو فرهان 

.  داشت تن  به را شده  نینفر یمشک یلباسها همان  هنوز.  بود

 : داد جواب بستیم پلک  که یحال در

 !  ادیز نه!  یا - 

 آرام  گذشته ر یخ به زیچ همه که  بود شده  راحت الشیخ ارغوان 

 :  گفت وار زمزمه و دیخند

  خواب با دارن و تخت رو دنی کش دراز که هییکسا  هیشب صدات

 !  -کننیم مبارزه 

.  انداخت اطراف به ینگاه. کرد باز عیسر  را شیچشمها فرهان

 !   است گذاشته کار  نیدورب اتاقش در دی شا کرد  الیخ لحظه کی

 ! ؟ مینیبیم یدار ییجا از -

 : گفت جبمتع ارغوان

 ! ؟ واقعا  گفتم؟ درست -

  گهید قهیدق چند تا که بدم هشدار بهت دیبا مینیبیم یدار اگه -

 !  کنم عوض لباسامو خوامیم
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  آنقدرها فرهان حرف نیا از چرا دینفهم.  افتاد خنده  به ارغوان 

  حس دیبا ید  یس آن دنید با  که یصورت در.  امده ین بدش هم

 !کرد یم دایپ انزجار

  رو کارت راحت الیخ با.  نمتیبینم ییجا از باش مطمئن -

 . بده  انجام

 رو را حالش.  بود  خوب تماس ن یا کننده  کسل مراسم  آن از بعد 

  به دستش ؟  بود کرده  عادت  دختر نیا به یک از.  کردیم راه  به

  را شیها دکمه تک به تک و  رفت  راهنشیپ ی ها دکمه سمت

 : گفت حال همان  در. کرد باز

  ؟ کن استراحت روز دو  گفتم ادتهی - 

 !  اوهوم -

 : گفت تی نها در و درک مکث یکم فرهان

 اونجا یتونیم!  شمال م یریم فردا. رمیگیم پس حرفمو - 

 .یکن استراحت

 : شد گرد تعجب از ارغوان  یچشمها

 !  ؟ فردا - 
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  صحبت مادرش و پدر با کار نی ا مورد در بود نکرده  فرصت یحت

 !   شود  سفر یراه فرهان با همراه  نکهیا به  برسد چه.  کند

 ...  و لتدنبا امیم صبح فردا -

 :  دی پر حرفش نی ب ارغوان

 !  سایوا نه -

  توانستیم که ییجا تا را شی صدا ارغوان.  کرد  مکث فرهان

 حیتوض بود اتاق از رونیب به حواسش که یحال در و آورد نییپا

 :  داد

 مطمئنا و مفتنگ خانوادم به یز یچ دی جد شغل  نیا از هنوز من

  مجرد درم هی یل یو تو ماه  چند دخترشون  ادینم خوششون

 !  کنه سر تنها و -تک بهیغر

!  نداشت مخالفت به عادت.  رفت هم در فرهان یابروها 

 یتیمحدود وقت  چیه.  شدیم یعمل و گرفتیم  میتصم شهیهم

 از.  نداشت معنا شیبرا تیمحدود اصل .  بود نکرده  احساس

  را دستوراتش  تمام توانستیم که  بود یبالغ تردخ ارغوان نظرش

 !  کند یعمل یتیمحدود و مخالفت  نیتر کوچک بدون
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 :  داد ادامه را حرفش  دید را فرهان سکوت که ارغوان

 رو یچ همه من بده  وقت  بهم رو استراحت روز دو همون -

 !  شمال  میریم گهید نفر  چند با هم بعدش و گمیم بهشون

 !  منکرد دعوت رو یکس من - 

 ! میکنی م دعوت خب -

 !  خوامینم -

 :  گفت و تگرف ینفس ارغوان 

 نیا به دارم فعل .  میخوریم رو گهیهمد مغز بعدا مورد اون در -

 !  نه ای کنم قبول رو کار نیا تونمیم اصل  که کنمیم فکر

 

  و دیکش رونی ب تن  از را لباسش و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

 همان در و رفت  اتاقش ی پنجره  سمت به.  انداخت تخت یرو

 : زد لب حال

 که دمیم فرصت بهت روزم هی نیا.  دنبالت امیم فردا پس -

 !  یکن جمع رو لتیوسا
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 که اونو ؟ بردارم  خودم با ییزایچ چه خوامیم مگه! ؟ لیوسا -

 !  دمیم انجامش ساعته مین

  چند هر!  کند زده  شگفت  را فرهان  توانستینم  نیا از شتریب

  به یازین لباس انتخاب یبرا ارغوان که دانستیم فرهان حداقل

 و رنگ از فارغ کردیم تن آمد یم دستش به چه  هر!  ندارد انمز

 !  گرید  یزهایچ و مدل

 ! ؟ یا آماده  رفتن واسه فردا یگیم بهم یدار یعنی -

 ! خوبه  فردا پس همون.  خوامیم وقت من!  نه ،  نه -

 : گفت  و دیکش یقی عم نفس فرهان 

 !   خوبه - 

 گذرانده  سر از را ییماجرا پر شب.  نبود راحت الشیخ اما ارغوان

 را منوچهر و آرزو کردن یراض بزرگ چالش هم حال  و بود

 : کرد  زمزمه.  داشت خودش مقابل

  ؟ یبخواب  یخوایم -

 یقبل یجا سر  دوباره  و برداشت تختش سمت به یقدم فرهان

 : داد جواب بستیم را چشمانش که یحال در.   دیکش دراز اش
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 !  نه -

 :کرد هزمزم.  بود مانده  مردد ارغوان

 ؟ میکن قطع یخوایم -

  چند از بعد.  ماند جواب منتظر ارغوان کرد مکث یکم فرهان 

 : دیشن را فرهان یصدا بالخره  سکوت هیثان

 ..نه-

  یب دستش.  برد بال  را ارغوان قلب ضربان  آرامش ی زمزمه

  را آن و برداشت قدم اتاق در سمت به.  نشست  قلبش یرو اراده 

 . بست

 آمد حرف به د یرسیم نظر به دستپاچه هم یکم که  حال همان در

 : 

  م؟ی کن کاریچ پس -

  و دار شین یحرفها از.  بود کرده  فرار همه نگاه  از شب تمام

 آرامش یکم دلش حال .....  احمقانه یها یدلسوز  هم یگاه

  نشانیب سکوت!   را ارغوان یها یحرف پر هم دی شا ای. خواستیم

 :  دآم حرف به ارغوان. شد یطولن
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 . ساکته و آروم یحساب باغ خونه ستم ین من فردا -

  ؟  یاین طرفا نیا گهید قراره  مگه -

  شده  تموم کارم -

 !  نشده  تموم باهات من کار -. 

 اوردیب بند را  نفسش نکهیا تی قابل  شیحرفها ی  کلمه به کلمه 

 !   داشت

 .  مینینب دیشا ماه  دو و شمال رمیم حالت نیبهتر در -

 !  مینکیم شی کار هی -

 ؟ مینیبب یدار دوست یعنی -

 . ینکن یخرابکار که  باشم اطرافت و دور دیبا - 

 ! ؟ نیهم  خاطر به فقط - 

 !  یفتی ن دردسر تو که باشه حواسم دیبا -

  ؟ یچ گهید -

 .  رمیبگ دی با اتمیکنجکاو یجلو -
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!   داده  انجام را  عمرش یکنجکاو  نیبزرگتر بامش که دانستینم

 حرف به وار زمزمه!  گذاشتینم زنده  را او دیفهمیم اگر حتما

 ..آمد

 ؟ یکرد  فکر بهش حال  تا ؟ ادیم بدت  اخلقیم چه از -

 :  داد جواب مکث یا هی ثان از بعد فرهان 

 ! یفضول یادیز -

  با را او دیبگو فرهان داشت انتظار!  رفت هم در  ارغوان یابروها 

  نبود قرار که  ارانگ اما خواهدیم بدش و خوب یاخلقها تمام

 !   باشد  ها قصه به  هیشب شان رابطه

  ؟ یدیم بهم که هیصفت نیا! ؟ فضول ! ؟ واقعا - 

 . اخلقته از یجزئ ؟ صفت -

 !  یمرس آها - 

  حد از شیب شهیم باعث.  یزنیم حرف یادیز هم  وقتا یبعض -

 . ستی ن خوب واست ادیز نیا .  یبد اطلعات

 . نکن تعارف ؟ یچ گهید -
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 ! بگم رو بدت اخلق ی خواست خودت -

 !  مهربونم  یادیز یبگ یتونستیم مثل  -

  ؟ بده  اخلق یمهربون  یادیز -

 کل  نکهیا  به  رسمیم تهش ؟ واقعا رمیم کلنجار باهات چرا -

 !  ستین خانوما با  زدنت حرف تو یا ملحظه چیه

 ؟ یشیم ناراحت  چرا دادم جواب  رو دتخو سوال  فقط من -

  را خوبش اخلق اگر مطمئنا.  دبو گنگ ش ی برا دختر نیا 

 !  بود  ده ینپرس اما.  بدهد یخوب  جواب توانستیم هم دیپرسیم

 ! یکن فیتعر ازم که دادم فرصت بهت من -

 ؟ بدت  اخلق با - 

 . ستین مهم!  یستین متوجه اصل  -

 به حال همان در.  بست نقش فرهان لب ی گوشه   یشخندین 

 : آمد حرف

 رو یکی بخوام ای!  رمیبگ کره  آب  زا که مستین ییاونا از من -

 !  ببافم  فیاراج واسش بشم مجبور و تختم تو ببرم
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 :  گفت زده  خجالت ارغوان آخرش ی جمله با

 .  دمیفهم!   نبود یساز شفاف  همه نیا به یاجیاحت حال  -

  نیا متوجه ؟ یبد فرصت مبه  یخواستیم چرا  یول!  خوبه -

 !  نشدم کهیت

 . ی بد ننشو من به رو خودت که -

 ؟ مثل  بشه یچ که -

  ینجوریا.  بشم دواریام بهت و رمیبگ قرار ریتاث تحت من که -

 !  نکنم تموم  رو رابطه دیشا

 :  فتدیب قهقهه به خنده  از فرهان بود نمانده  یزیچ

  ؟یتونیم مگه! ؟ یکن تموم رو رابطه تو -

 .   تونمیم که معلومه -

 فقط.  کردم شروع ور یچ ههم من. کنم راحت رو التیخ بذار -

  ؟ بود واضح.  کنم تمومش تونمیم من هم

  باهاش رو رابطه دختر هی که  داره  آفت ایآر خان فرهان یبرا -

 ؟  کنه تموم
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 !  بکنه کارو نی ا بخواد که  نداره  وجود یدختر  نیهمچ - 

 . یمطمئن خودت به یلیخ -

 :  داد جواب یجد کامل  لحن با

 !   هستم که معلومه - 

 و متفاوت ی کارا که نمیا عاشق  منم که بگم بهت دیبا خب -

 .. پس بدم انجام دیجد

  حرفش انیم فرهان  شود منعقد زبانش یرو کلم آنکه از قبل. 

 : دیپر

 . یکن ثابت بهم رو  یتونینم که یزیچ نکن یسع -

 . ندازدین راه  به  بحث و دعوا داد حیترج ارغوان 

  درست تو باشه پس.  بدم  رییتغ  تو فکر  بتونم کنمینم فکر - 

 !  یگیم

 زمزمه افتاد یم هم یرو مدام شیچشمها یخستگ از که فرهان

 : کرد

 .  بخواب برو.  دنبالت امیم فردا پس -
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 .  دمیم خبر بهت -

 !امیم -

  رخآ فرهان یها  یپافشار نیا.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 : کرد زمزمه.  کرد یم اش وانهید

 !  باشه - 

 . ریبخ شب-

 ...  ریبخ شب.  ینیبب خوب یاباوخ -

  کرد زمزمه و  انداخت تخت یرو  را لی موبا ارغوان تماس قطع با

: 

 ! ؟ بگم منوچهر و آرزو به یچجور حال  -

 . کردیم دایپ  شیبرا یا چاره  راه  فردا مطمئنا بخوابد  داد حیترج

********************** 

 خره ل با ینیچ مقدمه و یطولن یمکثها با و یسخت به صبح

 اصل  انتظارش خلف بر اما گفت  آرزو به را  دی جد کار انیجر

  گفت منوچهر به را زیچ همه بلفاصله .  باشد خوددار نکرد یسع
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 گفت ارغوان چه هر! کرد رو به رو پدرش با را او واقع در و

  دو هر که  رفتند کلنجار و کردند  ثبح آنقدر.  آورد نه منوچهر

 .  کردندیم قوا دی تجد و کرده  شوخ جا هامبل از یکی یرو خسته

 آرزو. کردیم غر غر لب ریز و بود آمد و رفت در مدام هم آرزو

 فقط ارسلن از بعد.  کند جدا  خود از را کش دختر نداشت الیخ

  دشفرزن  تنها  چطور.  بود اش ی خوش دل تنها و  داشت  را ارغوان

  گرفت میتصم لحظه همان ؟ کرد یم رها شمال ی جاده  انیم را

 ارغوان به را شنهاد یپ نیا داشت یلیدل چه!  شود متنفر فرهان از

 ؟ بدهد

 ی آماده  صبح  فردا دیبا که دانستیم ارغوان و گذشتیم زمان 

 . کردیم یراض را  آنها  دیبا بود طور هر.  شود رفتن

  صیتشخ هم  از رو بد و بخو تونم یم.  شدم بزرگ گهید من -

 ؟ دینکیم  رتارف ها بچه مثل باهام چرا.  بدم

 : داد جواب طاقت یب آرزو 

 تیرضا دلم.  سفر بره  ییتنها  سن نی ا تو دختر  ستین درست - 

 . ده ینم
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  که یکار نی نذاشت و نی سادیوا جلوم یحساب هم جا نیهم تا -

 . بدم انجام رو خوامیم

 :  داد جواب که بود آرزو هم باز

 !   دیشتنذا شما گهیم آخرشم باشه  خانوم به حواست همه نیا -

  یزندگ خواستیم دلم شهیهم من ؟ گمیم دروغ مگه خب -

 هی.  نینذاشت اما. کنم تجربه رو گهید شهر هی  یتو ییدانشجو

.  ادیم سرت ییبل  هی ،  شهیم تنگ دلمون ،  اده یز فاصله نیگفت

  کار هر و برم  خواستم جا هر.  موندم  نجایا و گذشتم آرزوم از من

 فقط دیکنیم فکر!  ادیم سرت ییبل  هی دیگفت یه  بکنم  خواستم

 محض خب ؟  شهیم نازل آدم سر   بلها یواریچارد نیا از رونیب

.  نییپا اومده  یلیخ یقلب ی  سکته سن که بگم دی با اطلعتون

 و کننیم سکته خودشون تخت تو و هاشون خونه تو جوونا الن

  فرق پس.  بکنه بهشون یکمک تونهینم هم یکس!  رنیمیم

  باشه قرار اگه بالخره  باشم که ییجا هر م باش کجا کنهینم

 ! ادیم ادیب سرم ییبل 

  چونه یدار چرا.  نه میگفت کلم کی !  دختر ری بگ گاز زبونتو - 

  ؟ یزنیم
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  ونیزی تلو یصدا بود شده  کلفه دختر و مادر بحث از که منوچهر

 :  گفت بلفاصله  ارغوان.  برد بال  یکم را

 چون بدم دست از رو میلغش  خوب یتهایموقع تونمینم من -

 . رمیبم ارسلن مثل منم دیترسیم شماها

 :  گفت بلفاصله آرزو 

 !  جون از دور -

 : آمد حرف به منوچهر

 . نمیبب  ونی زیتلو  خوامیم ؟ نشد تموم -

 : ستادی ا ونیزی تلو مقابل ارغوان

  ؟ ونی زیتلو ای ه مهمتر من ی نده یآ - 

 رو یچ همه خودم.  یکن کار خوادینم.  مشخصه ات نده یآ -

 . کنمیم درست

 : شد  یعصبان  ارغوان

 خرج ی همه و می کن یزندگ یپر عمه ی خونه می بر قراره  - 

  ؟ آره  اونا ی شونه رو میبنداز رو مونیزندگ
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 عیسر ارغوان. کرد نگاه  دخترش  به ره یخ ه یثان چند منوچهر

 : گفت

 که کنمیم کار دارم.  بذارم خونه اون تو پا که ستمین یآدم من -

  وابسته یکس  به میزندگ خوادی نم دلم. برسم خوامیم یچ هر هب

 !  باشه

 : گفت آرزو 

 یقاط هم  با بحثارو چرا  ؟ اونجا می بر میخوایم گفته یک -

 . اونجا میبر یندار می تصم بهش بگو منوچهر ؟ یکنیم

  را شیدستها جانب به حق  ارغوان.  شد برقرار نشانیب یسکوت

 :  گفت شدر ما به رو و کرد  قلب نهیس یرو

 !   خانوم آرزو ریبگ لی تحو -

 :  گفت عیسر  آرزو

 !  ؟ خواهرت ی خونه یبر یخوایم واقعا -

 خونه که گفت  خودشم که یدید.  ستین یپر مال  فقط اونجا -

 .  هممونه ی

 :  آمد  حرف به نداشت دادن  گوش ی حوصله که ارغوان 
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 به یفحر نکهیا بدون اونم.  نی کرد انتخاب تونویزندگ ریمس شما

 اجازه  ازشما مامیتصم ی همه مورد  در دیبا من اونوقت . دیبزن من

 رم؟یبگ-

 : گفت آرزو

 یبر دمینم اجازه  من.  ارغوان نکن استفاده  سوء موضوع نیا از

 - !کار  نیا سر

 :کرد اضافه شوهرش به رو بعد

 -مه؟ی تصم نیبهتر نیا یکنیم فکر واقعا

 خانه در افتاده  راه  به جو نیا زا  ارغوان.داد تکان سر تنها منوچهر

 :گفت حرص با و دی رسینم نظر به یراض شان

  دیتونیم هم شما !  کنمیم قبول کارو نیا و شمال رمیم منم پس

 - !د یبرس یپر  عمه ی خونه ی تو تونیزندگ به

  کرد شیصدا  آرزو.  گرفت شی پ در را اتاقش ریمس  و گفت را نیا

 که یا  هینا ث هر و دبو رفته کلنجار صبح از.  نکرد صبر اما

  یبرا شخصا دارد  حق  که دیرسیم جهینت نیا به شتریب گذشتیم

  به گرید بار چند  آرزو خواب از قبل تا. ردیبگ می تصم اش یزندگ



 

1448 
 

 مهرسا .  مسلخ

  منوچهر بود نگران ارغوان یبرا او که یآنقدر انگار. آمد سراغش

  در بود جور هر.  آورد ینم خودش یرو به و بود هم دیشا !  نبود

 یراض ینوع به هم را آرزو و  گرفت را مشیتصم انغوار تینها

 چون.  گذاشت حالتش یرو  تیرضا اسم شد ینم البته.  کرد

 به کردیم یسع آخر ی قهیدق تا و زده  حلقه چشمش  در اشک

 حیتوض یمنطق بود کرده  یسع ارغوان اما!  کند  منصرفش ینوع

 البته . فتدیب ش ی برا یاتفاق ستین قرار که بقبولند او به و بدهد

 !  کشدیم را انتظارش یز یچ چه دانستینم  هم خودش هک

 تنها که بود  گفته فقط ارغوان و بود اش ییتنها نگران آرزو

 در مدت تمام دانستیم خوب هم خودش که  چند هر!  ستین

  نیا. بود گفته  مادرش یدلخوش یبرا را نیا اما تنهاست ل یو

 لهبلفاص.  بست  نقش لشیموبا یرو فرهان از یغامیپ شب آخر

 :  خواند و کرد باز را آن

   ۱۰ ساعت فردا-

 احساسات ابراز یحت ای اضافه حیتوض بدون ،  بود  گفته مختصر

  بود گفته منوچهر.  بود کرده  آماده  را لشیوسا!  یبیغر و بیعج

  بود دواریام ارغوان.  بزند حرف او با و ندیبب را فرهان دیبا صبح
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  منوچهر مقابل در یافانعط چی ه فرهان مطمئنا.   فتدین اتفاق نیا

 ی رابطه نگران دل آرزو گرید  یطرف از.  دادینم نشان خودش از

  که دادیم  هشدار  ارغوان به مدام.  بود شان  گرفته شکل تازه 

 ! ندهد  رو فرهان  به ادیز و کند  جمع را حواسش

 صبح ۱۰ ساعت راس اش یدار یب شب و التیخ و فکر تمام با 

  فرهان آمدن منتظر رفته هم  در یابروها اب منوچهر.  بود آماده 

 شان  بدرقه تا بود کرده  آماده  آب کاسه کی و  قرآن  آرزو و بود

 آنقدر.  کردیم  فوت  ارغوان به و خواندیم دعا لب ریز مدام.  کند

 . دیرسیم نظر  به ده ی پر رنگش که بود نگران

 منوچهر.  دی رس فرهان و آمد سر نفرشان سه هر  ارتظان بالخره 

 : گفت عیسر

 !  بکنم وا سنگامو نییپا برم اول من کن صبر -

 ! که ینجوریا زشته ،  آخه کنم یمعرف امیب بذار!  بابا -

 اول نگاه  در اما.  افتاد راه  به منوچهر دنبال بالخره  بود طور هر 

 دوست یرتوص با یمسن  زن فرهان کنار جلو یصندل یرو
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  به وچهرنم یصدا.  شد متعجب هم خودش.  دید را یداشتن

 :  دیرس گوشش

  ؟ هی ک خانومه نیا -

 :  کرد استفاده  تیموقع از عیسر و آمد خودش  به ارغوان

 .  دی نداد گوش!  ادیم همراهمون یکی که گفتم -

 از بعد و  رفت جلو زودتر منوچهر  شد اده یپ  نیماش از فرهان

 :  آمد حرف به  منوچهر برد سکته مرز تا را غوانرا که یا معارفه

  کار نیا ستین یاجیاحت که میگفت بهش یلیخ انارغو مادر و من

 !  -گرفته مشویتصم انگار اما کنه قبول رو

 شان سر پشت که آرزو.  کرد  ارغوان به ینگاه اخم با منوچهر 

 : گفت وار زمزمه کردیم پا آن و پا نیا

 !   نارغوا جون و شما جون - 

 هر انغوار  و چرخاندیم آرزو و منوچهر نیب را  نگاهش فرهان

  به نداشت دوست اصل !  دیکشیم خجالت قبل  از شتریب ظهحل

 !  برسد نظر به لوس فرهان چشم

 :  گفت و کرد نیماش داخل زن به یا اشاره  منوچهر 
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  ؟ هستن مادرتون -

  : کرد زمزمه ردیبگ منوچهر از را نگاهش آنکه  بدون فرهان

 !  خونده  مادر -

 را زن آن لحا به تا یحت هم  ارغوان ،  داد تکان  سر منوچهر

 :  داد ادامه شی حرفها به منوچهر.  بود ده یند

 ؟  دیباش اونجا قراره  روز چند -

  وجود نیا با . نداشت را آنها یجوابها و سوال ی حوصله فرهان

 : بدهد  جواب و بماند همانجا  کرد یسع

 ! رچها د ی شا ای روز سه -

.  هنیبب رو ل ی و فقط سفر نیا  تو قراره  که گفته  ما به ارغوان - 

 … که  باشه دیبازد هی  اگه ؟ اده یز روز چهار  دیکنیفکرنم

 نیا از اصل .  بکوبد وارید  به را سرش داشت دوست ارغوان 

 !  بود امده ین  خوشش رفتارها

 یکارا و بدم انجام محاسبات دیبا کممی.  ستین یمشکل بابا

 !   -باشه ادیز اونقدرا کنمینم فکر. دارم یرنجویا
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  پدرش یها  ییبازجو که انگار.  داد تکان سر  گرید ربا منوچهر

 : گذاشت  جلو قدم آرزو که  بود شده  تمام

 جانیه و  ترسهیم ایدر از.  باشه ارغوان به حواست  پسرم - 

 .. قلبش  هم رو یادیز

 :  غرید ارغوان 

 !  مامان - 

 ی ادامه منتظر که فرهان. کرد نگاهش ریدلگ و  کرد یاخم آرزو

 دختر و مادر نیب را نگاهش سکوت در دوب  آرزو یها جمله

 :  گفت ارغوان تینها  در که چرخاندیم

 !  گهید شده  تموم حرفامون کنمیم فکر -

 : گفت بشنود ارغوان فقط که  ییصدا با آرزو

 ! نشو یمیصم یلیخ.  ریبگ فاصله ازش.  گفتم یچ نره  ادتی - 

 : رفت غره  چشم انغوار 

 !  خانومه ناو خوندشه مادر گهیم ؟ ینیبینم - 

 : گفت و فرستاد رونیب کلفه را نفسش آرزو 
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  ؟ باشه گرد بر روز چهار از زودتر - 

 !  خداحافظ -

  زود به که انگار آخر ی لحظه فرهان. گفت حرص با را نیا 

 :   کرد زمزمه باشند ده یکش رونیب  دهانش از حرف

 !  زی عز هم من هم.  هست یچ همه  به حواسم -

  هر.  بود نشده  راحت الشی خ هم هنوز اما داد تکان سر آرزو 

 را نشانیب ی گرفته  شکل تازه  ی رابطه خبر شدیم وسوسه لحظه

  به!  کردیم یخوددار هم باز اما.  برساند منوچهر  گوش به

 !  فتدیب یاتفاق ستین قرار که زدیم بینه  خودش

  بار ۵ حداقل و شد رد قرآن ر ی ز از ارغوان نکهیا از بعد بالخره  

  به.  شود نی ماش سوار تا دادند تیرضا  دشیکش آغوش در آرزو

  را بود نشسته جلو یصندل یرو که یزن یصدا  نشستن محض

 : دیشن

 الن خب!   یاریم نه کنم احوال و حال شم اده یپ گمیم یه -

 ؟ ستین بلد سلم هی سالش و سن  با زنه نیا گنینم ؟ شد خوب

 !  یاحوالپرس نشد که دور راه  از  دادن تکون سر
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 : کرد زمزمه  و بست را ن یشما در انغوار

 ! سلم -

 :  دیایب حرف به و بچرخد عقب به زیعز تا بود  یکاف صدا نیهم

  چقدرم ماشاهلل ؟ ییشما مهندس خانوم.  ماهت یرو به سلم -

 . دختر یجوون

 : گفت و زد  یلبخند . بود آمده   خوشش زیعز لحن از ارغوان 

 ! ارغوانم -

 : داد تکان سر زیعز 

 از رو اسمت کلمه  به تا دمیپرس انقدر نجایا تا خونه زا.  دونمیم -

.  زیعز گنیم من به همه!  دمی کش رونیب پسرمون شازده  زبون

 .  زیعز بگو توام

 . خوشبختم.  زیعز  چشم - 

 : گفت و زد  فرهان به یا ضربه آرنج با زیعز 

 . یشنویم حرف و یزنیم  حرف!  هینجور یا  معاشرت آداب -
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  را نگاهش و گذاشت چشمها یرو را اش یآفتاب نکیع فرهان 

  یدلخور به توجه  یب حال همان در.  گرفت هدف نهیآ سمت به

 :  آمد حرف به ارغوان ی خانواده  به نشدنش یمعرف از زیعز

 .  دی بخواب م یبرس یوقت تا -

 : داد جواب زیعز

 ؟ یریاس ای سفره  ؟ مینزن حرف یعنی نیا آها -

 : داد جواب بود کرده  یراحت اساحس زی عز با زود یلیخ که ارغوان

  زهر نیا و هم در یابروها نیا با وال !  یر یاس که البته - 

 تا کنم فکر ره یگیم داره  ازمون  کار اول نی هم از که یچشم

 !م یببند دهنمونو دی با برگشتن یوقت

  سرخوشانه یا خنده  با.  بود آمده   خوشش ارغوان از هم  زیعز

  را اش یآفتاب  نکیع اما نهافر.  گذاشت شیحرفها به دییتا مهر

 یسع که دخترک .  ندیبب را  نگاهش بتواند ارغوان تا داد نییپا

 :  گفت گرید بار نشود چشمها آن ی ره یخ کردیم

 ! کنمیم اشتباه  من دمیشا -
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 نداشت الیخ امطمئن.  دوخت اش یکنار ی پنجره  به را نگاهش

  انشهد چرا  دیفهمینم!  کند ی عصبان  را فرهان  ریمس اول نیهم

 :  آمد حرف به فرهان!   شودیم باز گفتن  به اراده  یب

  یکس بخوام من  اگه وگرنه یکن  اشتباه  که باش دواریام پس -

 ! دمیم انجام یاصول و درست رو کارم کنم ریاس رو

 :  دیکش  هم در ابرو زیعز

 !   حرفات نیا با که یکنیم کتر زهره  رو بچه -

 و داد بال  را  نکشیع گرید بار و فتر گ نهیآ از را  نگاهش فرهان

  یب هم را زیعز کلم یحت.  دوخت رفتندیم که  یراه به چشم

  با و کرد قلب نهیس یرو را ش یدستها ارغوان!   گذاشت  جواب

 و درست  جواب فرهان یبرا  که البته. زد زل  رونیب به اخم

  ندازدیب راه  بحث او با زیعز  مقابل نداشت الیخ اما  داشت یحساب

 قهیدق چند و زد یم چرت یگاه  زیعز.  بودند ه ار  در یساعت کی. 

.  براند تر آرام دادیم تذکر فرهان  به و شدیم  بلند خواب از بعد

 یحت نه و  زدندیم یحرف نه.  بود رفته سر ارغوان ی حوصله

 را شمال ی جاده  که بود گفته  یکس چه.  کردندیم گوش آهنگ

  و دکر فوت رون یب به  را نفسش ؟ کرد یط آهنگ بدون شودیم
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  از را شیکارها  تک تک فرهان.  زد گوش به  را اش یهندزفر

 :زد لب گوشش کنار زیعز گرید بار. کردیم دنبال  جلو ی نهیآ

 .  ستی ن دنیرس واسه یا عجله وال  برو  آرومتر کمی -

 :  گفت تر بلند بعد

 ؟ مادر سالته چند یراست جان ارغوان -

  در بلند یصدا با که یآهنگ و یهندزفر وجود با که ارغوان 

 : گفت زیعز.  نداد  یجواب دیشنینم  را  زیعز یصدا بود پخش حال

 . ده ینم جواب ؟ ده یخواب - 

 :  کرد زمزمه فرهان 

 . شنوه ینم گوششه  تو یهندزفر - 

 ،  یحرف هی هن.  بود کور و سوت نیماش انقدر دی پوس دلمون وال 

 !  -یآهنگ نه

.  نگرفت او  زا یجواب اما دش ده یکش فرهان سمت به نگاهش 

 :  گفت و فرستاد  رونیب افسوس پر را  نفسش
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 یب باشه داشته رسم و اسم و پول و افهیق  چقدرم هر آدم -

.  کرد اخم مردم به که شهینم.  بود اخلق خوش دیبا!  دستیفا

.   نزنن یحرف علقه یرو از که  ستنین آشنا و دوست همه وال 

 الن حال .  کنه ینم نگاه  سرشم پشت ره یم مقابل طرف ییجا هی

  اونوقت ادیب خوشت دختر ه ی از اگه روز فردا.   یندار رو یکس

 .  یفهمیم منو حرف

  آهنگ تمیر با  را سرش که بود ارغوان و نهیآ به نگاهش فرهان

 ترک خد سمت  را فکرش زی عز حرف.  دادیم تکان آرام یلیخ

 با اش هبط را از یزیچ زیعز که کردیم شکر  را خدا.  بود برده 

 ادامه زیعز!  نداشت دنیشن حتینص ی حوصله!   داندی نم وانارغ

 :  داد

 گهیم ؟ ستی ن فرهان یزندگ تو یکس پرسمیم ماهان از یه -

  امرزیخداب اون فوت از سال دو ؟ یبمون تنها قراره   ابد تا!  نه

 !   رفت شد تمام بود هم  یارعزاد اگه گهید ،  گذشته

 .   رفت هم  در شی ابروها ماهان نام دنیشن با
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  از که بکن پسرت واسه یفکر هی من به کردن فکر یجا به -

 !   فتهین یکار  اضافه به یکاریب

 و فکر چقدر هر  ؟ برام دی دار هم با یفرق چه.  ماهان مثل توام -

 !  هست متوا مال سرمه تو سامونش و سر یب یزندگ  و اون الیخ

 : زد   پوزخند فرهان

 التیخ به!  یکنیم کوله و کج لباتو ادیم ماهان اسم  تا که توام -

 یول خورده   هم به نتونیب فهممیم من ؟ ستی ن میحال شدم ریپ

 .  دیزنینم  حرف کدوم چیه

 !  بگه یزیچ شهیم  روش نمیبب بپرس خودش از - 

 مثل.  که ده ینم  یحساب و درست جواب ؟ دمینپرس یکنیم فکر -

 .  خودت

 :   دیسپر گرید  بار زیعز.  کرد سکوت  فرهان اما

 ؟  بشه روش دینبا که  هیچ انیجر -

 ! یچیه -

  قهر ستین خوب.  دی برادر تا دو مثل.  دیشد بزرگ هم با شماها

 . -هم با دیکن
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  را جانش انتیخ جرم به که نیهم  کرد فکر  خودش با فرهان

 همان!  است کرده  یبرادر حقش در یکاف ی  اندازه  به نگرفته

  و شد تمام بود پخش حال در ارغوان  گوش در که  یآهنگ لحظه

 :  دیشن را فرهان یصدا آهنگ دو  نیب سکوت در

 ! کردم اخراجش فقط آورد شانس -

  بود رونی ب به نگاهش که ی حال در.  شد زیت  ارغوان یگوشها

 .  کند گوش را شانیصحبتها  بتواند تا کرد قطع کل به را آهنگ

 :گفت  زیعز

 ل صا ماهان ؟ گهید یکن کاریچ یخواستیم پس روشن چشمم

  فرهان په ؟ یکنیم ییجو بهانه یدار تو که اد یم در ازش صدا

 .  زه ی ریم دهنش از تا صد- گهیم

  پس. شد جلب  شتری ب ارغوان توجه آمد ماهان اسم که نیهم

  بود شده  شی دعوا فرهان با ؟ بود  نیا ماهان ینبودنها تمام لیدل

  الیخ یزه!  نداشته  را او با ییرو  به رو قدرت ماهان الشیخ به ؟

 :  آمد حرف  به فرهان!   باطل
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 !  نهیا از بدتر  یزیچ فضول آدم عاقبت و آخر -

 و نهیآ به ی نگاه مین اضطراب پر ارغوان حرف نیا دنیشن با

 تمام داد قول  خودش به.  انداخت  فرهان یعصبان  یچشمها

 !  فتدیب دردسر به نداشت الیخ!   بگذارد کنار را ش یها یکنجکاو

 : داد جواب زیعز

 نکهیا ای  بهیعج چقدر بارت و کار انگار یزنیم حرف رجو هی

 ول بفرست صلوات!  یکن  آب ریز رو مردم سر  که نهیا کارت

 صلح واسه کرده  یکار هر ماهان مطمئنم.  رو حرفا- نیا کن

  ؟ بکنه ماهان که کنهی م انتیخ برادرش به یک.  بوده  تو

 ده ینکش ه ی ثان به ارغوان و انداخت  نهیآ به ینگاه  می ن فرهان

  که آورد شانس ،  داد اش یکنار ی پنجره  به گری د بار را هشنگا

  گوش غرق که الشیخ به.   دی ند را ارشیهوش نگاه  رد فرهان

 فکر ماهان به نه.  داد ادامه اش یرانندگ به است آهنگ به دادن

  که نبود مهم شیبرا صل ا.  گرش ید مشکلت به نه و کردیم

 و کرده  دایپ اه ر اش خانه یمخف اطیح به یکس  چه سالگرد شب

  مدرک و رامش لمیف که نیهم!  است شکسته  را در قفل

 به اما بود شده  راحت الشیخ  بود شانیجا سر شب آن یجرمها
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  که چند هر.  کند چک را خانه ینهایدورب تمام بود سپرده  ینبو

 ی هیبق از شد یم اما نداشت ن یربدو کل به یپشت  اطیح قسمت

  اریخشا به نسبت همه از شتری ب!  ردیبگ ار خرابکار رد نهایدورب

  احساس اما بود امده ین اصل  شب آن آنکه با.  بود مشکوک

  گمراه  قصد دیشا.  داشت یخاص لیدل حتما امدنین نیا کردیم

  تا فرستاده   خودش یجا را یکس مثل .  داشته را فرهان کردن

  چند به دشیترد  و شک گری د یطرف از.  کند  توجه بجل کمتر

  سالگرد مراسم به قدم رامش با رفاقت اسم به  که بود یدختر

 را آنها فرهان که بود بار نیاول یبرا که یحال در بودند گذاشته

  با ینبو بود دواریام.  بودند اریخشا جاسوس صد در صد!  دیدیم

 . کند کمکش  سرنخ  کردن دایپ

  یبرا زیعز  یاصرارها به یحت.  راند نفس ک ی را ریمس تمام

  دنیرس یبرا که انگار.  نکرد یجه تو هم نیاشم کردن متوقف

 و شده  خسته کردن گوش آهنگ  از هم ارغوان!   داشت عجله

 مقصدشان تا  گرید یکم هنوز.  بود آورده  در را  شی ها یهندزفر

 فرهان گوش کنار وار زمزمه و  دیکش جلو را خودش ،  بود مانده 

 :  آمد حرف به
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  ؟ میبرس مونده  چقدر -

  کوچک یفضا از ارغوان ورتص  گرداند پچ سمت به سر فرهان

 یلیخ  و زدیم چرت زیعز .  بود آمده  جلو در و یصندل نیب

 : داد را جوابش  وار زمزمه  هم فرهان.  نبود آنها به حواسش

 .  میکینزد -

  یرو را گرمش نفس فرهان و آمد حرف به گرید بار ارغوان

 : کرد احساس گوشش و دنگر

 .  رفته سر ام حوصله -

 . میرسیم گهید کمی -

  گرم سر میدی رس یوقت قراره  که انگار یزنیم حرف یجور هی -

 ! بشم 

 !  کنم گرمت سر  یچجور بلدم - 

  فرهان لیموبا شود  بدل و رد  نشانیب یگرید حرف  آنکه از قبل

  دیکش قبع را خودش ارغوان.  پراند جا از را زی عز و خورد زنگ

 : کرد زمزمه و

 ! منحرف -
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 : کرد  زمزمه زیعز 

   ؟ میبرس تا مونده  یلیخ -

 :  گفت  دادیم جواب را ینبو تماس که  یحال در فرهان 

 .   میکینزد نه -

 :  کرد برقرار را تماس

 !   ینبو بگو -

 :  آمد حرف به بلفاصله ینبو

 .  کردم چک رو نا یب دور من آقا -

  ؟ خب -

  خودتون جز یعنی.  نکردم دایپ یمشکوک آمد و رفت  اما بهیعج -

 .  ومده ین سمت اون یا گهید کس خانوم نگار و

 !؟ نگار -

  ینبو تماس به نسبت چرا  دانستینم.  شد ز یت ارغوان گوش

 : آمد حرف به گرید بار ینبو.  نداشت یخوب حس

 .  دمید رو خروجشون ریتصو یعنی.  نموندن اونجا یلیخ اما بله -
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 ؟ نشده  یدستکار یزیچ -

 از.  بود ده امین خوشش احرفه  نیا از.  زدیم  تند  ارغوان قلب 

 و رفت قبل شب  دو سمت به فکرش ؟ زدندیم حرف ریتصو کدام

 از دارد امکان لحظه هر کردی م احساس!  اش یلعنت ییماجراجو

 ! اوردیب بال  را اش معده  اتیمحتو اضطراب

 سمت اون یکس.  اشهب دیبا که هی همونجور ی چ همه آقا نه -

 .  نرفته

 کردیم فکر  خودش با ارغوان.  شد گره   هم در فرهان یابروها 

 ؟ کند فرار خانه یلعنت ینهای دورب دست از یخوب به توانسته که

 خوب 

 به آنقدر.  دارند  کور ی نقطه یپشت اطیح ینهایدورب دانستیم

  یخوب به را  رفتن یواشکی که  بود کرده  آمد و رفت قسمت آن

 یاصل ساختمان مقابل درست که  بود ینیدورب از ترسش.  بود بلد

  بود کرده  ی سع که البته!  دادیم پوشش را اطیح متما و نصب

  که دادیم یدلدار خودش به.  کند یمخف درختها پشت را خودش

 !    باشد کرده  یمخف را او یخوب به شب یکیتار
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 : آمد حرف به  گرید بار ینبو

 …  کردم چک هم رو یاصل ساختمون لمیف - 

 خب؟-

 مونمه  یلیخ شب ناو اما مشخصه  لمیف یتو  یا هیسا هی -

 ! دنبالشیم   که هیکس ی هیسا گفت قطع طور  به شهی نم دیداشت

   ؟ هیچجور -

  رنگش چون!  واضح نه البته مشخصه مانتوش از  یا گوشه هی -

 .  ستین مشخص کامل هم

  ؟ زن هی یعنی ؟ مانتو -

 تر واضح فرهان کاش ؟ گفتندیم هچ.  دیپر ارغوان رخ از رنگ

 نیا در...  کند اعتراف  دترزو خودش که دنبو  بد دی شا! زدیم حرف

  فرهان روابط  لمیف دنید واقعا...  دیبخشیم را  او دیشا  صورت

 .  شود خیتوب بخواهد  خاطرش به  که نبود یبیعج و بد زیچ آنقدر

 : داد جواب ینبو

 . زنه هی کردم احساس بله -
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  کمتر گشتندی م چه هر!   رسدی نم ییجا به کرد  احساس فرهان 

  شده  شکسته قفل متوجه که روزید از درست!  فتندگریم جهینت

  به گرید بار ینبو !  بود شده  محو وجودش از آرامش  که انگار بود

 : آمد حرف

  به انقدر ای  و بوده  مهمونا از یکی با که هست احتمال تا دو -

 !   بوده  بلد همشونو کور نقطه که بوده  وارد ناش یدورب و خونه

  ارغوان و زی عز مقابل نداشت الیخ.  دی کش هم در ابرو فرهان

 :  کرد زمزمه.  بزند حرف یلیخ

 .  بده  خبر بهم یکرد دایپ یا گهید زیچ -

 .  آقا چشم -

  به زی عز.  نشد باز هم از شیابروها اما کرد قطع را تماس فرهان

 :آمد حرف

 ؟  یشد اخلق خوش شد یچ باز -

 یبرا ارغوان. نداشت رفتن کلنجار و بحث ی حوصله صل ا

  زیعز ی طعنه از اش ینگران و اضطراب تمام از دور به یا ظهلح

  که دینکش هیثان به نهیآ از فرهان یجد نگاه  اما افتاد خنده  به
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  نشانیب گرید بار و ماند جواب یب زیعز حرف! کرد  ساکتش

  محض به.  دندیرس ل یو به  بعد ساعت مین.  شد  برقرار سکوت

  اده یپ بود شده  ستهخ  نشستن جا کی  از که ارغوان نیماش توقف

  هیر به را پاک  یهوا.  کرد  باز طرف دو از را شی دستها و شد

 : کرد زمزمه و دیکش

 .  هیخوب یهوا چه یوا - 

 : گفت و ستادیا  کنارش هم  زیعز

  کار دی شا سمیوا جا هی نگفت!  نجایا تا کرد خشکمون پسره  نیا 

 ! -یکس باشه  داشته جبوا

  بدهد زی عز  دل به دل بتواند نکهیا از قبل اما دیخند  ارغوان 

 :  گفت و آورد  در سر سرشان پشت از فرهان

 ؟ هی چ واسه غرغرت  می دیرس گهید -

  سر فرهان.  افتاد  راه  به و کرد  نازک شیبرا یچشم  پشت زیعز 

 :  گفت و گرداند  ارغوان سمت به

 ؟یدار یاعتراض توام نکنه -

 .  نزدم یحرف که من - 
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 موندن ساکت به عادت.  گمیم ینزد حرف که  نیهم یبرا -

 ! یندار

 !  ستمین وراج من -

  با دخترک.  افتاد راه  به ارغوان از جلوتر و زد ی شخندی ن فرهان

 : افتاد راه  دنبالش کرده  گره  یابروها

 ! وراج یگیم من به مدام  که ستین قشنگ کارت اصل  - 

 !یگیم یدار خودت نگفتم من -

 با ل یو رد به دنیرس یابر.  زدیم حرف و دیدویم فرهان دنبال 

 زود یلیخ ز یعز.  رفتندیم بال  را پله ستیب حدود در یزیچ دید

  گرید بار ارغوان.  بود منتظر و  رسانده  ها پله یبال  به را خودش

 :  گفت

 دلم یلیخ!  بشه تنگ من یصدا یبرا دلت که ادیم یروز هی -

 ! نمتیبب روز اون خوادیم

  ارغوان به ی نگاه مین فرهان.  دبودن رفته بال  را ها پله نصف 

  توجه کرد سکوت اما بدهد حرفش به یجواب خواست  و انداخت

!   کند مشکوکش شان رابطه به  نداشت الیخ و  بود آنها به زیعز
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  نگاهش ارغوان.  شود وارد تا  کرد اشاره  زیعز به  و کرد باز را در

 نهخا مثل درست.  بود بایز و  بزرگ.  چرخاند ل یو دور تا دور را

 خواب اتاق دو !  نداشت انتظار آن از هم یگرید زیچ.  فرهان ی

 یکی فرهان.  بال  ی طبقه خواب اتاق چهار و بود نییپا ی طبقه

 :  گفت و داد  نشان زی عز به را  نییپا یاتاقها از

 . یکن  استراحت اتاق  نیا تو یتونیم -

  ینجوریا سفر حال  تا.  دارم استراحتم به اجیاحت ینگ یبگ - 

 بودم  نرفته

  ارغوان.  بست را در و گذاشت  اتاق داخل را زیعز  چمدان هانفر

 . رفت  بود زی عز اتاق کنار درست که یاتاق سمت به

   بمونم؟ نجایا تونمیم -

  ساحل به رو  اش پنجره .  بود کوچکتر  اتاقها ی  هیبق از اتاق نیا

.  ندیبب توانستیم یخوب به را ای در موج و شدیم باز ل یو یخصوص

 آمده  خوشش اتاق آن از اما انداخت یم دلش به وحشت نکهیا اب

 آن یبرا یطرح بود زده  سرش به ورود ی لحظه همان از.  بود

 و بود اتاق ی گوشه که یا نفره  کی تخت جز به.  بکشد اتاق
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 همان به یینانو یصندل و دیسف رنگ به یکوچک   شیآرا زیم

  پشت ستدر  که فرهان.  خوردی نم چشم به ی گرید زیچ رنگ

 :  گفت و بست را در بود ستاده ی ا سرش

 !  بودم گرفته نظر در واست رو بال  یاتاقا از یکی -

 و انداخت ینگاه  اتاق ی بسته در به.  دیچرخ سمتش به ارغوان

 : داد جواب

 !   خوبه نجایهم - 

  ادیب خوشت اونا از دیشا ؟ ینیبب ور بال  یاتاقا یستین کنجکاو -

 . 

 .  حتمرا  جا نیهم نه -

 !  باشه -

  از نداشت الیخ که انگار اما برود فرهان تا بود منتظر ارغوان 

 پنجره  کنار و  برداشت جلو به یقدم فرهان.  بخورد تکان شیجا

 : آمد حرف به ارغوان.  ستادیا ایدر به رو یا

  ؟  یبر یخواینم -
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  که بود سوالش جواب دنبال  هنوز ارغوان.  دمان ساکت فرهان

 : شد هشکست نشانی ب تسکو بالخره 

  ؟ یدار یمشکل من اخلق با -

.  بود خورده  جا سوال نیا از  دخترک.  کردینم نگاه  ارغوان به

  که دادیم یجواب چه اصل .  بدهد یجواب چه دیبا دانستینم

  مچش در چشم  حال  و دیچرخ سمتش به فرهان باشد؟ درست

!   ودب شده  هم تر ترسناک ینطوریا یحت.  بودند  ستاده یا هم

.  ردیبگ آسان او به نداشت قصد  فرهان.  کرد مکث یمک ارغوان

 : دیفهم شدیم پرسشگرش نگاه  از را نیا

 ...  یعنی...  که مشکل خب -

 !  باش راحت -

 : گفت و دیکش یقیعم  نفس ارغوان 

 ؟یپرس یم نویا چرا.   نه که مشکل - 

  ذوق زدیم بهم زی عز که ییها طعنه از یحساب  نیماش وت -

 !یردکیم
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 داشته یمشکل  تو با نکهیا نه.  گفتیم بامزه   زیعز  خب! آها -

 !   زیعز  لحن خاطر  به شتریب...  باشم

 : گذاشت جلوتر یقدم فرهان

 ؟ یندار یمشکل من با یعنی - 

 ....  ندارم یمشکل کنم فکر - 

  . ادیم خوشت ازم  پس!  خوبه -

 : دیپر بال  ارغوان یابروها

 ازت نکهیا با یتباطار لزوما ندارم یمشکل باهات  من نکهیا 

  ادینم بدش یزیچ هی از یک  هر یعنی!  نداره   نه ای ادیم خوشم

 اما ادینم بدم  یسبز کوکو از من مثل !  ستی ن عاشقش -حتما

  یهست متوجه.  یخنث حس جور هی.  ستین علقمم  مورد یغذا

  ؟

 : داد ادامه کردیم دستپاچه را ارغوان  یکم که ی آرامش اب فرهان

 !  یهست یخنث من به بتنس پس! آها - 

 .بگم تونمینم...  یعنی!  یخنث کامل  نه -
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 .  نشست آن یرو و رفت تخت سمت  به فرهان

 !  یدار وقت ها حال  حال  بگو یدار دوست  جور هر -

  اتاق تو م یاومد هم با.  زشته زیعز یجلو ؟  یبر یخواینم -

 !  یموند نجا یا ینجوریهم

 !   خوابهب رفته  الن زیعز -

 !  کنم خلصت بگم همونو بگو ؟ یهست یجواب  چه الدنب -

 .  ستمین یز یچ دنبال من -

  می ذاریم فشار تحت انقدر سوالت هر سر نکهیا از من مثل  -

 !  اره یم  ادمی خودمم اسم!  شمیم هول اصل .  ادینم  خوشم

 قدم ارغوان سمت به.  شد بلند جا از و زد یکج  لبخند فرهان

 :  کرد  مزمهز و برداشت

 . یبترس  ای یبش دستپاچه  یاطرافم یوقت ادینم خوشم من -

 !  ترسمیم نگفتم من-

 .یبترس دمینبا.  خوبه -

 . یهست یسخت آدم یول -
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  ؟یچجور یعنی -

 . زد حرف  باهات راحت شهینم نکهیا یعنی -

 !   کن امتحانم -

  دیرسیم نظر  به خندان که ییچشمها و او به یق یدق نگاه  ارغوان

 . انداخت

 ! ؟ وونمید مگه - 

 نیا. کند مهار را اش خنده  تا  دیکش صورتش به یدست فرهان

  بدهد دستش از یزود نیا به  نداشت الیخ. بود بامزه  واقعا دختر

. 

 ؟  هیوونگید من با زدن حرف -

  عواقب بشه  تو با که یرفتار هر...  شده  ثابت بهم یزیچ هی - 

 !  یدیم  انجام رو ازاتتمج تو باشه یچ کنهینم یفرق.  داره 

 ...هوم-

 : گفت  ارغوان.  کرد سکوت یکم فرهان

  ؟ گمیم دروغ -
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 کار که یکس .  کنمیم قرار  بر رو عدالت باشه ازین که ییجا -

 .  بده  تاوانشم دیبا بده  انجام یاشتباه

  ؟ یهست یزیچ یقاض تو مگه -

 مرح یب جلد  هی حد در چیه که یقاض نمیبب یاشتباه  کار هاگ -

 خطا پا از دست که بهتره  اطرافمن  و دور که ییآدما!  شمیم

 !  شه یم حالشون شامل یبدجور عدالت وگرنه نکنن

 و بود  شده  محو کل به شیلبها یرو از محوش لبخند

.   بود گرفته خودش  به یا کننده  وانهید یجد حالت  شیچشمها

  با کند اعتراف را شیها یخرابکار تمام داشت  الیخ که ارغوان

  رو دستش وقت چیه بود دواریام. کرد ینینش عقب حرف نیا

  را انتظارش یخوب اتفاقات بود مطمئن فرهان حرف نیا با!  نشود

 ،  است برادر مثل فرهان یبرا  ماهان بود گفته  زیعز!   کشدینم

 ی فاتحه  دیبا گرید است افتاده  فرهان چشم از ماهان یوقت

 هک انگار.  داد  تقور زور به را  دهانش آب!  خواندیم را خودش

 .  شد شتریب یکم ترسش .  باشند بسته را شی گلو راه 
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  به!  احساس فیضع شینما گنیم!  عدالت گنینم نیا به -

  یبدرفتار هیبق با ات خورده  ضربه احساس و  غرور ی واسطه

 !   عدالت یذاریم اسمشم و یکنیم

  ااونقدر!  نشن ری درگ باهام تا کنن یروی پ نمیقوان  از هیکاف فقط -

  ! ست ی ن سخت هم

 .  بزنم حرف موردش در خوادینم دلم اصل  -

 :  گفت و داد تکان سر فرهان!  دی ترسیم شتریب لحظه  هر واقع در

 حوصله و تو  مورد در مثل  ؟  میبزن حرف یچ مورد  در.  باشه -

 ! بود رفته سر که ات

 یپا تا سر  مدام نگاهش و داشت طنتیش  برق شیچشمها 

  ارغوان شال یرو و آمد بال  دستش.  دیکاو  یم را ارغوان

 دخترک گردن دور شال که ییجا تا زد پس یآرام  به.  نشست

 :  کرد زمزمه حال همان در.  افتاد

 !؟ یشیم ساکت یبزن  حرف دیبا که یا لحظه چرا - 

 را وارش زمزمه یصدا.  بست را  اش مانده  باز مهین دهان ارغوان

  جذاب و بم یصدا  آن با گوشش کنار که نیهم.  داشت دوست
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  بود یزیچ نی اول دیشا.  بود یداشتن  دوست نظرش از زدیم حرف

 از را ماهان کم  کم که انگار.  کردیم اعتراف آن به قلب ته از که

  نقش ذهنش در فرهان نام به یکس و زدیم خط اش یزندگ

 :  کرد زمزمه آرام شخود مثل هم  ارغوان.  بستیم

  زیعز  اگه.  می بزن حرف هم با نجایا که ستین یخوب فکر -

 ...بشنوه 

 !   شنوه ینم -ا

 .. کنه باز رو اتاق در  وقت هی اگه -

 ! کنهینم -

 ی بهانه توانستینم ارغوان.  کردیم قطع را  حرفش نگفته

 گذشتیم  شتری ب چه هر که انگار.  اوردیب ییرها  یبرا یگرید

.  شدیم ممکن ری غ فرهان از یدور و کمتر نشان یب ی فاصله

 امان در نگاهش از حداقل تا  ختاندا نییپا یا  ظهلح را سرش

 : کرد باز لب تینها در و مکث  هیثان چند.  بماند

 ...  نه ای ادیم خوشم ازت یدیپرس ازم -
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  تماما مشتاقانه فرهان.  شانی قبل بحث سر بودند برگشته دوباره 

 : ماند رغوانا به ره یخ و شد گوش

 خب؟-

 برام که  دونمیم فقط.  نه ای ادیم خوشم ازت دونمینم من -

 ... ادیم خوشم بنیعج که  ییزایچ از اصول  من و یبیعج

  رشیاس اه یس یچشمها آن دی ترسیم که انگار.  کردینم نگاهش

  ادامه بود دوخته  اتاق کفپوش به را نگاهش که یحال در.  کند

 : داد

  کنم کشف رو دیجد یزایچ دارم دوست و میکنجکاو آدم من - 

 . اومکنجک موردت در و ید یجد برام توام. 

 ازم گهید  بشه تموم تیکنجکاو که یروز یبگ یخوایم -

   ؟ ادینم خوشت

 در.  کرد رش یغافلگ فرهان نگاه  و آورد بال   را سرش  ارغوان

 :  داد جواب  حال همان
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 مدتم نیا تو.  بشه تموم میکنجکاو تا کشهیم طول یمدت هی -

  که  اونوقته!  یایب یداشتن دوست  نظرم به چقدر داره  یبستگ

 !  نه ای بمونم باهات که کنم انتخاب ونمتیم

  قبل  از شتریب روزها نیا.  نشاند لب یرو یلبخند بار نیا فرهان

 !  بود بیعج همه یبرا که ی زیچ!  دیخندیم

 !  کنم ثابت خودمو  دی با پس آها - 

  بشه دار ادامه یچ همه یدار دوست و ادیم خوشت من از اگه - 

 !  ینکن ثابت خودتو یتون یم که وگرنه. 

 !   یباش تو بخوره  هم به رابطه نیا نخواد که یکس کنم فکر -

 ! مینیبیم -

  قرار اگر!  ماندیم  چالش مثل شیبرا.  انداخت بال  ییابرو فرهان

 حال  دارد نگه خودش کنار یکم مدت یبرا  را ارغوان بود

 یلبها یرو یلبخند.  کند صبر شدنش عاشق  تا ستتوانیم

!   بود آمده  خوشش یباز نیا از که گاران.  بود بسته قشن ارغوان

 :  کرد زمزمه گرید بار

 !  ادیب خوشم ازت که کن یکار  یتونیم اگه -
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  زنها از شهیهم.  بود نکرده  تلش یکس یبرا  حال به تا فرهان

 یم اش یزندگ گذار ریثتا یزنها ادی به را او  آنها بود یفرار

 یبار و بند یب و افروز ،  شی ها سواستفاده  و  رامش.  انداختند

 که انگار اما...  و نگار ،  اش یبچگ یتهایاذ و نهیتهم ،  اش

 قرارشان و کردینم فرار  ارغوان از بار نیا.  بود شده  عوض اوضاع

  یبرا بود قرار بار  نیا !  بود یمعمول ی رابطه کی  از فراتر یزیچ

  قد یکم نظرش از!  کند تلش یسانت مین و  کی دخترک نیا

 هم دست کی  با تواندیم کردی م احساس وضع  در اما بود وتاه ک

  کی بود بهتر دی شا!  باشد آغوشش ی اندازه  قای دق و کند بلندش

 !  بکشد آغوش در را او و کند امتحان گرید بار

 من از النشم نیهم تو.  ستی ن کردن تلش به یازین - 

 !  ادیم شتخو

 : افتاد خنده  به ارغوان

 . دبو یا بامزه  یشوخ -

 : زد ندلبخ هم فرهان 

 ! مینیبیم حال  - 



 

1482 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یانتها و رفت ارغوان ی شده  یاسب دم یموها  سمت به دستش

  حرفش حال همان  در.  گرفت  شیانگشتها انیم  را رنگشان سبز

 : داد ادامه را

 .ادیم خوشم موهات از -

  که یجور.  بود کرده  فیتعر ارغوان اهرظ از یخونسرد  کمال در

 شده  گرد یچشمها با!  باشد ده کر  فیتعر او از  عاواق کردینم باور

  یبرا بود یکاف متعجب نگاه  نیهم.  بود مانده  فرهان به ره یخ

 :   بشکند فرهان  را نشانیب سکوت گرید بار نکهیا

 …  ادیم خوشم بودنتم یرنگ نیا از -

  زبان از حرفها نیا دنیشن.  بود آمده  خوشش ها  فیتعر نیا از 

.  بود ده یرس  غوانار گوش به  که بود یزیچ نی تر بیعج فرهان

 : آمد حرف به گرید  بار فرهان

 ! ادیم  خوشم صداشونم و دستبندات نیا از داره  کم کم -

  دیایب بند فی تعر  حجم آن از ارغوان  نفس که بود  نمانده  یزیچ 

 شی موها و دی کش عقب یکم را سرش.  افتاد قرارشان ادی به که
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  تمرکز ی نشانه به را شیاچشمه .  آمد رونیب فرهان  انگشت از

 :  گفت  و کرد زیر یکم

 یکار هی و یبزن گولم یخوایم ینجوریا...   نمیبب کن صبر -

 ! ؟ آره  ادیب  خوشم ازت یکن

  کم انگار که ارغوان .  کرد نگاهش رفته بال  ی ابروها با فرهان

 :  داد ادامه آمد یم یقمنط نظرش به زیچ همه کم

  ذهن کند  منو انقدر بگذره  رمون قرا از قهیدق  دو بذار  حداقل -

   ؟ یکرد تصور

 انیم را ارغوان یبازو و نشاند شیلبها یرو یکج  لبخند فرهان

  مقابل شانیصورتها حال  و دیکش جلو را او.  گرفت  شیانگشتها

 : آمد حرف  به حال همان در.   داشت قرار هم

 از گمیم یوقت .  ستمی ن زدنم  گول اهل.  کنمیم یباز رو من -

 . نطوره یهم حتما اومده  شمخو یزیچ

  شیلبها از که د ی بگو خواست. آمد نیی پا ارغوان یلبها تا نگاهش

 و آورد بال  را نگاهش اما آمده  خوشش یگرید  زیچ هر از شتریب
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  سر پشت را شده  مسخ ارغوان که یحال در.  گرفت فاصله یکم

 :  گفت گذاشتیم

 ی طبقه من  اتاق یخواست یزیچ اگه.  کن  استراحت کمی -

 ! بالست

  اتاق از یگری د نگاه  مین بدون ،  رفت در سمت به  و گفت را نیا 

 با که انگار.  کرد رها حال همان در را ارغوان و زد رونیب

 را  شیحرفها خواستیم هم.  بود شده  دل دو فرهان یحرفها

 :  کرد زمزمه یلب  ریز!   خواستینم  هم و کند باور

 ! کردم باور منم یگفت تو -

  قلبش به توانستینم اما کرد راحت را خودش الیخ حرف نیا با

 یخواستن و بم یصدا آن با حرفها نیا دنیشن...  دی بگو دروغ

 ! داشت یخوب حال

***************** 

  بلفاصله شد یزیچ ای کردن تتیاذ وقت هی اگه  گهیم بابات -

 . تهران برگرد

 : گفت و آورد  نییپا یکم را شی صدا غوانار
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 یالک.  فتهینم یاتفاق بگو اباب به ؟ آخه کنن تم یاذ دیبا چرا - 

 . دینگران

 . برگرد بکن  کاراتو زود -

 !   بمونم دیبا ماه  دو تا کی  حداقل که کنم کار نجایا بخوام اگه -

  یدردسر دنبال   انقدر چرا فهممینم من ؟ آخه هیکار چه نیا -

 . دختر

 !   سخته یشغل هر.  گهید کاره  ؟  یدردسر چه -

.  رفت کلنجار منوچهر با هم  بعد و آرزو با هم گرید  ساعت مین

.  نزدند چهری پر عمه ی خانه به مکان رییتغ از  یحرف کدام چیه

 از بعد بالخره !  باشد شده  یمنتف زیچ همه بود دواریام ارغوان

  بود مشغول زخانه آشپ  در زیعز.  رفت رونیب اتاق از تماس قطع

 : گفت و نشست  نترکا کنار یها یصندل از ی کی یرو ارغوان

 ؟ ستنین فرهان آقا -

  زیعز  مقابل بودند گرفته می تصم دو هر ناگفته قرار کی طبق 

 به حواسش تمام ارغوان!  ندهند  نشان نشانیب ی  رابطه از یزیچ

  نظر به تر راحت فرهان که البته و بود فرهان زدن صدا ی نحوه 
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  را همه انفره  که بود افتاده  جا  هم زی عز یبرا که انگار.  دیرسیم

 به زیعز! بزند  صدا شوندی پ و پسوند بدون  و وچکک  اسم با

  کانتر یرو را سالد ظرف که یحال در.  دی چرخ سمتش

 :  داد  جواب گذاشتیم

 کنمیم درست یزیچ هی خودم گمیم یه.  بخره  شام رفته -

 خانوم نهیتهم ی خونه انگار.  یکن استراحت یاومد!  نه گهیم

 به گهید من.  کردم رکا اونجا سال  یس!  زنهیم بادم یکی نمیشیم

 . شمیم ضی مر نکنم کار اگه.  دارم عادت کار

   درسته؟ دی فرهان آقا ی خونده  مادر شما -

 :  داد تکان سر  زیعز

  گذاشت خونه  اون به قدم بچه  نیا با فرهاد  آقا که یوقت از -

 .  کردم خشکش و تر مخود  ی بچه مثل

  بود کرده  دایپ ش یسوالها دنیسپر  یبرا یتیموقع  انگار که ارغوان

 : گفت

  ؟ یعنی خانوم نهیتهم  مانیزا از بعد - 



 

1487 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ایدن به عمرش امرزیب خدا.  خانومه افروز از فرهان!  مادر نه -

 ی خونه اومد فرهان یوقت یول.  دمشی ند که من البته.  نبوده 

 یسال  و سن هم.  نکنم اشتباه  اگه بود ساله ۹ ا بیتقر آقا و خانوم

 . من ماهان

  باشد ده ی شن را عمرش داستان نیتر جیمه   که  انگار ارغوان

 د یپرس

  ؟ کردن  فوت یچجور خانوم افروز -

  ازش زدن حرف ،  دونمینم یحساب  درست.  بوده  ضیمر انگار -

 . ستمین مردم  کار فضول منم.  ممنوعه خونه تو

 :  د ی پرس بود آمده  جدو به که ارغوان

 ؟  ستهدر خانومه افروز و فرهاد آقا ی بچه فرهان   آقا پس -

 :گفت و انداخت  ارغوان به  یقیدق نگاه  زیعز

  باردار خانوم افروز .  فرهانه ی خونده  پدر فرهاد آقا!  مادر نه - 

  تو بچه هی  با شوهرش یانگار.  شد آشنا فرهاد آقا با یوقت بود

 ،  نگار.  داره   بچه تا سه واقع در   فرهاد آقا.  بود کرده  ولش شکم

  به بچه نیا مهر اگه.  رو فرهاد  اآق بده  ریخ خدا.  ساینک و نفس
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 الن اما.  شدیم ابونیخ و کوچه  ریاس حتما بود  ننشسته دلش

 .  کنهیم ییآقا خودش واسه ماشاهلل

 :  دیپرس بلفاصله ارغوان

  ؟ درسته.  شهی م محسوب بچه  نیبزرگتر فرهان  آقا پس - 

  تک به سحوا  یب بود اطرافش کردن مرتب گرم   سر که زیعز

 :  دادیم جواب رغوانا سوالت تک

  نفس هم فرهان از بعد.  فرهان بعدش.  نگاره  بچه  نیبزرگتر  - 

 نکهیا خاطر به کردیم الیخ وقتا اون خانوم نهیتهم.  اومد ایدن به

 با افروز جودو از  و شده  توجه یب  شیزندگ به نداره  پسر فرهاد آقا

  وقتا اون نداشت یسن هم آقا.   دونستینم یکس یعنی.  نبود خبر

 خدا یول اره ی ب ایدن  به پسر هی د ی شا که شد باردار خانومم نهیتهم

 شدن پسر صاحب بالخره  هم  نفس از بعد.  داد بهشون رو نفس

 .  اومد ایدن به ساینک و

  رو افروز انقدر گها ؟ شده ینم جدا خانوم نهیتهم از چرا فرهاد آقا -

   ؟ داشته دوست
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 یچ هر ؟ ودشخ از داره  یچ مگه الس و سن  کم جوون هی -

 هی از بعد.  خانومه  نهیتهم اموال و مال همه ندارن و دارن الن

 خبر با امرزیب خدا افروز انیجر  از خانوم نهیتهم اصل  که مدتم

.  بشن جدا نذاشت  و داره  دوست رو فرهاد آقا گفتیم یول شد

  فرهاد قاآ و بره  خاک ری ز افروز که بود نیا قسمت.  وال  دونمیمن

 ! شی زندگ سر برگرده 

 ؟ نشیدیند اصل  شما ؟ بوده  خوشگل یلیخ افروز -

 .  بود ممنوع  حرفشم گمیم.  مادر نه - 

  ؟ اصل  خونده  درس ؟ رفته دانشگاه  فرهان آقا -

  از زیعز.  دی پر  جا از ارغوان بایتقر و آمد در یصدا  لحظه همان

  دنید با.  کرد نگاهش تعجب با و خورد جا  او العمل عکس

 :  گفت زی عز آمد یم آشپزخانه سمت به  که فرهان

 دختره .  نده  یکس  نشون دندون و چنگ انقدر گمیم بهت یه -

 یکنینم درست اخلقتو کمی چرا.  دیپر جا از د یشن در یصدا تا

   ؟ پسر
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  یحرف زیعز بود دواریام دخترک.  دی چرخ ارغوان سمت  به فرهان

  در یابروها نداشت حوصله اصل.  نزند صحبتشان اتیمحتو از

 !  کند تحمل را فرهان ی رفته هم

  ؟ دیترس که دیگفتیم یچ!  نکردم یکار که من - 

  پردینم جا از جهت یب ارغوان بداند که بود باهوش آنقدر فرهان

 :  گفت و کرد باز دهان موقع یب ز ی عز!   ترسدینم و

 !  یشد بزرگ تا یکرد رمیپ.  گفتمیم اتیبچگ از داشتم -

 از یکی سمت به آنها به پشت و شتبردا را  غذا ظرف زیزع 

  صورت یرو  را سرش فرهان. کند  دایپ سید  تا رفت نتهایکاب

 : گفت  نشنود زیعز که ی جور وار زمزمه و  کرد خم ارغوان

 !  چرخهیم طرفا نی ا فضول موش هی ستمین من یوقت انگار - 

  بود زیعز که یی جا درست هم آن نامتعارف یکی نزد آن  از ارغوان

  زیعز یصدا.   آمد بند یا لحظه یبرا نفسش.  بود  شده  دستپاچه

 :   دیرس گوشش به

 خودم من.  ایریبگ غذا رونی ب از یبر نشه عادتت فردا از -

 . کنمیم یآشپز
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  از ارغوان بچرخد عقب به  کرد قصد که نیهم  و گفت را نیا

 اما فرهان.  گرفت فاصله فرهان از و دیپر نییپا یندلص یرو

  زیعز جواب یخونسرد کمال  در و نشست لبش کنج یشخندین

 : داد را

 . میکنیم یفکر   هی فردا تا - 

 : گفت و انداخت ارغوان به ینگاه زیعز

 ؟ زحمت یب ینیچیم زویم دخترم -

 :  گفت و خورد یتکان باشد ده یپر خواب از که  انگار ارغوان

 ! حتما -

 : گفت فرهان به رو زیعز

 . فرهان کن کمکش -

 : زد شخندین و ختاندا بال  ابرو فرهان

 !  کنم کمکت بتونم که یخصوص  یجا هی میبر -

  هم  در را ارغوان یابروها که یجور .  بود گفته وار  زمزمه را نیا 

 :  گفت بلند یصدا با بود ده ینشن درست اما زیعز!  برد
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 !؟ مادر یگفت یچ -

 ! یچیه -

  هم فرهان.  زد رونیب آشپزخانه از و برداشت را  بشقابها ارغوان

  برداشت را چنگالها و قاشق  باشد ارغوان اطراف  شتریب آنکه یابر

 اما!  شدیم  گرد شیچشمها تعجب  از بود آنجا ینبو اگر دیشا. 

  کند وصل رابطه نیا به را ارغوان که بود گرفته  میتصم فرهان

 زیم یرو را بشقاب نیاول ارغوان!   نداشت مه ین ینش عقب الیخ

 دو او به ده یچسب  و تگرف قرار سرش پشت هم  فرهان  گذاشت

 را چنگال و قاشق  و کرد رد  ارغوان بدن طرف دو از را دستش

  کرده  ریاس ش ی بازوها نیب را او  ینوع به.  گذاشت بشقاب داخل

  هیبش که ییصدا با و فرستاد رونی ب کلفه را نفسش ارغوان.  بود

 : گفت  بود زمزمه به

 !   بکن کارتو بعد نمیبچ رو بشقابا من کن صبر - 

 ؟ یدار کردنم  کار ی وه یش  با یمشکل تو -

  و زد پس را فرهان   دست!  بخورد حرص توانستیم فقط  ارغوان

 : زد غر یلب ریز حال همان در و کرد آزاد  را خودش
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  روش انگار که یدیم جلوه  یعیطب رو یچ همه یجور هی اصل  -

 !   هی نجوریهم قاشقا دنیچ درست

 آن و رفت سوم یصندل سمت  به و گذاشت هم  را بشقاب نیدوم

 خواست و د یچرخ عقب به که نیهم.  گذاشت زیم یرو هم را

  حلقه کمرش دور او دست.  شد سبز سرش پشت  فرهان برود

 : کرد پر را گوشش تمام اش زمزمه یصدا و شد

 ! بده  ادمی ؟ هی چجور  درستش روش -

 :  گفت و د یگز لب ارغوان 

 !  زیعز -

 !  دنهیکش غذا به حواسش -

 عقب به و گذاشت فرهان ی  نهیس یرو را شیتهادس ارغوان 

 :  داد هل

 ! ادیم هوی -

 !  ادینم - 

 !  فرهان -
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 مکث از بعد و دیکش خودش سمت به را او ی ا لحظه فرهان 

 دقص  ارغوان یعسل یچشمها به شدن ره یخ و یا هیثان چند

 گوششان به زیعز یصدا  گرید بار که داشت کردن یشرویپ

 : دیرس

 . کرد خی دی ببر رو غذا  سید نیایب ؟ زد بتونیغ کجا - 

  فشار فرهان ی نهیس یرو محکم گرید بار را ش یدستها ارغوان

  گرنه و رفت عقب  یکم خودش خواست به فرهان بار نیا و داد

  حال همان  در!   هدبد تکان یا ذره  را او توانستینم ارغوان که

 :  کرد زمزمه دخترک

 !   بهمون کرده  شک -

 رونیب بیج از را لشیموبا.  شود دور رغوانا  داد اجازه  فرهان

 شماره  و ستادیا پنجره  مقابل  گرفت فاصله زیم  از یکم و دیکش

 :  دیشن  را شی صدا بوق نیدوم از بعد. گرفت  را ینبو ی

  ؟ آقا بله -
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 ی خدمه تا دو و آشپز هی.  ل یو  یبرا کن درست می ت هی واسم -

 بذار هم رو فرخنده !  ینگهبان ی واسه هم نفر سه زن

 .  بالسرشون

 ؟ کجا یبرا  بپرسم شهیم یول.  آقا چشم -

.  شهیم  شروع نجایا کار گهید ی هفته از.  شمال یل یو -

 !   باشن زن حتما کننیم کار خونه تو که ییاونا باشه حواست

 . چشم -

   ؟ نشد دوربینا از یخبر -

 طرح و رنگ ردنک دایپ  دنبال.  ستین واضح یلیخ لمیف -

 .   بود لمی ف تو  که مییمانتو

 !   ادیب کش موضوع  نیا ندارم حوصله یلیخ.  نده  طول یلیخ -

 ..  آقا فقط.  کنمیم  یدگی رس بهش زود یلیخ. چشم -

 .  بگو -

 . ایگو داشتن کار باهاتون.  آوردن  فی تشر امروز خانوم نگار -

 ؟ ومدین یکس گهید -
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 ینبو!  دنبو یمهم زی چ شیبرا هم آنقدرها نگار حضور که انگار

 :  گفت بلفاصله

  افراد از میگرفت ردشو.  داره  نظر ریز رو خونه هم نفر هی -

 . هیگارودیس

 !  احمق  -

 :  دیشن ینبو اما گفت وار زمزمه

 یچ همه و کردم درست رو شکسته قفل باشه راحت التونیخ -

 .  بزنه شب اون از یحرف بتونه یکس نداره  امکان.  مرتبه

 : دی کش هم در ابرو فرهان

 ییکارا هی الن تا حتما.  میکنیم کاریچ نهیبب نهیشی نم اریخشا -

 . کرده 

 .  هست بهشون حواسمون -

 !  خوبه -

  داشت اعتماد  شیچشمها از شتریب ینبو به.  کرد قطع را تماس 

 حرف کارش که دانستیم زد یم اوضاع کنترل از حرف یوقت. 

 :گفت فاصلهبل  آمد رونی ب خانه شپزآ از که زیعز .  ندارد
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 . کرد خی شام گهید ایب ،  فرهان - 

 شده  ده یچ زیم به ینگاه.  آمد رونیب التیخ و فکر  از فرهان

  به را بلندش یقدمها!   بود شده  ری ز به سر که ی ارغوان و انداخت

 مقابل درست که را ها یصندل از یکی.  برداشت زیم سمت

 و دی شک غذا شی برا زیعز.  شست ن  و کرد انتخاب بود ارغوان

  سکوت که  بود ارغوان یصدا  مدت تمام.  گذاشت مقابلش

  گوش  شیحرفها به علقه با یجور  زیعز. شکستیم را نشانیب

  انگار را نشیریش یصدا.  دادیم حق  او به هم  فرهان که دادیم

 به را نگاهش و دیشنیم دقت با را کلمه به کلمه.  دیبلعیم که

 زیم یک و خورد را ششام یک د ینفهم.  بود تهدوخ لبش یتکانها

  از را ارغوان یصدا هنوز که  آمد خودش به یوقت.  شد جمع

  و گفت ارغوان و زی عز به یکوتاه ریبخ شب.   دیشنی م آشپزخانه

 نفر چند با و رساند  اتاقش به  را خودش.  رفت بال  ها پله از

 . کرد گوشزد را  دشیجد فی وظا هم ساینک به و گرفت تماس

!  اوردین بال  یگند ستین تهران که تمد نی ا در بود دواریام

  بدهد ارغوان به یغامیپ زد سرش به که  بود گذشته  ۱۲ از ساعت

 : نوشت شیبرا. 
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 ! بال  ایب - 

 تنها.  بود رفته فرو مطلق  یک یتار در اتاق.  کرد ارسال را غامیپ

  تخت کنار  یآباژورها نور کردیم روشن یکم  را آنجا که یرنو

 :  داد  جواب ارغوان هیثان  چند از بعد بود

 !   ریبخ شب.  خوابمیم دارم -

 : نوشت و زد ی شخندی ن فرهان

 !  نییپا امیم من -

  به دخترک دانستیم خوب.  نخورد هم تکان شیجا از یحت

  داد نشان ارغوان یدبع غامیپ اما!   دیآ یم اتاقش تا ده ینکش هیثان

 !   است کرده  اشتباه  موردش در

 .  خوابمب زی عز اتاق تو رمیم رمدا -

  یپوزخند ؟ ردیبگ را فرهان یجلو  داشت قصد حرف نیا با مثل 

 :  نوشت شی برا و زد

 خوامیم.  بدم نشون بهت اتاقمو خوامیم!  نترسون زیعز از منو -

 .  یبزن  طرح وارشید رو

 !  نمیبیم فردا -
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  ؟ ام گهید آدم هی من روز ییروشنا تو یکنیم فکر - 

  بعد ارغوان.  ماند  جواب تظرمن و دوخت صفحه  به چشم منتظر

 :  نوشت یکوتاه مکث از

 . ادیم خوابم الن فقط.  کنمینم یخاص فکر من -

  اتاق از حوصله یب و انداخت تخت یرو را  لشیموبا فرهان 

 و رفت نییپا ها پله زا.  بود زده  سرش به یخواب یب. زد رونیب

  از ندازدیب ارغوان ای زیعز اتاق  در سمت به ینگاه مین آنکه بدون

 ل یو ی محوطه  چوبی صندلی از یکی یرو  و رفت رونیب در

  به را نگاهش. کرد قلب  نهیس یرو را شیدستها و نشست

  دست کی و اه یس آسمان نی ا از هزارم بار یبرا  و داد آسمان

 : انداخت نیطن گوشش  در مشرا یصدا.  شد متنفر شب

 احساس یلیخ وقتا هی...  تو عاشق  و شبام عاشق  من -

 .  دارم تورو شبا که کنم یم یخوشبخت

  شده  بلند بایتقر  که شی شهایر به یدست.  رفت هم  در شی ابروها

  رونیب مغزش از رامش یصدا.  بست چشم کلفه و دیکش بود

 از حرصش تمام دیشا.  بود سخت کردنش فراموش.  رفتینم
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 دوست را  وا الشیخ به!  بود زن کی  از هم  آن خوردن یباز

 بود زده  جانش به  آتش بود ده یفهم که یزیچ تی نها در و داشت

  یافشا به م ی تصم فرهان اگر و گفتینم را قتیحق ینبو اگر! 

  جسور همانقدر و زنده ...  بود زنده   رامش دیشا گرفتینم قتیحق

 و او به متعلق  کردیم اساحس که یزیچ آوردن دست به یبرا

  بود نیا از ر یغ ؟ خواستیم چه  فرهان جان از اما!  است نیرام

  بود قرار که داشت را یکارمند نقش نهیتهم یبرا  هم فرهان که

  نداشت دوست! ؟ کند زیسرر ش یحسابها به یکلن  سود ماه  هر

  اش خواسته به تا کرد استفاده  سو او از رامش که کند اعتراف

 استفاده  سو کوچکش پسر وجود از مادرش ،  افروز یتوق...  برسد

  ؟ باشد داشته یگرید انتظار رامش از توانستیم چطور کردیم

.   افتاد جانش به  یگرید جور هم افروز نام که بود کم رامش فکر

  زده  هم بر را آرامشش ینوع به اش یزندگ یزنها تمام یوقت

  اگر ؟ نبود مقانهاح ؟ کند اعتماد ارغوان به توانستیم چطور بودند

 توانستیم ؟ چه شود ابتث اعتمادش خلف یزی چ او به گرید بار

 ! ؟ بگذرد زیچ همه از ساده   هم بار نیا
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 همان به آمد یم احمقانه نظرش  به ارغوان  با بودن چقدر هر

  که انگار!  کردیم یپافشار مهین و نصفه ی رابطه نیا یرو اندازه 

  با که باشد ی کس داشت اجیاحت.  بود کرده  اش خسته ییتنها

 که یوممسم افکار تمام از.  کند دور آدم و عالم  از را او شیصدا

 ..  رفتیم رژه  سرش در

  چشمش و کرد  باز پلک بلفاصله دیشن را یکس یقدمها یصدا

  به فرهان باز  یچشمها دنی د با.  افتاد شده  چ یپ پتو ارغوان به

  به فرهان العمل  عکس تمام اما. کرد مهمانش نیریش یلبخند

.  بود گرفته شدت باره  کی  به که بود یقلب ضربان  لبخند نیا

 با.  دیرس یصندل  به که ییجا  تا شد تر کی نزد و کی نزد ارغوان

 :  گفت لبخند همان

 ؟ نمیبش  هست اجازه  -

 :  داد جواب و بست پلک گرید  بار فرهان 

 !   یبخواب یخوایم کردم فکر -
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.  کرد احساس یندلص یرو  کنارش را ارغوان لحظه همان

.  بکشد نفس بهتر ستتوانیم حال .  فرستاد  رونیب را  نفسش

 :  دیرس گوشش به | ارغوان یصدا

 !   باشه اومده  دزد نکنه گفتم اومد خونه  در یصدا -

 ؟ یبر  دزد جنگ به پتو  با یگرفت میتصم که شد نیا -

 . امیم بر دزد پس از هم یخال دست من - 

 . مشخصه -

 بلفاصله انداخت فرهان کوتاه   نیآست شرتیت به ینگاه ارغوان 

 : گفت

 . ستین مناسب که لباستم.  سرده  یلیخ هوا ؟  ستی ن سردت - 

 . ستین سردم - 

 :  داد  جواب و دی کش هم در ابرو ارغوان 

  ؟ شهیم مگه -

 فرهان ی شانه  یرو را آن تا کرد  باز خودش دور  از یکم را پتو

  سمت به را خودش یکم.  دیرسینم فرهان ی شانه به اما ندازدیب
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  شد موفق  لخره با دندیچسب هم به پهلو زا بایتقر و دی کش فرمان

  را فرهان یجا چیه بایتقر اما.  ندازدیب اش شانه یرو را پتو سر

 سرما احساس که شد راحت  الشیخ وجود نیا با.  بود نگرفته

 : گفت حال همان در.  کندینم

 ! یشیم گرم الن -

 را پتو شتریب.  انداخت ارغوان به ینگاه و کرد  باز چشم فرهان

 :  گفت و شد جا جابه یکم فرهان.  بدهد او به  بود کرده  یسع

 . شهیم سردت خودت -

 !   خوبه نه - 

  ارغوان یرپوستیز محبت نیا  از اما نبود سردش نکهیا با فرهان

  نیا.  بود داده   قلقلک را احساساتش که انگار.  بود  آمده  خوشش

  هیثان چند!   کند جا فرهان دل در را خودش بود بلد خوب ردخت

 :  گفت ارغوان تی نها رد  تا شد سکوت نشانیب یا

 ؟ یشد ناراحت ازم - 
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.  زندیم حرف چه از دیفهمینم انگار.  کرد نگاهش گنگ  فرهان

  حرف به گرید بار باشد داشته وجدان عذاب که انگار اما ارغوان

 :آمد

 ...  شتیپ ومدم ین نکهیا از -

 !  نه -

 .  یدلخور انگار  گهید چرا -

 .  ستمین -

 .  داوم یم خوابم  واقعا من -

 !  اوهوم -

 :  گفت کافه ارغوان 

 ! یناراحت معلومه -

 مبارزه  خودش با.  کرد نگاهش و دیچرخ سمتش   به فرهان

 .  نخندد دخترک ی شده   زانیآو صورت به که کردیم

 یفهمیم زودتر خودت مبش ناراحت یزیچ از اگه باش مطمئن -

 !  ستین یراحت نی ا به و اینجوریا. 
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  ؟ باشم مطمئن -

  ؟ نباشم ناراحت ازت که مهمه برات درانق -

 ناراحت ازم یکس  ادینم  خوشم اصل !  انگار خلقته باگ جور هی -

 . شمیم یعصب.  باشه

  ؟ ندارن فرق  برات آدما یعن ی ؟ یکس هر -

 هم باز...  بود کرده  رها شکسته  دل بایتقر را پاشا که آورد ادی به

 ؟ ستا مهم شیبرا همه  یناراحت شود  یمدع توانستیم

  ؟ بده  نیا.  نشه ناراحت کس چیه دمیم حیترج -

 !  بده  آره  نکنم فرق برات یا گهید آدم با من اگه -

  ؟ یباش داشته فرق هیبق با که  مهمه برات -

 .  ادی من خوشم یاشتراک یزایچ از.  طلبم انحصار من -

 : انداخت بال  ابرو ارغوان

 .  ادیم بدم یطلب  انحصار از منم -

 :  کرد زمزمه و داشت نگه ارغوان  سر مقابل  را شسر فرهان

 !  یکنیم عادت -
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  که کرد فکر نیا به ارغوان.  بود خورده  گره   هم در نگاهشان

...  شود عاشق  توانستیم دیشا ،  باشد مهربان تواندیم هم فرهان

 یرو فرهان نگاه  رد!   نبود ری سختگ  ربات کی  نظرش زا گرید

  تواندینم کردیم احساس.  ردکیم وادار فرار  به را او شصورت 

...  نداشت اعتماد یلیخ خودش به لحظه آن...  بماند آنجا شتریب

.  بود مانده  ثابت اما فرهان!  کندیم چه یبعد قدم دانستینم

  کپارچهی دخترک وجود تمام.  کردینم هم یکار و زدینم یحرف

 بلند جا از و بزند کنار را پتو داشت الیخ حال .  بود شده   آتش

  پتو.  شد بلند که   دینکش هیثان به و زد سرش به لحظه  کی.  دشو

 یلبخند.  افتاد یصندل یرو و خورد شر اش  شانه یرو از

 :  گفت و زد دستپاچه

 ..  صبح فردا...   شده  رید.  بخوابم برم گهید من -

 . دیکش عقب به قدرت با را او فرهان دست که بود رفتهن  هنوز

 از یک او اصل .  گرفت جا فرهان آغوش انیم آرام و نرم یلیخ

  که گرفته قوت سرش در  فرار  فکر آنقدر ؟ بود شده  بلند جا

  دور را پتو که یحال در فرهان...  بود نشده  حرکاتش متوجه

 :  کرد زمزمه  دیچیپیم ارغوان
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 ! منه ی اجازه  با رفتنت بود تخود  با اومدنت -

  را شخودخواه صورت بتواند تا فتگر بال  را  سرش ارغوان 

  نشان و دی ایب  نظر به خونسرد کردیم یسع که یحال در ؟ ندیبب

  وجودش  به فرهان تن یگرما  و آغوش نی ا حد چه تا ندهد

 :  آمد حرف به است کرده  ق یتزر آرامش

 !  برم خوامیم سردمه کممی ادیم خوابم -

 هک یحال در.  دوخت ارغوان یچشمها به را  نگاهش فرهان

 خود سمت به را او و کرده  هحلق کمرش دور را شیدستها

 : گفت دیکشیم

  ؟ بچسبونمت خودم به شتریب دیبا ؟ یشینم گرم ینجوریا -

 ییحرفها با  اش یجد صورت.  آمد بند یا لحظه ارغوان زبان

  دنبال!  داشت آسمان ات نیزم از یتفاوت آورد یم زبان بر که

 . بدهد  او به یوابج  چه دی با دانستینم ،  گشت کلمات

 !  تره  یمنطق  ینجوریا برم یبذار  بهتره  بشم گرم نکهیا یبرا -
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 یرو  و آمد بال  فرهان  زدن پس قصد به ارغوان یدستها

 محکم را او که انگار زدن پس یجا به اما. گرفت قرار شی بازوها

 : گفت یسردخون با فرهان !  گرفت تر

 ؟  یبر یخوایم که کنم باور - 

  بار فرهان.  کندیم چه دانستینم  باشد شده  مات  که  انگار ارغوان

 : گفت گرید

 ! یشیم تر  گرم ینجوریا ،  میبر راه  کمی -

  صورت جز به جز از نگاه  و آمد  خودش به ارغوان حرف نیا با

  خاطر به که  ییصدا با و کرد  آزاد را شیدستها.  گرفت  فرهان

 : کرد  باز لب دیرسیم نظر به گرفته ی کم گلو یخشک

 ...  اشهب - 

!   داشت فرار قصد  که او!  شد شوکه  داد که یجواب از هم خودش

 فقط  خودش که یحال در و دیچی پ ارغوان دور کامل را پتو فرهان

  هم ی شانه به شانه.  داشت تن به را کوتاه  نیآست شرتیت همان

 یکم را ارغوان الیخ بود نشانیب که یا فاصله.  برداشتند قدم

  دیشا.  ترسدیم  شتری ب شدن کی نزد از چرا دانستینم.  کرد راحت
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  هم دیشا!  افتد  یم ریگ فرهان اسم به یمرداب در کردیم الیخ

 به ،  انداخت یم وحشت به را  او که بود ناشناخته شی برا آنقدر

 یا کلبه و بود یمخف اطیح ریگ  در  فکرش هم هنوز  که خصوص

 ی فاجعه آن از که یکم!  است بیعج یکم کردیم احساس که

  لمیف آن چرا  که کردیم رزنشس  را خودش بود گذشته  آمده  شیپ

 را ها جعبه ی هیبق حداقل نکهیا ای ،  نکرده  نگاه  شتریب یکم را

  یرو کس چیه  ناجور لمیف چند یبرا کردیم احساس!  گشتیم

  شتریب یکم بود بهتر دیشا !   گذاردینم قفل اطیح و کلبه در

 یکنجکاو

 !کردیم

 : آمد حرف به رغوانا.  رفتند راه   سکوت در یکم

  ؟ بپرسم سوال تا چند  ازت شهیم -

 ! ؟ نبود بس یکرد یاطلعات  هیتخل رو زیعز یچ هر -

 . زد حرف موردت در خودش.  دمینپرس یسوال زیعز از من -

 :  داد مقابل به را  نگاهش فرهان

 !   پرسنب سوال ازم ادینم خوشم -
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 .  بشه تموم زود دمیم قول -

  سمتش از یوابج یوقت دوخت فرهان   به را رشمنتظ نگاه  ارغوان

 .  گذاشت تشیرضا ی نشانه به  را سکوتش امدین

  ؟ یدار یلیتحص مدرک یعنی ؟ یرفت دانشگاه  -

  را سوال  نیا که بود شده  چه.  چرخاند سمتش به سر فرهان

 یکم! ؟ است سواد یب که دبو  کرده  الیخ خودش با ؟ دیپرسیم

 : گفت روا زمزمه تینها در و کرد مکث

 . خوندم یهتلدار -

  واقعا؟ -

  جور انگار که بود  ده یپرس متعجب و شده  گرد یچشمها  با یجور

  ارغوان که شد مطمئن فرهان!   کردیم فکر موردش در یگرید

 !  است کرده  فرض سواد یب را او

  ؟ دانشگاه  کدوم -

 :  گفت گرید  بار فرهان

 ! کایآمر -
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  احساس!  نداشت رفتن ل با یبرا ییجا گرید  ارغوان یابروها

 که فرهان.  است گرفته را عمرش اطلعات نی تر بیعج دکریم

 : گفت دید را متعجبش حالت

!   ستمی ن سواد یب آدم هی من یکردیم فکر که یزیچ برخلف - 

  ؟ شد راحت التیخ حال 

 !   یادسو یب نکردم فکر وقت چیه من -

 ! شده  گشادتر زیسا دو  چشمات تعجب از الن نیهم -

  تو مورد در یچ همه کل  یول دمکر خب...  نکردم تعجب - 

 !  عجیبه

 ؟  زنمینم داد رو هستم که یزیچ وقت چیه چون ؟ چرا -

 

  در داره  دوست که یفکر هر یکس هر یدیم اجازه  سکوتت با -

 .  بکنه موردت

 . ستین مهم برام هیبق فکر - 

 ! یخونسرد  یلیخ -
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.   گذاشت  جواب یب را شحرف و انداخت بال  یا شانه فرهان 

  زدن قدم ن یا از ارغوان.  شد سکوت هیثان چند نشانیب ه دوبار

  یشتریب یکینزد احساس لحظه آن انگار.  بود  آمده  خوشش

  وجودش از یشگ یهم اضطراب و ترس.  کردیم  فرهان به نسبت

  عقب که همانطور و گرفت قرار انفره مقابل ارغوان .  بود رفته

 : گفت رفتیم عقب

 بپرسم؟   گهید سوال هی -

 !  نه -

 !  سوال هی فقط -

 !  نه گفتم -

 : نکرد ین ینش عقب  ارغوان

  ؟ داره  یاشکال چه.  بشناسمت شتریب خوامیم فقط من - 

 . برو راه  درست.  یفتیم ین یبینم پشتتو یریم راه  ینجوریا -

 !  دونه هی فقط - 

  تا. کرد سکوت هم باز و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش نفرها

 :  گفت  خوشحال ارغوان
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 .  بخوابم  برم بعد و بپرسم  رو یکی نیهم دمیم قول -

 .  دونه هی فقط -

 : دی پرس و داد  تکان سر  ارغوان

  که ییاونجا از ؟ باشه ات خونه  تو یزن چیه ادینم  خوشت چرا - 

 !  پرسمیم مردا شهر شده  کل   ات خونه

 وابج سوال  نیا به نداشت الیخ.  دی کش هم در ابرو فرهان

 از.  گفتیم  اش یزندگ تمام از دی با اددیم جواب اگر که.  بدهد

 نداشت الیخ!  نفس یحت ای و نگار ،  نهیتهم ،  افروز ،  رامش

. اوردیب زبان بر  اش گذشته از یحرف نداشت دوست.  بزند حرف

 :  گفت طاقت یب ارغوان و شد ی طولن سکوتش

  زنمیم حدس من یعنی ؟ نامزدت به یوفادار  حس خاطر به -

  پا ات خونه به  یزن  چیه خوادینم دلت اون زا بعد که.  باشه نیا

 .  بذاره 

 نداشت الیخ.  کردیم نگاهش ره یخ فرهان و بود جواب منتظر

 زده  نشانی ب رامش از یحرف نداشت دوست.  بدهد  او به یجواب

 : فتگ گرید  بار ارغوان.  شود
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 ؟ یبگ یخواینم...  داره  یا گهید ل یدل دمیشا ای - 

 !  یبخواب یر ب یخواستیم شی پ ساعت کی -

 سر ارغوان.  بدهد حرفش به  یجواب نداشت الیخ که یعنی نیا

 : داد تکان

 .  دمیفهم !  ممنوع یفضول یعنی نیا - 

  را سوالش  جواب داشت دوست ارغوان.  کرد سکوت فرهان

 : تگف گرید بار. ردیبگ

  ؟ یداشت دوست یلیخ رو رامش -

  نشانیب یحرفها چرا.  دی کش صورتش به یدست  طاقت یب فرهان

 !  بود کرده  طلسم هم را او رامش یحت ؟ بود شده   رامش از همه

 .  شده  تموم و بوده  گذشته تو یزیچ هی -

 بهتر خوامیم فقط...  ستین یفضول قصدم...  دونمیم -

 .  بشناسمت

.  دوخت ل یو سنگفرش به را نگاهش.  نداد یبجوا هم  باز فرهان

.  شدیم ده یکش  یاختصاص ساحل سمت به شان ری مس کم کم

 :  گفت  گرید بار ارغوان
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 ..  اومد یم خوشم یکی از من مثل  -

  الیخ واقعا! زد زل او به اخم با و گرفت بال  را سرش فرهان

 کردیم الی خ ؟ کند فیتعر او  یبرا را عشقش ی قصه داشت

  ؟ دارد رشیپذ  تیظرف نفرها

 عاشقش واقع در....  ادیم شمخو ازش که کردمیم فکر خب اما -

 ...  اومد یم یخوب آدم نظر به فقط.  نبودم

 ماهان مورد در  کردیم احساس.  شد راحت یکم الشیخ فرهان

 همان.  بود ده یشن تلفن یپا را   اعترافش که البته.  زندیم حرف

 !  بود ده یرس او به ماهان بودن  جاسوس خبر که ییکذا شب

 یلیخ  دیبا کردمیم فکر دمیشن  رد جواب که ییروزا اون -

!   نشد میچیه من خب اما باشم داغون و افسرده  و بشم احتنار

 کرده  فکر اشتباه  به که بود خودم خاطر به دیشا می ناراحت واقع در

 نانیاطم با  تونمیم نیهم یبرا .  دارم دوست رو آدم اون بودم

 . نشدم عاشق  حال  تا که بگم

 :  گفت گرید بار ارغوان .  دیکش یراحت  نفس فرهان

 . نه ای یبود رامش  عاشق  توام بدونم خوامیم -
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  آنقدرها که  هنوز.  بشکند را اش  یدفاع سد بود سخت  شیبرا 

 : کرد زمزمه ؟ گفتیم چه از.  نداشت  اعتماد ارغوان به

 ... رامش -

 ینیآتش عشق   داشت حتم ارغوان که بود گفته افسوس  با یجور

 : گفت و آورد بال  را  سرش فرهان.  بوده  برقرار نشانیب

  در سر تیزندگ وسط ینخوا  چه و یبخوا چه  آدما یرس هی -

  دیبا ای بعد و  هستن کوتاه  مدت هی اما. ستین یا چاره .  ارنیم

 !  شنیم حذف ای یکن  حذفشون خودت

 : کرد نگاهش پرسشگر  ارغوان 

  ؟ ینبود  ای یودب عاشقش یعنی نیا -

 !   ساحل  سمت میبر -

  ساحل اسم دنیشن با ارغوان اما.  بود ه کرد منحرف را بحث

 :  دی کش پس پا زده  وحشت

 . گردمیبرم من!  نه -

 .  ماند جا همان و شد سنگ به  لی تبد  شیپاها
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 ...  و میزنیم قدم  گهید کمی -

 . رمینم ایدر سمت من نه -

  ایدر از آنقدر کردینم فکر اما ودب  شده  ارغوان ترس  متوجه فرهان

 :  دی پرس یگرید اصرار بدون!   بترسد ق یعم یآبها و

  م؟یبرگرد  یخوایم -

 تمام!  برد ادی از را بود ده یپرس فرهان از که یسوال جواب کل به

!  بود  ایدر و  ساحل از شدن دور داشت تیاهم ش ی برا که یزیچ

 اما رگشتندب  ل یو سمت به هم ی شانه به شانه و داد تکان سر

  دندیرس ل ی و یها هپل مقابل.  بودند کرده  سکوت دو هر بار نیا

 : گفت و دیچرخ سمتش به ارغوان

 نجایا ماه  چند  بتونم کنمیم فکر.  اومده  خوشم نجایا از من -

 . بزنم  طرح و باشم

 . میکن امضا داد  قرار دی با پس!  خوبه - 

 ؟ باشم تنها نجایا قراره  فقط -

 ! نه - 

 ؟ یایم توام - 
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 از.  کرد احساس ارغوان یصدا ته را یبیعج  ذوق بار نیا 

 !  ؟ شدیم وشحالخ ل یو  نیا در وجودش

.  ینباش تنها نجایا که ارمیم رو نفر چند یول.  وقتا یگاه -

 .. ادیب یگاه هم زیعز احتمال 

 ! یبمون  نجایا یخوایم کردم فکر - 

 قد اختلف یمک بایتقر و بود ستاده یا دوم ی  پله یرو ارغوان

  و برد شلوار  بیج هب را شیدستها فرهان.  بود شده  کم نشانیب

  : داد جواب

 بمونم؟ من یدار دوست -

 ! کنم مشخص فیتکل برات تونمینم من - 

 : رفت تر  کینزد فرهان 

 که بدم انجام رو یکار تونمینم یخوایم یچ ینگ بهم اگه - 

 !   یدار دوست

 ؟ دارم دوست یچ که  مهمه برات -

  ازم دیبا که  اونجور و نخوره  شکست ام پروژه  که مهمه برام - 

 ! ادیم خوشت النم که چند  هر!   ادیب خوشت
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 : کرد زی ر را شی چشمها ارغوان

 رو خودتو دست الن.  یبزن گول رو یکس یست ین بلد واقعا - 

!   ادینم  خوشم شما از من ،  یعال جناب اطلعات محض.  یکرد

 !   نظرته مد که یاونجور نه

 : نشاند لب ی گوشه ی شخندی ن فرهان

 تله تو کن  یسع تو!  بلدم کارمو من!  شهیم مشخص حال  - 

 ! یفتین

 از یکم.   ماند فرهان یور  کی لبخند یرو  نگاهش ارغوان 

 مثل شیلهایسب و شیر یل  لبه که بود معلوم هم شی دندانها

  نقص یب آنقدر  ظاهرش داشت امکان چطور.  د ی درخشیم الماس

 حیترج.  نداشت دوست را کوتاهش یلیخ یموها  البته ؟ شدبا

  شود کوتاه  نبود بد هم شیشهای ر هالبت.  شود تر بلند یکم دادیم

 اما.  رفت شیلبها سمت به نگاهش .  بزند ته از را آنها یحت ای

 یچشمها یرو کرد یسع و  آورد بال  را شی چشمها بلفاصله

 و دی کش هیر به  را طرشع ی العاده  فوق یبو.  بماند  ثابت فرهان

 : گفت
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 ... بخوابم برم من گهید خب!  هست خودم به  حواسم من - 

 ... ارغوان -

  دیکش جلو یکم  را خودش فرهان. کرد نگاهش پرسشگر ارغوان

!   فتدیب دردسر به بعدا دیشا حرف نیا گفتن خاطر به دانستیم. 

 : دی نگو  نتوانست اما

 ...  نشدم عاشق  حال  تا من - 

  شی برا آنقدر قتیحق.  بود آورده  زبان بر را جمله نیا یختس به

 . اوردیب زبان بر را آن یحت  ستخواینم که بود دردناک و تلخ

 فرصت آدم هر  ای یگارودیس گوش   به اعترافش نیا اگر مطمئنا

  رییتغ کل به رامش مرگ ی پرونده  انیجر افتاد یم یطلب

 مرد...  ده بو رامش عاشق  فرهان کردندیم الیخ همه! کردیم

  را او که هم  چقدر هر!  بکشد  را همسرش نداشت امکان عاشق 

 جنون  مرز به

  از دست  تا بود کرده  عشق  یادعا هم فرهان!  باشد ده رسان

  که بود بار نیاول یبرا سال دو از بعد اما حال .  بردارند سرش

.  کند اعتماد ارغوان به توانستیم نظرش به اما!  کردیم اعتراف
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 قدم زن جنس  به اعتماد و حرکت نیاول یبرا  شخود  نظر از

  گفت عیسر ارغوان!   کند شرفتیپ توانستیم.  بود تهبرداش یخوب

: 

 ؟  رامش پس - 

 .  نبود وسط نیا یا علقه!  یسنت ازدواج -

  بود مهم شیبرا...  چرا دروغ.   شد رد ارغوان نگاه  از یخوش برق

 بود کرده  نامزد قبل  او که چند  هر!  باشد فرهان عشق  نیاول که

 داشت امکان اصل ...  دبو او از شتریب یلیخ سنش که چند هر و

!   بخواهد را  نیا قلب ته از نکهیا نه! ؟ شود ارغوان شق عا یروز

 مکث که فرهان!  بود کرده  ری درگ را ذهنش که بود یسوال فقط

 :  آمد حرف به دید را  ارغوان سکوت و

 .  ریبخ شب.  بخواب برو...  خب -

  ؟ یبخواب یخواینم تو - 

 . م خوابیم بعد رمیم راه  گهید کمی -

 . ریبخ  شب.  باشه -

 ...  ریخب شب -
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 فرهان ی ره یخ نگاه .  رفت ل یو سمت به و گرفت فاصله  ارغوان

 یکم امشب کردیم احساس.  شمردیم را شیقدمها و بود او به

 راحت کند کمکش که یآنقدر . دارد اجیاحت ارغوان به شتریب

 امشب که بود بیعج...  بزند شیصدا  بود بهتر دیشا.  دبخواب 

  داشت الیخ که بود ومد بار  نیا.  خواستینم ییجدا  لشد

  کند باز دهان خواست که یا لحظه همان اما.  کند  متوقفش

  بود شده  باز مهین فرهان یلبها.  دیچرخ مکث با و ستادی ا ارغوان

  شیلبها دیرخچ  ارغوان آنکه محض  به اما بزند  صدا را اسمش تا

 :  دیشن را شی صدا حال همان در.  شد بسته

 ... فرهان -

  از فرهان...  دی بگو چه دانستینم که انگار.  بود  مردد شیصدا

  به بود گرفتن شتاب ی آماده  که ییقدمها با و  رفت بال  ها پله

  رونیب زبانش از یا کلمه بود منتظر لحظه هر.  رفت سمتش

 : کرد باز دهان بالخره .  رساندب صفر به را فاصله تا دیایب

 . کنمیم صدات یتوق بهیعج برام هنوز -

 :  گفت و ستادی ا اش یقدم کی .  کرد آرامتر را ش یقدمها فرهان
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 ؟ عجیبه اسمم -

  عیسر چقدر.  ندیبب بهتر را  او تا گرفت بال  را  سرش ارغوان 

 : بود شده  کم نشان یب ی فاصله

 . بهیج ع یکینزد بهم انقدر نکهیا ،  نه -

 ؟ رمیبگ فاصله یدار دوست -

 .نه-

 :  تگف و زد یلبخند هم فرهان.  بود  گفته اراده  یب

 ...  ندارم قصدشو منم.  خوبه -

 اجازه  به هیشب یزیچ. کرد یکوتاه  مکث و برد  کی نزد را سرش

  را نشانیب کم ی فاصله  ارغوان تا بود یکاف کوتاه  مکث همان... 

 که انگار.  بخورد سر رهانف یلبها یرو شیلبها و کند یط

  قرار خوب یهوا ریتاث تحت ،  داد دست از را  عقلش یا لحظه

 هم خودش  ؟ فرهان امشب  بودن لطف سر ای بود تهگرف

.  نداشت را او از شدن جدا الیخ بود که چه هر.  دانستینم

.  دیکش تر  کینزد را او و شد  قلب کمرش  به فرهان دست

  شروع لحظه  همان از ترسش و کردیم اش یهمراه نابلد ارغوان
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!   کند اش مسخره  فرهان  و ردیگب فاصله دی ترسیم!   بود شده 

  هم فرهان که  یزیچ زدیم تند قلبش ! کردیم خشیتوب هم دیشا

 یرو حال  بود گرفته دورش ارغوان  که ییپتو.  بود شده  متوجه

  تا بودند حال همان به هی ثان چند.  بود کرده  خوش جا نیزم

 نیاول.  گرفت  فاصله و داد خرج به شجاعت ارغوان بالخره 

. ودب فرهان یچشمها بست نقش نگاهش لمقاب که یزیچ

  صورت طرف  دو از را شیدستها...  کردیم  خجالت احساس

  قصیر فرهان کرد احساس نکهیا محض به و کرد آزاد فرهان

 : کرد زمزمه دستپاچه دارد را یحرف گفتن

 !   ریبخ شب -

 ،  خورد یسکندر  و کرد ریگ  پتو به شیپا که  دیدو عیسر آنقدر

  و کرد تند قدم بکند او به یکمک بتواند فرهان  آنکه از قبل

  که ییپتو و ماند فرهان.  رساند ل یو به را خودش چطور دینفهم

 اراده  یب یلبخند!  ارغوان یهمراه  فکر و بود افتاده  نیزم یرو

  دختر نیا که دانستیم خوب خودش .  کرد خوش جا لبش یرو

 تا یکم راه .  دی آ ینم بدش او از کندیم ادعا که هم ها قدرآن

 !   شدیم عاشقش مطمئنا!  بود  مانده  یروزیپ
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  بود دواریام.  رفت ل یو سمت  به و برداشت نی زم یرو از را پتو

 دوست اصل  بردارد اتاقش داخل کمد از دی جد یپتو ارغوان

 تقلمن هم فرهان به را اش یخوردگ  سرما و بخورد سرما نداشت

 !  دبردار دخترک سر از دست نداشت دوست مطمئنا چون کند

  رونیب جرات و  بود قرار یب شیپاها.  کردیم نیی پا و بال  را اتاق

 را  زیعز یصدا  شی پ ساعت کی از.  دی دینم خودش در را رفتن

 ازین.  است داریب هم فرهان  که داشت حتم و  دیشنیم رونیب از

 انگار.  بود گرفته   را دشوجو  ترس.  بزند حرف یکس با داشت

  هم.  بود شده  یگرید آدم شان وسهب از بعد قایدق  و شبی د از که

  کشینزد داشت وحشت هم  و باشد فرهان کنار داشت دوست

  کنار را دی ترد  ناچار به تینها در و رفت راه  گر ید یکم!   شود

  یکس با دیبا شده  طور هر.  گرفت  را پرستو ی شماره  و گذاشت

 :  دیشن را  پرستو  یصدا بوق نیدوم با ،  زدیم حرف

  شخصم باهاش فمویتکل شهاب  شیپ برم دیبا بگو  زود ارغوان -

 ! کنم

 : رفت وا پرستو مضطرب  یصدا دنیشن با

 ؟ شده  یچ باز - 
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 :  گفت  دستپاچه پرستو 

 .زنمیم زنگ بهت برگردم.  کنمیم فیتعر حال  -

 :  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 .  باش تخود مواظب ،  باشه -

  ؟ نبود که واجب کارت -

 .می زنیم حرف بعدا برس  کارت به وبر!  نه ،  نه ؟ ها -

 !   فعل  باشه -

  دیترد پر اش یقبل  گند حس و  ماند ارغوان.  شد قطع  تماسشان

 بار یکم بتواند که گشتیم ی اسم دنبال نشی مخاطب ستیل در

  چه هر دانستیم ،  شد رد ایدر اسم یرو از.  کند سبک را دلش

 ی هیبق هم آن  از بعد و فهمدی م هم یعل دی ترد  بدون بفهمد ایدر

.   بزند حرف توانستینم هم مژگان اب...  دند یفهمیم پسرها

  ناراحت اش یناگهان رفتن و پاشا  انیجر از هنوز کردیم احساس

  گرفتن یبرا ،  کرد مکث یکم  ،  دیرس سوگل اسم به...  است

  بود شده  بیعج  یکم سوگل نظرش  به داشت،   دیترد  اش شماره 

  به. آمد ینم خوشش اش یشگیهم یها یکنجکاو و سوالها از. 
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 از کردیم احساس نکهیا ضمن. کردیم یرو اده یز یکم ش نظر

  نیا ریغ در!  کند یم جواب و سوال انقدر که آمده  خوشش فرهان

 .. بپرسد شی کارها و او از مدام نداشت یلیدل صورت

...  باشد ناچار که انگار.  رفتگ را اش شماره  مردد  وجود نیا با

  دقص بوق چند از بعد.  ماند منتظر و فرستاد  رونیب را  نفسش

 :  دیشن را  شیصدا که داشت کردن قطع

 . سلم -

  ؟  نزدم زنگ که موقع بد.  سلم - 

  ؟ یخوب.  اصل  نه -

 . ستمی ن خوب ادمیز یعنی...  ستمین بد -

  شده؟ یزیچ - 

 ؟ یاسشنیم رو فرهان   چقدر تو -

 : گفت هیثان  چند از بعد و کرد مکث سوگل 

  موردش در یزیچ ؟ کرده  یکار ؟ چطور...  کم یلیخ - 

 ؟ یدیفهم
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 زدن حرف هم حال  ،  خودش حال و حس  از یعصب  ارغوان

 : دیغر  یعصب سوگل

 هی! ؟ ست بالفطره  جانی هی که ؟ بفهمم موردش در مثل یچ - 

 یخوایم و یدون یم ازش ییزای چ هی تو انگار یزن یم حرف یجور

 که ادیم خوشت  ازش انقدر دمیشا ای.  کنم  دییتا  فکراتو من

 ؟ یریبگ تویکنجکاو یلوج یتونینم

 : کرد ینی نش عقب سوگل 

  ؟  یهست یعصبان انقدر چرا.  نگفتم یزیچ که من -

 !   زدمیم زنگ دینبا اصل ! یچیه -

 . ینبود ینجوریا وقت چ یه که تو ؟ چته.  ارغوان سایوا -

 : گرفت نفس ارغوان 

 !   شمیم خل ارمد فرهان کنار کنم فکر  دونمینم -

 .  رستد کن فیتعر برام -

 !  روش بندازم خودمو بود مونده  کم شبید -

 :گرفت  تعجب رنگ سوگل یصدا 
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 ! ؟ یچ یعنی! دمینفهم ؟ شد یچ -

 منم کرد اشاره  هی اون ؟ ید ینفهم کجاشو!  که  گفتم واضح -

 !  شدم  خودی ب خود از که

 ! ؟ یشد وونهید -

 !   شمیم خل دستش از دارم که گفتم -

 !   دی کرد کاریچ قایدق نمیبب نشو خل فعل  -

 ؟ برات کنم لحظه به لحظه فیتوص یمنتظر -

 مثل یکی دیبا چرا فرهان مثل یآدم  هی که بهیعج برام یول نه -

 ! داره  نگه خودش به کی نزد  انقدر رو تو

 :  فتر  هم در  ارغوان یابروها 

 ؟ نظرت هب دارم یمشکل من ؟ یچ یعنی نیا! ؟ من مثل یکی -

  یعکسا به نگاه  هی یول.  یندار  یلاشکا که معلومه...  نه - 

 ؟  یکرد زنش

 !  نامزدش - 
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  نه.  بشه عوض هوی اش قهیسل که بهیعج یلیخ!  یچ هر حال -

 نظر چیه از رامش.  یمتفاوت یلیخ اون با اما یباش بد تو که

 ریمتغ تونهیم چقدر آدم هی ی قهیسل مگه!  نداشت تو به یشباهت

 ! ؟ باشه

 از که یحرص با.  شدیم ناراحت بلق از شتریب لحظه  هر ارغوان

 :  دیغر  بود شده  جمع  وجودش در رامش  اسم آوردن

 صرفا.  کننیم  قضاوت دور از فقط   ستنین یکس  یزندگ تو آدما -

 فتهیش و عاشق  نداره  یلیدل  هستن گهیهمد کنار  که آدم تا دو

 !  باشن

  ؟ فرهانه و خودت ی رابطه  منظورت -

 . گمیم رو  فرهان و رامش!  نه که معلومه -

  فرهان حداقل  ای.  داشتن  دوست رو گهیهمد که معلومه - 

 !  داشته دوست رو رامش مطمئنا

  شک یحت شی پ قهیدق چند تا ؟ یزنیم حرف مطمئن انقدر چرا 

  -حال  یبشناس یحساب و درست رو فرهان  که یداشت

 !  ؟ یشد شناس فرهان هوی... 
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 .  یول شناسمشینم دایز من -

  مدته هی که یمن از عکس دونه تا چهار با یکنیم فکر یول -

 !  ؟ آره  شی شناسی م شتری ب شم کنار

  ؟ هیچ منظورت -

 :  زد لب غرور پر ارغوان

  رامش به یا  علقه و بوده  یسنت کامل  ازدواج  هی ازدواجشون -

 .  تهنداش

 !   مونهیم یشوخ مثل - 

 . دمیشن ودشخ زبون از من  ستین یشوخ -

 : گفت سوگل تینها در.  شد برقرار ننشایب سکوت هیثان چند 

  ؟ یدار اثباتش واسه یمدرک.  کنمینم باور -

!   نداشته دوست رو رامش که کرد امضا و نوشت  کتبا آره  -

 !؟ آخه یکنیم  فکر یچ خودت

 !   بشه باورم کن یکار هی -

 ؟ کنهیم تیراض  اش شده  ضبط یصدا مثل  -
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 !  هیعال - 

 .  کنم ثابت بهت نکهیا یبرا  فقط.  باشه -

 !  بوده  تو با حق  فهممیم یاونجور -

 ! یفهمیم -

 : کرد عوض را صحبت ریمس سوگل 

 یاشکال چه.  بهش یریگیم سخت  یادیز کممی من نظر به -

  هی ادیم بدت ازش اگه تهالب ؟  دیبش کینزد هم  به کمی اگه داره 

 ! اد یب بدش رهانف از که هیک اما هیا گهید حرف

 مطمئن را  او که بود ییها  نشانه از گرید یکی دی شا هم نیا 

  سوگل با گرفتن  تماس!  دیآ یم  خوشش فرهان از سوگل کردیم

  هم اش یعصبان یحت که بود نشده  آرام تنها نه .  بود ده یفا یب

 :  گفت تینها در و گذاشت بجوا  یب را حرفش!   بود کرده 

 .  شدم  مونیپش.  سوگل مزدیم زنگ بهت دینبا اصل  -

 ؟ یشد ناراحت چرا ؟ تمگف یچ مگه -

 . میزنیم حرف بعدا.  ستین مهم - 
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  هم تر حوصله یب حال  و بود حوصله یب.  کرد قطع را تماس

  شی موها به یدست و انداخت تخت  یرو را لشیموبا.  بود شده 

.   فرستاد رون ی ب را نفسش و  دیکش بود شده  رها  شانه یرو که

.   دیکش نییپا را آن و نشست در ی ره یدستگ یرو دستش

 را زی عز یصدا. رفت رونیب آهسته ییقدمها با  و دییپا را اطراف

 :  د یشن آشپزخانه از

 صبحانه خوادیم یک ظهره  لنگ گهید.  نشد داریب ارغوانم -

 بخوره؟ 

  دینوش یم یچا و نشسته کانتر یها یصندل یرو  که فرهان

 حرف و کردیم زیتم را افشاطر زیعز.  نداد حرفش  به یجواب

  شیصحبتها به یجواب فرهان داشت عادت که یارانگ.  زدیم

 !  ندهد

  خوبم.  شده   عوض  خوراکشون و خورد ساعت حال  یجوونا -

 . خود یجا به یزیچ  هر.  آخه ستین

  فرهان دنید با.  انداخت آشپزخانه به ینگاه  می ن ارغوان 

 : دید را او زی زع لحظه همان  که برود و کند گرد عقب خواست
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 ! مادر یشد داریب عجب چه - 

  شی پاها که انگار.  برداشت آنها  سمت به قدم  ناچار به ارغوان 

  ندازدیب او سمت به ینگاه مین نکهیا بدون فرهان.  رفتندینم جلو

 : کرد باز لب ارغوان.  بود نشسته شی جا سر

 . ریبخ صبح -

 : گفت خنده  با زیعز

 یزیچ هی ن یبش ایب.  گذشته صبح از وال  گهی د!   ریبخ ظهرت

  -؟ زمیبر یچا.  بخور

 .  زمیریم خودم -

 . نیبش.  دمه تازه  ییچا.  زمیریم من نی بش تو -

  همان به مردد و انداخت نگاه  فرهان کنار یصندل تنها به ارغوان

 : کرد زمزمه نشستن محض به.  رفت سمت

 !  ریبخ صبح - 

 اش ییچا محو آنقدر او اما.  بود فرهان العمل  عکس از ترسش

  داد جواب یلب ریز هم او.  نداشت ارغوان به یجه تو که بود شده 

: 
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 !  ریبخ صبح - 

  شده   چه!  برخورد نیا جز داشت را یبرخورد هر انتظار دخترک 

 دبو  ده یرس جهینت نیا به لحظه همان ؟ کردینم نگاهش که بود

  خوشش ارغوان شدن قدم شی پ از دی شا!  بود اشتباه  کارشان که

  را نگاهش! برد هم در را ارغوان یابروها فکر نی هم!  بود امده ین

  زیعز !  نکند فکر  راتشییتغ و فرهان به کرد یسع و داد مقابل به

 فنجان نکهیا  محض به ارغوان و گذاشت مقابلش را یچا فنجان

 : گفت و شد بلند جا از  انفره  کرد کی نزد شیلبها به را

 .  خرمیم یزیچ  هی نذار ناهار. دارم کار کمی من - 

 . کنمیم درست یزیچ هی ودمخ.  خوادینم -

 :  داد جواب اش یشگی هم ییزورگو با اما فرهان 

 . رمیگیم گفتم -

  با ارغوان. زد رونیب ل یو از و برداشت را لشیموبا و چییسو

 خورد  بسته در به تا کرد  دنبال را شیقدمها ریمتح ینگاه

!  ؟ کند نگاهش کردینم یسع یحت که داشت  نفرت او از آنقدر

 زی عز.  شد بلند جا از اشتها یب  و فرستاد رونیب  فهکل  را  نفسش
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  را شنهادشیپ  حوصله یب ارغوان اما بخورد صبحانه داشت اصرار

 :  گفت و کرد رد

 .  کنم نگاه  رو اطراف کمی من -

 . جان تردخ برس  کارت به برو -

  و برداشت را  مخصوصش دفتر ،  رفت  اتاقش سمت   به ارغوان 

  ادداشتی را  بود نظرش مد که یا نکته چند.  زد ل یو در یچرخ

  شی ابروها هم هنوز.  رفت بال  ل یو یها پله از  بعد یکم.  کرد

  چیه امروزش با فرهان شبید  یحرفها و رفتار بین!  بود هم در

 ... کردینم دایپ یمنطق

 اده افت شیبرا یاتفاق چه شبید...  بود شده  یگرید آدم که رانگا

 : کرد زمزمه خودش با ؟ بود داده  رفتار رییتغ باره  کی  که بود

 !  جلو اومد اول خودش خوبه حال  - 

 نفره  دو تخت.  شد اتاق نیاول  وارد و فرستاد رون ی ب را نفسش 

  ار او شیای در به رو ی پنجره .  خوردیم چشم  به اتاق وسط یا

 یب اش ره منظ و اتاق آن که کند  اعتراف توانستیم اما ترساندیم

.  بود د یسف  همه لیوسا و هاکمد یحت و وار ید.  است رینظ
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 مطمئنا بزند طرح وارید یرو را یآب یرنگها از یب یترک توانستیم

  یب آن از هم را اتاق نیا حداقل. آمد یم هم رونیب ی منظره  به

 .آورد یم در مطلق  بودن دیسف و یروح

 رونی ب دقص آنکه محض به و کرد  ادداشتی خودش یبرا یزیچ 

  اش نهیس در  نفس.  دید را فرهان مقابلش کرد را اتاق از رفتن

 از تا برداشت یقدم و انداخت او به ینگاه مین.  شد حبس

 یکم فرهان برداشت یقدم آنکه محض به. شود رد کنارش

 بار نیا.  دکر  سد  را راهش و  دیکش سمت همان به را خودش

.  شد سد  راهش هم باز و  کرد امتحان را گرید سمت  ارغوان

  به نگاهش که کردیم تلش.  ستادفر رونیب  کلفه را  نفسش

 :  گفت حال همان در  نخورد گره  فرهان نگاه 

 !  شم  رد خوامیم -

 ره یخ نگاه  آنقدر بود کرده  قصد که انگار.  امدین فرهان از ییصدا

 .ردیبگ بال  را سرش تا دارد نگه ارغوان یرو را اش

 . برم خوامیم -

  ؟ کجا - 
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  به!  شد رو و ری ز شقلب تمام شی صدا دنی شن با چرا دینفهم

   ؟ بود کرده   فرق یکم او یصدا نکهیا ای ؟ بود اضطراب خاطر

 !  دارم کار -

  سرش پشت را اتاق در و شد کی نزد او به شتری ب یکم فرهان

 :  کرد زمزمه حال همان در.  بست

 !  یندار  یکار فعل  -

 من نجایا یاومد یسرگرم و یز با واسه انگار که تو خلف بر -

 ؟  کنار یبر شهیم!   اومدم کار یبرا

 ! نه-

  بال  را سرش!   شود وانهید حرص از ارغوان که بود نمانده  یزیچ

 تیجد فرهان  یچشمها.  شکست طلسم که  انگار و گرفت

 یزیچ.   بود شده  تر مهربان که انگار.  نداشت را یشگیهم

 از نگاه  و کرد کنترل  را شخود اما دیایب رحم به دلش بود نمانده 

 : کرد زمزمه حال همان در گرفت او

  ؟ یندار یمشکل باهام الن - 
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  سرش لشیم خلف بر آرام آرام ارغوان.  امدین فرهان از ییصدا

 تیجد با.  انداخت  فرهان یچشمها به ینگاه و گرفت بال  را

 یزیچ و کند باز دهان نداشت قصد که انگار.  کردیم نگاهش

 : گفت گرید بار ارغوان.  دیبگو

 از نکهیا ای ؟ یکنینم اخم و ید یم جوابمو بزنم رفح اگه الن -

  ؟ یشینم رد توجه یب کنارم

 . فهممینم تو منظور -

 :  باشد ژک داد  حیترج  ارغوان

  وقت هر و بشه کمینزد خوادیم  خودش وقت هر یکی نکهیا از -

 !  ادیم بدم بزنه  پس منو خوادینم

 :  داد ادامه نارغوا !  بود یطولن نگاه  او به جوابش هم  باز فرهان

 ! ی کرد تو که یکار مثل درست -

 : گفت حوصله یب فرهان 

 !  رونیب می بر شو حاضر - 
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!    کند توجه حرفش  و ارغوان به  یا ذره  نداشت الیخ که انگار 

  ابرو ارغوان.   آمد یم گانه بچه ظرشن به ها بحث نیا هم دیشا

 :  دیکش هم در

  ؟ ید ی نشن اموصد -

 !  یش حاضر دمیم وقت بهت قهیدق ۵.  نیماش تو رمیم -

 ؟ تهیاهم ی ب برات حرفام -

  را نفسش.  دی چرخ حرف نیا با  رفتیم در سمت به که فرهان 

 : گفت و فرستاد رونیب

 !  بدم توهمات به یجواب ادینم خوشم -

 ! ؟ توهم -

 اندازه  همان باشد زده  ارغوان به را ممکن حرف  نیبدتر که انگار

 : دیرسیم نظر به یعصب و ده یپر جا از

 . ینکرد نگاهم بهم یحت صبح -

 ! ؟ خب -

 ؟ همین! ؟ خب -
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 !  یکنیم یالک بحث یدار - 

 :  گفت یعصبان  ارغوان

  به حواست دی با یشیم کینزد انقدر دختر هی به  یوقت!  رینخ -

 اون اونوقت!  ینکن نگاهشم یحت نکهیا نه  باشه اساتشاحس

  از ای اشتهد یمشکل حتما که کنهیم فکر خودش شیپ تردخ

 !   بوده  استفاده  سو  قصدت فقط ای یناراحت دستش

 !؟ یکن  فکر مزخرفات نیا به انقدر یکرد  وقت یک -

 بفهماند او به چطور.  بزند حرف او با چطور دانستی نم ارغوان 

  احساسات بخش که انگار!  دارد یگند احساس حد چه تا که

 و حس هچ دخترک  دیفهمینم واقعا باشد ده یخواب لک به مغزش

  ارغوان حرص از شده  گرد یچشمها به که یحال در ؟ دارد یحال

 :آمد حرف  به گرید بار کردیم نگاه  ره یخ

 بهتره  یکن یالک الیخ و فکر نکهیا از قبل!  داشتم کار صبح - 

 !  یبنداز کار به رو نجایا

 کرده  ش مغز به ه اشار و برده  ارغوان سر سمت به را دستش 

 :  داد دامها را حرفش فرهان.  بود
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  ؟ شهیم راحت التیخ ینداشت یمشکل تو بگم بهت الن - 

 ! ندارم  شدن دییتا به یاجیاحت من -

  بخونم چشمات از تونمیم من که یمردد انقدر.  یدار!  چرا -

 !  ینکرد  که ییافکر  چه خودت با که

  و آورد بند را رغوانا نفس و شد  تر کینزد  دخترک به قدم کی

 :  مدآ حرف  به گرید بار

 !  بشه تکرار گهید  خواستینم دلم وقت چیه بود یمشکل اگه -

 خجالت هم یکم و شده  گرد تعجب حالت به ارغوان یچشمها 

 نجایا به حرفشان نداشت انتظار که انگار.  دی رسیم نظر به زده 

 یب و رک انقدر که نداشت انتظار فرهان از  هم دیشا !  بکشد

  نیکوچکتر صورتش  حالت نکهیا بدون هم آن ،  بزند حرف پرده 

 . نداد دخترک به کردن فکر فرصت اصل !  باشد داشته یرییتغ

 : گفت بود یجد حد از ش ی ب که یصورت همان  با بلفاصله

  تو گهید قه یقد ۵ و بپوش رو تیلعنت یلباسا اون برو حال  - 

 !  باش نیماش
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  نفس تر راحت  تا داد اجازه   وانارغ به و دیکش کنار  را خودش

 :  کرد اضافه رفتیم در سمت به که یحال در  رهانف.  بکشد

 !   نکن رید - 

.  پراند جا  از را ارغوان در یصدا.  دی کوب هم به را در و رفت

 لطو  هیثان چند ی اندازه  به و کرد رها را اش  شده   حبس نفس

 کردیم احساس.  کند مرتب را  اش ختهیر هم  به افکار تا دیکش

  را احساس نیا که بود بی عج.  است شده   وابسته فرهان به

 تمام.   بود برده  ادی از را  شی ها یبد که بود  بیعج داشت

  پاک ذهنش از انگار کردیم خرد را اعصابش که ییها ییزورگو

  را شیباسهال.  رفت رونی ب اتاق از و گرفت  نفس.  بود شده 

  دیشا.  نبود ز یعز  از یخبر کرد رفتن قصد یوقت و کرد ضی تعو

 ل یو از نبودنش به توجه یب.  بود رفته  اتاقش به  استراحت یبرا

 یصندل یرو  که زیعز و فرهان نیماش دنید با  تازه  و زد رونیب

  سوار!  بروند ییجا تنها ستین قرار  که  شد متوجه بود نشسته جلو

 ده ی رس قهیدق ده  به که یریتاخ به توجه یب و شد فرهان نیماش

 فرهان هک انگار!  فتدین او یچشمها به نگاهش کردیم یسع بود
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 ارزش شی برا ارغوان هم د ی شا.  بود شده  صبور ارغوان کنار

 . داشت کردن یصبور

  آورد در حرکت به را نیماش و نزد ریتاخ نیا از ی حرف بود چه هر

 یحوال آن یرستورانها نی ربهت از یکی مقابل بعد ساعت مین

 :  کرد گله فرهان از دلخور زی زع که بود لحظه آن.  کرد توقف

 رونیب غذا ادیم خوشت انقدر چرا.  کردمیم  یشپزآ خودم - 

 یخورینم غذا یحساب درست  خودت ی خونه ی چ هر ؟ یبخور

 !   کنم درست غذا بذار لاقل هستم من که حال .  بسه

 .  یکن استراحت نجایا یاومد -

 !   ستین کار گهید که کردن یآشپز!  خدا بر پناه  -

 ارغوان و داد شدن ه ادیپ فرمان زیعز  ی گله به  توجه یب فرهان 

 . شد اده یپ یا اضافه حرف بدون هم

 ای.  برگردد تهران به زودتر دادیم حیترج.  نداشت حوصله ادیز

  ینم خوشش خودش حال و حس نیا از.  نباشد فرهان که ییجا

.   دبو شده   وصل رابطه نیا به  زور به که انگار هم ابتدا از.  آمد

 ینم خوشش تفاوت نیا از چیه و کردیم فرق اوضاع حال  اما
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 کردیم صحبت که یکس تنها و خوردند ناهار  هم  کنار در!  آمد

  تا بود آورده  ل یو از رونیب را  آنها الشیخ به فرهان .  بود زیعز

 رونیب دماغ و دل دامشانک چیه انگار اما بخورند و هوا یکم

  فرهان و برگشتند ل یو سمت  به هارنا از بعد.   نداشتند را ماندن

  ارغوان بیعج و تند برخورد با هم باز و داد رفتن ساحل دشنهایپ

 . بود یرو  اده یز یکم نظرش از که یمخالفت و شد رو به رو

  به ارغوان و برداشت  قدم ساحل سمت به زیعز  با هم تینها در

 ل یو سمت به بعد و ماند زیعز  کنار یساعت مین.  رفت ل یو سمت

  ساحل آن از یحساب زیعز ارغوان خلف بر انگار.  کرد حرکت

 . بود  آمده  خوشش

 سمت به .  دیند را ارغوان اما گذاشت داخل به قدم فرهان 

.  شد وارد ع یسر و دیکش نییپا را در ی ره یدستگ.  رفت اتاقش

.  بود ده یکش دراز تخت یرو و رده ک تن به یراحت  لباس ارغوان

  را شیپاها آهنگ تمیر با و گذاشته  وشگ  داخل  را اش یهندزفر

  جا از فرهان دنید با.  دادیم تکان بود کرده  قلب هم یرو که

 : آمد حرف به شده  گرد یچشمها  با و دیپر

 !  ؟ یندار زدن در به عادت -
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 فاصلهبل  فرهان.  بود آورده  رونیب گوش از را اش یهندزفر

 :گفت

 ! ید ینشن زدم در -

  دوجو با که آمد یم یمنطق ارغوان نظر از اام.   بود نزده  که البته

  بلوز آن با  و شد بلند تخت یرو از.  باشد ده ی نشن یفر هندز

 : ستادیا فرهان  مقابل دشیسف شلوار و ییمو یل کوتاه  نیآست

 ؟ رونیب ی بر یخواینم - 

 :  کرد باز لب و نداختا دخترک به دارانهیخر ینگاه فرهان 

 ! ؟ یبداخلق انقدر چرا!  نه -

 . بود ده آم رونیب شیلبها نیب از کلمات نیا زور هب

 . توئه تیشخص از یبخش  یبداخلق! ؟  بداخلقم من -

 : داد ادامه بود گفته ارغوان که یزیچ به  توجه یب فرهان 

 ! غرغرو  و -

 یرو را هانفر  نداشت الیخ ارغوان.  بود رفته هم  در شی ابروها

 .ندازدیب لج ی دنده 
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 . نیهم طفق ام حوصله یب کمی -

 چرا؟ - 

 !   دونمینم -

 یناامن حس از پر بود یدیناام و اسی از پر.  دانست یم که البته

 : کرد در به یا اشاره  فرهان!  احساساتش خاطر به

 . بدم نشونت رو بال   یاتاقا خوامیم -

 . نمیبیم بعدا -

 !  الن -

 یپوست ریز کامل  که البته.  د یایب کوتاه  نداشت الیخ یعنی نیا

 اما.  بکشد رون یب حوصله یب حالت آن از را ارغوان داشت الیخ

  نفسش ارغوان! دهد انجام دادن دستور بدون را  کارش نبود بلد

 : گفت و  فرستاد رونیب را

 . رونیب برو -

 : داد حیتوض  عیسر ارغوان.  شد  تر کور فرهان یابروها گره 

 !   کنم عوض لباسامو خوامیم - 
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  است راحت حد  از ادیز یکم شیلباسها ودب شده  متوجه تازه  انگار

 : گفت و انداخت شیپا  تا سر به ینگاه گر ید بار رهانف! 

 !   ستی ن بد هم یلیخ -

 : کرد اضافه رفتیم در سمت به که همانطو

 . منتظرم رونیب -

  احساس ارغوان.  رفت رونیب اتاق از بالخره  و گرفت   را نگاهش

  را قلبش دیشا   ای ندک ذوب را  او است قرار گرمش نگاه  کردیم

 ؟  بود شده  گرم  شی ها گونه چرا. کند سوراخ

  بود خاطر نیهم به حتما.  بود رفته بال  حد از شی ب اتاقش یدما

  رونیب اتاق از و کرد عوض یبهتر  شلوار و بلوز  با را شیلباسها! 

  برداشت سمتش به یقدم دنشید با و بود منتظرش فرهان.  زد

 یاتاقها دادن نشان انگار.   رفتند ها پله سمت  شانه به شانه و

  همه بعدا توانستیم هم خودش ارغوان مطمئنا!  بود انهبه  بال 

  همانطور تا بگذارد شیتنها نداشت الیخ فرهان اما.  ندیبب را جا

.  شدند اتاق نیاول وارد و رفتند بال  ها پله از.   بماند حوصله یب

 :  شکست  را نشانیب سکوت خودش شهیهم برخلف فرهان
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 بعد.  یبد سامون و رس تهران تو کارات به یتون یم هفته کی -

 .یمونیم نجایا یا یم هفته کی از

 . امیم خودم شدم آماده  وقت هر.  اوهوم -

 !  نجایا ارمتیم و دنبالت امیم -

  فرار قصد وا اما ماندن فرهان  کنار شتریب با بود یمساو نیا

.  گرفت قرار رهان ف مقابل و دیچرخ یناگهان یم یتصم با!  داشت

 :  گفت بلفاصله

 .  میکن تموم رو یچ همه دیبا کنمیم فکر -

 :  گفت و انداخت بال  را شی ابرو لنگه کی  فرهان

 ؟ رو کردنت کار نجایا ؟ م یکن تموم چیو -

 :   داد جواب و کرد تر زبان با را  شی لبها ارغوان

  گفت بهش  شهینم البته مون رابطه...  نمونهیب  که یزیچ نیا هن

 دیبا کنمیم فکر.  ره یگیم شکل  نمونیب داره  که ینیهم...  رابطه

 .  بشه تموم یچ همه-

 او به داشت دوست.  شد ره یخ فرهان یچشمها به نگاهش

  دانستیم که خودش اما.   است مصمم چقدر که بدهد نشان
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  خونسرد فرهان...  ستین مصمم هم آنقدرها و  زندیم تند قلبش

 :  کرد اتاق به یا اشاره  و کرد نگاهش

 .  نباشه  بد زدن طرح یبرا کنمیم فکر اتاق ورودی وارید -

  را بحث کل به و زدیم را خودش حرف باشد ده ی نشن که انگار

 را  توجهش تا  برداشت سمتش به  یقدم ارغوان.  بود کرده  عوض

 : کند جلب

  ؟ ی دیشن صدامو -

 . بده  نشون بهم حتما یبزن طرح نکهیا از قبل -

  شیتهاانگش.  رفت تر  کینزد و کرد یرو شی پ هم  باز ارغوان 

 مخالف  سمت به که را او تا کرد حلقه فرهان یبازو دور را

 یگرما با فرهان.  کند نگاه  شیچشمها به و  بچرخاند رفتیم

 تینها در و دیچرخ  عقب به دشیسف  شرتیت یرو  ارغوان دست

  : گفت گرید بار  دخترک.  دوخت ارغوان یچشمها به را اهشنگ

 !  کنم تموم رو یچ همه خوامیم -

 دست.  ردیبگ قرار دخترک مقابل درست تا خورد یانتک فرهان

  فرهان یچشمها.  خورد شر  شیبازو یرو از و شد شل  ارغوان
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  کن خرد اعصاب یخونسرد  همان با.  دیرسیم نظر به خونسرد

 :   دیپرس

  چرا؟ -

 که گفتیم او به دیبا.  بدهد یجواب چه بود مردد ارغوان

 که گفتیم دی با ؟ است شده  ریی تغ دستخوش کم کم احساساتش

 لیدل دیبا.  کند  فرار  خواستیم دلش ؟ ترسدی م احساس نیا از

  ؟ گفتی م هم را فرارش

 مقابلم طرف  به یحس چی ه که باشم یا رابطه تو  تونمینم -

 !  ندارم

  حداقل تا دارد نگه فرهان یرو  را مشیمستق نگاه  کردیم یسع

  بار شد باعث فرهان سکوت!   شود ریپذ باور شیحرفها یکم

 :  دیا یب حرف به گرید

 نشد عوض یچ یه اما کنه رییتغ احساساتم ممکنه کردمیم فکر -

 . 

  کند قانع را  فرهان  شتریب حاتیتوض با تا کردیم آماده   را خودش

 :  کرد اش شوکه او یا کلمه کی جواب اما
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 !  باشه -

  دی پر بال  دخترک یابروها . بود ثابت ارغوان یرو  هنوز نگاهش 

 : 

  !؟ باشه یچ -

 !  بود آرام یمشکوک طرز به فرهان

 . میکنیم تموم رو یچ همه -

 تینها آمده  شیپ تیموقع از که ماندیم ییآدمها به هیشب 

 ! بردیم را استفاده 

 !؟ واقعا -

  یکم که بود کرده  آماده  را خودش.  دبو  نشده  باورش  هنوز انگار

 و سر یب رفتنیپذ با اما کند قانع را فرهان و  بزند حرف شتریب

 !  آمد یم یعصب نظر به حال  شیصدا

 ؟ یخواست ینم نویهم مگه.  یکرد تعجب انقدر چرا -

 . خواستمیم نویهم قایدق!  چرا...  چرا - 

 !  یدیرس خواستت به!  خوبه -
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 !  خوبه ،  آره  -

  را فرهان دردسر یب موافقت نیا. آمد یم نظر  به جیگ  زهنو

  ارغوان . کند اصرار شتریب  خواستیم دلش.   نداشت وستد

 :  گفت و گرفت  فرهان از نگاه  بلفاصله

 ...  کنم استراحت کمی خوامیم.  نمیبیم جاهارو هیبق بعدا -

 قدم نیدوم هنوز .  برداشت قدم  اتاق در سمت  به و گفت را نیا

 : کرد خکوبشیم  فرهان یصدا که بود اشتهبرند را

 ؟ یکن نگاه  مامچش  به یترسیم -

  کردیم احساس فقط.  دیترسینم  که البته!  برنگشت یحت رغوان ا

 !  زندیم معمول حد از تر تند قلبش

  که کی نزد آنقدر.  ستادیا ارغوان پشت و رفت تر  کی نزد فرهان

 و آورد نییپا  را سرش.  کند احساس  توانستیم را تنش یگرما

 : رساند گوشش یکی نزد  تا را شیلبها

 .  کن نگاه  چشمام وت برگرد -

 یصدا.  کردی م احساس گوشش و گردن یرو را  نفسش یگرما

.  شد حبس اش نهیس در نفس. بردیم بال  را قلبش  ضربان بمش
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 شانه یرو فرهان یدستها.  بچرخد سمتش به  توانستینم اصل 

  ارغوان.  کند  مجبورش دنیچرخ به داشت قصد.  نشست شیها

 امان در فرهان یدستها شر  از تا برداشت جلو به یقدم کلفه

 : گفت الح  همان در.  باشد

 ...  ترسمینم یزیچ از من -

  رو را دلش دست  لحظه همان  از که بود فیضع آنقدر شیصدا

  سمتش به گرید یقدم.  امدین کوتاه  فرهان بار نیا.  کردیم

  خودش سمت به را او. کند فرار  تشدس از نداد مهلت و برداشت

 :  دوخت  ارغوان یچشمها به را نگاهش و چرخاند

 !  یدونیم نویا خودتم!  ده کر ر ییتغ یزیچ هی -

  یزیچ دانستندیم دو هر.  بود ارغوان حال و حس به اش اشاره 

 یبرا یل یدل توانستینم ارغوان .  است کرده  رییتغ نیب نیا

 و فرهان یبرا  چرا که همدبف  توانستینم.  اوردیب احساساتش

 !   دشویم تند قلبش ضربان او کنار

 … نکرده  رییتغ یزیچ -
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 بود توانسته زحمت  به.  بود گفته را جمله کی ن یهم زحمت به 

.  بود کرده  طلسمش  فرهان نگاه  که انگار.  کند باز را شیلبها

  دخترک ذهن خواندن.  شد   باز هم از یشخندین به شیلبها

 ! بود خوردن آب از تر آسان شی برا

 . رونیب  یبر اقات نیا از که یکنیم یشمار لحظه یدار -

!   یشرویپ فرهان  و کرد سکوت انارغو! ؟ بود بلد یخوان ذهن 

 با یبرخورد آنکه از قبل و آورد بال  دخترک صورت تا را دستش

 انیم دستش.   دیکش کنار را خودش ارغوان باشد داشته صورتش

 : شد تر پررنگ فرهان  شخندین.  ماند هوا و نیزم

 ؟ یکن  کنترل خودتو ینتون  که ینگران -

 صاف را شی گلو .  مدآ خودش به و دی کش هم در ابرو ارغوان 

 ان یب!  کند صحبت محکم بتواند دی شا تا کرد

  دایپ علقه بهت یبود اگه.  یستین جذاب اونقدرا  نظرم به -

 !  کردمیم

  از بود متنفر وانارغ  و بود شده  درخشان صورتش.  دیخند  فرهان

...  است جذاب  دنشیخند چقدر  کند اعتراف خودش به نکهیا
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  شود سست ش ی پاها شدیم باعث که یاحساسات  تمام از بود متنفر

 یضربان  قلبش.  برود و بردارد یقدم نتواند  و بلرزد دستش و

  رونیب نهیس  از بود قرار لحظه هر که انگار ،  داشت کننده  وانهید

 ! بپرد

 ! لرزه یم بدنت یکمینزد یوقت اما ستمین ابجذ برات من -

  داد هادام گرید بار فرهان.  بود شده  ادیص و دیص لمث نگاهشان 

 : 

  برات که نهیا  خاطر به دیشا ؟ نه شده  تند قلبتم ضربان الن -

 ! ستم ی ن جذاب

 :  گفت دستپاچه ارغوان.  بود تمسخر پر لحنش 

 !  نه که معلومه -

 و برد بیج داخل را شیدستها.  ردک  یشرویپ گرید یکم فرهان

 : آمد حرف به

 !  کنم ثابت بهت که یکنیم مجبورم یدار -

 . ستادیا ش یجا سر فرهان  و برداشت عقب به  یقدم ارغوان 
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...  شه تموم یچ همه خوامیم...  زدم حرفمو من...  من -

 ... یگیم یچ فهممینم

  نهیس در نفسش.  بود شده  رو دلش دست ،  دی دزدیم را نگاهش

 :  گفت و زد یشخندین فرهان.  بود آمده  بند

 بدم روغد از.  نگو دروغ من به یول!  تمومه یچ همه.  باشه -

 .  ادیم

.  رفت پنجره  سمت به و دی چرخ فرهان.  کرد سکوت  ارغوان

.  شود تر کینزد او به یکم.  کند  یشرویپ رابطه در داشت الیخ

 بار نیا.  برداشت بعق به بزرگ قدم کی حرفها نیا با حال  اما

 ! دیآ یم  که دانستیم.  دی ایب سمتش به ارغوان دادیم اجازه 

 . میکنیم امضا رو کار قرارداد  افرد.  یبر یتونیم - 

  ریگ نفس ی لحظه.  بود کم  یزیچ ارغوان نظر از! ؟ همین

  رها را  نفسش توانستیم حال .   بود شده  تمام عیسر  یلیخ نشانیب

 و یدور نیا از.   بود گرفته را شی گلو یتدس انگار هم باز اما کند

 و باشد او با توانستینم هم که انگار.  نبود یضرا هم یمحل یب

 هم و خواستیم را توجهش  هم!  باشد او بدون توانستینم هم
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 ادی به را داشت او با که یا تجربه  نیاول هم هنوز . خواستینم

 :گفت گرید بار فرهان نکرد یحرکت یوقت. آورد یم

 !ی سادیوا وزهن - 

 .  رمیم دارم -

 .مباش تنها خوامیم!  خوبه -

 جلو شیپاها.  زد نرویب اتاق از و داد یتکان خودش  به ارغوان

.  بست را در و رساند اتاق به را خودش یسخت به اما رفتینم

  کار دانستینم هم خودش.   بست پلک و دی کش یقیعم نفس

 یدور فرهان از دیبا گفتیم او به عقل اما نه ای کرده  یدرست

 !  کند

          ** 

 صبح از فرهان.  گذشت کامل  سکوت در اناقامتش بعدی روز دو

 ده یناد را ارغوان بایتقر.  گشتیم بر شب آخر و رفتیم رونیب

 گرفتیم

  و زیعز.  داشتند هم با یبرخورد نه شدیم زده   نشانیب یحرف نه

  و فرهان زا  یگاه  زیعز.  بودند تنها هم کنار مدت  تمام  ارغوان
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!   داشت او به فرهان که یعشق و رامش از.  گفتیم اش یکودک

!  را فرهان  ای کند قبول را  زیعز  حرف دیبا دانست ی نم ارغوان

 از یمتفاوت حرف حال  و نداشته رامش به یا  علقه بود گفته

  سر از کل به  را فرهان یصدا کردن ضبط فکر.  دیشنی زمیعز

  احساس که دانستینم هم خودش یوقت.  بود کرده  رونیب

 هر به.  کند یعلن  را یزیچ نبود یازین بوده  چه  رامش به فرهان

 .   بود شده  تمام هم رهانف با  اش رابطه حال

  لحظه کی  منوچهر و آرزو بودند شمال که یروز  چند نیا تمام

 مدام و گرفتندیم تماس روز هر  بایتقر.  شدندینم  غافل او از هم

 به مکان نقل  یبرا مشانیتصم از نارغوا.  زدندیم برگشتن ساز

  باز سر از را او یا بهانه به بار هر اما دیپرس چهریپر ی خانه

 دواریام.  کردی م احساس شانی صدا از یخوب به را دی ترد.  دکردن 

 .  باشند نداشته ییجا جابه قصد بود

  کنجکاو ارغوان.  نشد فرهان از یخبر هم باز اقامتشان آخر شب

  خواب و بود داریب شب یها مهین تا.  رودیم جاک روز تمام  که بود

  هم خودش و بود فرهان منتظر.  آمد ینم   شیچشمها به

 تمام را زی چ همه که یروز از.  کشدیم انتظار چرا انستدینم
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 شده  هم بدتر شود بهتر حالش و حس آنکه یجا به  بود کرده 

 !  بود

 یرو دیچی پ خودش دور ییپتو و رفت اتاقش تراس سمت به

  سکوت آنقدر.  دوخت اطراف به را چشمش و  نشست یصندل

 بخار به نگاهش.  بشنود را ایدر  یصدا توانستیم که بود برقرار

  پخش هوا یرو و آمد یم رونی ب دهانش از  که  بود یدیسف

 از فرهان اصل ...  دیچرخیم سوال کی و هزار سرش  در.  شدیم

 ییاجد به تیرضا حرف نیاول با چطور ؟ آمد یم  اهم خوشش او

!  آمده  ینم خوشش او از مطمئنا.  رفت هم در شی ابروها ؟ داد

  داشت ادی به که ییجا تا ؟ آمد یم خوشش او از دیبا چرا اصل 

.  کردیم خش یتوب مدام و بود  کلفه شیها  یوراج از شهیهم

 ! بود  انتظار از دور یکم او به داشتن علقه تصور

 را یآهنگ  ودشخ یبرا یلب ریز و کرد رها گرید بار را  نفسش

 : کرد زمزمه

 دونه ینم یز یچ آدم ییجاها هی ییوقتا هی - 

 رومونه  به رو یراه دو ،  چاهه یکی و راه  یکی 
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   یکرد خطر ینیبیم که ینیا از یراض یوقت هی

   یبرگرد خوبه ییجا هی ستین رفتن قصه شهیهم

 نییپا و خورد شر  چشمش از اشک یا قطره  اما چرا دانستینم

 آمده  جوش به  احساساتش آنقدر.  شد متعجب هم خودش.  افتاد

  بود کرده  وقت یک ؟ بود شده  اشک قطره   لشحاص که بود

 ؟  بزند گره  فرهان  با را اتشاحساس

  مرگش چه...  بود داده  حیترج قرار بر را فرار  بزنگاه  سر که او

  آمده  درد به قلبش و شدیم یخال و پر شیچشمها که بود شده 

 ! ؟ بود

.  گرفت را  اشک قطره  بلفاصله و دیکش گونه یرو را دستش

 کدام چیه اصل  ؟ دادیم خرج به  احساسات رهانف یبرا دیبا چرا

  به دیبا چرا!  نداشت هم را ارغوان ی علقه مورد یفاکتورها زا

 ! ؟  خوردیم گره  احساساتش و او

 و دیچرخ سمت همان به سرش.  دیشن را فرهان نیماش یصدا 

.  گذاشت اتاق داخل به قدم و  شد ندبل یصندل یرو از بلفاصله

 .  انداخت تخت یرو  و کرد باز خودش دور از را پتو
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  یکار قرارداد  بود گفته ؟ ردیبگ او از یسراغ امشب داشت امکان

 از داشت امکان.  بود نشده  یخبر  روز چند نیا در اما کنند امضا

 نیا از ارغوان  که البته ؟  باشد شده  منصرف او با کردن کار

 ! کردیم هم  استقبال میتصم

  در سمت  به.  دیشن ار خوردنش هم به و در  شدن باز یصدا

 یقدمها یصدا اما.  چسباند نآ به را گوشش و رفت اتاقش

 یرو و برگشت حوصله یب هم ارغوان و شد دورتر و دور فرهان

  رابطه گونه چی ه که بود نیا تر یمنطق دیشا.  دی کش دراز تختش

 بهتر نطوریا.  باشد نداشته فرهان اب هم یکار ی رابطه یحت یا

  نیب از هم زودگذرش  احساسات نیا.  کند فراموشش توانستیم

 . شد یم فراموش کل به به و رفتیم

  شب نیآخر. نکند فکر یزیچ به کرد یسع و بست را شیپلکها

 و برگشتن یبرا ،  گشتیم بر خانه به فردا.  بود ل یو در اقامتشان

 که انگار اما.  داشت جانیه چهرمنو و آرزو ی دوباره  دنید

 کرده  عادت هم  فرهان دنید و بودن  انجیا به وجودش از یبخش

 نیا با توانستیم چطور.  افتاد دلش به ترس ظهلح کی.  بود

 ؟  کند فراموش  را احساساتش ی همه ریتفاس
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 :  کرد زمزمه و داد  فشار هم یرو شتریب را شیپلکها

 !یش دار یب زود صبح دیبا  فردا  بخواب - 

 . بود فرهان  یدستورها از گری د یکی هم نیا 

  تلش رگید بار.  گردندیم بر تهران  به وقت اول صبح ودب گفته

  نفس.  شد بلند لشیموبا یصدا لحظه همان اما بخوابد کرد

 نام دنید با.  برداشت را لشیموبا .  کرد باز چشم و دیکش یقیعم

 : خواند را غامشیپ . شد زیخ مین تخت یرو فرهان

 . اتاقم تو ایب -

.  شود تند گری د  بار ارغوان قلب  ضربان تا بود یکاف غامیپ همان

 داشت دوست.  بدهد نشان دیبا یعملال عکس چه دانستینم

 یمخالفت نداد اجازه  یکنجکاو  یطرف از اما!  می آ ینم که دیبگو

 :   نوشت شیبرا وجود  نیا با.  کند

 !   خوابمیم دارم -

 دادیم مثبت جواب  حتما بار نی ا.  کند صرارا گری د بار بود دواریام

!   بود شده   مانیپش جوابش  از که ییجا تا ماند منتظر یکم! 

 :  دیغر خودش  با.  بود لی موبا به شمشچ
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 !  ؟ آخه بود کردن ناز وقت الن -

  کلفه. کرد رها  تخت یرو را  لیموبا امدین یجواب یوقت بالخره 

 :  کرد سرزنش را خودش  و نشست

 از الن!   یبد نشون العمل عکس آدم مثل یتونینم جا هی -

 !  بترک یفضول

  چطور دینفهم. ردبپ آن یرو بایتقر  شد باعث لشیموبا یصدا

 . کند باز را غامیپ

 . امیم الن -

 .   بخواب بعدش.  کشهینم طول  شتریب قهیدق ۵ -

 :  نوشت عیسر.  نکرد دیترد بار نیا

 . امیم الن - 

 یلباسها  با را خوابش لباس.  دیپر جا از و کرد ارسال را غامیپ

  ق یعم نفس چند.  رفت اتاق در سمت به و کرد عوض یبهتر

  زی عز اتاق ی بسته در به ینگاه.  شود مسلط خودش به  تا دیکش

.  داشتیم بر قدم آرام.  گرفت شی پ در را ها پله ریمس و انداخت

 وقت رو مچش  و بپرد خواب از زیعز که بود یوقت از ترسش
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  تنش به مو هم فکرش از یحت!  ردیبگ فرهان اتاق به تنرف

  را فرهان یاصد.  ماند منتظر و زد در به یا تقه !   شدیم استر

 : دیشن

 !  تو ایب -

  به پشت فرهان. شد وارد و چرخاند را در ی ره یدستگ بلفاصله 

  بود رونیب به نگاهش  و ستاده یا  اتاقش قدی ی پنجره  به رو و در

  به.  بچرخد عقب به نداد زحمت خودش به یحت  ارغوان ورود با. 

 مهین یفضا.   ستادیا در کنار همان ارغوان.  بود انده م حال همان

. ندیبب را جا همه نتواند یخوب به شدیم باعث  اتاق کیتار

 :  آمد حرف به و دی کش هم  در را شی ابروها

 ؟ یداشت  کار باهام -

 :  گفت گردد بر آنکه بدون هم باز 

 ! نیبش -

 :زد لب ارغوان.  بود داده   دستور هم زبا

 !  راحتم -

 : گفت  گذرا ینگاه با و دی چرخ سمتش  به بار نیا فرهان
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 ! یبکش عقب خودتو ستین یازین!  ندارم باهات یکار - 

 یرو.  ستیفرار او از چقدر که  بدهد نشان نداشت الیخ ارغوان

 .  نشست اتاق یها یراحت از یکی

 . شنومیم -

  و کرد حرکت ارغوان یرو به رو مبل سمت به رامآ آرام فرهان 

.  شدیم ده ید یراحت مبل دو مقابل یکوچک زیم.  نشست بالخره 

 :  گرفت ارغوان سمت به را  بود زیم یرو که  یخودکار فرهان

 ! کن امضا.  دمونهی جد قرارداد -

 زیم یرو یها  برگه به یگرید نگاه  و خودکار به  ینگاه ارغوان

 یمنتف زیچ همه دیبگو و کند مخالفت  تا کرد زبا  دهان و انداخت

  کار خود سمت به شیانگشتها چرا دینفهم اما ! است شده 

  به را ها برگه فرهان بار نی ا و گرفت را خودکار.  شد لیمتما

 سمتش 

 .   گرفت

  کنم؟ امضا نخونده  که یندار انتظار -
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 هک یحال در.  انداخت پا یرو پا  و داد مبل به را اش هیتک فرهان

 :  گفت آورد یم در بی ج از را مقابلش

 !  بخون ستین یا عجله -

  او هنوز که  ارغوان گاه ن به توجه یب و داد لیموبا  به را نگاهش

 ارغوان.  نداختین سمتش به هم ینگاه مین یحت کردیم دنبال را

  برگه به را نگاهش بالخره  و  دیکش هم در ابرو هی ثان چند از بعد

  را قرارداد  خواندن راحت ی اجازه  او به اتاق کم نور.  داد ها

 کن خرد اعصاب و کم نور و فرهان یتوجه  یب  از کلفه.  دادینم

 :  غرید اقات

 . اتاقم تو رمیم!  خوند ی زیچ شهینم کهیتار یلیخ نجایا -

 : گفت  فرهان  که شود بلند  جا از خواست

 !  نی بش جا نیهم - 

  همه آنکه محض هب.  رفت اتاق چراغ سمت به و شد بلند جا از

  به را نگاهش و  ستنش  شیجا سر  تر راحت ارغوان شد روشن جا

 مقابل و  گشت بر گرید ارب فرهان.  دوخت  مقابلش ی برگه

 ارغوان.  دوخت  لیموبا به را  نگاهش هم باز.  نشست ارغوان
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 یتوجه  کردیم یسع.  بود گذاشته  خواندن یرو  را تمرکزش تمام

 ! باشد  نداشته فرهان به

 فانهمنص آنقدر زیچ همه.  خواند بار چند را داد قرار  بند هب بند 

 و لتیتعط فکر به یحت.  گذاشتینم یمخالفت ی جا یحت که بود

  به توانستیم را جمعه و پنجشنبه.  بود هم  ارغوان استراحت

 مبلغ یحت.  بماند ل یو در را هفته ی هیبق  و گردد بر تهران

  که انگار!   بود ظارشانت حد از شتریب نظرش به  هم یشنهادیپ

 .   بدهد را او به مخالفت ی اجازه  نداشت الیخ

  به برگه نیا یامضا.  اشتد نگه داد قرار یرو را  دستش ارغوان

 کردیم حکم عقل...  دادینم را  فرهان از گرفتن کناره  ی اجازه  او

 از که یافکار  به توجه یب  شیدستها اما کند فکر  شتریب که

  یپا شیامضا  طرح و کرد ت حرک برگه یرو  گذشتیم سرش

 به  قرارداد

 ! دبو کار انیپا یمعن

  سرش.  کرد  رها برگه یرو را  خودکار و فرستاد  رونیب را  نفسش

 زمزمه حال همان در.  انداخت فرهان به ینگاه و آورد بال  را

 : کرد
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 کردم امضا -

 :  گفت و گذاشت کنار را  لشیموبا  فرهان

 ؟  ستین یسوال -

 ! نه-

 .  شهیم شروع کارت گهید هفته کی -

 .  باشه -

  دور آرزو از  توانستیم.  بود گرفته  را وجودش ناشناخته یرس

  یزندگ تمام آرزو اما داشت  عادت منوچهر از یردو به ؟ بماند

  به را آن از نسخه کی و برداشت را ها  برگه فرهان!   بود اش

 .  گرفت ارغوان سمت

 .   توئه یبرا نیا -

 : گفت و شد بلند  جا از فرهان.  گرفت را برگه حوصله یب ارغوان

 !  یبر یتونیم -



 

1570 
 

 مهرسا .  مسلخ

 جا از وجود نیا با.  داشت یشتر یب زیچ انتظار ارغوان ؟ همین 

 و نشست ره یدستگ یرو دستش.  رفت در سمت  به و شد بلند

 :  گفت کند بازش آنکه از قبل

 یباش نجایا توام قراره !  نشد زده  تو حضور از یحرف  قرارداد تو -

  ؟ نه ای

 و داختان  کشو داخل را برگه و انداخت او به ینگاه  می ن فرهان

 : گفت

 ؟ نباشم  ای باشم کنهیم فرق برات - 

  بودنش از.  کندیم خوشحالش یجواب چه دانستی نم ارغوان 

  نفس  تر راحت نبود یوقت  ؟ نبودنش از ای  شدیم خوشحال

 دیکشیم

 و داختان بال  شانه!   بود تر خوشحال  که انگار بود که یوقت و

 :  داد جواب

 !  نه ای تنهام ل یو تو که  بدونم خوامیم -

  در.  کرد قلب هنیس یرو را شیدستها و ستادیا صاف فرهان 

 : داد جواب  حال همان
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 مستقر نجایا دی جد کادر نجایا یبرس نکهیا از  قبل روز دو - 

 !  خدمه هی و نگهبان هی ،  آشپز هی.  شنیم

 :  انداخت بال  ابرو ارغوان

 …  تونمیم من.  ستین کارا نیا به یازین -

 و دستت بسپرم رو ل یو هی ندارم الیخ!  ستی ن وت خاطر به - 

 !  مبر

 : شد تمام  گران  ارغوان یبرا حرف نیا 

 ؟ یندار  اعتماد بهم -

  البته.  بدهد را  جوابش نداشت الیخ.  کرد نگاهش ق یدق فرهان 

.  بود کرده  تماداع او به یکس  هر از شتریب.  داشت اعتماد که

  حماقت به هی شب یزیچ!  بود متعجب  اعتماد نی ا از هم خودش

 او بود شده  حاضر ؟ شناختیم را او که بود ماه  چند مگر.  ماندیم

 یخودکش به هیشب یزیچ.  بده  راه  اش یخصوص یزندگ به را

 در اش یزندگ  از سر و شود  تر  کینزد یکم بود  یکاف.  ماندیم

 !   کند نابود حرکت کی با را او توانست یم.  اوردیب

 : آمد حرف  به گرید بار نارغوا شد یطولن که سکوتش
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 .  ینکن اعتماد که یدار حق  دیشا!  ستین مهم - 

 : داد  جواب و دی کش هم در ابرو فرهان

  ؟ اره یب سرت ییبل و ادیب یکی یترس ینم!  اعتماد -

 :  داد  ادامه فرهان.  کرد سکوت  ارغوان

 ؟ یچ دزد از ،  ییتنها و سکوت از ؟ یترسینم ؟ یچ تنها از -

 !  کنم مرخص رو هیبق تونمیم یترسینم اگه

  توانسته یخوب به فرهان یحرفها که انگار . کرد سکوت ارغوان 

  فرهان نداشتن ای داشتن اعتماد بحث که یجور  بترساند را او بود

 !  بود رفته ادشی از کل به

 ! یممنون  ازم کردم استخدام که ییآدما خاطر به کنم فکر -

 : کرد زمزمه حرص پر و آمد خود به ارغوان 

 ! یراض خود از - 

  چرخاند را در ی  ره یدستگ ارغوان!  تگرف ده ینشن و دی شن فرهان 

 : گفت و
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 یبرا تی نگران و باشه ونی م در خودت منفعت یپا یوقت -

  تشکر به یازین پس یکنیم استخدام آدم که معلومه باشه لتیو

 مییتنها و من  خاطر به انگار که نده  نشون یجور !  یندار من

 یدار

 !  یکنیم استخدام رو یکس

 را ها پله.  رفت رونیب اتاق از یکلم نگفت بدون و کرد باز را در

  هم به تازه  را اش رابطه که یکس یبرا.  رفت نییپا حرص پر

 کدام ؟ دادیم بیفر را خودش چرا!  بود آرام حد از شیب زده 

 .  نبود هم یا علقه نشانیب یحت ؟ رابطه

* * * * * * * * * * * * * * * 

 و یخستگ ی بهانه به زی عز.  کردند ترک را ل یو زود صبح

 یرو راحت  الیخ با تا کرد  عوض ارغوان با را  شی جا کمردرد

  نشسته فرهان  کنار درست  ارغوان حال .  بخوابد عقب یصندل

 اما ببرد را تلذ تینها شی اهایرو نیماش از  توانستیم.  بود

 .  دادینم او به را اجازه  نیا اش یذهن یها یریدرگ
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.  بود خواب غرق زیعز ،  انداخت عقب به نهیآ  از ینگاه فرهان

  و بود نشسته کنارش.  رفت ارغوان  سمت به و دی چرخ نگاهش

 از که کردیم  باور دیبا.  داشتی برنم اش یکنار ی پنجره  از چشم

 تمام را زیچ همه یناگهان آنقدر  نیهم یبرا ؟ دیآ ینم خوشش او

 کرد؟ 

 سر زنگ دنیشن با ارغوان.  زد  زنگ  لشیموبا دار و ری گ نیا در

 لحظه همان.  کرد ریغافلگ را فرهان نگاه  و  چرخاند عقب به

.  دیکش رونیب بیج از را لش یموبا و دی دزد او از نگاه  فرهان

 :  کرد برقرار را تماس بلفاصله.  افتاد ینبو نام به نگاهش

 !  بگو -

.  داد رونیب به و گرفت فرهان از گرید بار را نگاهش ارغوان

 : د ی رس فرهان گوش به ینبو یصدا

  ؟ نشدم مزاحم که موقع بد.  آقا سلم - 

 : گفت و برد گوش  داخل را اش  یهندزفر فرهان

  ؟ شده  یچ.  سلم -
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  کنم صحبت خوامیم بودم ده ی د نایدورب از که ی لمیف مورد در -

 ؟ هست انشامک.

  دنبال.  شد زی ت تهناخواس ارغوان گوش؟یکرد دایپ یزیچ.  آره  -

 : گفت و فرستاد نروی ب را نفسش ینبو ؟ بود یزیچ چه

  می تونست اما  بود کیتار یلیخ یعنی.  ستین واضح ادیز لمیف - 

  نیدورب یتو که یزن یمانتو رنگ.  میکن تر واضح کمی و ری تصو

 .  هیآب می دید

 ..  بود ده ینپوش ینگر  نیهمچ یکس -

 هر.  نبوده  مهمونا  از که میشد مطمئن نیهم یبرا...  قایدق -

 .  بوده  ساختمون یتو  ای مده او رونیب از ای بوده  یکس

  ینبو.  رفت هم در قبل از شتری ب شی ابروها.  کرد سکوت فرهان

 : کرد اضافه

  که ستین مشخص  کامل هم اندامش یحت.  هی ک گفت شهینم

 و لباس از یبخش هی فقط.  داد صی تشخ  اون یرو از بشه

 . مشخصه- دستش

 ؟ نداره  یا گهید ی نشونه - 
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 صی تشخ ینجوریا یعنی.  دستشه نددستب هی کنمیم فکر فقط - 

 . میداد

   ؟ هیچجور -

 لله گل مثل ...  باشه گل به هی شب دیشا.  ستین  مشخص ادیز -

 ! 

 فرهان . نبود مطمئن شیها ده ید از کدام چی ه مورد در ینبو

 :  گفت کلفه

 ؟ یبد لمی تحو  فیاراج و دی ایب که دادم وقت بهت همه نیا -

 ! کن ق یتحق یحساب  درست برو

  از ارغوان که  یحد تا.  شد معمول حد از تر بلند یکم شیصدا

  ده ینپر خواب  از شود مطمئن تا انداخت زی عز به ینگاه و دیپر جا

  به را نگاهش و شد راحت الشیخ دی د خواب غرق  را او یوقت. 

.   بود کرده  قطع یگرید حرف بدون را تماس.  دوخت فرهان

 چیه.  نبوده  او صحبتش طرف که کردیم شکر را خدا ارغوان

  نظرش به!   کند هضم را خشم از حجم نیا بود  نتوانسته وقت

  ترسناک خشمش هم آنقدر.  شدیم یعصبان حد از شی ب فرهان
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  نیا ناچار به اما!  باشد اطرافش تیعصبان وقت نخواهد که بود

  را خشمش تا  کند سکوت داد  حیترج.  بود افتاده  ریگ  کنارش بار

 !  نکند یخال او سر بر

 یکس چه.  کرد قفل فرمان دور  تر محکم را شی دستها فرهان 

  و بشکند را در قفل ،  شود اش خانه وارد راحت آنقدر  بود توانسته

 ندیبب را او یکس آنکه بدون هم باز و کند رو  و ریز  را لشیوسا

  نیا ریغ در.   بود شیهاآدم از یکی حتما.  کرد فکر  یکم! ؟ برود

  دایپ را خانه به ورود ی جازه ا مطمئنا بود که  یکس هر صورت

!   کردینم آمد  و رفت اش خانه  در یزن ارغوان جز به اما.  کردینم

  یحت که بود مطمئن ارغوان از آنقدر .  دی کش شی موها به یدست

 !  نرفت وا سمت به فکرش

  خسته ارغوان تینها در تا شد برقرار سکوت نشانیب گرید یکم

 :  مدآ حرف به نی ماش سکوت و نشستن جا کی از

  حرف یکس با یدار اجیاحت که یکن فکر نیا به شده  حال  تا -

 ؟یبزن

 به بود رشیگ در ذهن خاطر به که هم در ی ابروها با فرهان

 :آمد حرف
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 ؟  یحرف جور چه ؟ یچ یعنی -

  به نگاهش که یحال در و دی چرخ فرهان سمت   به ارغوان 

 : گفت بود ره یخ او تصور

 ...  ورمشا ای...  روانشناس هی مثل  -

 ! ؟ مثل  یچ که -

 :   داد جواب و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش ارغوان

 هی  با اگه دیشا.  عجیبه خشم همه نیا.  یشیم یعصبان یلیخ -

 … یکن صحبت مشاور

 : گرفت شدت  تشیعصبان وضوح  به فرهان 

 !  نکن یفضول ه ندار ربط بهت که یزیچ تو -

 نظر از.  کند ینینش عقب نداشت الیخ اما شد ناراحت ارغوان

 . برد یم رنج یزیچ از  که انگار.  نبود نرمال  فرهان ش

  به یبتون تا کنه  تیعصبان که یگردیم یزیچ دنبال مدام انگار -

 .  ی بزن داد خاطرش
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  زد،  زل  مقابلش به کرده   گره  یابروها با. نزد یحرف فرهان

 : کرد  استفاده  فرصت نیا  زا ارغوان

 … و یعصبان و اخمو نقدریهم ؟ یبود ینجوریا یبچگ از - 

  فرهان نیخشمگ یچشمها شود کامل اش جمله نکهیا از قبل 

 به را اش ه یتک و دیکش عقب  را خودش یکم.  کرد  رشیغافلگ

  ارغوان همان  به دوباره  که کرد فکر فرهان.  داد نیماش در

  و ضرب چیه با یهمان.  است  شده  لی تبد یقبل  کن خرد اعصاب

 را نشانیب ی فاصله نکهیا مگر بست را دهانش  شدینم یزور

 بر یکلم نتواند که کردیم ری اس یجور را دهانش و داشتیبرم

 !  اوردیب زبان

  ودب  ادیز آنقدر خشمش اما رفت نیی پا ارغوان یلبها تا نگاهش

 فاصلهبل .  شود صورتش به ره یخ آن از شتری ب نداد اجازه  که

  یشرویپ گرید  بار ارغوان.  دوخت مقابل ی شهی ش  به را نگاهش

 : کرد

 اگه مثل !  جرمه  دنی پرس سوال انگار یکنیم نگاه  یجور هی -

 نگاه  با نداره  امکان بپرسه سوال من یبچگ مورد در یکی

 !  بترسونمش
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  ؟ یبمون ساکت  تهران میسبر یوقت تا یتونیم - 

 نکهیا از یعصبان و بود ده ش  شکسته در ریگ   در فرهان ذهن

  که بود ییروزها آن از اما ارغوان!  ردیبگ زن آن از یرد تواندینم

  ردیبگ را فرهان جان تا  بدهد خرج به سماجت آنقدر  داشت الیخ

.  کرد جا جابه  سر یرو را شالش و داد یتکان را  دستش ارغوان! 

 یفیخف تکان دستبندش به شده  زیآو ی زنگوله  دستش رکتح با

  به ارغوان.  کرد جلب یا  هیثان یبرا را فرهان توجه و ردخو

 : آمد حرف

 !  بدم گوش آهنگ یبذار که یشرط به.  تونمیم -

 ارغوان.  کرد  سکوت و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش فرهان

 نیب از ینگآه  بلفاصله و نشاند لب یرو سکوت نیا از یلبخند

 یشانیپ ی رو را فرهان. کرد انتخاب اش علقه مورد ستیل

.  زدیم حرف  او با دیاب ؟ رفتیم اریخشا سراغ د یبا.  بود گذاشته

 نیا.  نبود یکاف  شی برا قبل ی دفعه.  ترساندیم را او یجور دیبا

  حرف نطوریا  دیشا!   شدیم گلوله به لی تبد نشانیب کلم دیبا بار

  از را او بود پخش حال در که ی آهنگ یصدا! دیفهمیم را فرهان

 :آورد رونیب الیخ و فکر
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 داره  یزندگ چشمات که ،  هست نگاهت تو یحرف چه

 داره  یتازگ ،  کنارت یتکرار یایدن نیا که

  با نگاهش تا داد اش یکنار ی پنجره  به را  نگاهش ارغوان 

  از.  بود ریدلگ.  فرستاد رونیب را  نفسش.  نکند دا یپ یتلق فرهان

 فقط.  خواهدی م چه دانستینم هم خودش.  فرهان از و خودش

 کمتر و شود تر اخلق خوش فرهان لحظه آن دادیم حیترج

 تینها در و  باشد تر مهربان  او با هم یکم دی شا باشد ترسناک

  را کردن تمام یلعنت شنهادی پ آن خودش و باشند هم کنار هم

  بود شده  مانی پش اما کند اعتراف خودش به بود سخت! بود نداده 

  همه کردن تمام  از دیدینم را فرهان  تیعصبان که یوقت تا البته. 

  شکر را خدا و ندیبب را خشمش بود یکاف.  شدیم مانیپش زیچ

 !  است گرفته فاصله او از که کند

  شهیم تیوونگی د همه بودن عشق   میتسل جا هی

 شه یم تیزندگ تموم ،  یکردی نم فکر که یکس

 دادمینم دل که من به ،  یداد نم به ییایدن چه

   افتادم ادشی تو با  که ،  بود گم دلم توو یعشق چه
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 دیشا.  کردیم حفظ که انگار را آهنگ ی کلمه به کلمه فرهان

  فکر ارغوان به.  بود شده  حالش وصف آهنگ نی ا الشیخ به هم

!   داشت خودش ی قهیسل و افکار  با که یفاحش تفاوت و کردیم

  از انقدر که شد چه ؟ کرد باز جا اش یزندگ در که شد چه

  به ابد تا خواستیم دلش که بود افتاده  نشجا به حرص نبودنش

  دیشا!  است ن یخشمگ حد چه  تا ندهد نشان و ندک یمحل یب او

 مانده  هوا یرو ی رابطه نیا به یلعنت ی شکسته در آن از شتریب

  انفره اما بود شده  تمام زیچ  همه ارغوان نظر از!  کردیم فکر

  خودش هک کرد یم قبول را زیچ همه یوقت.  نداشت قبول را نیا

 !  برود ارغوان بدهد اجازه  و شده  تمام کند اعلم

  سمتش به ارغوان شد باعث که بود یآنقدر فرهان نگاه  ینیسنگ

  دراز دست فرهان   بود یکاف.  شد ره یخ هم به  نگاهشان بچرخد

  که دی بگو بود یفکا.  کند اش یزندگ بند ابد تا را دخترک و کند

  نزد یحرف! نخورد تکان شیالبه  اما!  دهدینم رفتن ی اجازه  او به

 مقابلش ی  شهیش به ره یخ و گرفت  ارغوان از نگاه  که بود او و

  پرستو مطمئنا.  گذراند نظر از را فرهان رخ مین  اما ارغوان.  ماند

 ! داد یم او به را بزرگ احمق  لقب مشیتصم خاطر به
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 مقابل ی شهی ش به و گرفت فرهان از نگاه  یسخت به و مکث با

 یبرا دیشا.  فرستاد  رونیب افسوس پر را فسشن.  دوخت چشم

  بود بار نیآخر یبرا.  بودند نشسته هم کنار که بود بار  نیآخر

 تمام نشانیب  زیچ همه.  ندیبنش توانستیم یصندل نیا یرو که

  به غوانار گرید ی هفته کی.   بود جدا هم از راهشان و بود شده 

 انیپا تا نامطمئ.  ماندیم تهران هم فرهان و گشتیبرم ویل 

  کی!  ندیبب را او بتواند که آمد یم شیپ یتیموقع  کمتر کارش

  نگاهش از شدیم ناگفته.  گرفت فکر نی ا  از قلبش لحظه

  فرهان سمت  به را شیچشمها گرید بار.  خواند  را یمانیپش

 یجور.  داشت یتندتر تمیر ی بعد آهنگ.  ماند منتظر و گرداند

 کردیم یسع ارغوان.  برود هم در فرهان یابروها شد باعث که

 دینبا چرا و گرفته فاصله او از چرا که کند تکرار  خودش با

  نیا به بیعج  یکشش ذهنش ی  گوشه هنوز اما.  باشد کشینزد

 !  کردیم احساس مرد

  به را شیچشمها یا هیثان ی اندازه  به و چرخاند سر فرهان

 :  گفت و دوخت ارغوان  یهاچشم

 !  کن کم  نویا یصدا -
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 :  گفت و  کرد کم را صدا بلفاصله ارغوان

  ؟ بگم یزیچ هی فقط شهیم اما بمونم ساکت دادم قول دونمیم -

.  دارد اجیاحت ارغوان زدن حرف به کردیم  احساس فرهان

  اعصاب یاضاف یصدا نیا که  بکند هم را فکرش توانستینم

 او از که یا لحظه یحت!  باشد  نداشته اش یدگزن   در را کن خرد

 یرو به اما.  بود شده  مانی پش هم بماند ساکت دبو خواسته

 :گفت و اوردین خودش

 !   باشه کوتاه  -

 لب یرو یلبخند.  باشد داده  ارغوان  به یا دوباره  جان که انگار

  آنقدرها لبخند نیا پشت دانستندیم دو هر که ییآنها از.  نشاند

 !  ستین یحال خوش  حس هم

 یداد راه  ات  خونه تو و یکرد  استخدام منو نکهیا از یمونیپش -

  ؟

  نیا چرا که بپرسد داشت ستدو.  چرخاند سمتش به سر فرهان

 نظر از را ارغوان صورت و شد نگاه تماما اما ؟  پرسدیم را سوال

 چه دیبا دانستینم که انگار.  کرد مکث یا هی ثان چند.  گذراند
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  یرو ناخواسته افکارش و نشود رو دلش دست هک بدهد یجواب

 قلب اراده  یب  ارغوان منتظر و  یعسل نگاه !  نشوند یجار زبانش

  گرم تنش تمام که انگار.  کرد وادار جانیه به را اش تهبس خی

  سکوت ارغوان .  دنشیکش آغوش در یبرا تاب یب و شدیم

 : شکست را نشانیب

 ستین یازین یبگ تراح یتون یم یمونیپش استخدامم از اگه -

 . یکن ملحظه

 یزیچ کردیم تلش  هم او انگار بود نشسته لبش یرو یلبخند

!   چرا دانستینم هم خودش و بود نیگغم قایعم.  ندهد بروز

 !  کرد ینم درک را بودنش نیغمگ حال  و بود ییجدا  به مشیتصم

 !   ستمی ن مونیپش نه -

 !؟ واقعا -

 و سر اونجا بود مهم امبر.   میراض تیطراح و ساختمون از - 

 .  ره یبگ سامون

 ! آها -
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  فرهان  از را  جواب نیا انتظار.  بود رفته هم در شی ابروها 

 .  تنداش

  تلش فرهان راه  تمام.  دوخت کنارش ی شهی ش  به را نگاهش

  کند باز هم از  را همش در یابروها  تا  بزند یگرید حرف تا کرد

 آن از ییصدا و شدیم بسته و باز هدف یب شیلبها فقط اما

  باشد کرده  لج  که ارانگ ریمس  تمام هم ارغوان.  آمد ینم رونیب

 . بود مانده  ره یخ  رونیب به و گرفته او از را نگاهش

 با.  بود  گذاشته شیپا یرو و کرده  مشت را  دستش فرهان 

  سخت  شیبرا احساسات ختنی ر رونیب اما رفتیم کلنجار خودش

 رفتن کلنجار  نیا برسند انتهر  به یوقت تا!  بود ممکن کار نیتر

 را ارغوان و زدیم  حرف نفس کی و ه شد داریب زی عز.  داشت ادامه

  شیحرفها به دل خلق  کج فرهان  اما.  بود گرفته  حرف به هم

.  داشت نگه را نیماش ارغوان ی خانه مقابل ت ینها در.  دادینم

  تا شد اده ی پ زودتر فرهان و  دندیبوس را گریکدی ارغوان و زیعز

  شی ابروها هم هنوز. اوردیب رونیب نیماش از را  ارغوان نچمدا

  و شودیم کنده  بدنش از یبخش کردیم احساس.  بود خورده  گره 

  نیماش از ارغوان.  ندینشیم جانش به ییجدا نی ا درد رحمانه یب
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  مقابل دو هر  و گذاشت  شیپا مقابل را چمدان فرهان .  شد اده یپ

 اخلق خوش که نقدرهما کرد یسع ارغوان.  ستادندیا نیماش

 یخداحافظ رو خوش هم رهمانقد گذاشته فرهان ی خانه به قدم

 :  گفت و نشاند لب یرو یلبخند.  کند

 و داره  ادامه  مونیهمکار بازم اما نمتیبب  بتونم  کمتر کنم فکر -

 . ینش مونیپش بازم که کنمیم رو تلشم تمام من

 تینها در و داد تکان سر.  دیکش گردنش پشت به  یدست فرهان 

 : کرد باز لب

 …  خوبه -

.  شد دی ناام هم باز داشت یشتریب فحر انتظار  که ارغوان 

 :  گفت  و دفرستا  رونیب را  نفسش

 .  خداحافظ.  رمیم من.  منتظره  زی عز گهید خب -

 مخالف جهت دیکشیم نی زم یرو را چمدانش که همانطور

 را شیصدا  که بود نرفته قدم چند هنوز. کرد  انتخاب را فرهان

 :  دیشن

 !   ارغوان -
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.  شد حبس ارغوان  ی نهیس در نفس.  بود کرده   شیصدا محکم

.  دوخت او به را منتظرش یچشمها و چرخاند سمتش به سر

 که کرد آماده  را خودش و فرستاد رونیب را نفسش هم فرهان

  افکارش انگار که شد چه دینفهم اما اوردیب زبان بر را ها ناگفته

  که ارغوان.  نشست  ینم زبانش یرو کلم.  ندد یرس بست بن به

 :  گفت دید را  دشیترد و مکث

  ؟ یبگ یخواست یم یزیچ -

  ابرو داشت گفتن از که یضعف تمام  خاطر به. وردخ یتکان فرهان

 :  دیغر و  دیکش هم در را

 و کنهیم هماهنگ باهات رفتن یبرا.  باش ینبو زنگ منتظر -

 . دنبالت فرستهیم نیماش

 :  گفت بلفاصله.  نداد نشان یزیچ اما!  رفت او ارغوان

 !   باشه -

.   شتگذا  خانه به قدم و شد دور او از اضافه یا کلمه بدون

 ی رفته ریمس به و کرد قلب گردن پشت را دستش  دو فرهان

 یجسم به و فرستاد رونیب کلفه  را نفسش.   شد ره یخ ارغوان
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 حرکت نیماش  سمت به و دیچرخ.  زد لگد نیزم یرو یفرض

  هم  در ابرو ردک  یسع.  کرد ترش کلفه زیعز کنجکاو نگاه . کرد

 اخم و تیعصبان اما!   کند جوابش و سوال نتواند زیعز تا بکشد

 !  شدی نم زیعز مانع

 ؟  بود تا دو شما  نیب یخبر په واقعا ای کنمیم اشتباه  من نمیبب -

 و عقب به ینگاه نهیآ از فرهان.  بود مشکوک شی صدا لحن

 و انداخت کردیم نگاهش ها کارآگاه  مثل و زده  هیتک که زیعز

 :داد جواب

 ؟  باشه نمونیب یخبر چه -

 ! جان پسر بگو تو -

 !   نیهم فقط بود یسیرئ و کارمند ی رابطه هی - 

 تا یکرد دنبالش که دمید.  بود نشده  ریس ازش هنوز چشمات -

 !   رفت یوقت

 .  خودم خونه برمتیم امشب -

 :  گفت عیسر  زیعز .  بود کرده  منحرف را بحث

 .  ودمخ ی خونه برسون منو نه -
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 .  باش من ی  خونه امشبو ؟ داره  یفرق چه - 

 !   امیم خونتم ریبگ زن.  هشینم -

 .   رفت هم در فرهان یابروها

 . خودت ی خونه رسونمتیم باشه -

 :  آمد حرف به زیعز

 که کنهیم کاریچ پسره  نیا نمیبب برم.  دمیند شبه چند ماهانو -

 !  ره یگینم مادرش  از خبر هی

 : گفت و زد لبخند یزرنگ با زیعز . نزد یحرف فرهان

  عوض بحثو یاومد حرفم تو  که دمینفهم نکن فکر یراست - 

  من واسه هم  یلومتریک صد از بره  دلش که یکس  یول!  ایکرد

 !   مادر قلبم به یدیچسب.  یجونم گهید که تو.  مشخصه

  فرهان رفتار و نگاه  از که یعشق سح نیا از  سرخوش  زیعز

 یصندل به را اش هیتک راحت ال یخ با و زد لبخند بود شده  متوجه

  به  را زیعز حوصله یب فرهان.  دوخت رونیب به را نگاهش و داد

 .  برد اش خانه در پشت تا را  چمدانش و رساند نهیتهم ی خانه
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  کهآن از قبل ،  نداشت را خانه یاعضا و نهیتهم  دنید ی حوصله

 خانه سمت  به و شد نیماش  سوار  شود حضورش متوجه یکس

 کرده  تعاد که انگار.  گرفت دلش باغ خانه به ورود  با.  راند اش

!  بشنود را ش ی دردسرها خبر  و ندیبب آنجا را ارغوان روز هر بود

 خم سر شی برا هم ینبو. کرد سلم و ستادیا دنش ی د با فرخنده 

 ؟ ردیبگ آرام توانستینم چرا اما بود قبل مثل زیچ همه. کرد

 ! بود کم یلعنت باغ خانه نیا در یزیچ

******************* 

  چیپ سوال از و کرده  باز ا ر چمدانش که شدیم یساعت کی

 گشتیم یراه دنبال.  بود شده  خلص منوچهر  و آرزو یکردنها

 منتظر دیبا کردیم احساس اما بدهد آنها به را کردنش کار خبر تا

.  داشت  وقت گفتن یبرا  هفته کی.  باشد درست ی لحظه

  یرو و شد اتاقش وارد بالخره  که بود بش ۱۲ کینزد  ساعت

  را نفسش و بست یا لحظه را شیشمهاچ.   دیکش دراز تخت

.  بود افتاده  جانش به یدلتنگ حس لحظه همان  از.  کرد رها آرام

 یبرا یحت ،  دوستانش ی  هیبق و پرستو ،  منوچهر آرزو،  یبرا

 ! فرهان  یبرا شتریب  همه  از ! سوگل
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 به بلفاصله.  آمد شیبرا یغامیپ که بود التی خ و فکر نیا در 

 نداشت الیخ.  کرد قطع را شیداص و برداشت زیخ سمتش

 صفحه یرو فرهان  نام به نگاهش. کند داریب را آرزو و منوچهر

  و نشست تخت یرو شد،  گرد   تعجب از شیچشمها.  افتاد

 :کرد باز را غامیپ بلفاصله.کرد  تیهدا شگو پشت به را شی موها

 !  بدم جواب سوالت به درست نتونستم من -

  و نشست صاف تخت یور.  کردیم گرما  احساس ارغوان 

  دی با دانستینم.  خواند گرید بار کی.  داد لشیموبا  به را نگاهش

 یغامیپ شب  از ساعت نیا نداشت انتظار اصل .  بدهد یجواب چه

  و نشست لیموبا  بوردیک ی رو شیانگشتها!   ردیبگ فرهان از

 :  کرد تابپ

 ؟ سوال مکدو -

  اش شانه یرو  شده  رها یموها به یدست.  کرد ارسال شیبرا 

 یب. کرد شانی جا جابه سرش گرید سمت به ی سمت از و دیکش

 و زدیم گره  ش یموها  تار به تار یل  لبه را شی انگشتها هدف

  و آمد سر  به تظارشان بالخره .  داشتیبرنم لش یموبا از چشم

 :  رسید غامشیپ جواب
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 . نه ای کردنت  استخدام از  مونمیپش که -

 یتونیم ؟ یمونیپش که یگب و یکن  عوض رو جوابت یخوایم -

 .  شمینم ناراحت من یباش  صادق باهام

 :  داد جواب بعد هیثان چند

 بهت نکهیا  از مونمیپش...  بدم رو جوابت گهی د جور هی بذار -

 . یبد لی تحو بهم رو ساختمون اون کم زمان تو  که آوردم فشار

  را فرهان ی جمله.  شد خشک بوردیک یرو ارغوان یهاانگشت 

  بود نوشته که یزیچ یمعنا از یدرک که انگار اما  خواند و خواند

 :آمد  شیبرا یگری د غامیپ!  نداشت

 ! ندادم بهت تهران  تو یکار هی  که مونمیپش - 

 : آمد یبعد غامیپ بعد هیثان چند

 .. نکردم اعتماد بهت اول از نکهیا از مونمیپش -

  لبخندش و  نشست هم یرو شیلبها.  رفت وا ارغوان صورت 

 هم هنوز ؟ بود یاعتماد مورد آدم  ارغوان واقعا.  شد جمع اره کبی

 . کردیم وجدان عذاب احساس اطیح ته اتاق آن کاو و کند از
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  دیشا کردیم رفک.  دیترسیم فرهان دنیفهم  فکر از هم هنوز

  توانستیم آنوقت!  دنباش  شیبرا یخاص زیچ کلبه آن هم آنقدرها

 ! کند  اعتماد هنوز و ببخشد را او

 :  بست نقش صفحه یرو یغامیپ گرید بار 

 خونه دم که  موقع همون رو نایا ی همه نکهیا از مونمیپش - 

 .نگفتم بهت کردم ادتیپ

  کردن اعتراف ؟ حرفها نیا و فرهان.  بود شده  تند   قلبش ضربان

  نوشته را نهایا تمام خودش که  داشت شک!  آمد ینم او به اصل 

  خورد تکان ش یانگشتها.  دبو  شده  گرم  تنش وجود نیا با.  باشد

 :  نوشت شیبرا و

 ! ؟ دتشی دزد ازت یکس  ای خودته  دست تیگوش -

 : آمد  جواب بلفاصله 

 !  خودمه  دست می گوش - 

 !   یشد ب یعج کمی امشب . بشه باورم که بده  نشونه هی -

 !  یکن چک مویگوش  خودت و نییپا یایب چطوره  -
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  بود آمده  نجای ا تا !؟ بود نجایا. زد  خشکش خواند  را غامشیپ یوقت

  کرد دایپ راه  اتاقش  به سرما.  کرد  باز را پنجره  و  شد بلند جا از ؟

 شانه یرو حالتش  خوش یموها.  نداشت یت یاهم شیبرا اما

 لکسوس.  آورد رونیب شدیم که ییجا تا را سرش و ختیر

 مانده  کم قلبش.  دید شان خانه کی زدن درست را یرنگ یمشک

.  بود شده  سست شیپا و دست.  تدفیب رونیب نهیس از بود

.  گذاشت قلبش یرو را دستش اراده  یب و کرد  حبس را  نفسش

 :  کرد زمزمه

 ...  نباشه اون دیشا -

 محله از سر یگرید یمشک لکسوس داشت احتمال چقدر مگر

  را او که داد  نشان و زد غچرا شی برا فرهان! ؟ اوردیب در آنها ی

 ی فاصله.   بود شده  رکدخت یموها محو نگاهش.  است ده ید

 بار نیا.  ندیبب  را او نتواند که نبود  یآنقدر کوچه تا دوم ی طبقه

 داد جواب بلفاصله.  دیلرز ارغوان لیموبا.  گرفت را اش شماره 

 : دی شن را فرهان  یصدا دیبگو یز یچ آنکه زا قبل. 

  ؟  ستی ن سردت - 

 :  گفت حواس یب و جیگ  ارغوان
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 !  ؟ سرد -

 ! ؟ پنجره  لب یایم یر نجویا شهیهم -

  را دشیسف تاپ.  انداخت خودش  به ینگاه بلفاصله ارغوان

 آن از یکم.  دادیم نشان سخاوت با را  شیبازوها که بود ده ی پوش

 صاف را آن.  بود مشخص شکمش از یقسمت و  بود رفته بال  هم

  راحت الشیخ فرهان.  گرفت فاصله پنجره  زا  بلفاصله و کرد

  بود آمده  سرش بر چه!  ندیبینم وضع نیا اب را او یکس که شد

 ؟  بود شده   حساس او پوشش به نسبت که

 ...  دمیپوش یراحت لباس نیهم  یبرا دمی خوابیم داشتم...  نه -

 : آمد حرف به اش یشگیهم  یستورد لحن همان با فرهان

 ! نییپا ایب - 

 :  گفت  متعجب ارغوان 

 ! ؟ شب وقت نیا -

 ! الن نیهم.  آره  -

  حضور هم حال  و بود خوانده  که ییحرفها.  بود  دستپاچه وانارغ 

 راحت او با د یبا  که آنقدر انگار.  کردیم زده  خجالت را او فرهان
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 دی رقصیم نهیس در قلبش که یانگار  یخوش از که  چند هر!  نبود

! 

 !  شبه نصف -

 قهیدق ۵ بهت!  خودته با انتخاب.  بال  امیم من ای نییپا یایم ای

 . -نییپا یایب و یبپوش یحساب درست زیچ هی دمیم وقت

 انگار ییزورگو بدون اصل .  کرد قطع را تماس و گفت را نیا 

  ارغوان!  کند  حکم بود کرده  عادت!  رفتینم شی پ کارش که

 یجنجال فرهان نکهیا از قبل و رفت کمدش سمت به لفاصلهب

 زا بلفاصله برداشت را دشیکل و دی پوش لباس ندازدیب راه  به

  به  و انداخت منوچهر و آرزو اتاق در به ینگاه مین. زد رونیب اتاق

 به و برود راه  آرام کردیم یسع.  برداشت قدم خانه در سمت

  زد رونیب خانه از یوقت.  کند  ازب را در یآرام به هم اندازه  همان

  فرهان نی ماش سمت به بلند یقدمها با و دی کش یراحت نفس

  آمد بال  شیپاها از.  کردیم دنبال را شیقدمها  فرهان نگاه  رفت

 محکم را اش زه ییپا بافت کردی م یسع که دیرس شیدستها به و

 با که یشال  و رفت صورتش سمت   به نگاهش.  چدیبپ خود دور

  را شی موها یبال  از یبخش بود توانسته فقط ششتل  تینها
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.  بود زده  رونی ب شال ری ز از شی موها  رنگ سبز یانتها و بپوشاند

  دیشا.  بود  داده  دنی پوش لباس یبرا یشتریب  وقت او هب کاش

  بپوشد ییمانتو حداقل ای باشد معلوم شیموها کمتر  شدیم باعث

 انگشتها و تدس  زور و ضرب  به نکهیا نه شود  بسته دکمه با که

  در پرواز به هوا یرو را آن یموذ  یباد مبادا که دارد نگه را آن

  نیماش سوار ارغوان.  رفت هم  در شی ابروها فکر  نیا با!  اوردیب

 به یا لحظه مردد شیچشمها.  زدیم گنجشک  مثل قلبش.  شد

 شده  کاریب حال  که ییدستها تا  را آنها بعد و افتاد فرهان  صورت

 .  آورد نییپا بود کرده  خوش جا ش یپا ران یرو و

 !  سلم -

  باز بافت از.  انداخت وضعش و سر و او به یق یدق نگاه  فرهان

 سمت به ی کم!  ندیبب را دیسف  تاپ همان توانستیم اش مانده 

 : گفت و دیچرخ ارغوان

 یزیچ نیاول یعنی بپوش یحساب  درست زیچ هی گمیم یوقت - 

 !؟ رونیب یایب و یبکش تنت رو دی رس دستت به که

 :  دیچرخ فرهان تسم به.  نداشت را حرف نی ا انتظار ارغوان 
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 !  پوشم ی م لباس ینجوریهم  شهیهم من -

  تا دیکش را بافتش ی لبه دو و رفت سمتش  به رهانف دست

  فرهان یانگشتها  سمت به ارغوان نگاه .  ردیبگ قرار هم یرو

 نهیس ی قفسه  یکینزد تا که  را حرکتشان ناباور و شد ده یکش

 : دیشن را ش یصدا لحظه همان.  کردیم دنبال  را بود آمده  اش

  دار مهدک  زیچ هی بعد به نی ا از یدیپوشیم اشتباه  شهیهم - 

 !  بپوش

  از یانگار نفسش هم یطرف از بودند ده یپر بال   ارغوان یابروها 

  به نیماش در هم دیشا.  بود آمده  بند فرهان  دیجد رفتار نیا

  نگاهش فرهان!  نبود تنفس  یبرا هوا ننفرشا دو هر ی اندازه 

  شیانگشتها و دی کش عقب را خودش شد تمام که کارش. کردینم

  که چند هر!   نرود راههیب به تا  کرد محکم نیماش  فرمان دور را

  باشد ناخواسته که انگار!  بود کرده  یکار اضافه هم لحظه همان

  رفتارش یرو یکنترل دیس  ریم دخترک به یوقت  اراده  یب و

 . نداشت

 رفته هم در یوها ابر همان با و  داد مقابل به را نگاهش  بلفاصله

 : داد ادامه
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!   باشه داشته دکمه دونه هی  که ستین نیا دکمه از منظورم -

 !   زانو تا گردن ری ز از قشنگ

  صورت امابه شود منفجر خنده  از ارغوان که بود نمانده  یزیچ

 یحال در.  شدبا  یشوخ اهل لحظه آن که آمد ی نم فرهان جدی

 :  آمد حرف به نخندد کردیم یسع که

 !  بگو یخوایم هم یا  گهید زیچ اگه -

 انعطاف یا ذره  نداشت الیخ  ارانگ که یتیجد  همان با فرهان 

 : داد  جواب کند  باز هم از یلبخند به را شیلبها و بدهد خرج به

 ! زایچ  هیبق تا کن درست نویهم فعل  - 

 به را اش یدستپاچگ  و نشاند لب یرو یلبخند بار نی ا ارغوان

 : برد ادی از کل

 یدار مشکل دنمی پوش لباس و رفتارم و من با انقدر یوقت - 

 .  میگرفت یدرست  میصمت که یعنی

...  ماند اش یعسل نگاه  به ره یخ.  چرخاند سمتش به سر فرهان

 ... گرفتیم یا جهینت نیهمچن دینبا...  شدی م نطوریا دینبا

 . باشه آل ده یا یچ همه ستی ن قرار -
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 را  حرفش ی  ادامه تا بود کرده  سکوت هم ارغوان.  کرد مکث

 : داد ادامه فرهان.  بشنود

 یبزرگ مشکل!  کنمیم درستش خودم که لباساته با مشکلم - 

 . ستین هم

 :  گفت و انداخت بال  ابرو ارغوان

  خودمو خاص سبک من.  ستی ن حل قابل ادیز لباسامم  مشکل -

 !  بدم  سبک رییتغ ندارم الیخ فعل . دارم

 : داد تکان سر فرهان 

 !  کننیم ریی تغ زود بشن مجبور یوقت ماآد -

 ؟ یکن مجبورم یخوایم -

  کلنجار از.  رفت بال  لبخند ی نشانه به فرهان لب ی گوشه

  باشد بودن او کنار نیری ش بخش که انگار.  بردیم لذت او با رفتن

  نبودنش به توانست ینم یحت.  بود دلچسب تینها یب شی برا! 

  اش یزندگ معادلت تمام و آمده  ماه چند ی اندازه  به.  کند فکر

 ؟ بگذرد ساده   کنارش از توانستیم چطور.  بود ختهی ر هم به را

 : داد جواب
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  اسمش نیا.  یکنیم انتخاب تو و دمیم نشون بهت راهو من -

 ! ؟ اجباره 

 . ادینم نظر به ایسادگ نیا به -

 !   حرفاست ن یا از تر ساده  - 

 به لیتبد دوباره . دبکش  نفس تر راحت توانستیم حال  ارغوان

  الیخ ینحو هر به که بود شده   باغ خانه گوشیباز دختر همان

 یچشمها!  کند یرویپ دستوراتش و بداخلق سیرئ از نداشت

 صحبت از بعد.  شدی نم برداشته او صورت از هم  هیثان کی  فرهان

 که یزیچ به.  خودش به  دندی رسیم دخترک پوشش مورد در

 یاحساس.  بود کشانده  ارغوان ی خانه به را فرهان شب نصف

 .کردیم اعترافش به وادار و کرده  گرم را قلبش ته که

  لیم باب که یپوشیم ییزایچ بعد  به نیا از میگرفت  جهینت پس -

 !   باشه من

 :  داد  جواب ارغوان

 یچ همه کردمیم فکر!  یدوخت خودت و  یدیبر خودت -

 ...  تموم نمونیب
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 :  دی پر حرفش نیب فرهان اما

 !  بود تو حرف نیا -

 .  ینداشت یمخالفت توام -

 از لحظه آن.  دیایب حرف به که رفتیم لنجارک  خودش با فرهان

 غامیپ با هم را شیحرفها ی هی بق کاش.  بود شده  مانیپش آمدن

  صورتش یرو دخترک ی ره یخ نگاه  که ی وقت!  زدیم او به

 یطرف از.  کردیم گم را کلمات  و شدیم دستپاچه دیچرخیم

!  ستین او ی اندازه  و حد در اش علقه از گفتن کردیم ساساح

 یکاف ؟ است شده  مهم شیبرا دخترک  که گفتیم دیبا چرا اصل 

  کن یرویپ دستوراتم از ،  بپوش لباس من ی قهی سل  به دیبگو  بود

 ! ؟ دارد دوستش که دیفهم ینم خودش!  باش من اطراف ، 

 ! یمونیم یبود که  ییجا همون!  هیمنتف یچ همه -

 الیخ اما ارغوان.  بود گفته را جمله دو نیهم تا  بود کنده  جان 

!   بگذرد مهین و نصفه احساسات ابراز نیا کنار از ساده  نداشت

 :   دیپرس

 ؟  قبل  بودم کجا -
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 ! ی دونیم خودت -

 .   دونمینم نه -

 دل به دیبا  کردیم احساس.  دیکش صورتش به یدست فرهان

  م ی تصم! ردیبگ نفس یکم بتواند دیشا تا برود ییجا و بزند ابانیخ

  اش یسخت دی شا.  کند اعتراف ساتشاحسا تمام به کباره ی گرفت

 حرف به تی نها در و ماند مردد هی ثان چند شیلبها.  شدیم کمتر

 :آمد

  فراموش رو یزد که ییحرفا  و کردنا تموم اون ی همه - 

 مهم برام.  می دیم ادامه بود  که همونجور رو یچ همه!  مکنیم

  عادت و خوامیم ینجوریا من!   یخواینم ای یتون ینم که ستین

 . ادیب  حرفم یرو یا گه ید حرف رمندا

 به یمطبوع ی گرما و بود رینظ یب فرهان نیماش یهوا نکهیا با 

 خاطر به.  بود   بسته خی ارغوان یدستها هم باز  دی رسیم جانش

  آنجا شب وقت نیا فرهان که بود سخت باورش ؟ بود نجایه

  هم عقلش به اصل  ارغوان که بزند یزیچ  از حرف و دیایب

 : آمد حرف به رغوان ا!   دیرسینم
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  ؟  بشه قبل مثل و برگرده  یچ همه دیبا یچ یبرا - 

 :زد لب کلفه فرهان

 !  خوامیم من نکهیا یبرا - 

 ! ؟ ام یک من مگه ؟ یبخوا  دیبا چرا -

 و اصد و سر  از ،  دیبگو اش یداشتن دوست نگاه  از توانستیم

  مه  به را شیلبها اما.  بردیم جا  همه خودش همراه  که یجانیه

.  گرفتیم را ارغوان جان ذره  ذره  که انگار انتظار نیا. دوخت

 : داد ادامه را  حرفش ؟ کردیم مکث آنقدر چرا

 یخوایم!  یکن مکث انقدر دادن   جواب یبرا  نداشتم انتظار - 

 ؟ کنم کمکت

 :  داد ادامه و آورد لب یرو یلبخند 

 ..  یبگ یتونیم نکهیا ای تم، یزندگ  یتو مزاحم هی یبگ یتونیم -

 فکر یحت.  کند کامل را اش جمله نتوانست.  ماند باز شیلبها

 با انگار!  بود نیریش هم باشد داشته دوست را  او فرهان نکهیا

  عقل بود توانسته روزه  چند ییاجد نیهم.  بود آمده  کنار خودش

  اخمو مرد نیا کند اعتراف توانستیم ال ح.  برگرداند سرش به را
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 رها را او تواندینم که یجور.  شده  اش یزندگ از یبخش زورگو و

 :  داد ادامه را حرفش فرهان!  کند

 . یبرگرد یبود  که ییجا همون مهمه برام که بگم تونممیم -

 یکم و یپوست ریز  آنقدر.  بود تفاوت م هم احساساتش ابراز یحت 

!  آمد در  تپش به شهیهم از تر تند نارغوا قلب که بیعج

  که یجور.  بود شده  قلب هم  هب یشانیپ یرو  هم شی ابروها

.  شود باز  نشانیب گره  ستی ن قرار امتیق تا کرد  الیخ ارغوان

  آنقدر تواندیم فرهان چطور دیفهمینم و بود زده  جانی ه ارغوان

.  گرفتینم  دخترک از را نگاهش عوض در فرهان!   ماندب آرام

  نطوریا فرهان نگاه  به هم دی شا.  دیدرخشیم که  انگار تشصور

 : کرد باز لب ارغوان.  آمد یم

 ....  منتظرم من خب...  یبگ نمیا یتونیم آره  -

 طنتیش پر یلبخند با ارغوان.  کرد نگاهش پرسشگر فرهان

 :  داد ادامه

 هی.  منتظرم من.  ینگفت هنوز!  یبگ نویا یتون یم که یگفت -

 ! گردم بر کنه بمیترغ  هک بگو یجور
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 نگاه  برق نی ا از فرهان.  داشت طنتیش  برق شیچشمها

 هنوز اما.  شد باز هم از شیابروها که یآنقدر.  آمد یم خوشش

  و کرد دراز ارغوان سمت به را  دستش.  دیرسیم  نظر به یجد هم

 سمت به را او و شد شیبازو دور هحلق شیانگشتها  بلفاصله

  از یریجلوگ یبرا اراده  یب  هم انارغو  دست.  دیکش خودش

  فرهان.  کرد  خوش جا فرهان ی شانه یرو یاحتمال  یبرخورد

  چسباند ارغوان یشانیپ به را اش یشانیپ  و شد  تر کی نزد او به

 همان فرهان نگاه . شد حبس  دخترک ی  نهیس در نفس به

 که یحال در.  دی چرخیم ارغوان صورت ی ممنوعه یسرخ یحوال

 :  گفت گرفتینم دخترک تصور از را نگاهش

 ؟ دادم انتخاب حق  بهت یکرد فکر -

  از و آنجاست چه یبرا دانستیم انگار.  بود مصمم فرهان اه نگ 

 : آمد حرف  به گرید بار.  خواهدیم چه دخترک

  و برگشت راه  یعنی یبود که  ییجا یبرگرد دیبا گمیم یوقت -

 . یندار یمخالفت

. آمد خوشش بود شیاصد در که یتحکم از  بار نیاول یبرا 

  اگر نبود بد د ی شا!  سست بدنش و بود شده  نی سنگ شینفسها
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 دی کشیم آغوش در محکم را او و  گرفتیم را شی بازو  دو فرهان

  کرده  دستانش ریاس که ییبازو کی همان به فرهان اما!  فتدین تا

 :  داد ادامه رگید بار! کرد بسنده  بود

 ؟ بود واضح حرفم - 

.  دی رس شیچشمها به و اومد بال  فرهان یهالب از ارغوان نگاه  

 کردیم ادا ش ی برا را کلمات وار  زمزمه که آرامش و بم یصدا

 خاطر به.   کردیم تند را قلبش ضربان که بود یخواستن آنقدر

 قلب ضربان توانستیم یراحت  به فرهان هم به شانیکینزد

 : آمد حرف به ارغوان.  کند احساس را ارغوان

 ! برام شه ینم واضح حرفت هیچ احساست ینگ یوقت تا - 

   !؟ احساسه بحث گفته یک - 

  هم دیشا ای.  کند تیاذ یکم را ارغوان داشت الیخ که انگار

 . دی بگو را احساساتش و اوردیب زبان بر توانستینم

  کنم فکر نی ا به تونمیم فقط ست ین احساس یوقت  ؟ هیچ پس -

 !  هیباز که
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 و کرد سکوت.  ماند رهانف صورت یرو پرسشگر ارغوان نگاه  

  آنکه از قبل و کرد هار را ش ی بازو فرهان.  ماند  جواب منتظر

 آرام را اش زده  جانیه قلب و  بکشد یراحت نفس بتواند ارغوان

 و داد جا خود انیم را ارغوان یانگشتها دستش بار نیا کند

  که داشت حتم دخترک. داشت  نگه خود به کینزد  را او همچنان

  آن!  ستدیا ی م حرکت از قلبش فرهان دست یماگر با بار نیا

  بود مانده  کم فرهان  عطر ی العاده  فوق یوب و ک ی نزد ی فاصله

 ...  برساند جنون مرز به را او

 انیم بایتقر و بود  کوچک فرهان دست یبرا فشیظر یانگشتها

  خودش با  فرهان.  بود شده  مگ  فرهان ی مردانه  یانگشتها

 انقدر.  کند یخال  شانه گفتن بار ریز زا ینوع به  تا رفتیم کلنجار

 بالخره  ؟  باشد سخت توانستیم کدختر به  احساسات ابراز

 : آمد حرف به و کرد تمام  را خودش با رفتن کلنجار

  که زدمی نم خوابم از...  نبودم نجایا شب وقت نی ا بود یباز اگه -

 ! نمتیبب و کنم  یرانندگ نجایا تا

 به انگار  که یجور.  دشیم منقبض کلمه هر  گفتن با فکش

 :  داد ادامه فرهان! زدیم حرف یسخت
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 ! هی باز از تر یواقع برام یچ مهه -

 اما.  دیآ یم  خوشش او از بود نگفته.  دارد دوستش بود نگفته 

  را فرهان دل  حرف که انگار...  بود شده  گرم ارغوان قلب ته

 نکهیا با ؟ کردیم کلمات ریگ در  را خودش دیبا  چرا.  بود ده یفهم

 علقه از  حرف که یکلمات تک تک...  بشنود داشت دوست

  ساده  کنارش از لحظه آن اما...  بشنود داشت دوست را دندزیم

 :  گفت و آمد کش لبخند به ش یلبها.  گذشت

 !  ادین بدم شدن یواقع نیا از منم کنم فکر -

 : شد  ه خودخوا فرهان 

 !  ادینم بدت که معلومه -

 را  شیحرفها خود از دفاع ی بهانه به تواندب ارغوان آنکه از قبل

 : داد ادامه فرهان کند قطار هم سر پشت

 !  ناراحته کمی نجایا -

 ! ببرد  خانه به را ارغوان دادیم  حیترج.  بود تاب یب یکم فرهان

 : آمد حرف به ارغوان

 . شمینم منظورت متوجه - 
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 . می نمون  نیماش تو!  گهید  یجا هی میبر - 

 . ستین باز ییجا شب وقت نیا -

 باشد داشته شک   عقلش به انگار که کرد نگاهش یجور فرهان 

 :  آمد حرف به گرید بار! 

 !  یکن انتخاب یتونیم.  برات دارم نهیگز تا دو -

  ؟  یا نهیگز چه -

  خونه سمت یبر و یش اده یپ نیماش از الن نیهم یتونیم -

… 

 :  گفت اراده  یب و دیپر بال   ارغوان یابروها 

 !  میبر ییجا قراره  کردمیم فکر ؟ یزود نیا به -

 حرف به  توجه یب گرفت جان شیلبها یور  فرهان شخندین

 : داد ادامه ارغوان

  شهینم تموم ی چ همه هم یزود نیا به و یایم من با نکهیا ای -

 ! 

  را دخترک توانستیم.  ماند ره یخ ارغوان صورت به لبخند با

 تا کردیم احساس ؟ بگذراند غ با خانه در را امشب تا کند یراض
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 دارد یکس به  اجیاحت تشد به و  دیآ  ینم چشمش به خواب صبح

 یحت.  نه ای برود او با  که بود مردد ارغوان!  کند اش یهمراه که

 بدهد یجواب آنکه از قبل! بروند  کجا است قرار دانستینم

 : شد  گرد  شیچشمها  آرزو نام دنید با.  دی لرز لشیموبا

 ! مامانمه -

 :  داد جواب را تماس لفاصلهب

 ! ؟ الو -

  گوشش به  نشود ادیفر به ل یتبد کردیم یسع که آرزو یصدا

 : دیرس

  تو نمیبیم ییدستشو  برم پاشدم ؟ ییکجا معلومه تو دختر -

  ؟ یشب نصف یرفت کجا.  یستین تختت

  از را نگاهش که یحال در  و ردک رها را فرهان دست ارغوان

 بال  امیم الن -:  گفت دوختیم اتاقش ی پنجره  به شهیش

 !   نشه داریب بابا نزن داد.  گمیم
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  و چرخاند فرهان سمت به سر.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا

 یگرید حرف بدهد اجازه  ای  بشنود را شنهادشی پ نکهیا از قبل

 : گفت  بزند

  مواظب.  زنمیم  زنگ بهت فردا.  برم دیبا من شده  داریب مامانم -

 !  خداحافظ...  دوست.  بده  خبر  بهم خونه ید ی رس باش خودت

 یرو تا دارم دوستت بود نمانده  یزیچ ؟ بود شده  مرگش چه 

 یلیدل چه ؟ گفتیم را کلمه نیا دیبا چرا اصل !  دیایب زبانش

  حد در دیشا.   نبود فرهان ی فتهیش و عاشق  هم آنقدرها ؟ داشت

 !   ناشناخته کشش کی!  یمعمول ی علقه کی

  زبان بر که یا کلمه نفهمد که بود آن از تر  زرنگ أما فرهان

  او به نگاهش.  بدهد  را ارغوان  جواب نکرد فرصت ! بود چه آورد

  به که یباد هر  با بدنش طرف دو که یبافت و بود دیدویم که

  دیکش هم در را  شی ابروها.  کردیم پرواز هوا یرو  خوردیم بدنش

 : کرد  زمزمه خودش با!   دیخریم لباس شی برا دیبا. 

 !  اد ینم خوشم کرشیپ و در یب یلباسا نیا از اصل  -
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  را فرمان رفتنش با.  شود خانه یراه ارغوان تا  ستادیا آنجا رآنقد

  ارغوان با را امشب ذهنش در.  رفت  باغ خانه سمت به و چرخاند

  چه نداشت هم  کردن یحافظخدا فرصت اما.  گشتیبرم خانه به

 احساس.  بود راه  به رو حالش دوجو نیا با!  زها یچ یباق  برسد

  جانیه!   بخوابد راحت الیخ اب  و بکشد نفس تواندیم حال  کردیم

 حس سالها که یزیچ.  کردیم احساس قلبش ته را یبیعج

 .  بود نکرده 

 شمنتظر در مقابل آرزو.  رفت بال  یکی تا دو را ها  پله ارغوان 

 در.  رفتند شاتاق  به و دیکش را او یبازو  دنشید با.  بود ستاده یا

 : گفت بستیم را  اتاق در که یحال

 ؟ یبد سکته منو خوامیم ؟ یرفت کجا یشب فنص معلومه اصل  -

  حل دیبا که بود یموضوع هی ؟ چرا سکته!  جونت از دور - 

 .  شدیم

  ؟ یموضوع چه -

  ؟ یکشینم داد سرم بگم بهت -
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  پس داشتم ارغوان خدا به ؟ بدتره  رفتنت رونیب  شب نصف زا -

  ؟ بدم اون  به یجواب چه  نهیبب ادیب بابات گفتم.  افتادم یم

 . نجایا نیبش ایب...  اومدم که یدید باش آروم.  باشه -

 :  نشست کنارش یآرام به آرزو.  کرد  تختش به اشاره 

 ؟ شده  یچ -

 . نجایا بود اومده  فرهان -

 :کرد  گرد  چشم آرزو 

 ؟ رئیست -

  شده؟ یزیچ ؟ خواستیم یچ ؟ شب وقت نیا -

 ...  مامان -

 .  نه ای دیبگو آرزو به که بود دودل

 ؟ داشت کارتیچ.  یکرد جونم نصف -

 ...  اومده  خوشم فرهان از کنم فکر - 

 : داد حیتوض شتریب ارغوان.  کرد سکوت آرزو

 . بشناسمش شتری ب خوادیم دلم - 
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 : آمد  حرف به آرزو

.  نیبب وضعشو و سر.  مادر خوره ینم ما به  یلیخ پسر نیا -

 . دارن فرق ما با آدما نجوریا

  ؟ بزنم دشوی ق دیبا می دار فرق چون -

 تتیاذ وقت هی.  کن جمع حواستو گمیم.  بزن دشویق گمینم -

  ؟ گمیم یچ یفهمیم...   نکشه رخت به شوییدارا ای...  نکنه

 . یگل آرزو هست  حواسم -

 کار انیجر  بود مردد ارغوان.  فرستاد رونی ب را نفسش آرزو 

 :  گفت آرزو دار و  ریگ نیا در.  نه ا ی دیبگو  را شمال

 یه یول میبگ بهت یزیچ هی  میخواستیم یشب سر ستشرا - 

 .  بهتر وقت هی  میبذار یسفر  ی خسته میگفت . میکرد  دی ترد

 شده؟ یزیچ -

 .داشت  دیترد  ارغوان مثل انگار هم آرزو

.  ادین شتخو یلیخ تو دیشا خب یول...  فتاده ین  که یبد اتفاق -

 . دوخت هم به را  شی لبها ارغوان
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 :  داد ادامه و دیکش یقیعم نفس.  تنداش  برگشت راه  آرزو 

 هر گهیم.  کنه قبول چهروی پر شنهادی پ گرفته می تصم بابات -

 اگه یول.   شهی نم دایپ سال و  سن نیا تو باشم کار دنبال یچ

  دیشا گهیم.  خوره یم یتکون  هی مونیزندگ چهریپر  شی پ میرب

 ی خونه الن خونه اون ضمن در...  ره یبگ یحقوق  و حق  بتونه

.  کرده  محرومش ارث از باباش درسته حال .   هست هم  پدرت

  اموال میتقس بخواد چهریپر دی شا.  ده یرسیم اونم به بالخره  اما

  خونه تو یزندگ شنهادیپ هم و داده   شوی بده هم که حال...  کنه

 !  باشه اموال می تقس یبعد دمق  دیشا معلوم کجا از داده  رو اش

 انیجر به نسبت  هم وزهن. بود  کرده  سکوت مدت  تمام  ارغوان

 ستین یآدم چهریپر کردیم  احساس.  بود نی بدب پدرش یبده

  بود کمک تشین اگر که. کند  کمک آنها به داشت چشم یب که

 .  فرستادینم پسغام و مغایپ مدام مدت نیا تمام

 ! اونجا امینم من -

 دلم منم وال .  ستین که یلجباز  و لج یزندگ جان ارغوان -

 ؟ بکنم تونمیم کاریچ  باباتو یول.  رفتن به ده ینم تیرضا

 خرج و بزنم سوزن تونمیم چقدر منم مگه.   گرفته مشویتصم
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  شونی زندگ خرج تو مردم.  شدن  کم اممیمشتر ؟ ارمیب در یزندگ

 . ندارن دوختن لباس دماغ و  دل گهید موندن

 گمیم بابا  به فردا.  یستین تنها که تو.  کنمیم کار منم مامان 

 - خرج باغ خونه  یطراح از حقوقمو هنوز من.  نمکیم منصرفش

 کار ی هیسرما  بابا به دمشیم.  بانکه تو اش همه  هنوز. نکردم

.  کنه یفرکشمسا  که میخریم دوم دست نیماش به اصل  ای.  کنه

 ؟ چطوره .  نمونه کاریب اونم

 . .. ارغوان - 

 ؟ یکن منصرفش  یخواینم  چرا!  ارغوان نگو انقدر مامان -

  ؟ یخوایم نویا ؟ یباش چهری پر کنار عمرت ی هیبق یخوایم

 فکر.  ادینم کوتاه  بابات یول.  مخالفم گفتم اول از که من -

 نذاشتم؟  پاش یجلو راه  یکنیم

 از نگاه  که ی آخر  بار همون!  امینم زن اون ی  خونه تو من - 

 . نمشی بب خوادینم دلم!   بود بس انداخت بهم  نییپا به بال 

 پا و دست خودمون واسه رو ییجا هی زود.  هیوقت م که شال یا -

 .  میکنیم
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 : گفت و زد ای در به دل ارغوان

 !  کار سر رمیم منم پس - 

 رو یکس.  یایم شب یریم صبح یشاغل که توام مادر آره  -

 : ینیبینم

 ... ستین تهران که شده  دایپ  مبرا یکار به که نهیا منظورم -

 

 :  کرد اخم آرزو

 ؟ ستین نتهرا یچ یعنی -

 .  بزنم طرح  ل یو یواراید رو قراره !  شماله - 

 ؟ یبر کجا یپاش ییتنها ؟ یچ گهید -

 !   شمال رمیم منم چهریپر ی خونه  دیبر شما -

 ! بابات  نه ادیم خوشم من نه نزن فاحر نیا از اصل  -

 نیا.  نداره   انتخاب حق  هم بابا  ندارم خابانت حق من یوقت - 

 .  شمال برم خوامی م شرفتیپ ی واسه و منه یزندگ
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 گهید.   نداره  هم به یربط چیه موضوع تا دو  نیا ارغوان -

 !  بخواب ریبگ النم.  رو حرفا نیا نشنوم

 گفت  ارغوان  برود رونیب نکهیا  از قبل اما شد بلند تخت یرو از 

: 

 شروع کارم هم گهید ی هفته.  کردم ضاام قراردادمو من - 

 منم گرفته مشویتصم اون که حال  . بگو بابا به  خودت.  شهیم

 !   ریبخ شب.  گرفتم  میزندگ یبرا ممویتصم

  الشیخ به.  کند بحث او با یشب نصف نداشت  الیخ آرزو

 به را او با زدن حرف.  کند منصرف را ارغوان بار  نیا توانستیم

  ارغوان.  زد رون یب اتاقش از قهر حالت به و کرد موکول بعد روز

 یکم  هم هنوز.  نکند فکر شی ها یبد و چهری پر به کرد یسع

  به را  بافتش.  کردیم حس را فرهان  عطر یبو و  بود عشق  مسخ

 هم شیدستها یجا که انگار.  دی کش نفس و برد ینیب سمت

  داشتن فکر...  بست یا لحظه را شیپلکها.  دادیم ار او یبو

  احساس که بود بیغر و آشنا نا آنقدر شیبرا.  بود بیعج نفرها

  و آورد در را شیلباسها.  است  ده ید خواب را نهایا ی مهه کردیم

  خودش یرو را پتو نکهیا  محض به.  دیکش دراز تخت یرو
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 بلفاصله.  بود فرهان از یغامیپ.  شد  بلند لشیموبا  یصدا دیکش

 : کرد بازش

 ؟ ومدی ن شیپ که یکلمش ؟ راهه به رو یچ همه - 

  دیچرخ پهلو به.  کرد باز هم از  اراده  یب را ارغوان یلبها یلبخند

 :  نوشت شیبرا و

  ؟ خونه یدیرس.  راهه به رو یچ همه -

 .  دمیرس تازه . آره  -

 . یا خسته حتما.  یکرد یرانندگ یلیخ امروز -

 ! رمیبگ مویخستگ امشب خودم روش با نشد . کمی - 

 : نوشت شی برا ارغوان 

 ؟ هیچجور تو روش - 

 !   دمیم وننش یعمل بعدا.  گفت شهینم یتئور - 

. کند منحرف را ذهنش کرد یسع.  دیپر بال  ارغوان یابروها

 : نوشت شی برا

 .  یشیم راه  به رو فردا بخواب برو -
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 . ریبخ شب . منتظرم.  هتل ایب  ۶ ساعت فردا -

  نفسش ؟ رفتیم آنجا دیبا چرا.  خواند را غامشیپ بار دو ارغوان 

 : نوشت و کرد رها را

 . یببخوا  خوب.  ریبخ شب -

  نقطه به را چشمش و گذاشت  تختش کنار زیم ی رو را لشیموبا 

  فردا یبرا لحظه همان از اما چرا دانستینم. دوخت نامعلوم یا

 . داشت اضطراب

************** 

  به رو زوآر و  منوچهر با تا بود زده  رونیب خانه از  وقت اول صبح

  از دبع!  کند هضم را مشانی تصم بود نتوانسته هنوز.  نشود رو

 که انگار  ؟ کردندینم شک  چهریپر تین به چرا سال همه نیا

  هر گرفتن پس خاطر به که بود ده یرس پدرش استخوان  به کارد

 از.  بود شده  ییجا هجاب نیا به یراض بود سهمش که یزیچ

  کار مورد  در را آرزو یهاحرف و بماند توانستینم گرید یطرف

 یحت که بود یانعصب آنها میتصم از آنقدر.  بشنود دشیجد

 بدهد او به را خبر  بعد و کند ینیچ مقدمه یکم  بود نکرده  تلش
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  تجربه حداقل.  کندیم کمک او به دی جد کار کردیم احساس. 

 نداشت الیخ.  شدیم تر مستقل و دکریم کسب یدیجد یها

 به آن از یز یچ نبود مشخص اصل  که بدوزد یاموال به چشم

 !  نه ای رسدیم پدرش

  می تصم رفتنش از قبل بزند ن ی فرورد کافه به ی سر داشت قصد

 سوگل راه  ی  انهیم اما بگذراند وقت دوستانش  کنار یکم داشت

.  بود داده  او به را یگرید ی کافه آدرس و گرفته تماس

 یگرید  شانس توانستیم.  ندیبب  را ارغوان که بود کرده  خواهش

  تماسشان  نیآخر که چند هر !   بدهد اش یم یصم دوست به

 یکس از نداشت عادت ارغوان اما.  بود نرفته شی پ خوب قدرهاآن

 .ردیبگ دل به نهیک

  بود یا مدرسه حوالی ییجا.  دی رس نظر مورد ی  کافه به بالخره  

 یا گوشه  را سوگل و شد کافه  وارد.  کردیم  کار آنجا قبل  که

 : نشست و دیکش رونی ب را مقابلش یصندل. کرد ادیپ دنج

 ! سلم -

  با بود دوخته مقابلش ی قهوه  فنجان به را نگاهش که سوگل 

 :  کرد بلند را سرش ارغوان یصدا دنیشن
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 .  نشدم اومدنت متوجه اصل...  سلم - 

  ؟  یفکر تو چرا -

 !  ستین یممه  زیچ -

 .  بگو بهم ؟ شده  یزیچ -

  و نشاند لب یرو یلبخند سوگل .  بود شده  نگرانش  بلفاصله

 :  گفت حال همان در. کرد دمتهاخ شیپ از یکی به یا اشاره 

 . گمیم بهت کم کم!  بعد تا بده  سفارش یزیچ هی فعل  -

  بزرگ وان یل نکهیا از بعد.  داد چاکلت هات سفارش  ارغوان

 :  دوخت سوگل به را نگاهش گرفت قرار بلشمقا سفارشش

  ؟ شده  یچ.  شنومیم خب -

  ادیمن بر یکس دست  از یکار یول هست یعنی...  ستین یزیچ -

 ... 

 .  کنم کمکت بتونم  دیشا بگو -
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  میببر رو خونه شی پ پول دیبا  گفته بهمون خونمون صاحب -

.  کنم رکایچ دی با دونمینم.  خوادیم شترمیب ی اجازه  تازه .  بال 

 . شد ناراحت  هم ارغوان که بود نیغمگ  صورتش یجور

 .  بدم قرض بهت تونمیم دارم پول کمی من -

 . ارغوان شهینم  حل پول  نیا با من مشکل نه -

 یک از.  دیرسیم نظر به یعصبان هم یکم که انگار .  بود کلفه 

 یا هیثان که دی دیم را سوگل صورت فقط.  دانستینم یچ از و

 : کردیم ضعو رنگ

  جابه لاقل که  هخون صاحب به  یبد پولو نیا یتونیم بالخره  -

 .  دینش جا

 تیوضع تونم یم فقط ولپ نیا با ؟ کنم کاریچ رو زایچ هیبق -

 .  بدم سامون و سر رو خونه

 ؟ یدار لزم چقدر.  شهیم درست یچ همه -

  که کردم فکر  هام یکسر و کم به مدت نیا انقدر.  کن ولش -

 .  می بزن خوب یحرفا  میهم کنار قهیدق دو ایب.  شمیم وونهید دارم

 .  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان
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 . سوگل یکن حساب من کمک رو یتونیم -

  ول رو حرفا نیا.  یکرد ثابت بهم خودتو شهیهم تو...  دونمیم 

  درست وقته یلیخ ؟ بود چطور  شمال.  کن فیتعر  خودت از کن

 .  می نزد حرف هم با یحساب-

 :  داد یصندل به را  اش هیتک  ارغوان

 جا همون.  بزنم طرح ل یو ی واراید رو قراره .  نبود بد شمال -

 . برگشتم و کردم امضا رو  قرارداد هم

 یبچسبون فرهان به یجور هی رو  خودت هیکاف...  گفتم که من -

 . ده یم پول خوبم !  کار پشت کار !  شهیم درست یچ همه گهید

 :  دکر زمزمه ارغوان 

 .  اومده  خوشش کارم از -

 هم با هنوز.  کردمینم تیمعرف داشتمن نانیاطم بهت اگه من -

 ؟  دیهست

 :  گفت و زد اراده  یب یلبخند.  داد وانشیل به را نگاهش ارغوان

  هم از میشد جدا یعنی...  می نبود هم با روز چند البته...  آره  -

  ی وابسته دینبا  که کردم فکر خودم با.  میهم با دوباره  الن یول
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 خودمو...  انگار دمیرست...  بگم یچجور.  بشم یمرد نیهمچ

 .  تمومه نمونیب یچ همه گفتم و دمیکش عقب

  ؟ ید یترس یچ از! ؟ باز یشد وونهید -

  ییجورا هی.  داره  فرق یلیخ من با کنمیم حس .  دونمینم -

 ...بهیعج

  ؟ کنهیم کاریچ مگه! ؟ عجیبه -

  شی زندگ یها  مشغله جنس کنمیم احساس فقط.. ..... دونمینم -

 که نایا و یمال وضع از.  اده یز تفاوتامون.  ستین یکی من با

  ینجوریا یعنی.  میدار یفرهنگ   تفاوت مه  با یلیخ میبگذر

.  داره  یزیبرانگ بحث ی گذشته گهید طرف از.  کنمیم احساس

 وضع حتى...  داشته که  یا هیحاش همه اون و نامزدش

  پسرشون واقع در که هیا خانواده  به پسر.  عجیبه شونمیگخانواد 

 ...گنگه یلیخ یچ همه.  ستین

 حق .  یبکش  رکس  شیزندگ تو و یکن کشفش یتونیم خب -

 . یار یب در شی زندگ از  سر که تهیعیطب
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  کردن یفضول با خوادینم دلم.   بپرسم خودش از دمیم حیترج -

 همه نیا.  باشم یا گهید آدم هی خوامیم.  کنم دلخورش یالک

 النم و دمکر شیزندگ  تو خودیب یفضول و دنی کش سرک

 . دارم یبد احساس

 :  دی کش هم در ابرو سوگل

 بوده  اروی یزندگ تو سرت روز هر انگار یزنیم حرف یجور هی -

 !  یزدینم یحرف من به و بوده  واقعا دمیشا. 

 :  شد ره یخ سوگل   صورت به  و کرد زی ر را شی چشمها ارغوان

 نکهیا از رو منظورت  ؟ ندادم و بدم کار گزارش بهت بوده  رارق -

 !فهممینم رو زدمینم یحرف بهت

 .  نداشتم یخاص منظور.  بود ساده  حرف هی - 

  انجامش درست و بوده  ام فهیوظ انگار که یگفت  یجور اتفاقا -

 !   ندادم

 :  دیخند  سوگل
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  نجوریا یزندگ  مورد در فقط من.  یکنیم بزرگش یدار یادیز

 حق .  ره دا فرق یلیخ ما با شونی زندگ سطح نایا.  کنجکاوم آدما

 !   باشه زیانگ جانیه برام دونستنش که- بده 

 مانده  ره یخ سوگل  به دیترد و  شک  پر نگاهش  هم هنوز ارغوان

 :  داد ادامه و آمد کش خنده  به گرید  بار سوگل یلبها اما بود

 من یافتاد ریگ  غبا ته اتاق اون تو یگفت که یروز اون از مثل  -

  بدونم خوادیم دلم.  کنمیم یساز  هیشب رو اونجا ذهنم تو روز هر

.  دمی ند رو زایچ نجوریا حال  تا.  شده   دکور یچجور و هیچ اونجا

 !   هیکنجکاو فقط

  هم جا نیهم  تا.  بدهد سوگل به  یاطلعات نداشت الیخ ارغوان

 رده ک صحبت او با فرهان  مورد در حد از ادی ز کردیم احساس

 کنجکاوی نیا نداشت دوست و کردیم خطر احساس!  است

 .  شود دردسر باعث دوستش ی بچگانه

  چیه هم نجایا!  گلن و رختد  از پر.  جورن هی باغا ی همه - 

 .راحت التیخ نداره  جاها هیبق با یفرق
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 نیا تمام بالخره.  باشه ییاستثنا زیچ هی دیبا کنمیم فکر - 

 !  کرده  هست که ای آر فرهان نیا به  لیتبد اونو تفاوتا

 :  نشاند لب  یرو یمصنوع یلبخند ارغوان

 ؟ اومده  خوشت ازش نکنه - 

  بود منتظر باش آماده  حالت به که بود شده  یعصب یجور 

  سوگل!  برسد را حسابش تا بدهد  لشیم خلف یجواب سوگل

 :  داد جواب را لبخندش

 یبرا یوقت  که دارم درشت و زیر مشکلت میزندگ تو انقدر

 .  -ندارم یعاشق و عشق 

 ! ؟ یمطمئن -

 نگاه .  کرد کینزد لبها به و  آورد بال  را چاکلتش هات وانیل

  به دیترد و شک  پر یا لحظه سوگل.  دوخت او به را منتظرش

 :  گفت خندان بعد و کرد نگاه  او

 یبرا وقت نکهیا ای ؟ دارم مشکل عالمه هی نکهیا از ؟ یچ از -

 ؟ رمندا یعاشق و عشق 

 . یباش نداشته عشق  یبرا وقت کنمینم فکر - 
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  ؟ زده  سرت  به فکر نیا که شده  یچ ؟ اجد - 

 یرو به خب اما.  دمتید ید مر هی نیماش تو شیپ وقت یلیخ

 یخوایم حال .  یگیم بهم بالخره  خودت گفتم. اوردمین خودم

  ؟ یکن انکار هنوز ای یبزن- حرف

.  دیبگو چه دانست ینم.  بود شده  گرد تعجب از  سوگل یچشمها

 یتلش.  آمد ینم در آن از ییاصد اما شدیم بسته و باز دهانش

 :  داد  ادامه ارغوان! کردیم حاصل یب

 !  داره  دیسف  بنز که یهمون -

 یزیچ تنها بعد و کرد مکث هیثان  چند.  بود آمده  بند سوگل زبان 

 :  بود مهی ن نصفه یسوال دی بگو  توانست که

 ... چطور تو -

  گذاشت مقابلش  را وانشیل ارغوان.  دوخت هم  به را شیبهال

 : وگفت

 . دنبالت بود  اومده  مدرسه دم.  دمتونی د شیپ وقت یلیخ -

 بذارم دیبا کردم احساس اما بپرسم ازت خواستمیم موقع نهمو

  هنوز نمی بیم مدت همه نیا از بعد حال اما.  یبگ بهم خودت
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  یبگ سوار بنز یآقا نیا از ده ینرس  وقتش.  یکنیم انکارش یدار

 ؟

 ش؟ ید ید تو - 

 ادمیز خب اما دمی د رو نشیماش واقع در.  دمشی د که معلومه - 

  ؟ داره  ،  نداره  فرق

  ؟ یدیند رو اش  افهیق یعنی -

 : انداخت او به یمشکوک نگاه  ارغوان

 گریباز با نکنه.  کنمیم شک دارم کم کم که یگیم یجور هی - 

  ؟ یشد دوست یا خواننده  ای

 : داد جواب.  شد راحت یکم الشیخ سوگل

 یخاص یلیخ ی رابطه یعنی...  هیعاد آدم هی!  نه که معلومه -

 .  بزنم هم به زود یلیخ رو یچ همه دیشا...  میندار هم

  که بگه خودت به دیبا یکی ؟ یکن حتینص  منو یبلد فقط -

 ! ریبگ میتصم عاقلنه

 .  داره  فرق تو با من ی هیقض - 
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 بهتر منو واسه دنیچیپ نسخه  تو فقط.  نداره  یفرق چیه -

  ؟یبلد

 .  نیهم فقط اد یم نظر به یحساب درست آدم فرهان گمیم من -

 که یدونیم کجا  از یشناسینم رو فرهان اونقدرا من مثل توام -

 ای شناخت رو یکس دور از شهینم ؟ ادیم یحساب درست نظر به

 . کرد قضاوتش

 :کرد اضافه و دیخند

  ؟ یگی نم بهم و شیشناسیم ییجا از نکنه بگو ستشورا -

 !  نیهم فقط!  ام ساده  معلم هی من ؟ کجا از -

  نیهمچ تونهیم ساده  معلم هی  یچجور که بهیعج  برام نمیهم -

  توام نمیبیم کنمیم فکر دارم که حال !  کنه دایپ رو  یکار شنهادیپ

 !   یمشکوک

 :  افتاد خنده  به سوگل

  مورد در کمی ستین بد یبش مشکوک نم به نکهیا یجا به -

 .  بشه  برطرف داتی ترد و شک تا یکن ق یتحق فرهان

 .ندارم عجله  ادیز شناسمشیم کم کم -
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  ؟ نکرده  فیتعر برات یزیچ ؟ نزده  یحرف نامزدش زا - 

 : کرد  اضافه بلفاصله سوگل  و دی کش هم در ابرو ارغوان

  بهت موردش  در کمی که هیمنطق.  بوده  اون با تو  از قبل بالخره 

 وقت چیه بود گفته. زد بهت که  یحرف همون مثل.  بده  حیتوض

  ؟ نه نداره  دوست رامشو

 !  ستمین کنجکاو موردش در ادیز -

.  یشدیم کنجکاو یچ همه مورد در قبل !  یشد عوض چقدر -

  بهم بود قرار!  یبدهکار رو  فرهان یصدا من به تو ضمن در

 .  نبوده  رامش عاشق  واقعا که یکن ثابت

  ؟ کنهیم  یفرق تو یبرا -

 گنیم ازش همه که یعشق  اون بدونم مدار دوست  فقط نه -

 .  یوکنجکا جهت صرفا!  نه ای بوده  درست

  از کل به لبخند.  فرستاد عقب  را چاکلتش هات وانی ل ارغوان

 یمخف در یسع که یحرص با.  بود شده  محو صورتش یرو

 :  آمد حرف به نداشت کردنش
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 یرو اده یز یچ همه مورد در یدار کمی کنم یم ساحسا -

   بگم؟ یچجور یعنی.  یکنیم

 :  داد ادامه و برد لبش کی نزد تفکر ی نشانه به را دستش

 یسع سماجت با اما نداره  یربط تو به زایچ یلیخ نظرم به -

  برام کمی که یفرهان عاشق  واقعا ای!  یبکش حرف من از یکنیم

 حرف باهاش نه و شی دید  کیدنز از حال  تا   نه چون بهیعج

  قایدق که داره  یا گهید انی جر ایوکنجکا نیا نکهیا ای...  یزد

 یچ هر.  شهی م دهنده  آزار ره دا  ایکنجکاو نیا اما!   هیچ دونمینم

 به سرت  دیبا کنمیم احساس یدار که یتی ن هر و هست که

 . سوار بنز مرد همون به یبد رو حواست و باشه  خودت یزندگ

  ارغوان یحرفها اتمام با.  بود مانده  باز مهی ن شدهان سوگل 

 : گفت و داد  خودش به یتکان

  من!  رغوانا یشد   عوض چقدر ؟ یشناخت ینجوریا منو واقعا - 

 الن اما.  کنم کمکت کردمیم یسع مونی دوست مدت تمام

 یازین بهم که حال...  جالبه!   داشتم مزاحمو هی  نقش که نمیبیم

 ! یزنیم حرف  تلخ انقدر یندار
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 یرفتارها اما.  دبو  آمده  رحم به یکم دلش حرفها نیا با ارغوان 

  شدیم شتریب و  شتریب اش یناراحت و کردیم مرور  خود با را سوگل

 بلند جا از ناراحت سوگل داد اجازه  و کرد سکوت که ییجا تا. 

 : شود

 یچ همه مورد در میتونیم دوست تا دو عنوان به کردمیم فکر -

  همه بابت!  کنهیم معذبت سوالم که دونستمینم  اام میبزن حرف

 .  خداحافظ.   خوامیم عذر یچ

  فرستاد رونیب  را نفسش ارغوان.  رفت در سمت  به و گفت را نیا

 اما اوردیب در  دلش از و برود دنبالش که بود قرار  یب شیپاها. 

 به کردیم وجدان عذاب احساس.  برود داد اجازه  و ماند همانجا

  گردنش به حد  چه تا سوگل دانستیم خوب شخود  که خصوص

  هم پرستو با  اش یشگیهم یها بحث از یکی  دیشا.  دارد حق 

 او به بحث و قهر  نیا از اگر بود مطمئن اما.  بود  هیقض نیا سر

  دل چرا دانستینم.  آورد یم در بال یخوشحال از دیبگو یزیچ

  ده یند را گری کد ی هم آنقدرها  نکهیا با!  نداشت  سوگل از یخوش

 یدرست آدم سوگل که داشت اصرار پرستو بود که چه هر بودند

  حساب را شانی ها یدنینوش پول و شد بلند زیم پشت از!  ستین
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 وقت هنوز.  انداخت ساعتش به ینگاه و رفت در  سمت به. کرد

 در و دیچرخ ابانهایخ در یکم .  داشت هتل به  رفتن تا یادیز

  از کدام چیه  تصورش فخل  بر .  شد نی فرورد کافه  یراه تینها

  تا نشست کافه در یکم!  بودن هم یعل یحت.  نبودند شیدوستها

  آرزو بارها و ارهاب نیب نیا .  برسد فرهان با  شان قرار ساعت

  زودتر را تماس  ارغوان یا  بهانه به بار هر و  بود گرفته تماس

.  شود بازخواست یحساب بود قرار امشب بود مطمئن. کردیم قطع

 به.  بدهد  پس جواب یکس  به نداشت الیخ ظهلح آن اما

 !   بود  هم دلخور منوچهر و رزوآ  از که خصوص

  ترک هتل مقصد به را کافه و  افتاد ساعتش به  گرید  بار نگاهش

 قلبش ضربان که انگار شدندیم تر کی نزد هتل  به چه هر. کرد

 و آرزو از اش یدلخور و  سوگل با بحث.  شدیم تر  تند هم

...  آورد یم ادی به را فرهان نام فقط.  رفتیم  ادشی از منوچهر

  خصوص به.  نشست جانش به اضطراب شهی هم ثلم هم باز

 فقط.  کشدیم را انتظارش هتل در یزیچ چه دانستینم که امروز

  شب اتفاقات بود دواریام.  بود شده  هتل یراه فرهان فرمان به
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  بداخلق فرهان همان به اگر.  باشد نرفته ادشی از گذشته

 !  کند تحملش  توانستینم مطمئنا شدیم  لی تبد یشگیهم

  طول تمام.  بود راه  یساعت م ین بایتقر  هتل تا نی فرورد کافه از

  اتفاقات به کمتر و کند جور و  جمع را افکارش کرد تلش ریمس

 هیثان چند یبرا را شیپلکها.  بدهد مانور ی اجازه  کننده  ناراحت

 یزندگ در وقت  چیه آورد ینم  ادی به.  بود گرفته درد سر بست

 به نداشت عادت وقت چیه!  باشد شده   مشغول فکرش   آنقدر اش

 خوب و بد به مدام روزها نیا اما. ردیبگ  سخت  خودش

  مثل بود شده   باعث نیهم و کردیم فکر گرفتندی م که یماتیتصم

 . برگرداند اش یزندگ به را آرامش نتواند شهیهم

  یبندها از یکی و شد اده یپ  یتاکس از.  دیرس هتل به بالخره 

 یلب به و شد رد چرخان در از  . انداخت شانه یرو را اش کوله

 . دی رس مجللش

 زیم سمت به داد حی ترج هم باز اما.  ودب بلد را فرهان   اتاق ریمس

.  بود ییرو  خوش و جوان مرد رشی پذ یمتصد.  برود رشیپذ

 : گفت و زد یلبخند

 ؟  کنم ونکمکت  تونمیم چطور.  ری بخ عصرتون - 
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  هستن دفترشون تو . داشتم ملقات قرار ایآر یآقا با.  سلم - 

  ؟

  ؟ بدونم رو اسمتون هست  امکانش -

 .   گانهی ارغوان -

  با تا دیباش داشته فیتشر  لحظه چند دیتونیم گانهی خانوم -

  ؟ کنم هماهنگ دفترشون

 یلب مجلل یمبلها از یک ی سمت به و داد  تکان سر  ارغوان

.  بود کرده  گرم را اش بسته خی تن یلب گرم یفضا.  رفت

  کوله از را لشیموبا و زد کنار چشم مقابل از را شیها یچتر

 .  دی کش رونیب

 : داشت  پرستو از یغامیپ

 ؟ یدار وقت.  بزنم حرف باهات دیبا - 

 :   نوشت شیبرا 

 . زنمیم زنگ بهت.  فرهان شیپ هتل اومدم -

 یاحتمال کار و پرستو به که یا حظهل همان. کرد ارسال را غامیپ 

 :  داد  قرار مخاطب را  او آشنا ییصدا  کردیم فکر اش
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 .نمتیبب نجاهایا کردمی نم فکر.  ارغوان یچطور!  یه -

 از.  شد رو به  رو ساینک خندان صورت با و گرفت بال  را سرش

 :  گفت عی سر  و شد بلند جا

 ! سلم -

 به یکنجکاو  ساینک دیبگو یگر ید ی جمله بتواند آنکه از قبل

 :  داد خرج

 . نمتیبب نجایا نداشتم انتظار ؟ داده  ارک بهت هتل  تو فرهان -

 . کنم  شروع شمال یل یو تو رو کارم قراره ...  نه - 

 :  انداخت بال  ابرو ساینک

 ؟ یکنیم یشوخ! ؟ فرهان یل یو-

 : انداخت  او به ینگاه ناباور ارغوان 

 .  شهیم شروع  کارم هم گهید روز چند از.  نه -

 ؟ شده  نما خواب ؟ بده  رییتغ رو اونجا شده  ی راض یچجور -

  حرف هب ارغوان.  بود کرده  خوش جا لبش ی  گوشه  یپوزخند 

 :آمد
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  وارید رو ک ی کوچ طرح تا چند  فقط.  کنه ریی تغ ستی ن قرار -

 .  نیهم.  زنمیم

  فرار خودت یپا  با خودت اش خونه تو کار از بعد کردمیم فکر -

  روت یادیز انگار اما.  یباش یباهوش  دختر اومد یم بهت.  یکن

 .  بودم کرده  باز حساب

  یشوخ به را هاحرف نیا دانستی نم ارغوان و  دیخندیم ساینک

  خوشش فرهان از هم آنقدرها کرد  یم احساس!  یجد ای دیگویم

 . بود  او فکر نیا هم دی شا!  دیآ ینم

 هم با.  نطوریهم منم.  همهم براشون  یا حرفه  کار ایآر یآقا - 

 !   قانون طبق .  میکن رفتار یا فهحر میکنیم یسع میکنیم کار که

  قانون تو که قدرمچ!   خودت جون آره  "گفت  خودش با دل در

  دوخت بود ده یپر  بال  شی ابرو که  ساینک به را نگاهش "!  یمدار

. 

 اما.  یاومد یم یا بامزه  دختر نظر به دمتید که یاول روز -

 بهش یلیخ باشه حواست.  یشیم فرهان  هیشب یدار انگار

 یلیخ یکس  وقت هر که داره  یطلسم هی ما برادر نیا . ینچسب
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  بشو هشیشب نه  پس!  ادیم سرش ییبل  هی شهی م کینزد  بهش

 !   کشینزد یلیخ نه و

 ارغوان.  دیخندیم هم هنوز.  دی کش کنار را خودش و گفت را نیا

  آنکه از قبل.  بود امده ین ششخو  نشانیب ی مکالمه نیا از چیه

  و گذاشت  او کتف پشت را  دستش ساینک دی بگو یزیچ بتواند

 : گفت

  راهت کارمنداش ها حال  ال ح ین یبش نجایا.  اتاقش ببرمت ایب -

 .  اتاق تو دنینم

  معذبش ساینک دست یگرما. داد شیپاها به  یتکان ارغوان 

  را تشدس شد  باعث و گرفت فاصله او از نامحسوس.  کردیم

 :  گفت و کرد رشیپذ یمتصد به یا اشاره  ساینک.  ندازدیب

 .  برمیم خودم با رو ایآر یآقا مهمون -

  و شدند رد یبزرگ یراهرو از هم با دو هر.  نکرد یمخالفت یکس

 باز را در تعارف یب ساینک.  دند یرس فرهان اتاق در به انتها در

 : گفت و کرد

   ! کردم دایپ یلب  تو ریک نیبب -
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 زیم نارک  نگار.  انداختند نگاه  اتاق داخل به زمان هم دو هر

 هم به آنقدر.  بود داده  هیتک زیم به را دستش و ستاده ی ا فرهان

 یصدا با.  نبود مشخص آنجا  از فرهان  صورت که بودند کی نزد

 بود زمان همان درست و ندیبب  را در تا کرد کج را  سرش ساینک

 : گفت نگار دنید با ساینک.  د ی د را ارغوان که

 ؟ دمتی ند که یاومد یک تو نگار - 

 : شود دور  فرهان از یکم تا داد تیرضا رنگا

 ! نشدم مزاحمت  گرمه سرت دمیشن.  شهیم یساعت مین - 

 :  انداخت خنده  به را او که آمد  برادرش یبرا ییابرو و چشم 

 !  بال  اومدم که بودم شده  کسل انقدر.  نبود گرم  ادمیز!  یا -

 و کرد یاخم فرهان .  کرد رها مبل  یرو را خودش و گفت را نیا

 : گفت

 !  یزنیم حرف یدار یادیز -

  از دیشا.  بود ده ینفهم دنآم بال  از را سای نک منظور ارغوان

  مات ارغوان به  ینگاه مین فرهان!  بود آمده  بال  هتل نگیپارک

 : گفت و انداخت زده 
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 ! سلم -

 : کرد زمزمه هم او. کرد آب  را ارغوان خی اش یلب ریز سلم

 ! سلم -

 :  برداشت او سمت به گر ید یقدم نگار 

 .  شده  تموم کارت کردمیم فکر ؟ ارغوان یکنیم کاریچ نجایا -

 : گفت فرهان بدهد یجواب  آنکه از قبل

 ! تو ایب -

 سرش پشت را در و شد اتاق وارد و داد یتکان شی پا به ارغوان

 :  داد  را ارنگ سوال جواب ساینک.  بست

 از!  انگار گرفته گهید کار به یول شده  تموم نجایا کارش -

  خوب طراح په صاحب خان فرهان ما خوب انتخاب یسر صدقه

 !   دش

  خواستینم دلش.  دوخت ارغوان به را اش یعصبان نگاه  فرهان

  ارغوان هم باز.  بداند ی زیچ دیجد یهمکار نیا از یکس

 و انداخت بال  ابرو نگار!  ردیگب را زبانش یجلو  بود نتوانسته

 : گفت ریمتح
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  ؟ گهید رکا هی - 

 : گفت بخواهد حیتوض که انگار و گرداند فرهان  سمت به سر

 ؟ ندارم خبر من اچر - 

  به.  گرفت ارغوان از نگاه  و  داد یصندل به را اش هیتک فرهان

 :  گفت  جواب یجا

 .  رونیب دیبر  شد تموم کاراتون اگه -

 :  گفت شدیم بلند مبل یرو از که ورهمانط ساینک

 !   برسم کارام به برم من!  یشد قاخل  خوش که باز - 

 :  گفت و زد ارغوان به یچشمک

 !  نمتیبب  شتریب.  ارغوان ادیم شمخو ازت -

  رونیب اتاق از  دهد نشان یالعمل عکس  بتواند فرهان  آنکه از قبل

 :  فتگ و ده یچرخ فرهان سمت به ناباور اما نگار.  رفت

 ؟ یکنی م رونمیب یدار -

 :گفت حوصله یب فرهان 

 !  نگار دارم کار -
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 ؟ شده  مهم برات کار انقدر!  اومدم نجایا تا تو خاطر به من - 

  ارغوان و رفت نیب از اش یشگ ی هم آرامش که دی نکش هیثان به

  حلقه چشمش در اشک هم دیشا.  دی لرزیم دستش کرد احساس

  گرد یکم  شیچشمها.  خورد جا فتارر نیا از ارغوان.  بود زده 

 :  داد دست از را زبانش اریتاخ لحظه کی.  بود شده 

  مزاحمتون خواستمیمن.  نمیبش رونیب تونمیم من دیدار  کار اگه -

  من به رشیپذ  یمتصد وگرنه.   نجایا آوردن منو سای نک آقا.  بشم

 دی بزن حرفاتونو راحت  دیبتون که رمیم النم.  نمی بش یلب تو گفت

. 

 کردیم احساس.  بود سوخته نگار حال به دلش  لحظه کی 

  است ختهیر  هم به یناگهان انقدر را نگار که بوده  یمهم موضوع

 دستش آنکه از  قبل!  بدهد فضا برادر و خواهر به بود بهتر دیشا! 

 :  دیغر فرهان کند لمس را در ی ره یدستگ

 ! ؟ یبر داد اجازه بهت یک -

  نطوریا فرهان  که یبار نیآخر!  شد خیم شی جا سر ارغوان 

 که انگار!  آمد ینم ادشی به! ؟ بود یک دی کش ادیفر  سرش
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  فرهان یعصبان نگاه .  بود شده  محو و گنگ یا  خاطره  به لی تبد

  را فشیک نگار!   کند تحمل توانستیم که بود  یزیچ نیآخر

 :  گفت و برداشت

  که دونستمی نم!  بود من کار ات خونه یبرا  روین استخدام - 

 !  میگذاشت  کنار نگفته

 کرد زمزمه و دوخت زشیم یرو یها  برگه به را  نگاهش فرهان

: 

 !   نگار خداحافظ -

 یحساب و درست اخلق فرهان  که دبو ییروزها آن از انگار

  لرزش به بود نمانده  یزیچ  هم ارغوان یپا و دست!  نداشت

  که  ستیزیچ آن  از تر عاشقانه امروز  قرارشان کردیم الیخ!  فتدیب

 فرهان که نی مه موجود وضع به توجه با اما.  داشتند  حال به تا

 به هیثان چند  نگار! کردیم اش  یراض هم نجود را اش خرخره 

 چطور.  نشاند لب یرو یلبخند تینها در و  ماند ره یخ انفره

 لحظه که انگار نه انگار ؟ کند  عوض رنگ راحت انقدر توانستیم

  لبخند یجور حال . بود ده ید ش ی چشمها در را اشک  رد قبل یا

 کم کم!  است نیزم یرو آدم نیتر خوشحال انگار که زدیم
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 سالم ها ایرآ از کدام چیه   که دیرسیم جهی نت نیا به ارغوان

 !  ستندین

 ! دوباره  رمی گیم پس کارمو من!  میکنیم صحبت هم با بعدا -

 از و داد ارغوان لیتحو هم ی لب ریز یخداحافظ و گفت را نیا 

  یرو را خودکارش فرهان شد بسته در که نیهم.  زد رونیب اتاق

  هم هنوز ارغوان.  فرستاد رونی ب کلفه  را نفسش و انداخت زیم

 دوخته فرمان به چشم.  بخورد یا اضافه تکان  کردینم جرات

 فرهان نگاه  که ییجا تا. کردیم  دنبال را حرکاتش تک تک و بود

 حال  که ییصدا با مکث هی ثان چند از بعد و د یچرخ سمتش به

 : گفت بود شده  تر آرام

 ؟یسادیوا اونجا چرا -

 شد  اریهوش  نگاهش ارغوان 

 ؟ سمی وا کجا پس -

 !   نیبش - 
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  امیب تونمیم هم بعدا یعنی...  برم تونمیم من یدار رکا اگه -

 یدار کار دونستمینم من.  یبزن کارات از ستین ازین اصل .  نجایا

 !  شدمی نم مزاحم وگرنه

  تدس از را زبانش اریاخت و افتاده  جانش به اضطراب گرید بار 

  به قد تمام که نیهم.  شد بلند زشیم پشت از  فرهان!   بود داده 

 دهان به زبان  دخترک شد  باعث برداشت قدم نارغوا سمت

 !   ردیبگ

 :   ستادیا ارغوان مقابل درست

 ! یایب گفتم بهت خودم -

 اصل  من که بگم امخویم یعنی.  یدار کار که  یدونستینم خب

  و درک  با یدخترا نیا از من.  برو یبگ اگه شمینم ناراحت

 دمیم تیاهم کارت و تو به.  ستم ین خودخواه  که یبعن -! منطقم

 یازین یعنی.  اصل  زنمینم غر  سرت بعدشم باشه راحت التیخ. 

 .  یباش  نگران ستین

  !کردیم سرخوش را فرهان  بود افتاده  کار به  زبانش که نیهم

 نیا هب واقعا!  کرد فروکش  باره  کی که انگار تشیعصبان تمام
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  رو را حالش  تا بودیم اطرافش مدت تمام دیبا.  داشت ازین دختر

 !  کند راه  به

 ؟ نه.  یدیم تیاهم من به که - 

  دادینم اجازه  فرهان یجد صورت به ماند باز مهین ارغوان دهان 

 !   دییتا ا ی کند بیتکذ دیبا الن که بفهمد

 تیاهم تبه  که هیعیطب نظرم به یعنی ؟ بدم تیاهم دینبا...  خب

 ..... -نمونهیب یاحساس هی.  هست یا رابطه هی بالخره .  بدم

 :  داد حیتوض آخرش ی جمله کردن درست یبرا اصلهبلف 

 هی بالخره  خب اما باشه کم احساس نیا چقدرم هر یعنی -

 .. نکهیا یعنی مممم...  بدم تی اهم شهیم باعث  که هست یزیچ

  نگه ارغوان ورتص مقابل را  صورتش و شد  خم یکم فرهان

 :  گفت حال همان  در.  داشت

 ؟ یزنیم پا و دست انقدر چرا -

  صورت یناگهان  آنقدر.  شد حبس ارغوان ی  نهیس در نفس 

 ممکن یجا  تا شیچشمها که  شد سبز نگاهش مقابل فرهان
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 صورت جز به  جز دقت با و شد شیلبها مهمان  سکوت!  شد گرد

 : آمد حرف به گری د بار فرهان.  گذراند نظر از را او

 ! ؟ ها کم،  احساس -

 دادیم حی ترج.  بود امده ین  خوشش ادیز دخترک حرف نیا از

 احساسات ابراز او به هیبق مثل ای.  بزند ادیز احساسات از حرف

 جا نیهم تا.  نبود کارها نیا  اهل که ارغوان اما.  کند یآنچنان

!   داشت شکر  یجا بود نشده  احساساتش تمام منکر که مه

 :  گفت و گرفت نفس وانارغ

 !  یدونیم صلح خودت که چقدر هر -

 حرف نیا با فرهان.  بود گفته یناچار سر از بایتقر را جمله نیا

!   دارها صدا  آن از نه ،  بزند قهقهه که آنها از نه .  افتاد خنده  به

  شیلبها و بود مشخص شیصدا در خنده  از یرنگ  فقط که انگار

  لبخندش دنی د با توانستیم.  بودند  ه شد لیمتما بال  به رو یکم

!   ستین کم  هم  رهاآنقد احساساتش که کند اضافه لحظه همان

 :  آمد حرف به فرهان! کرد کنترل را خودش اما

 .  میبر گهید بهتره  کنم فکر -
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  شیبرا اتاق  یفضا که انگار.  داشت طنتی ش برق نگاهش

  و بود فرهان  مجلل تیسوئ  سرش  در ارغوان.  باشد  کوچک

  فرهان اگر دانستینم ؟ ستی چ دانستینم که  یاتفاق ضطرابا

  قاطع نه کی!  بدهد را جوابش چطور دیبا  بخواهد ینامربوط زیچ

  بزند ادیفر بود یکاف ؟ داشت را جراتش! ؟ بزند پس  را او و دیبگو

 !  شود مات ارغوان تا

  به و شد دور او از فرهان.  بود کلنجار حال در  خودش با هنوز 

.  رفت در سمت به و کرد جمع را لشیوسا.  رفت زشیم سمت

.  شود خارج  زودتر تا کرد وانارغ  به اشاره  و کرد باز را آن

. زد رونیب اتاق از و داد اش شده  سنگ یپاها به  یتکان دخترک

 :  کرد زمزمه خودش با

 !  ؟ یاین که هرسینم عقلت هتل ایب گهیم یوقت -

  توانستیم که ی اتفاقات فکر از.  کردیم زمزمه خودش با یلب ریز

  رد راهرو از!  بود شده  حبس  اش نهیس در نفس فتدیب شی برا

  شانه چطور دینفهم اصل  که  بود فکر غرق آنقدر ارغوان.  شدند

  شیقدمها بلفاصله.  است کرده  عبور آنجا از فرهان ی شانه به

  در را مخالفش ریمس فرهان اما کرد کج آسانسور سمت به را
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 ارغوان دیفهم که یا لحظه.  رفت در متس  به و گرفت شیپ

  عقبتر قدم چند را او و چرخاند  عقب به را سرش ستی ن کنارش

 :کرد شی صدا آرام و رفت سمتش به.  دید مخالف جهت در

 !   ارغوان -

.  دی نشن که بود خودش کردن سرزنش  و فکر غرق آنقدر دخترک

  هب و گذاشت او ی شانه یرو  را دستش و شد تر  کی نزد فرهان

 : چرخاندش عقب

 !   ارغوان - 

 : گفت بلفاصله فرهان.  دیچرخ ارغوان

  ؟ یریم کجا - 

 !  تتیی سو سمت میبر آسانسور  با دیبا -

  رفت بال  فرهان یابروها

 . رونیب م یبر هم با  خواستمیم! ؟ تییسو -

 : بود یدن ید ارغوان حال

 ! ؟ رونیب - 
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  ؟ تییسو  می بر خوادیم دلت ؟ کجا پس -

 .. که یعنی...  نه الن...  اصل  که نه یعنی...  اصل !  نه نه -

 با.  شده  یگرید وقت هر از تر سرخوش کردیم  احساس فرهان 

  دخترک که کردیم نگاه  ارغوان زدن پا  و دست به لبخند

 :  گفت بلفاصله

 …  شهیم ری د ات برنامه -

  نیهم!  ستی چ فرهان ی برنامه ای روندیم کجا نبود  مهم شیبرا 

 کرده  بهتر را  حالش اورندیب در  فرهان تییسو از سر  نبود قرار که

 . بود

.  افتاد راه  دنبالش  فرهان. کرد حرکت در سمت به لهبلفاص

 :  گفت وار زمزمه و کرد خم یکم را سرش

  رونویب ی برنامه  چطوره  خوادیم تییسو دلت انقدر که حال  -

 ؟ بال  میبر راست  به آسانسور با و می کن کنسل

  کم را شی قدمها  سرعت هم فرهان.  ستادیا  حرکت از رغوانا

 یشوخ که بود منتظر انگار.  چرخاند دخترک سمت  به سر و کرد
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.  بروند بال  و گردند بر را آمده  ریمس هم با تا  شود یجد اش

 : کرد باز لب دخترک

 ییجورا هی ؟  میبر جلو یبود ده یچ هک یا برنامه طبق  چطوره  -

 .می کن راموشف گفتمم من که یزیچ

 : گفت و داد تکان سر فرهان.  نشاند لب یرو یاجبار یلبخند 

 !  نجایا میگردیبرم دوباره  شب بالخره .  نداره  یشکلم - 

  دخترک.  رفت در سمت  به ارغوان از جلوتر و گفت را نیا 

  وحشت نداشت الیخ . ماند شی جا سر مجسمه مثل یا لحظه

  را دستش اش ده ی پر گرن صورت که چند هر  دیایب نظر به زده 

 !کردیم رو

  یشوخ الیخ یحت که دیرسیم  نظر به یجد آنقدر فرهان  صورت

 !  بکند توانستینم هم را حرفش بودن

 که یحال در.   رساند فرهان به را خودش و داد ی تکان شی پاها به

 : گفت رفتیم راه  اش  شانه به شانه

 ! خونه  برگردم زود شب دیبا من - 

  ؟ خب -
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 . نجای ا می برگرد نشه دیشا یعنی خب -

 زد یشخندین  هم فرهان  نشاند لب یرو مهین و  نصفه یلبخند 

 :  گفت و

 !   می کنیم باز واسش یخال یجا هی -

  لبخند رد هم هنوز. زد رونیب  هتل چرخان در از و گفت را نیا

  سوار دو هر  و افتاد راه  به دنبالش  ارغوان.  بود  شیلبها یرو

  که بود فرهان آخر ی جمله  ریرگد آنقدر ذهنش.  شدند نیماش

  به دخترک.  بپرسد یزیچ مقصدشان مورد در برد ادی از اصل 

 :آمد حرف

 کمه وقتم شمی نجوریهم.  کنم  دیخر یسر هی د یبا سفر یبرا - 

 . 

 یب را شیچشمها.  دوخت فرهان  خونسرد صورت به را گاهش

 درانیم آرام و دوخته مقابل ی شه یش  به ارغوان اضطراب  به توجه

  گفت گرید بار ارغوان.  نداشت دنیرس یبرا یا  عجله که انگار. 

: 
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 خوامیم که یلیوسا دیبا.....  برم روزه  دو سفر ه ی  ستین قرار - 

 زودتر که گمیم نیهم یبرا. بخرم ماه  دو تا کی  یبرا حداقل رو

 ... که کنم یز ی ر مهبرنا خوامیم.....  خونه برم

!   نکشد تی سوئ به شانکار شب که آورد یم  لی دل کی و هزار

 :  دیپر حرفش انیم و چرخاند سمتش به سر فرهان

 ؟ یگینم بهم ک رو یخوایم که یزیچ چرا -

 : گفت  متعجب ارغوان 

 ؟ یچ یعنی -

 !  بگو رو هی قض  اصل!  بهانست نایا و دیخر میدونیم جفتمون -

 …  بگم که ستین یزیچ -

  ؟ یکن  تعارف باهام شهیهم یخوایم - 

  کی  بود قرار.  دادیم را عمر کی یمعن شهیهم فظل! ؟ شهیهم

 یب.  کردینم فکر تیسوئ به گر ید ارغوان ؟ بمانند هم کنار عمر

 :  دیپرس اراده 

  ؟ میباش  هم کنار شهیهم یکنیم فکر -
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 ددانستن ینم کدام چیه.  کرد ساکت را فرهان اش یناگهان سوال

  در نزد حرف دیشا.  ستیچ گرفته  شکل تازه  ی  رابطه نیا آخر

  و انداخت ارغوان سمت به ینگاه فرهان.  بود زود یکم موردش

 :  گفت

 !   دیشا می بر جلو برنامه طبق  امشب یبذار اگه -

  و فرستاد رونی ب را نفسش.  شد منحرف فکرش هم  باز ارغوان 

 :  گفت کافه

 !   خونه برم زود  امشب خوادیم دلم من!  کنمینم  تعارف باشه - 

 ؟ هتل یاین من با نکهیا ای خونه یبر دزو!  ینبود صادق بازم -

 : آمد حرف به گرید  بار فرهان.  دوخت هم به را  شیلبها ارغوان 

 ؟ فته یب نمونیب یاتفاق چه هتل تو قراره  یکنیم فکر -

  ارغوان لیم برخلف یکار که یآنقدر نه اما بود قرار یب فرهان

 را بحث و داد جلو ی شهیش به  گرید بار را نگاهش. دهد نجاما

 : کرد عوض

 که یدار اجیاحت یزیچ به یکنیم فکر اگه ،  یدید رو ل یو -

 . بده   بشویترت بگو ینبو به ستین اونجا
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 .  بود یراض بحث  رییتغ نیا از.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 ببرم موی نقاش لیوسا فقط.  باشه لزم یزیچ کنمینم فکر -

 نی ا تو که خوامیم هم گهید یزایچ و رنگ یسر هی البته.  هیکاف

 . خرمیم روز چند

.  زد حرف ارغوان برسند فرهان  نظر مورد مقصد  به یوقت تا

  بود عجب در  فرهان.  نبود ساکت  هم قهیدق ۵ ی اندازه  به بایتقر

  توانستیم چقدر نکهیا ای.  آورد ینم کم موضوع  چطور که

 بلفاصله و  کند فکر موضوع  چند به زمان هم  که  باشد باهوش

  بحثشان شدن اده یپ وقت.  بدهد ربط هم به را  شی حرفها اندبتو

  حرف خشم  با یجور!  ارغوان تیعصبان و بود ده یرس سوگل به

 :  ندارد او از یخوش دل چی ه  شد متوجه هم فرهان که زدیم

 یزیچ مورد در و باشه کنجکاو یکی اگه هیمنطق نظرم به -

 یاشکال نیا.  کنجکاوم خودمم من نکهیا یعنی.  بپرسه سوال

 !   نداره 

 یلیخ کردن یکنجکاو  نظرش از .  بود ده ی کش هم در ابرو فرهان

  هم خواستیم اگر.  دینپر حرفش  نیب اما!  داشت  اشکال هم
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 قطع فرصت که زدیم حرف نفس  کی آنقدر. بپرد توانستینم

 !  کردینم دایپ را صحبتش کردن

 مهه از یعنی!  معموله  حد از شی ب کمی سوگل یایکنجکاو اما -

  فیتعر براش کیکوچ زیچ ه ی هیکاف.  اره یب در سر خوادیم یچ

 یچ گهید ؟ گفت یچ تو ؟ گفت یچ اون هبپرس  مدام تا یکن

 ؟  یکرد دایپ هم یزیچ ؟ یدید یچ ؟ یدیشن

 :  داد ادامه ارغوان.  دیپر بال  فرهان یابروها 

  من!  مونهیم  ییبازجو هیشب ییجورا هی.  هیرو اده یز نایا گهید -

 لمیم خلف بر.  زنهیم حرف ینجوریا باهام  که ستمین ممجر

  سوالش نیا چقدر بگم بهش  و کنم ناراحتش شدم مجبور

 ؟  کردم یاشتباه کار من نظرت به!   کنه خرد اعصاب

 بلفاصله چون.  ستی ن جواب منتظر ارغوان دانست یم فرهان 

 :  آمد حرف به گرید بار   والشس  از بعد

 یچ یبرا اصل  یواااا!  دارما  دانوج عذاب یکن  فکر که نه -

  دیبا ده یم رمآزا یکی یوقت ؟ باشم داشته وجدان  عذاب دیبا

  کنم؟  نگاهش و سمیوا
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  تمام ارغوان صحبت تا بود منتظر و کرده  پارک  را نیماش فرهان

 احساس یوقت تیهان در.  بروند رونیب نیماش  از بتوانند تا شود

 حرفش نیب و  زد ایدر هب دل ندارد انیپا ی نقطه شیحرفها کرد

 : دیپر

 ! شو اده یپ -

 :  چرخاند اطراف به سر ارغوان 

 ! نکردم احساس اصل !  زود چقدر ؟ می دیرس -

  کنارش هم ارغوان .  شد اده یپ و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

 .  افتاد راه  به

 !   بپرسم رفت ادمی اصل ! ؟ م یبر  کجا قراره  -

  کمی!  یبود ساکت  مدت امتم که تو ؟ رفت ادتی چطور واقعا -

 !   عجیبه

 کلفه یآدمها به هیشب شتریب  که انداخت ارغوان به یبیعج نگاه 

 خجالت یلبخند.  شناختیم یخوب به را نگاه   نیا ارغوان.  بود

 : نشاند لب یرو زده 

 ؟ زدم حرف یلیخ - 
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 ؟ یکنیم فکر یچ خودت -

 : تگف  ارغوان.  افتاد راه  به جلوتر و گفت  را نیا فرهان 

 !  کنمیم یرو اده یز زدن  حرف موقع کم ی دارم  قبول -

 :  گفت و زد او دست به را آرنجش و رساند فرهان به را خودش

  ستیب  بود تو یجا یکس هر!  ایهست یخوب یشنوا گوش یول -

 !  کردیم قطع حرفمو بار

 ؟ بکنه کارو نیا تونسته هم یکس ؟ یجد -

 : کرد مهزمز خود  با و انداخت بال  شانه ارغوان 

 ؟  گهید هیسوال جور چه نیا -

 یرو  را انگشتش و ترف بال  یساختمان  مجلل یها  پله از فرهان

 نظرش به که ساختمان  به ینگاه ارغوان.  گذاشت زنگ

 : گفت و انداخت آمد یم یمسکون

 ؟  کجاست نجایا -

 :  دی رس گوششان به یزن یصدا

 . ایآر یآقا دییبفرما -
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 :  کرد ره اشا فرهان.  شد باز در 

 !  تو برو -

 :  گفت و آورد نییپا یکم را  شیصدا  ارغوان 

  ؟ هیک  ی خونه نجایا -

 یدختر ورود محض به.  داد هل داخل به را او بایتقر فرهان

 ختهیر دورش و شده  صاف بلوندش یموها.  شد  سبز مقابلشان

.  داشت تن به ساده  یمشک شلوار و کوتاه  نیآست دیسف  بلوز.  بود

  با.  بود ده یپوش شلوارش جنس از درست یا قهیجل زشبلو یرو

 پروتز یلبها نیب از را دشیسف یدندانها و زد ی لبخند دنشانید

 :  گذاشت شی نما به اش شده 

 .  ایآر یآقا دیاومد خوش.  سلم -

  دیدینم را رغوانا اصل  که انگار.  بود فرهان به  میمستق نگاهش

 به ارغوان  بایتقر فرهان قد مقابل  در.  داشت حق  دیشا البته. 

 سنگ تماما خانه کف.  دیکاو را  اطراف نگاهش!   آمد ینم چشم

 مبلمان.  آمد یم نظر به انتظار اتاق به هیشب ییجا و بود دیسف

 از یکی پخش حال در که یبزرگ  ید یس ال و ییطل  و دیسف
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  پشت درست.  خورد یم چشم  به بود روز یآهنگها نیتر دیجد

!   باشد کارش زیم انگار.  شدیم ده ید یسنگ بزرگ کانتر دخترک

  شدیم متوجه اول گاه ن با یکس  هر.  یمنش زیم به هیشب یزیچ

 !ستی ن خانه آنجا که

 : گفت و کرد مقابلشان پهن یها پله  به اشاره  دختر

 .  دییبفرما طرف نیا از - 

  دیشا.  رفتند  بال  ها پله از هم ی شانه به شانه  فرهان و ارغوان

 که انگار و  دندیرس دوم ی طبقه به.  پله ۱۵ ودحد در یزیچ

 کردیم نگاه  که طرف هر. ودب طبقه  آن به مربوط یاصل یاهویه

  آنجا که انگار.  شدیم ده ید مختلف یرنگها و طرح با ییلباسها

  نفرها سمت به نگاهش.  بود  لباس فروشگاه  به هیشب یزیچ

 شتدایم بر که ییقدمها و مقابل  به توجهش تمام شد ده یکش

 ینم بودند آمد  و رفت در که ییآدمها به ینگاه مین یحت.  بود

 یپهن یراهرو به و گذشتند  اهویه پر و بزرگ سالن از انداخت

 بار دختر.  ستادند ی ا یاتاق مقابل و شدند رد هم آن از.  دندیرس

 :آمد حرف به گرید

 .  تونن منتظر  اخلد دییبفرما -
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 یصدا.   شد وارد اول شخود  بار نیا و کرد باز را در فرهان

 :  دیرس گوشش  به یمرد

  داتیپ طرفا نیا گهید ردمکیم فکر.  دمتید بالخره !  فرهان -

 . کنمینم

 حال همان در.  داد دست او با و برداشت قدم سمتش   به فرهان

 :   دیپرس

  ؟ راهه به رو اوضاع ؟ یچطور -

  ؟ یچطور  تو.  نداره  یفیتعر بازار وضع روزا ن یا.  ستین دب -

 !  خوب -

  هر و دیچرخ او با هم مرد سر و انداخت سرش  پشت به ینگاه

 .  ماند ارغوان یرو  چشمشان دو

 . می خوایم کیکوچ  ییراهنما هی گفتم بهت صبح  که همونطور -

  بر را تمرکزش یمان یصدا اما.  شد ره یخ او به پرسشگر  ارغوان 

 :  زد هم

 . دیاومد  خوش.  خانوم سلم!  حتما -
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 :  نشاند لب یرو یلبخند و داد خودش به  یتکان ارغوان 

 . سلم -

 از یزیچ  دوستش دادیم ح یترج. نداشت یمعرف  الیخ فرهان

  که یگرید در به اشاره  مرد!  نفهمد  ارغوان تی هو  و اش رابطه

 : گفت و کرد بود اتاقش در

 . کننیم تونییراهنما دخترا.  طرف ن یا از دییبفرما -

 که او.  بود مردد  رفتن یبرا.   انداخت فرهان به ینگاه ارغوان 

  فرهان ؟ آمد یم نجایا دیبا چرا اصل !  نداشت یخاص دیخر

 :  گفت و داد تکان دییتا ی نشانه  به را سرش

 ! منتظرم نجایهم من -

.  دی خنچر دهانش در زبان اما  ندارد دی خر دیبگو خواست ارغوان 

!   برود جارکلن او با فرهان دوست مقابل نداشت الیخ یطرف از

  در.  نشست زشیم پشت و برگشت  یپناه یمان و رفت ارغوان

 : کرد  فرهان به یا  ه اشار حال همان

 ؟ ینیشینم چرا -

 : گفت و نشست زیم مقابل یمبلها از یک ی یرو فرهان 
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 ؟یدیم انجام گفتم  که همونجور سفارشاتمو -

 !  هست یچ  همه  به حواسشون دخترا باشه راحت التیخ آره  - 

 : داد ادامه را حرفش  و بود نشسته لبش یرو یندلبخ 

.   نامزدت فوت از بعد درست .  یزنینم سر بهم که وقته یلیخ - 

 . امرزتشیب خدا

  فرهان حالت رییتغ از که یمان.  رفت هم در فرهان یابروها

 تا گفت آنقدر.  کرد عوض را صحبتشان ر یمس بود ده ی ترس

  در نفر سه گرید سمت از.  شد  باز فرهان یابروها گره  بالخره 

 تک تک بودند گرفته که یدستور طبق  و بودند  ارغوان کنار اتاق

  هم هنوز ارغوان.  کند پرو  تا دادندیم دستش به را لباسها

  دنیخر لباس از یحرف که او اصل .  هستند آنجا چرا دانستینم

 ! بود  نزده 

  و گذاشتند کنار را آمد خوب نظرشان به که  ییلباسها آخر در

 اما کرد یهمراه اتاق یکینزد تا را او یمان.  زدند صدا را هانفر

 :  گفت یجد  کامل  فرهان شود  داخل او با دبتوان  آنکه از قبل

 !  بلدم خودم بعدشو به نجایا از -
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  کس هر.  برگشت زشیم سمت به و داد تکان سر احترام با یمان

  نیا به فرهان احساس که شدیم متوجه بود او  یجا هم یگرید

 !  است شبه  کی ی رابطه از فراتر  یزیچ دختر

  و بود پرو اتاق در زهنو ارغوان.  گذاشت اتاق به قدم فرهان

. آمد یم او به دخترها ی گفته به که ییمانتو  دنیپوش مشغول

  به دادیم فرهان آمدن از خبر که در یصدا و اطراف به توجه یب

 : داد ادامه شیحرفها

 ی سبزه  هی شب سبزه  موهامم.  ادینم بهم سبزه  نکهیا نظرم به -

 یخوایم.  بهتره  کنم فکر هیا  سرمه اون جون کاین!   شمیم دیع

 ؟ اصل  نپوشم نویا

 شده  جدا یک ناز و دیسف ی پرده  ی واسطه به اتاق از یبخش 

 به دیابتیم اتاق قسمت آن به لمپ از که یم یمستق نور.  بود

 که یحال در.  ددایم نشان فرهان به  را ارغوان  اندام طرح یخوب

 :  دیشن بار نیا را کاین یصدا نشستیم مبل یرو تعارف یب

 ایآر یآقا تا دیبپوش شما.  ادیم یلیخ بهتون کنمی م فکر زمیعز -

 . اومد  خوششون شونی ا دیشا ننیبب
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  زانیآو که ییمانتو  به و زده  کمر طرف دو را شیدستها ارغوان 

 نگرفته دنشی وشپ یبرا یمی تصم هنوز.  کردیم نگاه  ره یخ بود

 .  بود

  مدل از که فهماندیم کاین به دی با چطور دانستینم.  بود مردد

 مچ به که یا دکمه و یپف ینهایآست!  امده ین خوشش مانتو

 یب.  انداخت یم یمیقد یلمهایف ادی را او خوردیم دستش

 : گفت حوصله

 میروح هی مثل ییجورا هی.  داره  قبول منو ی  هقیسل فرهان - 

 !   نبد دو در

  فرهان با که  هم چقدر.  نخندد که گرفتیم  را خودش یجلو

 :  ادد ادامه!  داشت تفاهم

 . حله بدم یک او من که نیهم -

 ی اشاره  بلفاصله که بزند فرهان حضور از حرف خواست کاین 

 : زد لب وار زمزمه.  دید  را فرهان

 ! نجامیا من نگو -

 .  داد نتکا سر و کرد گرید دختر دو به ینگاه کاین
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 ! ؟ دیندار  کمک به اجیاحت -

 :کرد زمزمه خودش  با ارغوان

 !  پوشمشیم جهنم -

 ارغوان.  دیدی م فرهان  را حرکاتش تک تک. کرد تن به را مانتو 

 :  آمد حرف  به گرید بار

  بخرما  نتونم هنکیا نه. باشم ده یخر مانتو ادینم ادمی وقت چیه -

  هیبق کار ییجورا هی.  اطهیخ خودش من مامان.  نخواستم فقط...

 .  نداره  قبول رو

  داد ادامه.  بود آمده  کش لبخند به شیلبها آرزو به کردن فکر از

: 

 مجبورم آخرشم و دوزه یم و کنهیم انتخاب مدل خودش شهیهم

 اوقت یگاه. ها شهینم موفق  هم شهیهم البته.  بپوشم کنهیم

 که نیهم اما.  بدوزه  برام نظرمو مد یمانتوها تا زنمیم- گولش

 !   دوخته واسم یمدل نیا چرا که شهیم مونی پش ده یم لمیتحو

 تنگ او یبرا دلش ؟ برود و کند  رها را آرزو اه م چند توانستیم

 از تواندیم ساده  کردیم الیخ که  بود آمده  سرش به چه...  شدیم
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..  نباشد ی بد ی تجربه هم دیاش ؟ شود رد  آرزو دنی ند کنار

 و زد پس را افکارش.... شود تر تقلمس یکم گرفتیم ادی حداقل

 :  آمد حرف  به گرید بار

 تو باشم راحت که نیهم.  ارمینم در سر مد از یزیچ ادیز من -

 .  هیکاف برام لباس

 از یکی قطعا.  انداخت مانتو  بلند قد و نهایآست پف به ینگاه 

  تا ندیبب  را آن آرزو بود یکاف !  بود عمرش ی مانتوها نیبدتر 

 متیق داشت حتم که چند هر!   ارزد ینم هم  مانتو ۱۰ دیبگو

 رونیب قصد  تن به ومانت بالخره !  ستینجوم یحساب لباسها

  با که بود فرهان آمد  چشمش  به که یزیچ نیاول .  کرد را آمدن

  دمق  کی دنشید با.  بود داده  لم مبلها از یکی ی رو راحت الیخ

  را دشخو و  کند گرد عقب بود نمانده  یزیچ.  برداشت عقب به

 !  کند یمخف دیسف ی پرده  همان پشت

 : گفت و رفت جلو کاین

 . نشسته  قشنگ یل یخ تنتون تو - 
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  امده ین خوشش ادیز.  کرد دخترک یپا تا سر به  ینگاه فرهان 

 مدلش از اما داشت  دکمه خودش ی خواسته طبق  نکهیا با.  بود

 :  گفت تعارف یب شود بلند جا از آنکه بدون.  بود امده ین خوشش

 .  بپوش گهید یکی ستی ن خوب -

 وا کاین و نشاند لب یرو یلبخند  حرف نیا دن ی شن با ارغوان 

 :رفت

 ...  سبز شال هی  با نویا اگه -

 : گفت گرید بار  و انداخت کاین  به ینگاه فرهان

 !  ستی ن خوب گفتم -

 : فرستاد پرده  سمت آن دوباره  را وانارغ و داد تکان سر کاین 

 رو گهید یمانتوها  میریم ما د ی بپوش رو یبعد یمانتو شما تا - 

 . دیکن  پرو میاریب

.  رفت رونیب اتاق از گرید  دختر دو با اه همر و گفت را نیا 

 : گفت و  دی کش رونیب تن از  را مانتو ارغوان

 ؟ یینجایا یک از - 
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  ؟ دمیشنیم د ینبا که یگفت یزیچ ؟ چطور - 

 !؟ یچ مثل  -

 :  دیشن سرش پشت درست را  فرهان یصدا 

 !  ؟ بدن دو  در میروح هی تو منو نکهیا مثل  -

 .  د یرخچ  سمتش به بلفاصله ارغوان

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 ! بزنم حرف رو در  رو دارم عادت -

 ! انیم الن -

 مهمه؟-

 !  زشته فرهان -

  دخترک کمر  دور را ستشد و برداشت جلو به یقدم فرهان 

 :  گفت و دیکش خودش سمت به را او. کرد حلقه

 ؟  بدن دو در  میروح هی که - 

  شد پرت ترهادخ دنی رس سر ترس از حواسش یا  لحظه ارغوان 

.  داشت یبی عج برق نگاهش.  ماند ره یخ فرهان یچشمها به و
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  بود افتاده  ضربان به قلبش.  کردیم ذوب رو ارغوان که ییآنها از

 :  کرد زمزمه. 

  ؟ زدم  یبد حرف -

.   گرفت یباز به را ارغوان یها یچتر و آمد بال  گرشید دست

  جواب کردیم خوش جا صورتش یرو محو یلبخند که یحال در

 : داد

 !  شمال بفرستمت  بشه سخت برام که یکنیم ی کار هی یدار -

  نیا که بود خودش .  افتاد فرهان  صورت به ارغوان ناباور نگاه  

 ؟ زدیم ار حرف

  چرا؟ - 

 !   بدن دو در م یروح هی چون -

 آنقدر.  نشاند اش یشانیپ یرو  یا بوسه و آورد نییپا  ار سرش

 یسخت  به.  نداد دخترک  به کردن فکر ی  اجازه  که عیسر

 :  گفت و کرد جدا او از را خودش

 !  منتظرم رونیب من -
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  را شی ها بوسه جهت نتواند دی شا بماند شتریب اگر کردیم احساس

 را  شیاهاپ  توانستیم نه.  ماند شیجا سر ارغوان.  کند کنترل

 شده   سر مغزش که انگار.  کند  فکر درست یحت  نه و بدهد تکان

 با.  بود کرده  گرم  را وجودش فرهان ی وسهب یگرما!   باشد

 : داد یتکان  خودش به آمد یم رونیب از که کاین یصدا

 .   ادیب تونخوش دیشا.  میآورد گهید یمانتو تا چند - 

 شال و شلوار و مانتو ییتا چند.  ماندند آنجا هم گر ید  ساعت کی

  ارغوان ی قهی سل به کدام چیه بایتقر.  دندیخر فرهان   انتخاب به

  هم با و گرفته را ارغوان دست دشانیخر از یراض فرهان.  نبود

  پرو اتاق اتفاقات  از یحرف کدام  چیه.  رفتند  نیماش سمت به

 : شکست  را نشانیب سکوت فرهان.  نزدند

  ؟ میبخور  شام میبر -

 سمت به عیسر  باشد زده  سرش به یفکر که  نگارا ارغوان

 :  گفت و دی چرخ فرهان

  ؟ یعل ی کافه میبر -
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 از دانستیم یخوب  به.  اوردیب فشار مغزش به فرهان نبود یازین

  ارغوان بکند یاعتراض  بتواند آنکه از قبل.  زندیم حرف کافه کدام

 :   داد حیتوض

 .  ینیبب  اممدوست یتونیم  باشن اونجا ها بچه کنمیم فکر -

 : داد ادامه ارغوان کند باز  دهان فرهان آنکه از قبل گرید بار

 !  گذره یم خوش -

  اجازه  خوشحالش صورت به چرخاند ارغوان سمت به سر فرهان

 . کند  یمخالفت نداد

 !  باشه -

 : گفت و  دیکوب هم به را ش یدستها ارغوان

  . اونجان همه  بشم مطمئن بزنم پرستو به زنگ هی پس - 

 انهیم یشلوغ با معمول .  فرستاد رونیب را نفسش کلفه فرهان

 حال  اما بخورند نفره  دو شام کی  دادیم حیترج.   نداشت یخوب ی

!   کند تحمل را شناختینم که ییآدمها از یگروه  بود مجبور

 ! اوردیب  دوام شب آخر تا بتواند بود دواریام



 

1677 
 

 مهرسا .  مسلخ

 با یعل.  ند د یرس کافه به بعد ی قهیدق چهل  کیتراف وجود با 

  فرهان.  کرد شان ییراهنما بال  ی طبقه به لب به لبخند دنشانید

  هم دور ی فاصله همان از.  رفت بال  ها پله از  رغوانا سر پشت

  هم در ابرو فرهان.  بشنوند را زیم نیآخر یاهو یه  توانستندیم

   دیایب خوشش جمع نیا از دکرینم  فکر.  کرد گره 

 :  گفت بلند یصدا با ارغوان

 ! بود  شده  تنگ  برام دلتون دونمیم!  سلم -

 : چرخاند سمتش به سر پرستو 

 !  یلیخ - 

 همان که کند باز ینامربوط حرف گفتن به را دهانش خواست

  که ارغوان.  ماند  باز مهین دهانش همانطور.  دید  را فرهان لحظه

 :  گفت بود آمده   خوشش رستوپ تیوضع نیا از

 !   نفرها کنمیم ی معرف ها بچه -

  بلفاصله سردار. کرد یمعرف فرهان به هم را دوستانش تک تک

 :  کرد دراز او سمت   به را شدست و شد بلند جا از

 .  دنتونی د از خوشبختم یلیخ آقا -
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 :  داد دست اکراه  با بعد و  انداخت او دست  به ینگاه فرهان

 !  ممنون -

 یگرید حرف خوشبختم  ی کلمه جز و آمد ینم در یکس از اصد

 آوردن از  ارغوان که بود نیسنگ  آنقدر جو!  نشد زده  نشانیب

  یدنینوش انواع از را زشانیم یعل.  بود شده  مانیپش فرهان

  جلو دستش یکس اما بود کرده  پر توانستیم که یوخوراک

  تمام هم فرهان.  بود کن خرد اعصاب نشانیب سکوت .  رفتینم

 نگاه  اطراف به و کرده  قلب نهیس یرو را  شی دستها مدت

 که انگار!  بود ایدر ی ره یخ یها نگاه  بدتر همه از.  کردیم

  پرستو و  مژگان یبار چند یحت!  اشدب ده ی د ییفضا موجود

  محو آنقدر اما کند رفتار یعیطب یکم تا بودند زده  شیصدا

 ! دی دینم هم را یعل  آمد و رفت که بود شده  فرهان

 : گفت نشانیب ساکت جو از کلفه ارغوان  تینها در 

 الن چرا.  بود برداشته رو نجایا خندتون یصدا که الن تا - 

 ؟  دی شد ساکت
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  تک معذب صورت به بعد و چرخاند ارغوان سمت به رس  فرهان 

 :آمد حرف به  سردار.  کرد نگاه  دوستانش تک

 !   بشه بآ  یخشون کشهیم  طول.  نیخجالت  کمی ها بچه - 

 :  دیخند پرستو

 !  ره سردا امونمیخجالت ی سردسته -

 :  کرد اخم سردار

  خجالتشون واسه سکوتشون!  شماها  کش ماله شدم که باش منو

 !  -ترسشونه از ستین

 :  داد جواب مژگان

 .  نبند جمع یزنیم حرف خودت طرف  از جان سردار - 

 :  گفت و دی خند آرش

 !  بگو رو خانوما یواقع حس.  همژگان با حق  جان  سردار آره  -

  هنوز!  کرد ای در  به نامحسوس یا شاره ا نفهمد فرهان  که یجور

 یپهلو هب یا ضربه  پرستو!  بود فرهان صورت مات  نگاهش هم

 :  گفت و زد ایدر
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  میبش آشنا شتریب کمی!  اصل  ستین ترس و خجالت بحث -

 !  فتهیم گل بحثمونم

 : شد بلند جا از فرهان

 !  رمیبگ یکار تماس به دیبا من -

 و دیکش هم  در ابرو ارغوان.  شد بلند زیم سر از و گفت را نیا 

 :  گفت دوستانش به رو

  ؟ مرگتونه چه معلومه -

 : داد ادامه و افتاد ایدر به نگاهش

 ؟ بال  ادیب یعل بگم جان ایدر - 

 :  کرد جمع را خودش ایدر 

 واسه ده یم ن جو فرهان  صورت.  ام چهره  یطراح عاشق  من -

 ! یطراح

 طرز از اما.  بود ده یکش را وا قبل  هم خودش.  دانست یم ارغوان 

 بود  امده ین خوشش  ایدر نگاه 

 !  یکرد معذب طرفو زمیعز.  ش وقت یبرا بمونه یطراح بحث -
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 :  گفت  و خورد اش وه ی آبم از یکم ایدر 

 !   دی ببخش شد پرت حواسم -

 :  گفت و انداخت آرش به ی نگاه مین  پرستو

  مثل دیاب  حتما ؟ شهینم دینکن  یتلف بهیغر آدم یجلو حال  -

  م؟ی بپر هم به یجنگ خروس

 :  داد جواب او یجا به سردار.  زد دنینشن به را خودش آرش

 !  یکرد  شروع تو  اول خوبه حال  -

 :گفت مژگان

 ! د یبریم سر امو حوصله دیدار -

 : گفت و کرد تر کینزد یکم را سرش

 . چوندمیپیم رو پاشا بودم منم وال !  ها خوبه ید ایز پسره  نیا -

 :  شد باز خنده  به  شیلبها وانارغ 

  نبود مچوندنیپ  بحث!  بود فرهان زمان اون انگار حال !  گمشو -

 ... 

 !  خوبه یلیخ بچسب رو یکی نیا.  رفت شد تموم!  بابا دونمیم -
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 : کرد اضافه هم  پرستو

   رسناکه؟ت کجاش ترسناکه ترسناکه یگیم یه - 

 ؟ یعنی نبود ترس از!   دیکرد سکوت دمید -

 :  دیخند ستوپر 

 ؟ آخه  ترسهیم یخوب نی ا به پسر از یک-

 محض رمیبگ استم ه ی ؟ دسترسه در شهاب   آقاتون - 

 ! ؟یاحوالپرس

 :کرد اخم پرستو

 !   گمشه بره  - 

 پرستو دهان  به نگاهش که آرش  اما دیبگو آرام  بود کرده  یسع

 : انداخت بال  ابرو ارغوان!  بود ده یهمف  خوب یلیخ بود

  ؟ باز شده  یچ - 

 !  رو یچ همه میکنیم تموم میدار یول  ارین در صداشو -

 .. کرده  یارخواستگ ؟ الکیه مگه! ؟ یچ -
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 انگشت ی اندازه  یحساب و درست ی حلقه هی نتونه که یکس - 

  ومن بود معلوم  اولشم از!  خوره ی نم وارمی د جرز درد به بخره  زنش

 !  میخورینم هم به اون

 ؟  یکرد داغ باز - 

 على.  نشست ارغوان کنار دوباره  و برگشت لحظه همان فرهان

  و گرفت شام  رشسفا.  شد اضافه جمعشان به  لحظه همان هم

  ۱۰ از ساعت شد تمام که شامشان.  شد بهتر  نشانیب جو یکم

  که گردد بر خانه به زودتر داشت الیخ فرهان.  بود گذشته

 :  گفت  وپرست

 ؟  خوبه یباز هی ی هیپا یک -

 از تر زده  جانیه هم او اما بدهد  رد جواب غوانار  بود دواریام 

 : گفت  پرستو

 !من ،  من - 

 :  آمد حرف به خندان یعل 

  آبرومونو که  نباشه یباز به  دی دار دوست که یکس هر جون -

 ! ببره 
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 :   داد جواب مژگان

 ؟ خوبه یباز خاله -

 :  گفت  سردار

 ! کنم یباز تو  شوهر نقش حاضرم من  هیباز خاله اگه -

 :  انداخت نیچ را اش ینیب نمژگا 

 ! مجردام خاله اون از من -

 :  کرد زمزمه  ارغوان گوش  کنار فرهان 

 !  گه ید میبر -

  ؟ مینکن یباز -

 که چند هر.  کرد یم ماندن به وادار را او ارغوان ناراحت یچشمها

 به یدست و فرستاد رونیب لفه ک را نفسش!   داشت فرار الیخ

 : دیکش صورتش

 !   میری م دزو بعدش - 

 :  زد لبخند  خوشحال ارغوان

 !   باشه -
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 ی وصله مثل آدمها نیا نی ب که دیرس جهینت  نیا به گرید بار

 :  گفت پرستو بالخره  یباز سر  بر شانیبحثها  نیب!   است ناجور

 !  never have I ever یباز -

 : رفت بال  سردار یابروها

 ! ؟ کوفتیه چه گهید نیا -

 :. گفت مژگان !  بود گرفته اش خنده  واکنش نی ا از پرستو 

 ؟  دینکرد یباز حال  تا -

 :  گفت گرید بار سردار

 !  پوچه ای گل همون حد در ما سواد سطح ال و -

 :  داد  حیتوض  پرستو

  دیبا شهیم که یکس هر نوبت بعد میذاریم قهوه  شات زیم رو -

 شهیم من نوبت مثل .  بگه رو نداده  انجام حال  تا هک یکار به

  هر بعد. نگرفتم شماره  یکس  از ابونیخ تو حال تا من گمیم

 داده  انجام رو نکردم من که یکار  اون ای گرفته  شماره  که یکس

  ؟  دید یفهم!  خوره یم قهوه  شات به
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 :  گفت  تمسخر به و دی کش جلو را خودش آرش

 گفت؟  شهیم دروغم یباز  نیا تو یعنی -

 !  نه که معلومه -

  گفتن دروغ دی شا گفتم بود گنده  روغد به یباز  حیتوض تو آخه -

 !مجازه 

  بتواند آنکه  از قبل!   دیسابی م هم یرو دندان حرص از پرستو

 :گفت  ارغوان  بدهد آرش به یشکن  دندان جواب

  یعل!  بعد واسه بمونه شخصیتون بحث ی هیبق ها بچه خب -

 ! اریب نارویا و قهوه  لی وسا پاشو

 :  گفت جو رییتغ یبرا هم مژگان

 مثبتش ما!  کنناینم یباز  قهوه  شات با گهید یجاها هالبت -

 !   می کرد

  نیا نظرش به یحت!  نداشت کردن اعتراف ی حوصله فرهان

 خندان صورت  یوقت وجود نیا با!   بود آمده  گانه بچه یکم یباز

 . نزند یحرف داد حیترج دید  را ارغوان
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 شات نفر هر مقابل  و گذاشت زیم یرو را قهوه  بزرگ  ظرف على

 : گفت ارغوان.   داد قرار یوچکک

 ؟ دی ندار شکر - 

 :  گفت  پرستو 

 تلخ قهوه  یمجبور  بارو نیا.  ه بگذر خوش بهت ستی ن قرار -

 !   یبخور

 داشت دوست فرهان.  رفت هم در انزجار از ارغوان صورت

 اما بکشدش آغوش رد و کند حلقه او ی شانه دور را دستش

  را کار نی ا تانشدوس کنجکاو یچشمها مقابل نداشت الیخ

  شد قرار!  کرد مهار را دستش و کنترل را خودش!  بدهد انجام

  دست در را شان قهوه  شات یهمگ .  کند شروع  ژگانم نفر نیاول

 و  گرفتند

 .  دوختند چشم او به

 !  نزدم رو  یکس دعوا وقت حال  تا من -

 :   دکر زمزمه آرش

  ؟ نبود تر  لوس نیا از -
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  نفسش فرهان.  خوردند را شان  قهوه  شات سردار و یعل و آرش

 او.  نداشت کردن یباز جز یا چاره  که انگار فرستاد رونیب را

 :کرد زمزمه  ارغوان گوش ری ز پرستو.  خورد را شاتش هم

 ا !  باشه ییدعوا  دیبا مرد اصل  -

 :  کرد  زمزمه رغوان

 !  مار زهر -

 : گفت یعل.  د ی خند زیر  ستوپر 

 ؟ باشه نزده  رو یسک حال  تا که هی پسر کدوم -

 : گفت  سردار

 ؟ هیک یبعد -

 :  کرد آرش به اشاره  مژگان 

 !  برو آرش -

 تمام سردار.  انداخت اش یخال شات  به ینگاه رشآ 

  هم  در شیابروها که یحال در آرش .  کرد پر دوباره  را شانیشاتها

 : گفت و انداخت ستوپر به  ینگاه می ن بود
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 !نکردم انتیخ یکس به حال  تا من -

  شاتش سردار.  ماند مجسمه مثل باشد شده  زیفر که انگار پرستو

 :  خورد را

 !  میراه به سر جوون که من گرنه و دبو  خودش ریتقص -

 :  گفت  سردار حرف به توجه یب آرش 

  ؟ داره  دروغگوها واسه یمجازات یباز نیا -

!   خورد را اش قهوه  شات آرش کلم شین به توجه یب  پرستو

 :  گفت یعصبان  پرستو.  شد ره یخ او به همه نگاه 

 ؟  هیک یبعد نفر -

 : گفت جانی ه با سردار 

 ! رسه یم خوبش یاهاج به داره  - 

 خندان شده  که هم جو کردن آرام یبرا.  دیرس  ایدر  به نوبت 

 :گفت

 ! نکردم یآشپز حال  تا من -

 :  دیخند سردار
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 !  بود تر لوس هم یاول از یحت نیا - 

 :  دیرس على  به نوبت.  خوردند را نشا قهوه  یشاتها یهمگ

 ! نکشتم آدم حال  تا من -

 انیم قهوه  شات. زد ههقهق خودش ی مزه  یب شوخی به 

  که مردد و بود آن به نگاهش.  دیچرخیم فرهان  یانگشتها

 عترضم یهمگ!  بدهد لو را خودش  نداشت الیخ!  نه ای بخورد

 :  گفت  سردار و شدند

 !   خودمه نوبت.  دیاختاند  تمیر از رو یباز بابا -

 :  گفت و گرفت ینفس

 ! نداشتم  پارتنر تا ۵ از شتریب حال  تا من -

 :برد هم در را صورتش ژگانم

 !   سردار یزن هم  به حال چقدر - 

  ؟ دی داشت تا چند شماها ؟ هیچ مگه خب ؟ چتونه بابا -
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 سردار  سوال به  دادن جواب الیخ و داشت اخم هم  هنوز  پرستو

 گفت  سردار به ره یخ و زده  چانه  ریز  را دستش ارغوان.  نداشت را

 : 

 !  یدار  تعهد مشکل  واقعا تو!  یزن هم به حال واقعا -

  شات  دنینوش یبرا لحظه کی  اگر.  بود ارغوان به فرهان نگاه 

  که دانستیم.  بود رفته نیب از دشیترد حال  بود مردد اش قهوه 

 !  بزند لب آن به دینبا

 :  گفت  کافه سردار

 !  بدم فقط من  دیا سهی قد همتون بابا باشه -

 : دی کوب آرش به را آرنجش

 !   باشم گفته شنایم ممعلو تهش بندا یخال -

 که انگار.  شد پرستو نوبت. زد سردار صورت به یپوزخند آرش

 :  گفت باشد  آماده  قبل از

 !   رونیب ننداختم می زندگ از رو یکس حال  تا من -

 . خورد را اش قهوه  شات و بود  پرستو صورت  به نگاهش آرش
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  هم باز فرهان.  کرد یخال  را شاتش معمول طبق  هم  سردار

 یباز نی ا در ادیز گرفت م یتصم هم تینها در. کرد ۔ دی ترد

 !   ندهد خرج به صداقت

 شاپا  که دانستیم خوب خودش.  رفت بال  را شاتش هم ارغوان

 ! است انداخته رونیب  اش یزندگ از را

 نوبت.  دینپرس یزیچ اما انداخت نگاه  او هب  متعجب فرهان

 : شد  ارغوان

 !  نکردم یضولف یکس  یزندگ تو  قصد از وقت هچ من -

 چیه که البته.  کردینم شیرها یا لحظه وجدان عذاب که انگار

  تا ددایم هم دست به دست زیچ همه انگار.  نبود  قصد از وقت

 به ینگاه می ن!  اوردیب در فرهان   یزندگ از سر  شتری ب ارغوان

 نخورده   دست اش قهوه  شات  هنوز.  انداخت فرهان  صورت

.  ارغوان و فرهان   جز به خوردند را شات همه  بایتقر.  بود مانده 

 : گفت  سردار
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 دیا بامزه  دخترا شما چقدر ؟ نباشه قصد از یفضول شهیم مگه -

  ینجوریا خواستم ینم ،  نبود  قصد از ،  نبود من ری تقص!  خدا به

 !  بشه

  به مژگان.  گفتیم دخترانه و فیظر یصدا  با را آخر جملت

 : گفت پرستو و افتاد خنده 

 !  ادیم بهت چقدرم -

 نکهیا ی بهانه به.  نکند یباز  داد حیترج اما بود فرهان نوبت

 قهیدق چند.   داد یبعد نفر به را  نوبتش  رسدینم ذهنش به یزیچ

 مژگان هب نوبت سوم بار یبرا تا  کردند یباز بی ترت نیهم به یا

 : گفت خنده  با د، یرس

 ! نگفتم دروغ حال  تا یباز اول از من!  اعترافه وقت خب - 

 :  گفت و داد شر  عقب به را اش قهوه  شات  ردارس

 !  کردم یباز صادقانه که من -

  ابتدا زا که فرهان.  دندینوش را شان قهوه  شات همه نیب نیا 

  حداقل.  دینوش ار شاتش بار نی ا  بود نکرده  شانی همراه ها آنقدر

  از تعجبش اما!   بدهد جواب صادقانه سوال ن ی ا به توانستیم
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  دیترد یا لحظه بدون فرهان. اش شده  یخال تشا  و بود ارغوان

 :  گفت بدهد ارغوان به یمهلت نکهیا بدون و شد بلند جا از

 !  ر یبخ نشبتو.  برم دیبا گهید من -

  شد بلند جا از چارنا هم او و چرخاند سر فرهان یصدا با ارغوان

 از شان هیاول وحشت آن انگار.  بود شده  آب بایتقر یهمگ خی. 

  نییپا ها  پله از هم ی شانه به شانه گرید بار !  ودب  رفته نیب

 على چه هر. کرد حساب را همه شام پول فرهان و آمدند

 مبلغ از شتریب یزیچ یحت و نبود  بدهکار گوشش کرد مخالفت

 .  کرد پرداخت یاصل

  فرهان   گذشت  سکوت به که یکم.  نشست ارغوان کنار گرید ربا

 : دی پرس ار بود کرده  ریدرگ را ذهنش  که یسوال

 ؟ یکرد رونیب تیزندگ  از رو یکس تو -

 یجد صورت دنید با ارغوان.  داشت اخم طرح شی ابروها 

 : کرد باز لب زحمت به فرهان

 ..  ییجورا هی...  خب -

  ؟ یک -
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  واسش واجب کار که یهمون. پاشا...  شیدبو ده ید کنمیم فکر -

 ..  کرد ول رستوران تو منو و اومد شیپ

 ؟ بده  شامشو  پول اومد زورش که یهمون آها -

 !   بود ریدرگ  شب اون ذهنش فقط.  ستین یآدم اونجور -

 !  د یبود دوست هم با پس -

  بلفاصله ارغوان!   بود مشخص کلمش از تی عصبان و حرص

 :  گفت

  فکر که دوستا اون از نه یول می بود دوست یعنی!  اصل !  نه -

 .  دادم  رد جواب من ردک یخواستگار ازم...  مژگانه ییدا...  یکن

 !  ؟ بود رفته  جلو حد نیا تا -

 رو یجواب فقط من خب یول !  بود یرو اده یز منم نظر به -

 .  درسته کردم فکر که دادم بهش

 ؟ یکرد  ردش چرا -

 از یطولن مدت که بود سخت برام.  کنهیم  یزندگ آلمان - 

  اش هگید  لیدل.  لشهیدل  از یکی نیا البته.  باشم دور مامانم

 که  نهیا
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 ... نداشتم دوستش

 از یخبر که ییجا مثل !  بود کشور  از رفتن فرهان یینها هدف 

 نیا به روز   کی بود قرار !  نباشد یاریشهر  و ایآر ی خانواده 

 ارغوان داشت امکان.  کند تمهاجر شهیهم یبرا  و برسد هدف

.  امدین خوشش فکر نیا از چ یه ؟ بدهد دست از راه  نیا در را

 فرهان.  شد  ره یخ اش یکنار ی شهیش به سکوت  در انارغو

 و فکر نداشت  دوست اصل  اما کندیم فکر  چه به دانستینم

  را صحبت سر کرد یسع!  برود یلمانآ ی شازده   سمت به الشیخ

 : کند باز

 ؟  هیزیچ دوستات نیا نیب - 

 :  چرخاند سمتش به سر ارغوان 

 ؟یک نیب -

 .  دختره  اون و آرش -

 یتوجه   کل  آرش.  بودن  دوست هم با یزمان هی ؟ پرستو -

  اتفاقا یسر هی.  نایا و دارم دوستش گفتیم البته.  کردینم بهش
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  هم از نتونستن هنوزم انگار اما.  شدن جدا مه از خلصه و افتاد

 . بگذرن

.  گذردیم دوستانش نیب یزیچ چه که نبود مهم شیبرا اصل  

 یگرید مرد به  او جز هب ارغوان بدهد اجازه  نداشت دوست فقط

  یکس به نسبت را احساس نی ا بود بار نیاول یبرا.  کند فکر

 محض به.  دندی رس ارغوان ی  خانه به بعد ساعت  مین!  داشت

 :  گفت و شاندن لب یرو یلبخند ارغوان شد متوقف نیماش آنکه

 که یمرس اما.  نگذشت خوش بهت دوستام  شیپ کنمیم فکر

  خواهر یجا.  دارم که نییکسا هاتن دوستان.  یکرد تحملشون

  -و

 ییتنها احساس  نباشن اگه.  گرفتن برام رو ام نداشته برادر

 .کنمیم

.   بود آشنا آن با یخوب به فرهان  هک بود یزیچ  ییتنها احساس

  بود یراض خودش از حال .  بدهد حیتوض  شیبرا نبود یازین یحت

 به ینگاه ارغوان!  است کرده  تحمل را دخترک یدوستا که

 :  گفت و کرد دشی خر یها بسته
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  بودن خوب هم یلیخ لباسام نظرم به.  ممنون هم  دایخر بابت -

 . دنبو  اضافه خرج به یاجیاحت واقعا و

 .  دمیم صی تشخ من نویا -

 !  گردونمیبرم  بهت پولشو -

 . کرد اخم فرهان 

 !   ادینم خوشم حرفا نیا از -

 .  دیخند ارغوان

 . شهی نم که ینجوریا.  کنم جبران  دیبا یجور هی -

 !  ذارمیم پات جلو جبرانشو راه  -

 یداشتن دوست یلبخند به لی تبد و جمع کم کم  ارغوان یلبها

  فرهان صورت مقابل صورتش دیکش جلو یکم را خودش.  شد

 یرو یا بوسه  بکشد عقب و بترسد آنکه از ل قب .  گرفت  قرار

 :  رفت عقب یکم و  کاشت اش گونه

 ؟ یکنیم  قبول نویا فعل  -

 : آمد کش لبخند به شیلبها اراده  یب هم فرهان 



 

1699 
 

 مهرسا .  مسلخ

 . کنمیم فکرامو - 

 : رفت در ی ره یدستگ سمت به  دستش ارغوان

 .  برم گهید من - 

 .  باشه -

  یدیرس هم یوقت.  کن یرانندگ آروم.  باش خودت مواظب -

 . بده  خبر بهم

 ! شد با گفته او  به قلب ته از را حرفها نیا یکس  آورد ینم ادی به

  لذت غرق اندازه  همان به باشد ده یرس ناب یاتفاق  به که انگار

 .   بود شده 

 .  هست  حواسم -

 . ریبخ  شب!  خوبه -

 ؟ کنم کمکت -

 یشب هنصف دیبا حال  باشه داری ب یقادر خانوم ترسمیم!  نه -

  نجایا که شد یچ و بودم کجا من و یبود یک تو   که بدم حیتوض

 !یاومد
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 ؟ یقادر - 

 : دیخند  ارغوان 

 . ریبخ شب.  گمیم بعدا هیطولن اش هیقض - 

 : داد تکان سر فرهان

 . ریبخ شب -

  بود گذشته شب ۱۲ زا ساعت.  زد دور هم فرهان و رفت ارغوان

.  بودند گرفته  تماس وچهرمن و آرزو بود رونیب که مدت تمام. 

 . نداشت کردن بحث ی  حوصله.  باشند خواب  بود دواریام

  احساس.  دید یصندل یرو نشسته را آرزو ورودش محض به

 منوچهر نبود  از.  شده  تنگ مادرش یبرا دلش چقدر کرد

 . کاشت  اش یصبانع صورت یرو یا بوسه و کرد استفاده 

  ؟ اومدنه خونه وقت الن - 

 ؟  میبخواب می بر آروم شهیم الن.  میکنیم دعوا میشیمپا صبح -

 :  فرستاد رونی ب را نفسش آرزو 

 . دیخواب تا کرد ام  کلفه بابات -
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 .  دونمیم-

 . سرده  امشب خودت  رو بنداز پتو.  بخواب برو -

 . باشه -

...  بود شده   شتری ب دشیترد بود  ه دید  کینزد از  را آرزو که حال 

  کردیم بشیترغ است مادرش ی  وابسته حد چه تا نکهیا فکر اما

  آنقدر آرزو. نکشد پس  پا و برود کار نیا  سر شده  طور هر

.  بود ده یند  هم را  دشیخر یها سهیک یحت  که بود یصبانع

 یغامیپ.  نشست تخت یرو  و رساند اتاق به را   خودش ارغوان

  در ابرو.  کرد سوگل  اسم به ینگاه .  بست شنق  لشیموبا یرو

 : خواند را غامیپ تنم.  دیکش هم

  دلم که ستین یزیچ نیا.  فتهیب فاصله یلیخ نمون یب شهینم - 

 !   ستین خوب ادیز توام یبرا نامطمئ.  بخواد

 هم دیشا!  است دیتهد به هیشب یزیچ غامیپ نی ا کردیم احساس

 فعل  بود چه  هر.  باشد شتهنو  را نیا اش یقلب ی  علقه یرو از

  فاصله سوگل  از یمدت بود ازین.  دهدب یغامیپ او به نداشت الیخ

 .  بود  نفرشان دو هر نفع به نیا.  ردیبگ
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 به که یبحث از کلفه.  شدیم جا به جا مدام مبل  یرو ارغوان

  دیکش هم در ابرو داشت ادامه که بود یساعت کی و ده یکش درازا

 :تگف و

  باز دی دار چرا  دونمینم.  نطوریهم  منم دیگرفت متونویتصم شما -

  به خوش  یرو چرا پرسمیم شما از من مگه.  دیکنیم خواستم

 !  ؟ دیدیم  نشون یپر عمه

  ارغوان سمت به که یحال در شد بلند مبل یرو از وچهرمن

 : گفت رفتیم

 دیبا ما ؟ شده  عوض دوره  ؟ یکن  بازخواست مارو یخوایم تو ؟- 

 م یبد پس  حساب بهت

 نکهیا از قبل چرا.  دیکنیم عوض منم یزندگ محل دیدار -

  ؟ دینگفت یزیچ من به  دی ریبگ میتصم

 !؟  میریبگ ازه اج خانوم از ممونیتصم هر واسه دیبا -

.  نداشت یخوش  دل ادشیفر و بلند یصدا از.  دی گز لب آرزو 

 :  کرد زمزمه



 

1703 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ! منوچهر -

 :  فتگ آرزو به توجه یب منوچهر 

 ره یبگ امونس و سر یچ همه خوامیم ؟ تونمیزندگ فکر به بده  - 

 ؟ دی کن یزندگ خوب ی خونه هی تو و

 :  شد بلند  جا از ارغوان 

  چرا دونمینم !  ره یگینم موش خدا یرضا محض یا گربه چیه

 ... - یپر عمه که نیبفهم نی خواینم

 !   یبزن نامربوط حرف ات عمه مورد  در نشنوم -

 چهریپر  عمه حال به تا یک از.  شد گرد وان ارغ یچشمها

 ی وعده  و خانه خاطر به همه! ؟ بود شده  شان ه خان مهم شخص

  بودن کدانهی یک ی از شهیهم آرزو! ؟ بود نده یآ یروزها  خرمن سر

 کمک بدون بود نتوانسته مدتها تا نکهیا از.  گفتیم منوچهر

 و کار دمآ  هم ابتدا از منوچهر!  بماند سرپا اش خانواده  یمال

 او.  رساندیم را  خانه خرج و دخل که  بود آرزو!  نبود یسختکوش

 و او کمک با اصل .  بود کارشان و کسب به حواسش که بود

 اجازه  یا مغازه  قبل سال چند  انستندتو که بود  یاطیخ درآمد
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  سفر دو.  بفروشد و اوردیب لباس قشم از منوچهر بود قرار.  کنند

 یب چک.  ختیر  هم به دخلشان و خرج کتاب و  حساب رفت که

  کرده  زی عز پدرش اگر دیشا!  ی بده پشت یبده و دیکشیم محل

 نیا از بهتر نبود  پسرشان تک اگر دیشا...  نبود اش خانواده  ی

 مستقل یکم  توانستیم دیشا.  کند جمع را ی زندگ توانستیم

  از یکوه با را اش بچه و  زن که بود ضعفش از دیشا!   باشد

 کس هر که!  بود داده  حیترج قرار بر را فرار و ده کر رها یبده

  ارغوان سالها نیا تمام.  دیجنگیم و ماندیم بود او جز به یگرید

  خود  به بود استهنخو.   کند اعتراف خودش به خواستینم

  ستی ن یقو کندیم فکر که هم  آنقدرها  گاهش هیتک  که بقبولند

 به که یپدر  آن ،  نبود سابق  آدم آن منوچهر نگاهش در... 

 که انگار ودب اش یحام و سوزاندیم دل او یبرا شهیهم الشیخ

 !   بود شده  دفن او وجود در ییجا

  پرداخت که  اتهیبده خاطر به!  شد زیعز برات هوی خواهرت -

   کرد؟

.  رفت اش دانه کی یکی دخترک به یا غره  چشم منوچهر

 : داد ادامه ارغوان
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  چهریپر ی هیسا ریز دی بر دی خوایم.  دیگرفت  متونویتصم شماها - 

  یزندگ مستقل خوامیم.  گرفتم و خودم میتصم منم.  دیکن یزندگ

 !  کنم

 ! یکنیم جایب تو -

 : گفت زده  وحشت آرزو 

 !  دختر نیا گهیم یچ  نمیبب نیبش قهی دق هی منوچهر -

  اسباب هفته آخر دیکن جمع  لتونویوسا.  زنهی م خودیب حرف -

 !  می دار یکش

 :  گفت پدرش حرف هب  توجه یب ارغوان

 جمع رو اسباب کهیت تا چند نیهم.  ندارم یخاص لیوسا من -

  که لباسام مونهیم.  ذارمیم پرستو ی خونه انباری تو برمیم کنمیم

 .  خوامشونیم رسف واسه

 !   بود آخرم حرف یری نم جا چیه تو -

 اشیاحترام یب  شما اگه.  ذارمینم زن اون ی خونه تو پامو من -

 جمله به جمله تونمیم هنوز که تازست انقدر من مال رفته ادتی

 ! ارمیب ادی به رو اش
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 : گفت آرزو

  نامربوط حرف دیدار دیهست ی عصبان دو هر الن جان ارغوان -

 !  میریگیم یم یتصم چه مینیبب  دی ریبگ نفس دینی بش کمی.  دیزنیم

 : کرد حکم  گرید بار منوچهر

  اونجا باشه یچ هر!  یپر ی  خونه میریم.  گفتم که همون -

 یمنت بخواد که  نذاشتم یکس ی شونه رو پامو.  خودمه یا خونه

  جا همون گردمیبرم دارم دوباره  و اومدم خونه اون از!  باشه سرم

! 

 : داد را جوابش انارغو 

 به رو یزیچ تونه ینم یکس!  خودم سرنوشت دنبال رمیم منم - 

 ! کردم امضا قراردادم گرفتم تصمیممو.  کنه کتهید من

 !  رون یب بندازمت میزندگ از یکنیم ی کار هی یدار -

 : گفت حرص با آرزو

 یرو از مگه ؟  رونیب یبنداز مو  دختر دونه هی یکی ؟ یچ گهید-

 خدا اون از کم ؟ بابات مثل  یشد توام.  یبش رد من ی جنازه 

  دلت تو موند یدور درد و یخورد  حرص کم ؟ یدی کش امرزیب
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.  دختر هی ن یهم مونده  رفت  که ارسلنم ؟ دخترمه نوبت ؟حال 

  ؟ ینیبب همب یتونینم نمیا

 :  انداخت ن ییپا سر منوچهر

 .  نکن شلوغش بسه -

 مستقل و کنه  کار بره  خوادیم یوقت یول!  کنمینم شلوغش -

 ! یاریب حرفش یرو حرف ی ندار اجازه  باشه

 !  آرزو -

  شده  ریش آرزو  طرفداری از ارغوان.  بود منوچهر ادیفر یصدا 

 بود 

 ریدلگ اما هرمنوچ.  داشت جانی ه برق حال  نشیغمگ یچشمها

 :  دیغر جا یب دخالت نیا از

 ور دختره  شدم رتیغ یب انقدر ؟ یکنیم دفاع یچ از یدار -

 ؟ کنه کار گهید  شهر به بفرستم

 :  گفت  گرید بار آرزو
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 یب انگ برسه آرزوش به که بده  بال و پر دخترش به یک هر -

 یزندگ خرج ینبود که مدت ن ی ا تو دختر نیا! ؟ وره خیم یرتیغ

  ؟یریگیم جلوشو یحساب چه رو.  رده آو در

 :  دی کش صورتش به  یدست منوچهر

  هر دی بر!  دیکن خام منو دیکرد  یکی به دست دختر و مادر -

 ! د یبکن خوادیم دلتون یغلط

  دیکوب هم به یجور را در. رفت اتاقش سمت  به و گفت را نیا

 انقدر.  گذاشت قلبش یرو را دستش.  دیپر جا از ارغوان که

 است ممکن لحظه هر کردیم احساس که  بودند ه کرد بحث

  اش ده یپر یرو و رنگ دنید  با آرزو. بپرد رونیب نهیس  از قلبش

 :  گفت بلفاصله

  ؟ ی خورد قرصتو -

  به را سرش باشد افتاده  قرصش ادی به تازه  که  انگار ارغوان

  را قرصش و د ی دو آشپزخانه سمت به آرزو.  داد تکان  نه ی نشانه

 قبل و خورد را آن حرف بدون ارغوان .  آورد شی برا آب یوانیل با

 :  گفت  شود  دور آرزو آنکه از
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 .  تو یخوب انقدر که ردمبگ  دورت من آخه -

 : گفت و  کرد یاخم آرزو

.  کار نیا سر  یبر که ده ینم تیرضا دلم خدا به...  ارغوان - 

 توام.  داره  ا یدر شمال.  افتاده  جوش به دلم یگفت یوقت از اصل 

 . پره یم صورتت از رنگ نگفته!  ستین یگفتن ا یدر  از رستت که

 :  دیخند ارغوان

  یزندگ آب تو  برم قراره  مگه  ؟ ینکرد ادیپ بهتر نیا از بهونه -

  ؟ کنم

  ؟ کنارتن یدرست یآدما.  مکانته و جا  از مینگران من -

 .  درسته یچ همه.  راحت التیخ -

  به نزدم بابات یجلو یحرف اگه.  اصل  ستین راحت  المیخ نه -

  خوادیم چهریپر  ی خونه یایب ندارم  یخوش دل که  بود نیا خاطر

 یول.  نباشه یکس  دست به چشمت و یبش یکس  خودت واسه

 اونجا ینر یناچار یرو از ستین یدرست یجا اونجا ینیبیم اگه

.  برات رمیگیم خونه کنمیم کار انجیا خودم خدا به.  جان مامان

 . ننداز جاده  و دور  راه  دسردر  تو یالک خودتو یول
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.  دارم دوست کارمو هم و  خوبه سمی رئ هم.  جان مامان - 

.  دادن شنهادیپ بهم رو یکی نی ا نشده  تموم یقبل   کار که یدید

 و هستم یخوب یجا باش مطمئن ؟ کنم شرفتیپ یخواینم مگه

 . رمدا شرفت یپ واسه راه 

 : آورد نییپا یکم  را شی صدا آرزو 

 ...  وقت هی و شمال ادین وقت هی پسره  نیا -

 . بزنه  گولم یکس ستی ن قرار.  شدم بزرگ من مامان -

 دخترش بتواند نده یآ یروزها بود دواریام.  بودن یراض دلش آرزو

 چهار.  دیکش یراحت نفس لحظه آن اما ارغوان.  کند منصرف را

  حداقل یبرا آرزو از و بفرستند  شیبرا نیماش بود  قرار گرید روز

  کنار و گردد بر را هفته آخر توانستیم نکهیا با.  شود جدا ماه  دو

  خانه در هم را روز در ندبتوا که دانستیم دیبع اما باشد مادرش

 !   کند  سر اش عمه ی

  یبداخلق منوچهر.  ماندیم شکنجه مثل شیبرا مانده  روز چهار

. نخورد برهم شان خانه آرام جو کردیم شتل  آرزو و کردیم

  یدعوا و  بحث نداشت دوست.  بود قلبش و ارغوان نگران
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 بود ده آم کوتاه  که یلیدل  از یک ی دیشا. کند بد را  او حال نشانیب

 نیا به یراض  دل ته از هنوز که چند هر. بود او حال خاطر به

  که  بود کرده   قبول هم او که انگار اما.  نبود گرفتن فاصله همه

 یها یدخواه خو با دینبا.  شود تر مستقل ارغوان  دهد اجازه 

 ی روزه  هر  اعصاب جنگ نی ب.  شدیم شرفتشی پ مانع خودش

.  دادیم آزار را ارغوان  هم انفره  دنیند گرید یطرف  از شان خانه

  هم زدن حرف یبرا یحت که بود مشغول انقدر مدت نیا تمام

 گذشتیم که  یروز هر ! دنید به برسد چه کرد ینم دایپ وقت

 که ییجا تا. کردیم دایپ فرهان به نسبت یبیعج  کشش و لیم

 آرزو بر علوه  حال.  دهدیم عذابش دنهایند نی ا کردیم احساس

  و بود شده  تا دو مشکلش.  کردیم فکر هم نفرها ندیدن به

  به مانده  روز کی !  شود مانیپش رفتن از بود نمانده  یزیچ بایتقر

  بعد روز دو بود قرار و کرده  جمع را لشانیوسا تمام  آرزو  رفتنش

 گفته طبق   ارغوان.  کنند یکش  اسباب هم آنها ارغوان رفتن از

 نیا از یحرف  و داده  پرستو دست به را لشیوسا خودش ی

 الیخ.  بود  نزده  فرهان به شدنش خانه یب و یکش اسباب
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  اش یخانوادگ مشکلت ریدرگ  را او یکار اول نیهم نداشت

 !  کند

 دسترس در با اما بود گرفته تماس فرهان با یبار چند صبح از 

 یتیوضع چه  در دانستینم.  بود  کرده  قطع را تماسش  ای و نبود

 با تیموقع آن در داشت تشیوضع از خبر اگر دی شا.  بردیم سر به

 !  گرفتینم تماس او

 :  رسید گوشش به  نهیتهم یصدا

 ؟ هیچ اریخشا با مشکلت -

 لشیموبا از را نگاهش  فرهان شد باعث نهیهمت سوظن  پر یصدا

  خودش انداخت یم پا یپارو که یحال در.  بدوزد او به و بردارد

 !  کردیم آماده  نهیتهم ییبازجو یبرا را

 ؟  کنم شک بهش یخوایم!  منه خون زا اون -

  اصل و شهیر   نیا از!  خون هم لفظ نیا از.  بود یعصبان فرهان 

 او به دانستیم خوب!  دندیکش  یم رخش به  همه که ینصب و

 و نصب و اصل یب شان نظر از تدانسیم خوب!  زدندیم طعنه

 یوقت!  برود  دیبا زود ای رید  دانستیم خوب!   است شهیر یب
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  احساس شیآدمها و خاک نیا به نسبت یستگواب  احساس

 سمت به ذهنش ؟ بماند ن یا از شتریب بود ی ازین چه کردینم

 رونی ب سرش از را او کرد یسع ده ینکش هیثان به اما رفت ارغوان

 . کند

 یچ همه  به حواسم انقدر اما  ستمی ن کس چیه خون از من -

 ...  سال همه نیا.  ادین شیپ یمشکل که بوده 

  یکرد الیخ.  می بود سرت بال  فرهاد و من سال همه نیا -

  ؟ یکن جا جابه و کوه  یتونست تنه هی و ییتنها

 !  نبوده  من  ریتقص اومده  شیپ یمشکل اگه -

  خودش با رو ایآر سما ؟ خبره  با مجتمع اون از تو جز به یک -

 ! ره یگ  هممون یپا الن.  کشهیم دکی

 

  بود غرب سمت که ایآر عمجتم  از.  بود خبر با زی چ همه از ساینک

  دستور طبق .  شدیم انجام که ییکارها تمام و  ها قمارخانه از. 

 وادارش و د ی بگو خواستینم . بود داده  ادی او به  را همه نهیتهم

 کرده  یخرابکار پسرش دیبگو انستتویم حال !   دیبگو  بود کرده 
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 مهلت روز کی فقط ؟ است رفته لو ایآر ی  خانه قمار که ؟

 یا رسانه ز یچ همه آنکه از قبل . کنند دایپ یا  چاره  تا داشتند

 مثل ساینک  دانستیم حداقل.  بود کرده  شک اریخشا به!   شود

 تمام که یآنقدر!  دارد ییگو اوه ی دهان و ستی ن محتاط خودش

  فیتعر اریخشا یبرا مو به مو یمست وقت را شان یزندگ اتفاقات

 !   کند

. بفهمن یزی چ دخترا  ادخوینم دلم.  بشه حل دی با مشکل نیا -

.  یکنیم  دایپ رو داده  لو که یکس یریم بعدشم ؟ یدیفهم

 ؟ یمتوجه 

 مجبور مدام.  بود  خورده  گره  هم در شانی زندگ که  بود یروز سه

 یجا فکرش اما.  بشنود را  اتشدستور  و ندیبب را نهیتهم بود

  رونیب لتیتشک تمام از را ساینک داشت الیخ.  بود یگرید

  از!  است ری گ نیب نی ا خودش یپا که یوقت تا حداقل.  ندازدیب

  دردانه پسرک!   بود محض اشتباه  کار به کردنش وارد هم اول

  ؟ شانی کارها تیریمد به هچ را نهیتهم ی

 :  گفت حرص پر و شد بلند جا از

 !   حله ماجرا شب آخر تا -
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  یبخور درد به بار نیا دوارمیام!  یکن یکار ینتونست روزه  سه -

 ! 

  دادیم نجاتش و آمد یم کارش به یوقت تا بود  نیهم نهیتهم

 برخلف یز یچ که یروز از یوا اما.  بود مهربان و زدیم لبخند

 حرف بدون و دیی سا هم یرو دندان فرهان!  شدیم انجام لشیم

 هم زیعز دنید یبرا یوقت یحت.  زد رونی ب اتاق از یگرید

 .  گرفت یا شماره  و زد رون یب خانه از راست کی.  نداشت

 مهلت شب  آخر تا فقط.   داشتیم بر حرص با را شیقدمها

 و ندک دایپ ینفوذ  بتواند دیشا تا کرد صحبت ینفر  چند با. داشت

 کرده  یسع  تمام روز سه!  بخرد یکس از را خانه قمار داغ خبر

 . بود ده ینرس ییجا به اما بود

 حرف تلفن با آنقدر.  بود ریدرگ  هم باز شب تا و رفت هتل به 

  ظاهر مقابلش اصل  ساینک.  کردیم جهیسرگ احساس که بود زده 

  جا همه اریخشا رد.  مشکلت  از یکوه و بود مانده  او!  نشد هم

  کم.  باشد گفته او به را زیچ همه  ساینک که نبود مطمئن اما.  بود

 خبر  توانستیم یکس چه.  کردیم شک زی چ همه به کم

 نهیتهم و خودش ،  ساینک جز به ؟ باشد داده  لو را لتشانیتشک
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 اریجان به اما دانستیم هم اری جان البته!  نبود خبر با آن از یکس

 .  داشت اعتماد

 :  گرفت اریجان از یغام یپ که  بود ذشتهگ  ۱۱ از ساعت

  جز.  میبخر ازش اخبارو میتون یم!  گرفتم رو ده گن  کله هی رد -

 . ستین ینشدن یول  بالست متشیق!   هیاصل یروهاین

 : دیکش صورتش به یدست خسته فرهان 

 !  دمیم  بخواد چقدر هر.  ستین مهم - 

 .  دمیم بهت خبرشو -

 کردن تمام فرمان و دیرس  دستش به متی ق بعد ساعت مین

 لحظه بالخره  یریگیپ و اضطراب زرو سه از بعد.  داد را معامله

  کرد مطمئنش و رساند دستش به را خوب یخبرها اریجان که یا

  از توانستیم  فعل !  دیکش یراحت نفس شده  درست زیچ همه که

  الشیخ گرفتینم را نیچ خبر رد تا اما کند استفاده  آرامش نیا

  بر بال  آنقدر ی کوتاه ی بازه  در توانستیم چطور.  دشینم راحت

 و بکشند باغش  قفل ،  برود لو شرابش بار ؟  شود نازل شسر

 یکس بود  مطمئن!  برود لو یحد تا لتشانیتشک هم حال 
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  محال که  است کینزد آنها به آنقدر و کندیم را شانی جاسوس

 !  بدهد راه  دلشان به یدیترد و شک  است ممکن

  حداقل. کرد موکول بعد  به را موضوع ن یا به کردن فکر

 نییپا ی طبقه  ی قمارخانه و هتل که کند شکر  اخدار توانستیم

 !  است نرفته لو

 شدیم یروز سه.  ستب پلک و افتاد زیم یرو  سرش یا لحظه

.  بود نکرده  ی زندگ روز سه نیا اصل  که انگار.  بود ده ینخواب که

 : نوشت منهیته  یبرا یکوتاه غامیپ و کرد  بلند را سرش

 ! شد  حل -

 :  دی رس دستش به جواب بعد یا هیثان

 ! یهست یباهوش  پسر تو -

 آن  از تر خسته.  خوردیم هم به  دهایتمج و فی تعر نیا از حالش

 لحظه همان .  بدهد او به یشکن  دندان جواب بتواند که بود

 جا از که یحال  در.  بست نقش لشیموبا یرو  ارغوان از یغامیپ

 : خواند را غامی پ رفتیم در سمت به و شدیم بلند

  ؟ ییکجا -
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. نداشت هم رفتن خانه ی حوصله که بود آلود خواب قدرآن

 نیا خلف بر.  برود تشیسوئ  سمت به راست ک ی  دادیم حیترج

 : نگذاشت جواب یب را  غامشیپ روز چند

 .  هتل -

  هم دیشا.  آرام خواب کی و داشت اجیاحت گرم آب  دوش کی به

 یوقت و نددیبب را شیچشمها  شدیم!  خواب از قبل  جانیه یکم

 چند یاجبار یدور نیا ؟ ندیبب مقابلش را ارغوان کرد باز که

  نیا به دادی نم اجازه  دیدیم را او اگر!   بود کرده   اش کلفه روزه 

 به یگرید غامیپ و ستادیا آسانسور مقابل!  شود  دور ها یسادگ

 :   دیرس دستش

 ؟ ی ستین ستهخ ؟ خونه ینرفت چرا -

.  باشد ده ی پرس اش یخستگ از او مثل یکس  آورد ینم ادی به 

 و بود دلتنگش.  زدیم کوبنده  و محکم دختر  نیا یبرا قلبش

 شی برا! بود؟ یادیز توقع.  کند ازپرو سمتش به توانستیم کاش

 : نوشت

 . خستم یلیخ.  مونمیم  تیسوئ تو.  خونه رمینم امشب -
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.  زد را  نظرش مورد ی طبقه ی دکمه و شد   آسانسور سوار

 ی واره ی د به را اش هیتک رفتیم بال  که یحال در آسانسور

  بود خسته آنقدر شیچشمها.  بست  پلک گرید بار  و داد آسانسور

  طبقه به دنی رس محض به.  دارد نگهشان توانستیم زور به که

 :  آمد  شیبرا یگرید غامیپ نظر مورد ی

 .  شهینم انگار یول نمتیبب زامرو خواستمیم...  رمیم فردا من -

 : نوشت شیبرا طنتیش با 

 آمادم یحساب  تممیسوئ تو من البته .  مینیبب هتل یایب یتونیم - 

 !  ییرای پذ واسه

 . دیکش رونی ب تن از را راهنشیپ یها هدکم و شد اتاق وارد

  تنش از یخستگ یکم دیشا.  گرفتیم دوش دی با همه از اول

  اوردیب در تن از را شیلباسها کامل آنکه از قبل.  رفتیم رونیب

 :  دیسر  ارغوان از یغامیپ

 !  راهم تو -

  خوب.  نشاند لب یرو یلبخند یخستگ وجود با فرهان 

 و گرم تخت شب از ساعت نیا یدختر ندارد امکان دانستیم
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  را روزش آن ترس هم هنوز.  دیایب نجایا به و کند  رها را نرمش

 :  نوشت شیبرا!  بود شده  دیسف  کپارچهی صورتش.  داشت ادی به

  نمیبب رو ات زده  وحشت صورت تونمیم غاماتمیپ یتو از یحت - 

 !   ریبخ شب.  بخواب برو. 

 که نیهم.  ساندر حمام به را اش خسته تن و نوشت شی برا

  بهتر حالش و حس یکم نشست  پوستش یرو گرم آب قطرات

 یستگخ داشت انتظار که انگار.  ماند شتریب یکم  قصد از.  شد

  ساعت مین از شتریب دیشا.  برود رونی ب تنش از حمام با روزه  سه

 از و بست کمرش دور یا حوله .  بود مانده  دوش  ریز  که بود

  را بود شده  قبل یروزها از بلندتر هک را شی موها. زد رونیب حمام

 زد  بال  دست با

  قرمز هنوز شیچشمها.  انداخت صورتش به ینگاه نهیآ مقابل. 

  لشیموبا به ینگاه مین.  زدیم ادیفر را یخستگ و ابخو.  بود

  بود کرده  قصد دخترک که انگار.  نداشت یغامیپ اما اختاند

 ! بگذارد  جواب یب را حرفش

  اتاقش در به  یا تقه بکشد دراز  تخت یرو دبتوان  آنکه از قبل 

  به یکس چه.   بود شده  بداخلق.  رفت هم در ش ی ابروها.  خورد
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  از قبل! ؟ شود مزاحمش استراحت وقت ودب داده  اجازه  خودش

  هم  سر پشت یها تقه یصدا گرید بار برسد در به آنکه

 :  گفت  و کرد باز حرص  با را در.  کرد شتریب را تشیعصبان

 …  مزاحمم دینبا ساعت نیا یوندینم -

 هنوز.  اش  برده  مات صورت و افتاد ارغوان به شیچشمها 

 یچشمها و سیخ یموها.  دی رقصیم بدنش  یرو آب قطرات

  ارغوان وجود از یشگیهم ترس .  داشت یبی غر  حال قرمزش

 :  دیرس گوشش به فرهان ناباور یصدا.  بود رفته

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا - 

  فرار به پا دخترک  مطمئنا کردیم باز را در تر  ری د یا هیثان اگر

 حال  اما.  بود  آمده  دی ترد و شک با هم جا نیهم تا.  گذاشتیم

  اتاق وارد و برداشت جلو به یقدم !  نکرده  فرار  که بود خوشحال

  جان به را دخترک یصدا و بست سرش پشت را  در فرهان.  شد

 : دیخر

. برم و نمت ینب نستمتوینم.  کنم صبر شتری ب تونستمینم - 

  رو احساس نی ا که ستین یمنطق.  نزنم حرف باهات  تونستمینم
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  حرف باهات اگه کنمیم احساس یول عجیبه!  دارم اما.  دارم

 هی ،  ستی ن جاش سر یزیچ هی ،  کمه یزی چ هی برم و نزنم

 ...  یزیچ

 خم اریاخت یب  فرهان دیبگو را ی بعد ی جمله بتواند آنکه از قبل

 : کرد زمزمه شیلبها مقابل و شد

  ؟ بود شده  تنگ برام دلت - 

 اراده  یب.  ماند فرهان  صورت  یرو ارغوان ی مانده  مات نگاه 

 :  کرد تکرار

 ! بود  شده  تنگ  برات دلم -

  یرو شود باز هم  از تیرضا لبخند به آنکه از قبل فرهان یلبها 

  ارغوان خواستن حس از پر وجودش تمام.  نشست ارغوان یلبها

 ... خواستیم را او قلبش ته از لحظه آن  که انگار . بود

.  نداشتند ییجدا الیخ کدام  چیه.  بود ستاده ی ا شانیبرا زمان

  سمت به شتریب را او و شد حلقه ارغوان کمر دور  نفرها دست

.  کند خودش از یجزئ را او داشت الیخ که انگار.  دیکش خودش

 تر جیگ ارغوان.  ردیبگ فاصله  نتواند که یجور!  کی نزد همانقدر
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 تا. کند فکر فرهان ی برهنه ی تنه مین به بتواند که بود آن از

.   دیکش بالتر ار خودش و شد حلقه او گردن  دور شیدستها

 یپاها حال .  آورد بال  و دیکش آغوش در را او ارانه یهوش فرهان

 . بود مانده  هوا و نیزم انیم ارغوان

  و نیریش  یبو.  ودب کرده   مستش ارغوان تن ی وه یم یبو 

  بو نیا از یکم  توانستیم.  دی کش هیر به را اش یداشتن دوست

  توانستیم که ودب یزیچ تنها مطمئنا ؟ کند ره ی ذخ خودش یبرا

 .  کند سرحالش

  باز را شیچشمها اما دیکش عقب را شسر  ارغوان بعد یا قهیدق

  افتاد ارغوان صورت به نگاهش و شد باز فرهان یچشمها. نکرد

 اصل .  بود  کرده  خوش جا شیلبها یرو اراده  یب یندلبخ. 

 یخستگ و خواب!  شدیم سرخوش دی دیم مقابلش را او که نیهم

  به  لی تبد که ماندیم ییآرزو همان مثل ارغوان.   بود ده بر ادی از را

 !  بود شده  تیواقع

 :  آمد حرف به بسته یچشمها با ارغوان بعد هیثان چند 

 ؟ نیزم یبذار  منو شهیم -
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  از هنوز.  بود فرهان ی برهنه ی شانه یرو دستش دو هر 

 برخلف ؟ کردیم شیرها دیبا چرا.  بود نشده  ری س دخترک

 را او لشیم

 

  رشکم دور از را شیدستها نداشت الیخ اما گذاشت نیزم یرو

  نشسته فرهان ی نهیس یرو ارغوان یانگشتها حال .  کند باز

 هم فرهان! کردینم باز را شیچشمها مصرانه هم  هنوز.  بود

  او طور  هر بود گرفته میتصم.  دیبگو یکلم نداشت الیخ

 و زکنا  یصدا و بسته ی چشمها نیا!  کند یباز خواهدیم

 ! بود کرده  گرمش سر دخترک ی زده  خجالت

 یلیخ اما دی کش کنار را شیانگشتها فرهان تن لمس با ارغوان 

 : کرد باز لب گرید بار.  کند دور او از را  خودش نتوانست

 … رونیب رمیم نجایا از و بندمیم چشمامو من -

 : داد ادامه  ارغوان.  رفت بال  تعجب پر فرهان یابروها 

 یواقع اتفاقا نیا از کدوم چ یه باشه بسته چشمام یوقت تا - 

 ! هشینم
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 : گفت  گرید بار دخترک.  بزند قهقهه بود مانده  کم فرهان

 !  بردار کمرم دور  از دستتو فقط - 

 دیفهم که ارغوان.  گرفت آغوش  در تر محکم را او اما انفره 

 : آمد حرف به ستی ن گرفتن فاصله از یخبر

 ! برم دیبا واقعا من -

  شگو  کنار را ش یلبها و کرد خم را سرش.  شد کشینزد فرهان

 : داشت نگه ارغوان

  ؟ باشه یواقع اتفاقا نیا  خوادینم دلت - 

  شیچشمها اگر  کردیم الیخ اما.  دیلرزیم یخوش از ارغوان قلب

  به بودن فرهان کنار  ترس!   رودیم نیب از شجاعتش کند باز را

  به چشمش داد یم حیترج!  شودیم دستپاچه و گرددیبرم وجودش

 کردیم لمس  را دخترک گوش  هرحمان یب فرهان یلبها.  فتدین او

 که انگار.  گذاشت گوشش ی  لله یرو بوسه به هیشب یزیچ ، 

  فرهان یدستها اگر.  بود کرده  یخال را وانارغ یپا ریز یکس

  به لرزان شیصدا.  افتاد یم  دیشا بود نشده  حلقه  کمرش دور

 :  دیرس گوش
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 !  برم بهتره  . نه - 

 .  یبمون نجایهم بهتره  -

 ...  فرهان -

  بود افتاده  گردنش  دور که را دخترک شال آزادش دست با فرهان

  داشت الیخ  هم هنوز ارغوان.  کرد پرت مبل ی رو و کرد باز را

 : گفت  گرید بار فرهان!  دارد نگه بسته را شیچشمها

 ! یریم من ی اجازه  با یول یاومد خودت یپاها با -

 ؟ برود د یبا که فهماندیم او  به دیبا چطور.   دیگز لب ارغوان

  نصف نخواهد آرزو بود دواریام.  بود زده  رونیب خانه از یپنهان

 مانتو یها دکمه با آرام نا فرهان یانگشتها!  بزند سر او به شب

 :  دی شن را دخترک یصدا .  بود ریدرگ  ارغوان ی زه ییپا

  ؟ یکنیم کاریچ -

  ؟  ستین گرمت -

  دستش یور  ارغوان یانگشتها.  کرد باز را دوم و اول ی دکمه

 :  نشست

 !  فرهان -
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 یا لحظه یبرا طاقت یب!  شدیم یخوش غرق اسمش  دنیشن از

  دستش کی.  بکشد آغوش در را او بتواند تا کرد رها را دخترک

  ارغوان.  گذاشت  کمرش پشت را گرشید دست و زانو دو ریز را

 را شیچشمها مصرانه اما د ی ترس هوا رد ماندن معلق  حس از

 . داشت نگه بسته

 !  فرهان -

 : گفت رفتیم تخت سمت به که همانطور لب  به  لبخند فرهان 

  یزایچ دیشا.  یدار نگه بسته  ینجوریهم چشماتو که بهتره  - 

 !  نشه یواقع  بخواد دلت که باشه هم گهید

  شدن بلند قصد  به ارغوان.  گذاشت تخت  یرو را دخترک 

  یرو فرهان دست ینیسنگ با بلفاصله که داد  خودش به یکانت

 :  شد نشستن به مجبور اش شانه

 ! منه ی اجازه   با رفتنت گفتم -

 :  آمد حرف به.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 !  برم تونمیم الن نی هم بخوام اگه -
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  اومد خوشم ازش.  بهتره  نیا ؟ یخواینم و یبر یتونیم یعنی -

 ! 

  بود دخترک یلبها مقابل درست شیلبها.  دیشن  را فرهان یصدا

 را شیلبها جزئی برخورد و کردیم احساس را شی نفسها حرارت .

 رییتغ.  بود شده  بدجنس فرهان.  کردیم حس خودش یلبها با

  هم باز و دی دیم یخوب به یکوچک  لمس هر با  را دخترک حالت

 رغوانا.  نشست لبش یرو یلبخند!  دادیم  خرج به یبدجنس

.  بود آمده  ششخو  یباز نیا از که انگار.  بزند توانست ینم یحرف

  فرهان حرکت  هر منتظر  بسته یچشمها با  که نیهم انگار

 ش ی برا ماندیم

  به خانه از!  بود شده  شجاع یب یعج طرز به امشب!  بود جذاب

 تنها  تشیسوئ در او با هم حال  و زده  رونیب فرهان دنید  قصد

  ده یپر سرش از عقل که انگار ؟  نبود محض یعقل یب  کارش. بود

  دیترد یا لحظه که داشت اقی اشت فرهان دنید  یابر  آنقدر.  بود

 !   بود نکرده 

  عکس  بتواند ارغوان آنکه از قبل و دی کش دراز تخت یرو فرهان

 پا یرو را سرش ینیسنگ بدهد نشان تخت رفتن نییپا از یالعمل
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.  ماند آسمان و نیزم انیم شیدستها یا لحظه.  کرد احساس

 :  فتگ و آمد نییپا شیدستها کم کم بعد اما

 ...  خب یول...  برم خوامیم من...  من -

 نیا از.  یافتاد ریگ من با نجایا!  یبر یتونینم!   یبر یخواینم

 -؟ ادیم  بدت افتادن ریگ

  از را آن زود یلیخ اما.  شد باز لبخند به اراده  یب ارغوان یلبها

 به و د ید  فرهان.  بود شده  رید اما.  زد خط  صورت یرو

 :  داد جواب خودش حال  همان در.  زد لبخند لبخندش

 یبر ییجا ستی ن قرار کن باز چشماتو!  ادینم بدت که معلومه -

! 

 ! راحتم نم - 

 یچ همه نکهیا با مشکلت ؟ یبمون ینجوریهم یخوایم -

  ؟ هیچ شه یواقع

 همه.  شهیم کابوس  به لیتبد زود یلیخ واقعیه که یزیچ هر -

 ایرو هی مثل خواد یم دلم . بشه خراب خوامینم من.  شهیم خراب

 . دارم نگهش خودم ی واسه
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 حتاطانهم یکم.  بود نشسته فرهان یموها یرو شی انگشتها سر

 .  کند تیاذ را فرهان یزیچ که دیترسیم انگار.  کردیم لمسشان

 !  یخرافات -

 : کرد ماخ ارغوان.  نشاند لب یرو یپوزخند

 دمیم حیترج . ندارم یمشکل من!  یخرافات یبگ بهم یتونیم -

 .  بمونم خودم فکر سر

 به ،  بود آورده  نییپا را شیدستها و کرده  یشرویپ یکم حال 

 سرد یانگشتها حس از.  بست پلک فرهان.  د یرس شیچشمها

  به یآلودگ خواب حس کم کم.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 .  دیلرز  ارغوان آرام نوازش از پلکش پشت.  گشتیم بر وجودش

 ! کن باز چشماتو - 

 به نداشت  الیخ ارغوان اما.  بود فرهان دادن دستور یصدا

 گرفته  خو شی هایخوب و یزندگ به وقت هر.  کند گوش حرفش

 وسط طوفان به هیشب یزیچ...  بود برگشته شی برا ورق بود

  مرگ نشیبدتر! دبریم نیب از را زیچ همه و افتاده  اش یزندگ

 . بود شدنشان ورد یروزها و پدرش یبده هم  بعد و ارسلن
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 ..  خوامینم -

.  دیرس فرهان یلبها به و آمد تر نییپا ی کم شیانگشتها

  ی بوسه اما برود کنار صورتش یرو از تا داد انتکانش بلفاصله

  بتواند آنکه از قبل! کرد  اش دستپاچه که بود عی سر آنقدر فرهان

 : دی شن را فرهان یصدا ردیبگ رفتن یبرا یمیتصم

 !دم ینشن رو تنتگف  چشم یصدا - 

 :  گفت هم در یابروها با و برد جلو  را سرش  ارغوان

 !  نگفتم چشم که نهیا خاطر به دیشا -

  ؟ ینگ چشم من به یتونیم مگه -

 .  چشم بگم یکس به ادینم خوشم اصل  من -

  حال همان در.  بود کرده  بلند او یپا یرو از  را سرش فرهان 

 : گفت

 !  یکنیم عادت نداره  اشکال -

 :  آمد حرف به و کرد مکث یکم

 ؟ کنم باز من با یکنیم شون باز خودت -
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 !  رمیم دارم من!  کدوم چ یه ی نهیگز - 

 . یری نم جا چیه تو -

  بخوابد ارغوان کنار امشب دادیم حی ترج.  آلود خواب و بود خسته

 . بود خوب وجودش  آرامش. 

 !  شم وارد سخت راه  از ی خواست خودت -

  حلقه ارغوان کمر دور را دستش و دیکش بال  را  خودش فرهان 

 یکم صورتش یرو بایتقر و دی کش خود سمت به را او. کرد

  بوسه.  بود یشان یپ یرو اش بوسه  نیاول.  دیکش بال  را خودش

 ارغوان قلب...  چپ چشم یبعد  ی بوسه ،  راست چشم دوم ی

 : گفت تینها در و ماند مات یا لحظه.  افتاد کار از

 ... فرهان -

 :  کاشت راست ی گونه یرو را یبعد ی بوسه فرهان

 ! کن  باز چشماتو -

  به فرهان ق یعم نگاه .  کرد گرم  را چپش ی گونه یبعد ی بوسه

.  زد اش ینیب نوک یرو  عیسر یا بوسه اما بود شیلبها

  و سخت کردن مقاومت.  شد باز هم از قرار یب ارغوان  یچشمها
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.  افتاد  شیچشمها یلعس به فرهان نگاه .  شدیم تر سخت

 نگاه  نیا یبرا  دلش.  کرد خوش جا شیلبها یرو  محو یلبخند

 :کرد زمزمه.  بود شده  تنگ

 تر یواقع الن که  نهیا فرقش فقط ،  داره  ادامه اتیرو هنوز -

 !   شده 

 حرف او بانز  به!   بدهد ارغوان دل به دل یروز شدینم باورش

.  نکند غیدر یکار  چیه از قرارش یب دل کردن آرام یبرا و بزند

  تک یبرا که رسدیم یروز گفتیم او به یکس  قبل  اگر دیشا

 شودیم یقو یگاه هیتک و کممح یا شانه دخترک یترسها تک

 او به

  را تلشش تمام حال  اما.  کردیم خطابش وانه ی د و دیخندیم

 یانگشتها.  نشود کابوس  به لی دتب  ارغوان یایرو تا کردیم

 : گفت و نشست  او صورت طرف دو ارغوان

  ؟ یا خسته.  قرمزه  یلیخ چشمات - 

 !  کمی -

 … که رمیم من.  بخواب -
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 :  دی کش آغوش در شتریب را او فرهان 

 !  یرینم بدونم که شهیم راحت المیخ و خوابمیم یوقت فقط -

 .. فرهان -

 !  یرینم -

  نتوانست دی د که را شیابروها گره .  بود شده   خودخواه  هم باز

 :  زد لب فرهان.  دیوبگ یگرید کلم

 !  چشم یبگ بهم یریگیم ادی  کم کم یدار -

 :  د یپر جا از ارغوان

 !  نگفتم من -

 :   شد بلند تخت یرو از رهانف

 !  یگفت  چشمات با -

 !   رینخ -

  سمت به دستش.  دیکش رونیب یشلوار و رفت کمدش سمت به

 : بست  را شیچشمها ارغوان.  رفت هحول

  ؟ ینکیم کاریچ معلومه - 
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 ؟ ستین معلوم.  پوشمیم لباس -

  از.  دیخندیم روزش و حال به  فرهان.  خوردیم حرص ارغوان

  گرید بار داشت تن به که یشلوار تنها با و شد  خلص حوله شر

 .  دیکش دراز تخت یرو

 !  شد تموم -

  دور گرید بار را  دستش فرهان.  شد باز هم از ارغوان یچشمها 

  خودش ی  نهیس یرو را سرش که یالح در و  کرد حلقه او کمر

 : گفت کردیم میتنظ

 !   بخواب -

 ؟ دکر یمعن  برات رو برم دیبا  شهیم یچجور -

 !   یجور چیه - 

 و بماند یکم  گرفت میتصم.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 وار زمزمه  بخوابد رهانف نکهیا از قبل.  برود دی خواب که یوقت

 :  گفت

 ...  فرهان -

 ؟ هوم -
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 ؟  شهیم یچ بشه  کابوس به لی تبد یچ همه اگه - 

 :  کرد زمزمه آلود خواب فرهان 

 ... ذارمینم من -

 پاک ارغوان دل از را ترس که  بود بخش آرامش درآنق حرفش

 کرده  آرام را دخترک که بود قلبش کوبش یصدا هم دیشا.  کند

  قلبش یداشتن دوست یصدا به و بست چشم یا هلحظ.  بود

  قشیعم خواب از خبر فرهان آرام ینفسها یدا ص.  داد گوش

  به شتریب یکم گرفت میتصم اما رفتیم لحظه همان  دیبا.  دادیم

  بود نشسته  جانش به آرامش  آنقدر.  بدهد گوش  قلبش یصدا

 ... رفت خواب به  یک دینفهم که

** 

  کرد باز را شیچشمها از یکی زحمت  به و خورد یتکان شیپلکها

  بار نیا.  دیکش صورتش به یدست  و اختاند اطراف به ینگاه. 

  و انداخت کنارش به ینگاه. کرد باز را چشمش  دو هر زمان هم

  و شد زی خ مین.  نبود ارغوان از یخبر.  دیپر  جا از بلفاصله

 به یدست .  آمد نییپا تخت  از بلفاصله.   دیکاو را اطراف
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 اما زد در به یا تقه.  رفت سی سرو سمت و دی کش شی موها

  شیابروها.  نبود  ارغوان از یخبر  و کرد باز را آن.  امدین ییصدا

  به بار نی ا و داد ادامه گشتن به گرید یکم.   دیکش هم در را

 سمت به دوباره .  نبود او از یخبر هم باز اما.  رفت  تراس سمت

  دایپ یا برگه  وابخ چراغ کنار درست زیم یرو و برگشت تخت

 شده  گره  هم در   شیبروهاا هنوز.  برداشت را آن و شد خم. کرد

 :  خواند را متن.  بود

...  هنش کابوس به  لیتبد ایرو بار  نیا و بشکنه طلسم  دوارمیام -

  باشه اتی اخلق بد به حواست نمتیبب دوباره  که هفته آخر تا

 سخت و سفت گرد اون شهیهم یبرا بتونم برگردم یوقت دیشا

 !  کنم  باز ابروهاتو نیب

  بود ده یکش که یینما  دندان لبخند و خندان صورت به نگاهش

  و نشست تخت یرو.  شد  باز شی ابروها گره  اراده  یب.  افتاد

  را کاغذ و  خواند را نوشته گر ید بار.  فرستاد  رونیب را  نفسش

  خوب دخترک که کند اعتراف توانستیم.  کرد رها تخت یرو

  بود آمده  لحظه کی شبید.  کند عوض را حالش و حس بود بلد

 !کردیم یدلتنگ احساس لحظه همان  از!  بود شده  شیایدن تمام و
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 رونیب به پنجره  از ارغوان نگاه...  بود متقابل حس نیا دیشا

 مرور را فرهان با بودن سرش  در که انگار.  بود مانده  ره یخ

  شب تا ابتدا از. .... را بودند گذرانده   هم کنار که چه هر.  کردیم

 متعجب هم خودش که بود محسوس آنقدر راتشانییتغ..  قبل

  و امر که بود خوب قبل شب  از حالش و حس  آنقدر.  بود شده 

.  کند  بد را حالش نتوانست مه  منوچهر یآخر دم یکردنها ینه 

 و بود ده یرس  خانه به شدنشان  داری ب از قبل که بود آورده  شانس

 . کند  هیتوج را نبودنش نستتواینم وجه  چیه به گرنه

 قلب و کردیم  نگاهش محزون یورتص با آخر  ی قهیدق تا آرزو 

  برود که بود گرفته  را مشیتصم وجود نیا با.  لرزاند یم را ارغوان

 کنار را  شیعادتها نبود بد .  باشد وابسته آرزو  به رکمت که. 

 که یمیتصم وجود با. آمد یم  بار تر مستقل یکم و گذاشتیم

 ها یزود نی ا  به تواندینم بود مطمئن بودند گرفته اش ده خانوا

 . باشد کنارشان

  بود شده  خراب دخترشان و پدر ی رابطه و بود دلخور  منوچهر از 

 ردیبگ بغل در را او آنکه دونب آخر ی لحظه که یآنقدر. 

  برگشتنش یبرا تلش همه آن از بعد.  بود  کرده  یخداحافظ
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  اش چانه ریز دست.  کند رفتار  رشدخت با نطوری ا که نبود انصاف

 و زد

 

 که یمیتصم یبرا خودش از حداقل.  فرستاد  رونیب را  نفسش

.  ببرد خودش  با هم را آرزو توانستیم کاش.  بود یراض ،  گرفته

 .. باشد داشته جا همه  خودش کنار را او توانستیم شکا

 انگار بار نیاول یبرا اما دیشنیم را هیبق با فرخنده  صحبت یصدا

.  شود صحبت هم آنها با  تا دیچرخینم دهانش در حرف که

.  ببرد لذت منظره  از و بدوزد پنجره  به را نگاهش دادیم حیترج

  فقط.  شود  آشنا نتکشا تک  با بتواند که داشت وقت آنقدر بعدا

.  سروش و د یفرش ،  دایو ،  ندا  ،  پونه.  بود ده یفهم را شانیاسمها

  نظرش به  یکم بود کرده  ماستخدا  را زن سه  فرهان که نیهم

 تنها ؟ است کرده  رییتغ که بود یم دواریام دیبا!  آمد یم بیعج

 گرم پونه با یحساب  ابتدا از که.  بود فرخنده  شناختیم که یکس

 خنده  اراده  یب  و انداخت فرخنده  سمت به ینگاه مین!  بود گرفته

  لبخند اندازه  به  و کند صحبت مودب کردیم یسع.  گرفت اش

 !  بود نشده  بد او  یبرا هم ادیز سفر نیا انگار . بزند
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 نام دنید با.   آورد رونیب الیخ  و فکر از را او لی موبا نگز یصدا

 و دیکش یقی عم نفس.  رفت بال  قلبش ضربان  اراده  یب فرهان

 :  داد جواب را تماس

 الو؟ -

 ! سلم -

 : کرد  زمزمه ارغوان

 .. سلم -

.  بود ناراحت دخترک دست زا.  فرستاد رونیب را  نفسش فرهان 

 نیا از اصل .  کردیم یخداحافظ و دیدیم را او آخر ی لحظه دیبا

 !  نبود خوشحال رفتن

 یاحافظخد یخط  هی ی نوشته و کاغذ هی با یتون یم یکرد فکر

 -؟ یکن

  کرد شکر را خدا  و انداخت پونه و فرخنده  به ینگاه  می ن ارغوان

.  باشند نداشته او به یتوجه  که هست هم به حواسشان انقدر که

 آمدند یم سرشان پشت یگری د نیماش در هیبق  خوبش شانس از

 :  گفت راحت الیخ با پس
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 ...  یبود ده یخواب راحت یلیخ.  بشم مزاحمت نخواستم -

 . شدم داری ب خواب از ناراحت یول -

  تر تند قلبش ضربان...  است شده  گرم صورتش  کردیم احساس

 که ای ،  ست یچ فرهان حرف انستدیم نگفته که انگار ،  شد

 :  گفت گرید  بار فرهان...  ستیک از اش یناراحت دیفهمیم

 !ادیب و بره  من ی اجازه  بدون یکس ادینم خوشم -

 :  داد ادامه وار زمزمه و کرد مکث یکم

 ...  مهمه رفتنش  که یوقت اونم -

  اندازه  به فرهان  زبان از کلمات نیا دنیشن.  آمد بند ارغوان زبان

 را او یصدا فتدیب کار از تکلمش قدرت که بود بیعج یکاف ی

 :   دیشن گرید بار

  ؟ دستته یگوش هنوز -

 :  کرد باز لب یسخت به

 ...  آره  -

 : د ینش را فرهان ق ی عم نفس یصدا
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  نزنه سرت به اصل  یکی نیا مورد در یشکن قانون فکر!  خوبه -

 ! 

 :  بست نقش ارغوان یلبها یرو اراده  یب یلبخند

 !   هست حواسم .  اوهوم -

  ؟ دی دیسنر  هنوز ؟  دییکجا!  خوبه -

 :  داد جاده  به را نگاهش ارغوان

 .  میکینزد  کنم  فکر.  هنوز نه -

 . بده  خبر بهم یدیرس یوقت -

 . باشه -

 قطع محض به.  بکند دل دخترک یصدا از نداشت الیخ فرهان

  کند نرم پنجه و دست روز مشکلت با شدیم ناچار تماس کردن

  که انگار ،  شدیم تساک جا همه انگار بود ارغوان کنار یوقت اما. 

 : کرد باز لب  گرید بار فرهان...  نبود مشکلت از یخبر چیه

 ! نمتیبیم -

 .  باش خودت مواظب -
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 با و شد باز شیاخمها.  کرد بهتر را حالش  جمله کی نیهم

 آمد ودشخ به بلفاصله!  نزند لبخند که رفتیم کلنجار خودش

 :  کرد  دیتاک گرید بار و

 . خداحافظ.  یبد خبر نره  ادتی -

 باشد سخت  بود کرده  عادت.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا 

 . نزند شیها یخوشحال از یحرف و

 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 . بود یعال  غذا نکنه درد دستت  جون پونه -

 : نشاند لب یرو  یلبخند پونه

 . نه ای داشتن دوست پسرا دونمینم.  جونت نوش -

 : گفت و  انداخت بال  ابرو لنگه کی  ارغوان

 سنگم اون بگم دیبا که هستش فرخنده   پسرا از منظورت اگه - 

 راحت التیخ  گهینم نه یخوراک به کل .  زنهیم گاز  یبذار جلوش

 ! 

 :  گفت عیسر پونه.  افتادند خنده  به دو  هر ندا و دایو
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 ؟ دارم کاریچ اون با من ؟ داره  یربط چه -

 :  گفت ارغوان.  شد بلند زیم دور از عیسر و گفت را نیا 

 ! دینکن شک اصل !  ها نداره  یربط چیه مشخصه  کامل  -

  شانیهمراه بار  نیا هم ارغوان.  دندیخند گری د  ارب خواهر دو 

 از.  داشتند یسن اختلف هم  با سال کی فقط دایو و ندا.  کرد

 دی با که بود زده  حدس ارغوان شباهتشان  خاطر به  اول روز نهما

 به ل یو در  که یمدت نیا کند اعتراف توانستیم.  باشند خواهر

  توانستینم یحت.  بود یبزرگ موهبت  دخترها حضور بردندیم سر

  گرفته خو هم  به آنقدر.  نباشد آنها از یکی که بکند را فکرش

  که است سال انیسال ردکیم الیخ دانستینم یکس  هر که بودند

 . شناسندیم را گریکدی

 

 اول ی هفته.  بردیم سر به  شمال در که بود یومد ی هفته

 دکریم گله آرزو.  نرفت تهران همه تفکر خلف بر را لتشیتعط

 تهران.  بگذارد چهریپر ی  خانه به پا نداشت الیخ ارغوان اما

!   خواهدب که  نبود یزیچ نیا و او دنی د با بود یمساو رفتنش
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 که کردیم شکر راخدا.  نزند آنها به یسر اصل  بود  گرفته  میتصم

 رفع را اش یدلتنگ یکم و دیآ یم کارش به یر یتصو  یتماسها

  شود مهربان او با نداشت الیخ هنوز منوچهر که  چند هر!  کندیم

! 

 تهران او اگر دیشا بود رفته راز یش به یسرکش  یبرا هم فرهان

 فکر یکم با اما.  شدیم تهران یراه  و شدیم عوض نظرش بود

 را اول ی هفته است بهتر که بود ده یرس جهی نت نیا به کردن

 متعجب را فرهان   میتصم نی ا که چند هر.  نرود ییجا و بماند

  گرید بار آرزو  و بود نمانده  دوم ی هفته آخر به ی زیچ.  بود کرده 

.  دادینم یدرست جواب هم  ارغوان.  زدیم را برگشتنش حرف

  دیا ب برگشتن وقت دانستینم اما دیکشیم پر آنها از یبرا لشد

 از.  نبود ی خوب ی نهیگز چهریپر ی خونه مطمئنا.  بماند کجا

  پس ودند ب داده  پس هم را خودشان ی  خانه که ییآنجا

  رفتیم آنجا و گفتیم پرستو به دی شا.  برود هم  آنجا توانستینم

  یخبر نیآخر ق طب.  نداشت ی درست یزندگ هم او که چند هر. 

 که  دانستیم داشت او از که
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  وجود با نداشت الیخ.  است زده  هم به را شهاب با اش ینامزد

  التشیخ و فکر نیهم.  شود آوار او یزندگ  یرو مشکلتش

 .  بزند باز سر رفتن از گری د  بار شدیم باعث

.  رساند دوم ی  طبقه به را خودش و رفت بال   سالن یها پله از

.  دیکشیم بال  ی طبقه منینش پهن وارید یرو  را دشیجد طرح

 رنگ که یمبهم خطوط و بود مختلف یرنگها از یقیتلف

 .  داد یم بال  سرد یفضا  به ینیدلنش

 دست به را پالتش و گذاشت چشم یرو را  معروفش نکیع

  و بود گذاشته گوش در معمول طبق  را شیها یهندزفر. گرفت

...  اطرافش ی ایدن از رغفا.  دادیم تکان آهنگ تم یر  با را خودش

 طرح به فقط و بود گرفته  هفاصل زیچ همه از  یا لحظه یبرا

 . کردیم فکر بش یغر و بیعج

  افکارش هب سامان  و سر توانستینم.  نبود موفق  هم آنقدرها اما

.  رفتیم  فرهان سمت به ذهنش  از یبخش ناخواه  خواه . بدهد

 را حالش و رد یبگ تماس او با مداوم طور به توانستینم که انگار

  که بود یزیچ نیا.  بدهد خودش حال از خبر  نکهیا ای.  بپرسد

 خلف بر  و دیکش هم در را  شیابروها.  دادیم آزار  را ارغوان
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 یعصبان فرهان  از شدیم پخش لشیموبا از  که یشاد آهنگ

 به هیثان و بدهد خبر خودش از بود  نگفته او به که البته.  بود شده 

 نیچن که بود  نشده  بدبخت  هم آنقدرها.  دبپرس را حالش هیثان

 !  بخواهد او از مایمستق را یزیچ

  ؟ باشد دسترس در شتریب د ی با که نبود متوجه هم خودش اما

 راحت یلیخ داشت مشغله او و گرفتیم تماس ارغوان یوقت مثل 

 که انگار نه انگار  و نشست یم تماس رد ی دکمه یرو دستش

.  کند درک توانستینم.  نبود یمنطق اصل !   دارد یکار او با

  خوب نجایا تا  اما!  بود گرا آل ده ی ا زیچ همه مورد در یلیخ دیشا

  براساس ندارد الیخ هم آنقدرها حداقل فرهان  که بود ده یفهم

 !  کند رفتار او یها آل ده یا

 فکر یاصول یانتقام به و  آورد یم فرود واری د یرو را قلمو 

 ؟ دادینم را شیتماسها جواب مامت  روز دو بود چطور مثل . کردیم

 انتقام فکر حداقل.  بست نقش لبش یرو یشخندی ن فکر نیا از

 آهنگ با گرید  بار و شود باز هم  از شیابروها گره  بود شده  باعث

 . ودش همراه 
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 پشت را تنش یگرما و کرد احساس کمرش دور را یکس دست

 و دخترها به که دیرسیم نظر به بلند قد   آنقدر!   کمرش

 زا پالت بود نمانده  یزیچ و دی پر جا از!  نکند  شک ورشانحض

  عکس موقع به فرهان.  فتدیب نیزم یرو و بخورد شر  دستش

 مهار دست کی با را پالت.  کرد دراز را دستش و داد نشان العمل

  داشت نگه دخترک کمر دور مصرانه هم را گرشید دست و کرد

 :  دیرس گوشش به ارغوان یصدا. 

 !  کردم سکته -

 یعس که دخترک  به و کرد رها زیم یرو یا گوشه را پالت 

 :  ماند ره یخ کند نگاه  او به شانه یرو از کردیم

 .سلم -

  به جا کی را انارغو ماتیتصم تمام  که انگار بمش و آرام یصدا

 یهندزفر.  برد ادی از را زیچ همه یا لحظه اصل .  ختیر هم

 : گفت ریمتح و آورد در گوش از را اش

 ؟  یخودت واقعا...  سلم -

 :  کرد زمزمه گوشش  کنار فرهان 
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  ؟ یبود یا گهی د کس منتظر -

 هوی شد یچ اصل ...  یبود نگفته.....  یایب کردمینم فکر!  نه -

 ?یاومد

.  بود کرده  زشیسورپرا ی ناگهان دارید نیا.   بود زده  جانیه

 وه یم عطر و  چسباند خود به را  او توانستیم که ییجا تا فرهان

 : گفت یشوخ  قصد به.  دیکش  هیر به را اش

 !  بزنم سر لمیو به اومدم -

 حرف نیهم.  دی دی نم ارغوان که بود شیلبها یرو  محو یلبخند

  هم در ابرو !  اوردیب ادی به را اش یدلخور تمام تا  بود یکاف

 از را او.  گذاشت فرهان یدستها یرو را شی انگشتها و دیکش

 : گفت و کرد جدا خود

 !  بگرد لتیو تو برو نکن  تلف رو وقت پس خب! ؟ جدا - 

 بال  طبقه  یاتاقها از بار نی ا که یاتاق سمت  به و گفت را نیا

.  خورد جا فرهان  دیکوب هم به که را در.  رفت  بود کرده  انتخاب

  آنقدر.  ماند  حال همان به هیثان  چند یبرا و دیپر  بال  شی ابروها
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 نشده  انیجر متوجه درست که  دبو  افتاده  اتفاق عیسر  زیچ همه

 ! ؟ بود شده   احتنار دستش از ارغوان!  بود

 را در ی ره ی دستگ.  رفت اتاق سمت به و داد ی تکان شی پاها به

 :زد در به  یا تقه و دیکش هم در ابرو.  نشد باز اما چرخاند

 ؟ قفله چرا در نیا - 

 !   کنم قفلش دارم دوست و منه  اتاق چون - 

 زده  آن به هیتک که انگار.  آمد یم در پشت از  درست شیصدا 

 : فتگ فرهان.  باشد

 !  کن باز -

 به برو النم ؟ یبزن سر لتیو  به یبود ومده ین مگه.  خوامینم -

 . برس کارات

  را زیچ همه دیبا حتما ؟ آمده  او دنید یبرا بود ده ینفهم واقعا 

 :دیکوب در به یمشت ؟ گفتیم واضح

 !   کن باز گفتم -

 . خوامینم -
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 ینعصبا او مقابل در بود وقت یلیخ.  شدیم  یعصبان  کم کم

  رازیش سفر یخستگ و یطولن یرانندگ از بعد حال  اما.  بود نشده 

 :  بماند خونسرد ستتوانینم بود نکرده  رونی ب تن از هنوز که

 !ارین بال  منو یرو اون کن باز گمیم بهت -

  ؟ یبزن سر  لتیو به یخوایم یگیم یاومد هفته  دو از بعد - 

 !  کنمی نم باز که معلومه

  بود ناراحت آنقدر فرهان دست از و بود داده  در  به را اش هیتک

  ادشیفر و داد از حال  نه و بود  ده یفهم را کلمش طنز نه که

 !   دیرستیم

 ؟ بشکونمش خودم ای یکنیم باز درو -

  به فرهان و  کرد باز را در.  بود یعصبان فرهان مثل هم ارغوان

  صورت اما.  شد آرامتر یکم آمده  کوتاه  دخترک که شالیخ

 طرف دو را شیدستها.  بست نقش مقابلش ارغوان ینعصبا

  به کردم باز درو اگه -:  گفت حرص با و بود گذاشته  کمرش

  فقط!  دمیترس ازت ایا دادم گوش  حرفت به که  ستین نیا رخاط

 . بشنون دخترا صدامونو خوادینم دلم  که بود نیا یبرا
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 عقب لحظه همان توانستیم.  افتاد صورتش به فرهان گاه ن 

.  کند تمام را دعوا و ردیبگ آغوش در را او گرید  بار.  کند ینیشن

 : داد ادامه نگرفت  فرهان از ی جواب که ارغوان

 تنگ من یبرا دلت اصل  تو که کنمیم فکر وقتا یبعض - 

 !  شهینم

 ارغوان.  بود  هگرفت خود به یه یسف اندر عاقل حالت فرهان نگاه 

 :  نکرد ینینش عقب اما

 اصل .  یبپرس من از یحال هی  دیبا که ریگینم خودت  به اصل  -

 ؟ یشی نم نگرانم

 یکم که ییاچشمه  با و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش فرهان 

 گرید بار.  ماند  ارغوان صورت به ره یخ دیرسیم نظر به یعصب

 :آمد حرف به دخترک

 !؟ ادیم خوشت من از اصل  -

 را او.  بگذارد جواب یب را ارغوان کلم نتوانست بار نیا فرهان

  پشت که در.  شد وارد هم خودش و داد هل  اتاق داخل به
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 نظر به یعصب یکم هنوز که یحالت همان با شد  بسته سرشان

 : گفت دیرسیم

 بهتر یکنینم فکر! ؟ یریبگ جوابتو ینتونست  مدت همه نیا -

 !؟ بمونه ذهنت تو که بدم رو تجواب یعمل   بار نیا باشه

 بهتر یکنینم فکر! ؟ یریبگ جوابتو ینتونست  مدت همه نیا -

 ! ؟ بمونه ذهنت تو که بدم رو جوابت یعمل   بار نیا باشه

 بفهمد را فرهان حرف ی حساب درست نارغوا  آنکه از قبل

 : کرد باز اعتراض به را دهانش

 !  ستین مهم برام اصل.  بکن یدار  دوست کار هر -

 لتحا از یکم  شیچشمها و گرفت  را  دهانش مقابل  لحظه کی

 بود داده  یجواب چه او ؟ بود گفته چه فرهان!  شد تر گرد معمول

 نیا انتظار هم هانفر!  بود داده  دست از را عقلش  که انگار ؟

 :  گفت و دیپر بال  شی ابروها.  نداشت را جواب

 !  یموافق من روش با توام انگار -

.  ردینگ شدت شانیدعوا  بود شده  باعث حداقل نارغوا جواب

 : گفت دستپاچه ارغوان! بود کرده  عمل ریگ  عتسر  کی مثل
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 .  باشم تنها خوامیم -

 ! یباش تنها خوامینم من -

 . یخوایم یچ ستین مهم برام -

 !  یموافق که توام.  کنم یعمل  فکرامو دیبا واقعا نکهیا مثل - 

. بود شده  تنگ او یبرا دلش.  کرد یم فرار فرهان نگاه  از ارغوان 

  بعد.  شود احساساتش منکر توانستینم یول بود  دلخور او از هنوز

 یدارهاید به ریاخ ماه  چند نی ا در انگار.  دیدیم را او هفته دو از

 یزندگ در فرهان نبود حال   که بود کرده  عادت شان روزه  هر

  هانفر.  شد ی طولن یکم سکوتش.  آمد یم چشم به  آنقدر اش

 : گفت و برداشت جلو به یقدم

 !   یموافق  باهام یادیز امروز شهینم باورم -

 :  د یکوب فرهان یبازو به و آورد بال  را  مشتش ارغوان

 .ارمین سرت  ییبل  امروز یاریب شانس -

 

 آمد یم نظر به یجد هم هنوز  صورتش اما نبود اخمش از یخبر

 دخترک.  گرفت  را ارغوان یبازو و آورد بال  را دستش فرهان. 
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 یبازو مصرانه فرهان اام ردیبگ فاصله تا داد یتکان خودش به

 :  دی کش خود سمت به را او و گرفت هم را گرشید

 !  داشتم یا  گهید زیچ انتظار ؟ یکنیم استقبال ازم ینجوریا -

  ارغوان.  بود شده  تر آرام فرهان.  ماند ره یخ او  به ارغوان نگاه 

 حال  اما.  شود یعصبان راحت  بود رده ک عادت.  نبود دشمنش که

 .. بود آرام

  دلخور نشدنشون برآورده  از بعدا  که باش نداشته انتظار ادیز -

 !   ینش

 . رمیبگ خودمو حق  بلدم من.  ستین یمشکل -

 از سانت  چند ی اندازه  به  دیشا. برد جلوتر ی کم را صورتش 

 :  کرد زمزمه.  داشت فاصله  ارغوان صورت

 !  بشنوم غرغر که ومدمی ن راه  همه نیا -

  برات شهیهم رو خوشحال سکعرو  هی نقش ستین قرار منم - 

 . کنم یباز

  ؟ نه یایب راه  باهام یخواینم - 
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 بهم خودت از چرا و یوزمرم  انقدر چرا نفهمم  که یوقت تا نه -

 !  یدینم خبر

 ؟ زدن حرف واسه  هیخوب وقت الن نظرت به -

  حوصله هم ادیز انگار.  دیاوکیم را ارغوان صورت فرهان نگاه  

 تر کینزد  دخترک به یکم دادیم حیترج.  نداشت زدن حرف ی

  یکم هم بعد دیشا. کند رفع را  یدور مدت نیا یدلتنگ و شود

 !  گرفتیم تن از را ه را یخستگ  و دیخوابیم

 یکم کردیم احساس  صورتش یرو را فرهان نگاه  رد که ارغوان

 : داد خرج به خباثت

  که باشم داشته خبر دینبا من چرا که میکن شروع نیا با ایب - 

 ! ؟ شمال یایم یدار

 نگاه  به را شی چشمها بار نیا و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان 

 !  بود زدن حرف دخترک ابانتخ مطمئنا.  دوخت ارغوان منتظر

 : گفت  و رفت هم در شی ابروها یکم

  ؟ خورده  گوشت به حال  تا زیسورپرا اسم  به یزیچ - 
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  شدن  زیسورپرا از آدما ی همه که یکرد فکر نیا به حال  تا -

 ! ؟  ادینم خوششون

.  ماند ره یخ ارغوان یچشمها به و کرد مکث بار نیا فرهان

  : آمد حرف به  گرید بار دخترک

 .  نبود من کردن ز ی سورپرا قصدت که  کن اعتراف -

 !   ندارم بحث ی حوصله من -

  او به توجه یب ارغوان.  ودب رفته  هم در شتریب  یکم شی ابروها

 : گفت

  چوندنیپ یبرا  نامحسوس و د ی جد راه  هی ندارم بحث ی حوصله

 - ؟ نه جوابه

  دمینم قول کنه دایپ ادامه حرفات گهید کمی اگه یعنی نه-

 .  بمونم آروم ینجوریهم

 و کرد او به ینگاه ارغوان.  برداشت عقب به یقدم فرهان

 :  داد جواب

 !  گمینم یچی ه گهید باشه -
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  آنکه از قبل اما داد  تکان یسر بود شده  راحت الشیخ که فرهان

 درست و کرد  یشرویپ سمتش به ارغوان دی بگو یزیچ بتواند

 : آمد حرف به حال همان در   ستادیا مقابلش

 ویل  به سر  خودت یکارا یبرا که رمیگیم جهی نت حرفامون از

 رو یزیچ بهم که ستمین مهم ت یزندگ تو من هم اونقدرا و ینزد

  از دنمید یهوا  به که یشینم  دلتنگم هم اصل .  یبد- خبر

 ! نجایا یایب و یبزن کارت

 : گفت و زد فرهان تیعصبان از حرص پر صورت به یلبخند

 !   برسم ارامک ی هیبق به برم - 

  شی دستها ریاس شی بازو شود رد  فرهان کنار از بتواند آنکه از قبل

 نگاه  فرهان یچشمها به کردیم یسع.  دیچرخ عقب به و شد

 :  دیشن را  شیصدا!  ترساندیم را او که انگار.  نکند

 !  بشه حل زیآم مسالمت یچ همه یذار ی نم خودت -

 :  داد ادامه و گرفت ینفس

 ! ست ین ل یو خاطر  به نجامیا اگه -
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 کلنجار خودش  با که انگار فرهان.  شد زیت  ارغوان یگوشها

 :  آمد رونی ب دهانش از زور به حرف.  رفتیم

 و دمشیند یقتو چند که کنه خرد اعصاب دختر هی خاطر به -

 که یحس توانستینم!  بره  رژه  اعصابم یرو دوباره  کردم هوس

 که یانگار.  کند فیتوص را  داشت فرهان یحرفها دنیشن از

  اش یبند جمله که چند هر!  بود  شده  نور و یشاد  از پر قلبش

 امده ین خوشش کن خرد باعصا لفظ از چیه و نداشت دوست را

 :  گفت  وجود نیا با!  د بگذر گناهش از توانستیم اما بود

 ؟ یبود  من با رو کن خرد اعصاب -

 :  گفت و فرستاد رونیب  را نفسش  کلفه فرهان 

 ؟ یدیفهم  ازش رو کلمه هی نیهم فقط زدم حرف  همه نیا -

 ! بود  بد حرفت -

 و انداخت او هب ینگاه کلفه فرهان.  کردیم  یشوخ که البته 

 :  دی کش هم  در را شی ابروها

  برو اتاق از زود ارمیب جفتمون سر ییبل  هی  نکهیا از قبل -

 !  رونیب
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 همان در.  داد نشان فرهان به را شیدندانها و زد  لبخند ارغوان 

 : گفت حال

.  بود شده  تنگ  دنیشن مورد یب و زور حرف ی برا دلم منم - 

 !  بی غر  بیعج یاومد که شد خوب

 نظرش به.  کرد پنهان را  لبخندش و داد تکان سر فرهان

 شانی حرفها!   دارد نگه خودش  کنار  ابد تا را دخترک توانستیم

  زدند فحر طرحها مورد در یکم و شد ده یکش کار سمت به یکم

. 

  به فرهان و کردیم صحبت ییتنها به مدت تمام ارغوان که البته

  خوب هم نیهم اما.  آمد ینم بر   دستش از یکار کردن دییتا جز

 کردیم احساس نبود افشاطر ارغوان یصدا که مدت نیا.  بود

 ...  است کم اش یزندگ در یزیچ

  ارغوان اصرار با برگشت وقت و ماند ل یو در هفته آخر تا فرهان

  ارغوان و دانستینم او یزندگ وضع از یزیچ.   برد خود با هم را

  و برداشت را لش یوبام بلفاصله.  دیبگو یزیچ نداشت  الیخ اهم

 کلفه.  ماند جواب یب نوشت چه هر اما.  داد  پرستو به یغامیپ

 به ؟ برود توانستیم کجا.  بود  دوخته چشم مقابلش ی جاده  به
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  آن از ارغوان که را یسوال فرهان بالخره .  بودند ده یرس تهران

 : د یپرس را دیترسیم

 ؟ خونن ؟ یایم که یداد خبر خانوادت به -

 : گفت و فرستاد رونیب را  نفسش نارغوا

 .. قایدق نه - 

 : گفت ارغوان.  کرد نگاهش  پرسشگر نفرها 

 منم.  کننیم  یزندگ گهید یجا به الن.  کردن یکش اسباب -

 ..  بگم هشونب  که بودم دل دو

  داشته را کردنشان  زیسورپرا  قصد ارغوان الشیخ به  که فرهان

 :  گفت تنها

 .  بده  رو دیجد ی  خونه آدرس -

  ؟ دوستم ی خونه یبرسون منو شهیم -

 از یبهتر اوضاع مطمئنا.  بماند مژگان شیپ را  مشبا توانستیم

 و کرد گره  هم در را شی ابروها اما فرهان.  داشت  پرستو

 :  دیپرس مشکوک
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 ؟ یر ینم خونه مگه -

 خانواده  ییجا جابه مورد در ی مختصر حیتوض ناچار به ارغوان

.  داد چهریپر ی  خانه به نسبت اش  یقلب احساس نطوریهم و اش

 : د ی پرس کرده  گره  ی ابروها با فرهان

 ؟ کنهیم یزندگ  خونه اون تو  ات عمه فقط - 

 ...  پسرش با - 

  ؟ بزرگه -

 .تره بزرگ من از.  آره  -

 : رفت هم در شی ابروها فرهان 

 !  آها -

  بار نیا  را چهریپر آدرس.  نزد یگرید حرف و داد تکان سر

 : گفت دن یرس محض به.  راند اش خانه سمت   به و گرفت

 بعدش.  یایب و یبزن سر خانوادت به یبر مونمیم منتظر من - 

 .  میکنیم یبمون قراره  که ییجا یبرا یفکر هی
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  جا هی و بشم دور ازشون که  کننیم قبول خانوادم نظرت به -

  ؟ بمونم گهید

 یتونینم.  یکن  حلش یجور  هی که خودته مشکل گهید اون -

 !  یبمون ات عمه ی خونه امشب

 هی کنمیم فکر ستین یا چاره  خب یول خوامینم  منم دونمیم -

 . کنم تحمل دیبا رو شب

 !  ینشد متوجه  انگار نه -

  اضافه شمرده  شمرده  فرهان.  نداختا او به یق یدق نگاه  ارغوان 

 : کرد

 . یبمون نجایا یا گهید شب چیه نه امشب نه ذارمینم من - 

  کرد کنترل را  خودش و نشاند لب یرو یلبخند راده ا یب ارغوان

 : نخندد بلند یصدا با تا

 !؟ یکنیم حسادت من به تو -

 :  نشاند لب یرو  یپوزخند فرهان

 !؟ من -
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 ؟ ینشد  خوشحال عمم پسر بودن از ادیز کنم یم احساس -

 !  خونست نیا تو یک ستین مهم برام - 

 !  ب بخوا و خودت ی  خونه برو راحت الیخ با پس -

  دستش نکهآ   از قبل و انداخت ارغوان به یحرص پر نگاه  فرهان

 :  گفت برود در ی ره یدستگ سمت به

 ! چشم  یبگ دمینشن -

 : زد فرهان یعصبان  صورت به یلبخند ارغوان

 !  گم ینم چشم  که بودم فتهگ - 

 !  گفتنش به یکنیم عادت بودم گفته -

 شب و بال  رمیم انجیا میرسوند که حال .  مینباش منطق  یب ایب -

  ؟ چطوره .  یخوابیم راحت و خونه یریم الن  توام.  مونمیم رو

 ! منتظرم نییپا من -

  یبیعج اتفاق  ستین قرار که میکن نگاه  هیقض به ینجوریا ایب - 

 . فته یب خونه نیا تو
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 تمام حرفش بود منتظر که ییآنها از.  کرد نگاهش تنها فرهان 

 : کرد اضافه بلفاصله انارغو اما.  کند  شروع  تا شود

  چه یبخوا رو یکار هی و یکن خواهش یتونیم یوقت ضمن در -

 ؟ یبد دستور که هیازین

 !  ارغوان -

 ؟ باشه.  بهم بده  خبر  یدیرس.  خونه برو!  فرهان -

 .. گفتم بهت -

  را دستش و  دیکش فرهان سمت به را خودش بلفاصله  ارغوان 

 :  ندهد ادامه تا گذاشت البش یرو

 نمتیبیم بعدا  زمیعز ریبخ شب یگیم بهم بردارم دستمو یوقت -

! 

.  بود رفته بال  فرهان یابروها  و بود طنتیش پر لبخندش

 لمس ار شیانگشتها.  گذاشت ارغوان دست  یرو را ا دستش

 : کرد زمزمه.  آورد نیی پا را دستش یآرام به و کرد

 ؟ زمیعز - 
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 من هیکاف یبگ هم رو جمله ی  هیبق که نیهم بود مثال اون - 

 . دیخندیم طنتیش پر هم هنوز میراض

 : گفت و آورد لب ی گوشه یشخندین هم فرهان 

 !  زمیعز...  ی نیبب خواب به -

  یکم فرهان دهان از لمهک نیا دنیشن.  گفت مکث با را زمیعز 

  جمع ارغوان طنتیش پر لبخند که بیعج یآنقدر.  بود بیعج

 ،  روز هر مثل .  کردیم عادت نشگفت شتریب به فرهان کاش!  شد

  که بمش ی صدا دنیشن از کرد ینم فکر!  هیثان هر ،  ساعت هر

 ! شود خسته وقت  چیه داشت احساسات  یچاشن

  الیخ که ییها نگاه  آن از.  شد ق یعم او به هم فرهان نگاه 

 آنکه از قبل .  ردیبگ فاصله او از دخترک بدهد اجازه  نداشت

 بکشد خودش سمت به و کند حلقه او کمر دور را دستش بتواند

  فرهان ی  گونه یرو عیسر یا سهبو.  آمد خودش  به ارغوان

  نیماش از که یحال در.  دیکش عقب   را خودش بلفاصله و کاشت

 شد یم اده یپ

 : گفت عجله با
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 !   باش خودتم مواظب.  بده  خبر خونه یدی رس.  رفتم من -

 ی خانه مقابل  دخترک بزند یحرف بتواند فرهان  آنکه از قبل

 وقت چیه.  ادفرست رونیب را نفسش  فرهان.  بود ده یرس چهریپر

  اوردیب بند را نفسش بتواند ارغوان با بودن کردی نم هم را فکرش

...  داشت کم را او مثل یسک اش  یزندگ سالها نیا تمام انگار! 

  ینوع به رو  امشب بود مجبور. شد چهریپر ی  خانه وارد ارغوان

  به آرزو.  دیرس خانه در به و گذشت  بزرگ اطیح از.  کند تحمل

 :  کردیم نگاهش زده  جانیه یی چشمها با.  بود ده ستا یا انتظارش

 ؟ مادر یایم ینداد خبر چرا..  ارغوان -

 رفع دخترک یها یدلتنگ تمام که دی کش  آغوش در یجور را او 

 : زد آرزو ی گونه به  یا بوسه.  شد

 !  یگل آرزو بود  شده  تنگ برات دلم چقدر - 

.  اشتد اخم  هم هنوز.  بود ستاده ی ا آرزو سر پشت منوچهر 

 به یقدم منوچهر .  کند رها را ارغوان داد تی رضا آرزو بالخره 

 : کرد زمزمه و برداشت جلو

 ! یاومد یکرد خوب -
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 تمام با. برد پناه  پدرش آغوش به بار نیا  لبخند با ارغوان 

 در یادیز باه اشت  ماتیتصم که چند هر.  بود پدرش ها یدلخور

 وندیپ نیا  کنار  از توانستینم   هم باز.  بود گرفته شان یزندگ

 .بگذرد ساده  یخون

 :  دیشن سر  پشت از ییصدا

 ؟ کنمیم اشتباه من ای ادیم  ارغوان یصدا -

 و آمده  رونیب سالن از چهری پر عمه.  شد جمع ارغوان لبخند 

  دیشا. ودب ارغوان  به ارزو نگران نگاه .  بود ستاده ی ا دورتر یکم

  آن از تر عاقل وانارغ اما.  دینبا  که بزند یحرف  دخترک دیترسیم

 سمت به!  کند  زهر اش خانواده  کام به را یزندگ که بود یزیچ

 :  کرد زمزمه دل در و رفت چهریپر

 !  دمیم بهت گهید  شانس هی - 

 و فشرد را چهری پر دست.  کرد راحت  را خودش  الیخ فکر نیا با

 : گفت

 !  دمیرس موقع بد کنم کرف.  سلم -
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  با ارغوان.  ببوسد را اش گونه تا دی کش جلو را خودش چهریپر

.  داد گونه یرو یرسم یا بوسه به تن اما اش یلیم یب وجود

 :  دیشن را  اش عمه یصدا

 ! ید ی رس یموقع خوب.  میدیدیم ونی زیتلو میداشت -

 :  گفت آرزو 

  ؟ یخورد شام -

 :  گفت و زد یلبخند.  دیچرخ آرزو سمت به ارغوان

 .رمیس.  خوردم راه  تو -

 :  گفت چهریپر

 .  شهیم  خوشحال یلیخ دنت ید از امیپ - 

 لب یرو  را اش ثانهیخب شخندین ارغوان که بود نمانده  یزیچ

 و دیشنیم را  حرف نیا و بود نجایا فرهان نکهیا فکر از ! اوردیب

 : ادد جواب! انداخت یم خنده  به را او العملش عکس دنید

 .  دارن لطف - 

 :  زد  لبخند چهریپر
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 ازش دوارمیام.  نیبب رو اتاقت بال برو.  نکن یگبیغر احساس -

 .  ادیب خوشت

  وجود نیا با!   خواستیم یاتاق نه و بود اش خانه آنجا نه اتاقش؟

 . نزد اش یت ینارضا از یحرف

 .  ممنون -

 :  گفت آرزو

 .  بدم نشون اتاقتو میبر -

 گذشتند که  اول راهگرد از.  رفتند بال  را ها  پله رزوآ با همراه 

  چهریپر نیسنگ نگاه  شر از بالخره .  دیکش یراحت  نفس ارغوان

 !  بود شده  خلص

  راهرو دو و کوچک نسال.  دندیرس دوم ی طبقه به بالخره  

 :  کرد راست سمت یراهرو به یا اشاره  آرزو.  بود مقابلش

 ؟ ینیبب اول رو اونجا یخوایم . نجاستیا بابات و من اتاق - 

 ناراحت آرزو اگر.  نداشت را  خانه رد زدن چرخ الیخ ارغوان 

 و رودیم مژگان ی خانه به شبانه  دیبگو داشت ال یخ یحت شدینم

 .  شودیم ریدلگ آرزو  بود مطمئن اما.  ماند ینم انجا
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 . خستم یلیخ الن.  گهید وقت هی یبرا باشه -

 :  زد لبخند آرزو

 .برو طرف اون از.  زمی عز هباش -

  داد یتکان شی پاها به ارغوان.  دکر اشاره  چپ سمت  یراهرو به

  سوم در به و کردند رد را اول در دو.  افتاد راه  به آرزو دنبال و

 :  گفت و کرد باز را آن  آرزو.  دندیرس

 .  یدار  دوستش نیبب.  توئه  اتاق نجایا -

  ذهنش در شهیهم...  ایرو به هیشب...  بود قصه به هیشب یزیچ

  الشیخ در شه یهم.  خواستیم اطیح به رو یا  پنجره  با یاتاق

 بدون.  خواستیم بود مقابلش که یزیچ به هیشب  درست یاتاق

 آرزو.  زد اتاق در یچرخ.  ی رییتغ چیه بدون...  یکاست و کم

  در. نزد یحرف اما بخواند کش دختر نگاه  از را جان یه توانستیم

 : کرد  زمزمه عوض

 ؟ چطوره  -
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 ای!  است  افتضاح دیبگو مثل .  باشد آرام کردیم یسع  ارغوان

 باز لب عوض در.  دینچرخ زبانش  اما!  ستین  بد دی بگو حداقل

 : کرد

 ..  خوبه -

 : گفت و داد تکان سر  آرزو.  کرد ه بسند فیتعر  نیهم به

 ؟ یاورد ین چمدون -

 :  گفت  و گرفت اتاق از نگاه  ارغوان 

 هی با آوردم رو ام کوله فقط. برگردم دیبا فردا.  نبود یازین -

 !   لباس دست

 :  شد ناراحت آرزو

 ؟ روز ۱ یبرا راه  همه  نیا ؟ یینجایا روز هی فقط -

 . باشم کار سر دیبا شنبه -

 .برو صبح شنبه لحداق - 

 .  شهیم رید - 

 : گفت و نشست تخت یرو ارغوان.  بست لب آرزو



 

1773 
 

 مهرسا .  مسلخ

  گشتم بر  شهیهم یبرا من  و ه شد تموم یبزن هم به چشم - 

 .  گذشته ماه  کی نصف النشم نیهم.  تهران

 :  گفت ارغوان.  دیبگو یزیچ  توانستینم آرزو

  ؟ راهه به رو یچ همه -

 .  دارمن یتیشکا.  ستین بد..  آره  -

  ؟ یبش ناراحت که کنهی نم یکار عمه -

 . خدا بنده  ادینم بال  ی طبقه اصل .   نداره  میکار نه -

 ...  نایا و یکار زیتم ؟ یکنینم کار که نجایا -

 نجایا ادیم  عصر تا صبح روز هر هست یخانوم هی فاقاات نه -

.  ندارم قبول کارشو  ادیز من که چند هر.  ره یم و کنهیم رو کارار

 اتاقمون تو مچشو میبود اومده  نجایا که یاول روز.  فضوله کممی

.  باشه نداشته موناتاق به یکار بودم گفته بهش من.  گرفتم

  اتاق در نجاستیا که ییوقتا.  بال  ادیب نذاشتم گهید که خلصه

  المیخ ینجوریا من اما هیمطمئن آدم گهیم یپر.  کنمیم قفل رو

 . تره  راحت
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 ناگفته حرف دو هر.  رفت  یگرید سمت به  صحبتشان ریمس

 یوقت.  زدند حرف یدر هر  از یساعت کی بای تقر ،  داشتند ادیز

 و کرد رفتن  قصد آرزو داد نشان را  ۱۲ عدد ساعت یها عقربه

  اتاقش ی پنجره  از و فرستاد  رونیب را  نفسش.  شد تنها  وانارغ

  نبود چهریپر به متعلق  خانه نیا اگر دیشا.  گذراند نظر از را اطیح

 .ببرد لذت شیها ییبایز از توانستیم راحت الیخ با

**************** 

 اش یعصب چهریپر یدائم  ضورح و خانه آن در یزندگ فکر

 پس از و باشد  آرام آرزو اعصاب حداقل بود دواریام.  کردیم

  شتری ب بود مشخص که منوچهر ظاهر از.  دیایب  بر اوضاع تحمل

  صورتش.  بردیم لذت هست که ییجا از یگر ید زمان هر از

  نظر به هم چهر یپر.  بود شهی هم از تر خوشحال و شده  شفاف

  تا کردیم دقت اش چهره  به مدت تمام غوانار.  آمد ینم یناراض

  و بود یخوب گریباز او با اما کند دایپ یناراحت و یدلخور از یرد

 . نبود ناراحت بودنشان آنجا از واقعا ای

  اما بود ده ید را او هم قبل  نکهیا با.  بود ده ید بالخره  هم را امیپ

 او از نکهیا با.  آمد یم یمنزو یکم نظرش به  کینزد از حال 
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 یا نامهبر  نه و داشت یحساب و درست کار نه اما بود بزرگتر

 کند احساس  توانستیم ارغوان لحظه همان از.   اش یزندگ یبرا

 !  است آورده  بار نازپرورده  یپسر هم  چهریپر که

 ای یتینارضا از یرد دنبال بود خانه  آن در که یمدت  تمام  ارغوان

 اما.  بزند اش  ینیبدب به دییتا مهر تا گشتیم یسرنخ حداقل

 ی خانه از زودتر یکم.  شود راحت  الشیخ که  نکرد دایپ یزیچ

 اما.  بود دوستانش به زدن سر  قصدش.  بود زده  رونیب چهریپر

  نبودند دسترس در کدامشان چی ه بایتقر.  بود مانده  ناکام راه  نیب

  عذاب بار گذشتیم چه  هر.  کرد را سوگل یهوا دلش. 

  یبزرگ انتی خ حقش در کردی م احساس . شدیم  شتریب  وجدانش

  درست!  است گرفته ده یناد را  شیسالها نیا تمام زحمت و کرده 

 آنقدرها اما.  آمد ی نم خوشش شیکردنها یفضول از چیه  که بود

 فرهان با اش ییآشنا باعث او  حال هر به.  دنبو یبد دوست هم

  میتصم. کرد کج  سوگل ی خانه سمت به را رشیمس.  بود شده 

  طهراب توانستیم زی سورپرا نیا  دیشا. کند زشیسورپرا  بود هگرفت 

  خوشحال سوگل دیشا.  کند درست را شان ختهیر هم به ی

 .  شدیم
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.  افتاد راه   به سلنه سلنه و  شد اده یپ یتاکس از ابانشانیخ سر

  ای ردیبگ سوگل با یتماس که رفتیم کلنجار خودش با مدت تمام

 گرفت می تصم هم تینها در.  برود دنشید  به زده  سر نکهیا

 که برسد شان خانه به بود انده نم یزیچ.  ندهد آمدنش از یخبر

 نیماش به  توجهش.  شد رد  سرعت با کنارش از یدیسف بنز

 داشت نگه نی ماش جلوتر یمک.  کرد کمتر را سرعتش و شد جلب

  نیا.  گشت  بر گذشته به ذهنش اراده  یب.  شد کنجکاو یکم. 

  شدیم کمتر و کم  شیقدمها سرعت.  بود ده ید هم قبل  را نیماش

 ها خانه از یکی یرفتگ فرو داخل و دی کش کنار  یکم را خودش. 

 یا قهیدق.  اوردیب در سوگل کار از سر خواستی م دلش.  ستادیا

.  دید آماده  و  حاضر را سوگل و شد باز خانه در  که دینکش طول

  بعد . شد باز راننده  سمت در رفتیم نیماش سمت به که نیهم

  تا کرد زیر  چشم ارغوان.  شد اده یپ آن از یمرد مکث یکم از

 چهره  از کامل یریتصو  بار ن یا و دیچرخ مرد.  ندیبب را او بهتر

 . گذاشت شی نما به اش

 صورت...  بماند باز تعجب از ارغوان  دهان تا بود یکاف نگاه  کی

 یفرورفتگ  داخل را خودش شتر یب حال .  کرد متعجبش  اریخشا
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 نهما در.  داد دست او با و رفت جلو سوگل.  کردیم پنهان خانه

  کرد اشاره  سوگل  به اریخشا  بودند بحث حال  در که انگار حال

  رتشصو.  بود دلخور هم دیشا.  داشت اکراه  سوگل.  شود سوار

 و کرد خوش جا  اریخشا نیماش یصندل یرو.  دادیم نشان نطوریا

  تمام دیشا.   شدند حوم ارغوان چشمان مقابل از بعد هیثان چند

  به زیچ همه  آنقدر اما.  دیکش  طول قهیدق چند ی اندازه  به نهایا

  فکر سوگل به.  بخورد تکان  توانستینم که بود بیعج نظرش

  بود کرده  یمخف ارغوان از مدت نیا تمام که یا رابطه و کردیم

  بود منتظر دیشا ! ؟ بود اریخشا ش یها یکنجکاو  تمام لیدل پس. 

 بود هم قبل  از تر مانیپش یحت حال ...  بدهد او از یخبر ارغوان

 جور قتیحق حال  اما.  بود شده  فرهان عاشق  او الشیخ به !

  اش هکول از را  لشیموبا...  بود داده  نشان او به را  خودش یگرید

.  کرد باز را سوگل یغامهایپ ی صفحه بلفاصله و آورد رونیب

 :  نوشت شی برا دیترد یا لحظه بدون

  گهید فرصت  به دی با کنم فکر.  نمتیبب خونتون دم بودم ومده ا -

  به.  میبزن میدار یادیز یحرفا مطمئنا. می بد مونیدوست به

 !یبگ بهم اریخشا  مورد در رو یچ همه دیبا  که تو خصوص
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 را غامشیپ.  شد مانیپش که انگار  اما خواند را غامش یپ گرید بار 

  کرد زمزمه خودش با.  دگردان  بر  فشیک به را لی موبا و کرد پاک

 : 

 ؟ بودن یعصبان دوتاشون چرا حال  -

 استقبال اول  دست خبر نیا از حتما!  گفتی م فرهان به دیبا

  تراس کی  گرفت  میتصم  و نشاند لب یرو یلبخند.  کردیم

 . برساند نالی ترم به را خودش

 که انگار بار نیا و کرد ترک  شمال مقصد به را تهران گرید بار 

  می تصم هم را ی بعد ی هفته دو.  بود شده  تر راحت شیبرا  رفتن

 یل یو در  اقامتش از تمام ماه  کی.  برنگردد تهران به تگرف

  عیسر کارش  هم آنقدرها تفکرش خلف بر و  گذشتیم فرهان

 از یکی و من ینش اتاق طرح  فقط مدت نیا در.  رفتینم شیپ

  میتصم.  بود کرده  کامل را نییپا ی طبقه  یها خواب اتاق

 را بال  ی طبقه یخوابها اتاق از یکی یبعد کار یبرا بود گرفته

 یآب طرح با نظرش به که یدیسف اتاق همان.  کند انتخاب

 . شدیم جذاب
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  توانستیم لحظه هر و بود یاختصاص ساحل به رو  اتاق ی پنجره 

 یم رونیب به  نگاهش که بار  هر.  ندیبب را ایدر  خروش و جوش

  فکرش  توانستینم یحت.  بستیم خی ترس از وجودش تمام افتاد

 بدن دیشا.  بگذارد آب یکی نزد را شیاپ یروز  که بکند هم را

  بود مطمئن اما ببرند آب یک ینزد تا توانستندیم را جانش مهین

!   شود کی نزد ایدر به ستی ن قرار  خودش رای اخت به وقت چیه

  امانج را کارش بتواند تر راحت  تا بودند کرده  یخال بایتقر  را اتاق

 با ل یو یانبار از را آنها که  یچوب یصندل دو جز به.  بدهد

 زیچ گذاشتیم شانیرو را  لشیوسا و بود آورده  بال  خودش

 . دکر شروع را طرحش راحت الیخ با.  نبود اتاق در یگرید

  ده یشن حال به تا که ییآهنگها نیآرامتر از یکی  اش یهندزفر از

 . شدیم پخش بود

 من ی مانده  جدا همخون ی شاخه  ارغوان

 ؟ امروز است رنگ  چه تو آسمان

 ؟  هوا تسی آفتاب

 ؟  هنوز گرفتست ای
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 نیا چرا.   آهنگ نیا بود شده  رورزش و شب چرا دانستینم 

  و برداشت را لش یموبا.  نشستیم دلش به محزون و آرام یصدا

  شی برا.  کرد  ارسال فرهان یبرا  را آهنگ دیترد یا لحظه بدون

 :  نوشت

 !  العادست فوق آهنگ نیا -

 : داد جواب.  شد خوانده  زود یلیخ غامشیپ 

 !؟  ارغوانه آهنگ اسم چون ؟ چرا -

 : زد  لبخند ارغوان 

  بار  هر چرا دونمینم.  بده  گوش واقعا یول!  صد در  صد که اون -

 .  شهیم یخال دلم ته دمیم گوش

 است رون یب ایدن از که گوشه  نیا در من

 ستین سرم به یآسمان

  ستین خبرم نبهارا از

 صفحه یبال   پیتا حال در علمت  به و فرستاد  رونیب را  نفسش

 :آمد جواب هیثان چند از بعد.  ماند ره یخ
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 . دمی م گوش دارم - 

 شده  فراموش خاموش ی  گوشه  نیا اندر

 ... زدیانگ یم هیگر... زدیانگ یم هیگر من خاطر در ینیرنگ ادی

 ...   آنجاست ارغوانم

 ... تنهاست ارغوانم

 ...  دیگریم دارد ارغوانم

  بستیم نقش وارید یرو که یگل به و گذاشت کنار را لیموبا

  اول از که انگار.  داشت دوست را اش یآب رنگ.  دوخت چشم

 ایدر.  افتاد رونیب به یا لحظه نگاهش.  باشد  اتاق آن از یجزئ

 هر دیترسیم ارغوان که بود ییروزها آن از.  بود  یطوفان امروز

  لیس ری درگ دیترسیم اما نبود یعقلن...  کند یشرو یپ آب لحظه

 از.  آمد یم مسخره  یکم نظرش به!   بدهد جان همانجا و ودش

  ستر که ارغوان یبرا اما بود یعیطب ایدر یحالتها نیا همه نظر

 !بود مطلق  وحشت داشت آب

 بهار  بار هر که ستیراز چه نی ا ارغوان

  دیآ یم ما دل یعزا با
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 ... ارغوان ...... ارغوان

 باش  برافراشته تو

 من ی نده ناخوا ی  نغمه بخوان تو 

 .... بخوان تو...  بخوان تو

 : دی رس دستش به  فرهان از یغامیپ

 !  خوبیه آهنگ -

 : نوشت شی برا ارغوان

 . داشتم شتریب فیتعر انتظار ! ؟ همین -

  ؟ شد بهتر!  خوبه یلیخ - 

 با کردیم ال یخ اوقته  یگاه.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 بودن داده   ورتق  عصا نی هم که چند هر!  است طرف ربات

  تشیاذ توانستیم کم دست.  بود کننده  سرگرم شی برا فرهان

  شیبرا!  دبو  شده   حاتشی تفر از یکی نیا!   بزند طعنه و کند

 :  نوشت

 !   شرفتهیپ جور هی نمیهم -
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 . دارم برات خبر هی -

 ؟  بد ای خوبه -

 !  اشهب خوب  کنم فکر -

 !  بگو -

 !  شمال امیم هفته آخر -

 . شد  تر ق یعم بود نشسته لبش یرو  که یلبخند 

 .یدار کار یگفت که تو -

 .  کردم براش ییفکرا به - 

 .  منتظرتم پس -

 ؟ بود بد ای  بود یخوب خبر -

.  بزند حرف داد حیترج کردن پیتا یجا به بار نیا ارغوان 

 :  گفت و اشتد نگه صدا ضبط علمت یرو را دستش

 !   بود یخوب خبر یکن درست شر ستی ن قرار  اومدنت با اگه -

  هم سر پشت یصوت غامیپ دو هی ثان چند از بعد. کرد ارسال شی برا

 د یرس گوشش  به آهنگ یصدا. کرد باز را یاول.  دی رس دستش به
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 ...  آنجاست ارغوانم -

 ...  تنهاست ارغوانم

 : شد زبا شی برا یبعد غامیپ و شد قطع غامیپ

 !  ارمتیب در ییتنها از امیم.  ستمی ن شر دنبال - 

 دیچیپیم یخال  اتاق در اش خنده  یصدا.  دیخند ذوق با ارغوان

  یاهگ.  برسد دخترها گوش  به شی صدا اگر داد ینم یتیاهم اما

 و زدیم رونی ب اش یشگیهم ت یشخص از یکم فرهان هم وقتها

  بند را رغوانا  نفس لحظه کی  توانستیم که شدیم یکس لی تبد

 . اوردیب

 : نوشت شی برا

 ! یکن حفظ رو ات ه یروح نیهم جمله تا کن یسع -

 لحظه همان.  نشاند لب یرو یلبخند غامیپ  خواندن با فرهان

 و فرستاد رونی ب را نفسش.  بست نقش لشیموبا یرو ینبو اسم

 :  کرد برقرار را  تماس.  شد یجد  شهیهم مثل

 ! بگو - 

 : دی سر گوشش به ینبو یصدا
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 ؟  نگرفتم تماس که موقع بد آقا سلم - 

 : نزد یحرف اما بود ممکن ی لحظه نیتر موقع بد 

  شده؟ یزیچ - 

 :  بود شده  یعصب سکوت  نیا از فرهان.  کرد مکث ینبو

 ؟ یزن یمن حرف چرا -

 :  آمد حرف به ینبو

 ...  می داشت سالگرد روز که یلمی ف اون مورد در -

 ؟ خب -

 ... زنگولست انگار...  ستی ن گل  میدید  که یدستبند -

 یدی رس هم یا جهینت به ؟ داره  یفرق چه!  ولهزنگ ای گل حال  -

 ؟

  به ینبو یصدا.  شد باز هم از لحظه همان ضرب با اتاقش در 

 :  دیرس گوشش

 ..  که میکنیم فکر -

 : گفت  ینبو به رو ماهان دنی د با فرهان
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 . زنمیم زنگ بعدا - 

 ماهان به رو و شد بلند جا از.  کرد قطع فحر  بدون را تماس 

 :گفت

  ؟ تو یایم نییپا ی ندازیم سرتو که نداره  در انجیا -

  کسب یبزرگ یروزیپ که بود ییآدمها به هیشب  ماهان صورت

 .  اند کرده 

 !   بشه کهنه خوادینم دلم.  دارم  اول دست رخب -

  به قدم رایجان  بدهد او به یجواب و بزند یحرف بتواند آنکه از قبل

 :  گفت  حال همان در  زدیم نفس نفس.  گذاشت اتاق

  ؟ یگفت -

 :  گفت و انداخت ینگاه اریجان سمت به  فاتحانه ماهان

 .  شتره ی ب گفتنش لذت ینجوریا!  یباش توام گذاشتم -

 :  آمد حرف  به و نشست اش یصندل یرو گرید  بار فرهان

 برو.  یبذار  نجاهایا پاتو  باشم داده  اجازه  بهت کنمینم فکر

 !  -رونیب
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 : رفت جلوتر ماهان

 !  رمیبگ مویآزاد محک اومدم - 

 :  گفت و آمد جلو اریجان.  دی کش هم در ابرو فرهان 

  ؟ یدار عجله!  کن صبر کمی -

 ؟ داره  مشکل چقدر خائنا با فرهان ینیبینم .  دارم عجله آره  -

 .  بهتره   بگم بهش زودتر

 بود منتظر.  بود مانده  ره یخ ماهان  صورت به سکوت  در فرهان

  هم هنوز.  کند رونشیب اتاق از تا برسد انیپا به فشیضع شینما

 :آمد حرف به اریجان !   بود نیخبرچ  کی او نظرش از

  که نباشه یجور هی...  یرینگ  میتصم زود که بهتره  فرهان نیبب 

 ی هیقض مثل...  بگم یچجور یعنی...  یبش  مونیپش بعدا

 ...  دوباره  -رامش

 :  گفت اریجان شمار یب یها مکث از کلفه ماهان

 نیا به تا دادم جون ماه  چند من.  یدیم لفتش یادیز یدار -

 ! یبریم  نیب از فشویک یدار.  برسم لحظه

 :  داد جواب بلفاصله فرهان که کند دخالت خواست اریجان
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 ! بکن  شرتو و بزن  حرفتو زود -

.  انداخت اریجان به ینگاه مین و برداشت جلو به یقدم ماهان

 یسرنوشت چه قتیحق انستدینم.  بود نامطمئن اریجان یچشمها

 یدختر هی قض طرف کی که خصوص به.  زندیم رقم شانیبرا

  اعتماد قابل دکریم احساس دنید بار دو یکی  همان  با که بود

  به دیبا دانستینم یحت حال  و بود ختهیر هم به زیچ همه.  است

  فرهان گرید  بار نداشت دوست یطرف از!  نه ای کردیم اعتماد او

 !   بود بس اش یزندگ کل یبرا امشآر.  فتدیب ریگ

 :  گفت و دوخت فرهان صورت به را نگاهش گرید بار ماهان

  به تورو ی محموله خبر من! همگنا یب کنمیم ثابت بودم گفته -

 .  ندادم کس چیه

 نیا واسه وقت ؟ یبد لمیتحو پرت و چرت بازم یخوایم یعنی

 !  -رونیب.  ندارم حرفا

 :  داد  وابج.  نخورد تکان اما ماهان

 . بدم لو رو یاصل جاسوس  اومدم -
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  از اضطراب.  برداشت جلو به یقدم اریجان.  ماند ساکت فرهان 

 ماهان صورت به را نگاهش  فرهان.  دبو مشخص صورتش

 یلیخ انتظارش !  دیبگو را  اش نگفته حرف زودتر تا دوخت

  دینبا که را یزیچ آن گفت و شد باز شیلبها.  دنش  یطولن

 ! گفتیم

 چیه به شه ینم.  بود تو با حق  آدما استخدام مورد در دیشا -

 ! زن هی  به برسه چه.  کرد اعتماد کس

 : آمد حرف به اریجان

 رو یچ همه یبد  اجازه  ستین بد  یکار هر از قبل که باشه ادتی

 ! -یبش مونیپش دابع که ینکن یکار یعنی.  بدن  حیتوض برات

  حد نیا تا را او یزیچ چه.  چرخاند اریجان سمت به سر فرهان 

 :  دیرس گوشش به ماهان یصدا  گرید بار ؟ بود کرده  زده  وحشت

 ضررو یجلو  وقت ره یول.  یداد پرورش  نتیآست تو مار -

 ! منفعته یریبگ

 : شکست را سکوتش فرهان 

  ؟ یزنیم حرف یک مورد در -
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 :  گفت قدمهم بدون ماهان

 !   گانهی ارغوان -

  و کند بلند یصندل یرو از  را فرهان  تا بود یکاف اسم نیهم

 . برساند صد به را خشمش

 . نمتیبب خوامینم گهید.  رون یب گمشو  اتاقم از الن نیهم -

 : رفت کشینزد اریجان 

 . فرهان باش آروم - 

  نآ با هنوز که او به و برداشت ماهان سمت به یقدم فرهان 

 نداختا ینگاه ،  بود ستاده یا شی جا سر کن خرد اعصاب شخندین

 : گفت و

 ! ؟ یسادی وا هنوز چرا - 

 کارکنان تمام بود مانده  کم  که بود بلند آنقدر ادشیفر یصدا

 به ماهان دهان از ارغوان نام  دنیشن.  زندیبر  اتاقش به هتل

 یتهمت به گرید توانستینم.   بود نیسنگ شیبرا یکاف ی اندازه 

  ادیفر از کردیم یسع که  ماهان!  کند فکر  یحت بود زده  که

 نترسد  فرهان
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 :  کرد باز لب

 اشتباه  اگه  ؟ داره  سوگل اسم به دوست هی  یدونستیم تو -

 ! ارمیب در اشتباه  از کنمیم

  هم بار کی و ارغوان دهان از بار  کی.  بود ده یشن را سوگل اسم 

  ماهان به وتشسک. هست هم نگار دوست دانستیم.  ینبو از

 : داد یشرو یپ یا اجازه 

 ادتی رو یزیچ نیا.  هیمانیا شیلیفام ؟ هیک سوگل  یدونیم -

 ؟ ندازه ینم

 پردازش را اطلعات  بتواند که بود یزیچ آن از  تر  جیگ فرهان 

  سرش در ارغوان نام فقط!  بود رفته خواب مغزش که انگار.  کند

 کامل اعتماد او به که گفتیم خودش به مدام و خوردیم چرخ

 !  دارد

  قرار ریتاث  تحت یراب بود فیضع شینما ک ی نهایا ی همه

 بشیج از.  نداد را او به رفتن طفره ی اجازه  اما ماهان!  دادنش

 -:  گذاشت زیم یرو را آنها از یکی و آورد  رونیب عکس دو
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  افهیق ادین ادتی اسمشم اگه.  یشناسیم حتما رو یمانیا محسن 

 .  هباش ادتی دیبا اش

  وبخ که یمسن مرد ی چهره .  افتاد عکس به فرهان نگاه 

.  بود کرده  شوکه  را همه اش یخودکش خبر!  ستی ک دانستیم

  به گرید بار ماهان.  بود شیپ سال کی  یبرا دیشا  انیجر نیا اما

 : آمد حرف

  که کن فکر نیا به حال !  سوگل  ،  ست دختر نیهم یبابا -

 تونهیم یربط  چه ارخونهقم یشگ یهم یاعضا از یکی یخودکش

 به

 ! باشه داشته ارغوان

.  ماند ره یخ  ماهان صورت به و آمد بال  فرهان مضطرب نگاه  

  تلش و بود شده  یجد صورتش حال .  نبود شخندشین از یخبر

  بر فرهان یزندگ به گرید  بار و بدهد نجات  را خودش کردیم

 ! گردد

  بودنشم بیعج . نداره  هیقض نی ا به یربط چیه  ارغوان بایتقر -

  دمیرس که یزیچ تنها به.  کردم رو و ری ز شویزندگ  کل!  نهیهم
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 بودم آورده  در  واست اطلعاتشو قبل  که بود باباش یبده همون

  تا کنه اش وسوسه پول کمی شنهادی پ که بود یاونقدر نظرم به. 

 ؟ یکنینم فکر نطوریا تو!  کنه یجاسوس و ببره  خبر یکس یبرا

 بود ده ید را شهروز یآدمها خودش.  داشت شپدر  یبده از خبر 

. 

  به روزها همان اما.  بود رفته هم یبده پرداخت تا فکرش یحت

!   ندارد یربط او به دخترک مشکلت  که بود زده  بینه  خودش

  شیها یبده دانستیم خوب اما.  کند کشکم  نداشت یلیدل

  کرده  را کار نی ا یکس چه دانستیم خوب و است شده  پرداخت

 :  داد  ادامه ماهان بزند یحرف بتواند آنکه از قبل!  است

 ارغوان به رو  پول نیا نداره  که خرابه وضعش انقدر  سوگل اما -

  منیبب کنم فکر بذار!  کنه شارژش که داره  اسپانسر به پس.  بده 

 ؟ ستی ن دشمن گهید  اطرافمون و دور

  یبعد عکس ه یثان چند از بعد و گرفت  خودش به یمتفکر ژست 

 هک انگار.  بود اریخشا کنار یجوان دختر.  گذاشت زیم یور را

  به حواسشان کدام چیه.  بودند  گرفته کافه  کی  در را عکس
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 ماهان بپرسد دختر مورد در یسوال نکهیا از قبل .  نبود اطراف

 :   داد حیتوض

 که هم یکی اون!  محسنه هیشب هم یلیخ که ینیبیم!  سوگله -

 !   ادیم بر خوب یبده پرداخت پس از اریخشا!   حضوره  معرف

 یآدمها ی همه چرا.  ختی ر هم  به را اعصابش اریخشا  اسم

  یرو را شی دندانها ؟ خوردندیم گره  مرد نیا به اش یزندگ مهم

 با لحظه هر و بود یصبانع !  نکشد ادیفر تا  دادیم فشار هم

 که ارغوان یبده!  شدیم هم تر یعصبان ماهان اطلعات

 چه!؟یباز نیا ی ادامه به داشت  یازین چه بود،  شده  پرداخت

 !  ار؟یاخش  به داشت یازین

 دنبال اگه هیعیطب گذروندن  سر از نفر دو نی ا که یاتفاقات با

 !  -باشن کردن یتلف

 محکم را یبعد  ی ضربه اهانم.  کردینم باور هم هنوز فرهان

 : زد تر

  شدینم باورم منم یحت که بوده  وارد کارش تو انقدر  دختر نیا -

  خراب کم دختر نیا.  کن فکر کمی اما.  کنه یجاسوس تونهب
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 و نیدورب اون انیجر.  زده  زنگ بهت ینبو حتما.  نکرده  یکار

 ...  بوده  طرف دست  تو که یدستبند

  هم هنوز...  ارغوان دستبند.. . زنگوله.  برد  ماتش فرهان

 اصل ...  اورد یب خاطر به را  دستبند طرح وضوح به توانستیم

  هم خطور ذهنش به اصل .  بود  نرفته دخترک  سمت به ذهنش

  از تر ساده  ارغوان ؟ کند شک او  به توانستیم چطور!  ودب نکرده 

 !   باشد جاسوس بتواند که  بود یزیچ آن

 : داد ادامه رحمانه یب ماهان

  در و شده  ات خونه وارد که یآدم اون.  ارغوانه مال دستبند - 

 !  خودشه هم شکسته رو یپشت اطیح

 یزیچ و بود نییپا سرش.  دیچرخ اریجان سمت به فرهان نگاه 

 : آمد حرف به فرهان. گفتینم

 … اریجان -

 به یدست.  بود ناراحت نگاهش.  گرفت بال  را سرش اریجان 

 : گفت و  دیکش صورتش
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 درس بود سایمل که یا مدرسه تو. بودمش ده ید قبل  من - 

 .  دوستن هم با که ممطمئن یعنی. بودم ده ی د هم  رو سوگل. دادیم

 : آمد حرف به ماهان.  کرد بدتر را حالش اریجان دییتا

  و رفت لو که بود یا محموله زد بهت که یضرر نیبزرگتر  - 

.  بود خونه قمار  ریاخ رفتن لو اون از بدتر اما.  افتاد اریخشا دست

 ؟  باشه داشته دست  هیقض نیا تو  یا گهید کس که یکنینم فکر

  قلبش کردیم احساس .  گشتیم  لیدل دنبال ذهنش در فرهان 

.  آمد ینم  بال  درست نفسش!  ستندی با اردد امکان لحظه هر

  اش یزندگ  در یکس هر از ش ی ب دخترک به ،  بود کرده  اعتماد

 : آمد حرف به گرید بار هانما...  بود کرده  اعتماد

  دایپ یچ شکسته رو یپشت اطیح در که یشب اون دونمینم من -

 یادیز هم جا نیهم تا که دونمیم اما.  ده ید یچ و کرده 

 من از بهتر تو.  یکن متوقفش دیبا یجور هی.  ه دار اطلعات

 ! یدونیم نارویا
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 یرو را اش کرده  گره  یمشتها.  بود نشسته خون به فرهان نگاه 

  بتواند تا انداخت  شیدستها یرو را وزنش تقریبا و دیکوب زیم

 :  تگف  بلفاصله اریجان !  ستدی با سرپا

  که داد امانج یکار هوی شهینم.  کنار مشیبذار یاصول دیبا -

 .  میش  مونیپش بعدش

 :  گفت ماهان

 و دستش گرفته  رو فرهان یزندگ کل طرف! ؟ ی اصول جور چه -

  که میبد فرصت بهش دیبا چرا.  ده یم اون و نی ا به شو خبر

  ؟ یچ همه به  بزنه گند شتریب

 :  دیکش هم  در ابرو اریجان

 ! نشده  حل رامش ی هی قض نوزه - 

 :   داد جواب ماهان

  که دارن قدرت  انقدر رامش ی خانواده .  داره  فرق  هیضق اون -

 !   بشه تموم قضیة سکوت با ندن اجازه 

 .  م ی بر جلو یاصول دیبا گمیم بازم -
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  نیا! نخورد  تکون آبم از آب می زد کنار رو آدم همه نیا حال  تا -

 !  اونا از یکی هم دختره 

 :  دیغر  خشم پر رهانف 

 !   رونیب دیبر - 

  گرفته و دار خش آنقدر.  آمد ینم  در درست که  یانگار شیصدا

 : بکشد نفس درست تواندینم کرد احساس اریجان که بود

 ؟یخوب-

 :   دیکش  ادیفر  تر بلند بار نیا.  تبس را شیچشمها فرهان

 !  رونیب گفتم -

 و کرد گرد عقب دترزو ماهان.   آورد در لرزه  به  را اتاق شیصدا 

  در و کرد رها را دوستش یاننگر با اریجان.  رفت رونیب اتاق از

 .  بست سرش پشت را اتاق

 تمام.  بود شده  لمیف مثل شیبرا بودن ارغوان کنار یروزها تمام

 اعتماد او به ساده  چه.  را اتفاقات تمام.  کردیم دوره  را شی بودنها

 فکر  دخترک  به هم باز.  دیکوب زیم یرو را مشتش.  بود کرده 

 مشت.  دانستیم خوب هم خودش ...  بود کرده  حماقت.  کرد
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  و افتاد نگاهش تیمعصوم ادی به. زد زیم یرو تر محکم را یبعد

  محکم آنقدر را ومس مشت!  بود  یزندگ حس از  پر که یلبخند

 .  نشست خون به شی انگشتها که زد

  دور را دستش.  ودب شده  یآن جنون دچار که انگار ،  کرد باز چشم

  از یادیفر  و قدرت با و کرد حلقه بود زیم یرو  که یآب وانیل

  خانه در کردنش یکش سر.  کرد پرت وارید سمت به را آن خشم

...  بود ده ینرس موقع به اگر ،   بود ده یند را او اگر.  آورد ادی به را

 لگد با را اش  یصندل!  بود  انداخته اشتباه  به  را او تشیمعصوم

 خاطراتش مرور  ری درگ گرید بار.  دی کوب یکنار  وارید به یمحکم

  هم  باز! بود احمق  چقدر که آخ...  نیماش در شدنش یمخف.  شد

  دیکش را بود زشیم یرو که یتلفن!   بود کرده  اعتماد  دخترک به

 لحظاتشان تمام.  شد تکه تکه که کرد پرت نیزم یرو یجور و

  قبل از شتریب  هیثان هر.  گذشتیم چشمانش مقابل از لمیف مثل

 ؟ ردیبگ دیند  را اتفاقات امتم  بود توانسته چطور.  شدیم متعجب

 ،  زدیم نفس نفس!   بدهد آوانس  دخترک به هم باز و بگذرد

  با و برداشت ز یم یرو از ار لشیموبا!  بود شده  وانه ید بود،  خسته
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  یرو شیها  تکه.  خورد وارید  به محکم و کرد پرت قدرت تمام

 . کندیم چه دیفهمینم.  بود یعصب. کرد خوش جا نیزم

  یزیچ بود گذاشته اش یزندگ  به پا یگرید رامش نکهیا فکر از

 کرده  دایپ دخترک به که یاحساس فکر از.  شود  وانهید بود نمانده 

  را چشییسو.  بود ساخته احمق  کی  خودش از دتم تمام...  بود

 رونیب ماهان و اریجان. رفت رونیب اتاق از و زد چنگ زیم یرو از

 و داد یتکان ودشخ  به اریجان دنشی د محض به.  بودند منتظرش

 :گفت

 ؟ یریم کجا -

 سر ماهان.  داد سرعت شی پاها به فقط. نزد یحرف فرهان 

  نیا تا را فرهان  مرشع به وقت چیه.  بود شده  خشک شیجا

 :  رفت دنبالش اریجان.  بود ده یند یعصبان حد

 . میکنیم فکر وردشم  در هم با باش آروم الن - 

 اریجان.  بود دوخته قابلم به را نگاهش او به توجه یب فرهان

 : گفت  گرید بار.  دیدویم دنبالش بایتقر
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 په فرهان. مشیندیبب برات کن صبر.  ادیم خون داره  دستت - 

 ! کن  صبر قهیدق

  اما کند آرامش کرد  یسع ینحو هر   به و دیدو دنبالش نیماش تا 

  نشیماش سوار اریجان به توجه یب.  آمد ینم در فرهان از ییصدا

 . گرفت  ده ینشن را ش ی هاادیفر و شد

  شهیش.  رفت ریمس کدام از و چطور دینفهم.  راند خانه سمت به 

 یسرما.  بکشد  نفس یمک  بتواند دیشا تا دیکش  نییپا ته تا را

 یتیاهم چه اما ،  ده ینپوش را  کتش که کرد ی ادآوری او به هوا

 یب را قلبش که انگار.  بود گرفته  را جانش مامت سرما ؟ داشت

 !  بود کرده  حس

  کی اما فرهان.   افتاد راه  به دنبالش نگران ینبو.  دی رس خانه به

 یشمار یب کلمات نیب از فقط.  دیشنی نم را شی حرفها از کلمه

 را  خشمش نیهم!  دیفهمیم را ارغوان اسم آورد یم لب یرو که

  بود کرده  فرض احمق  را او چهب  کی آنکه فکر.  کردیم شتریب

 !کردیم  اش کلفه شتریب

 به یقدم.   بست ینبو یرو  را در و رفت کارش اتاق سمت به

  نگاهش.  دیکش رونیب را آن  یکشو و برداشت زشیم سمت
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  اتاق از و برداشت را آن.  نشست  شا یکمر ی اسلحه یرو

 هر از شتریب حال .  شد خشک اسلحه دنید از ینبو. زد رونیب

 !  بود شده  ارغوان نگران یانزم

  گرید بار کنش خرد اعصاب ی صدا و ینبو به  توجه یب فرهان 

  دیچرخیم اسم کی  فقط سرش در مدت تمام.  شد  نیماش سوار

 ! ارغوان... 

***************** 

 یبرا انقدر چرا دیفهمینم.  دادیم گوش را آهنگ همان هم هنوز

  شدیم تند دلهره  از بشقل ضربان.  دارد اصرار آن به دادن گوش

 لحظه همان.  دادیم گوش ورآ دلهره  آهنگ ن یا به هم باز اما

.  چرخاند لیموبا  سمت به سر.  کرد پاره  را افکارش لیموبا زنگ

 نیا هیثان چند  یبرا فقط اما.  شد متعجب سوگل نام دنید با

  و بدهد غامیپ او به نهایا از زودتر  بود قرار.  دی کش طول حالتش

  از و بپرسد اری خشا از داشت الیخ.  دهد خاتمه را یلعنت قهر نیا

  از را دنشید  کل به که انگار اما.  بکشد رونیب  حرف زبانش ریز

  شده  کردنش تمام زودتر و دی جد کار ریدرگ آنقدر.  بود برده  ادی

 اش یدلتنگ هم  یطرف از.  بود برده  خاطر از را  زیچ همه  که بود
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  از کل به ذهنش انگار که بود  ادیز آنقدر شیآدمها و تهران یبرا

 . بود افتاده  کار

 و سلم  از بعد. کرد برقرار را تماس و زد پس را رشافکا

  سوگل.  نداشت شانیشگیهم حالت به یشباهت  که یاحوالپرس

 : گفت

 ! نمتیبب خواستمیم...  شمال اومدم من - 

 : انداخت بال  ابرو متعجب ارغوان

  ؟ یاومد یک با ؟ یاومد یک! ؟ واقعا - 

 .  میبزن حرف دیبا.  تنهام ییجورا هی.  دمی رس امروز تازه  -

 :  گفت کافه و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 کنمیم فکر.  بزنم حرف باهات و نمتیبب خواستمیم منم اتفاقا

 !  -بود  گانه  بچه هم  با رفتارمون کمی

!  نشد شکسته  سوگل کلم خی  داشت انتظار که یزیچ خلف بر

 !  دی رسیم نظر به سرد یکم هم هنوز

  ؟ ینکیم فکر نطوریا واقعا - 



 

1804 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :کرد یمهربان  هم باز ارغوان وجود نیا با

 دلم.  می شناسیم رو گهیهمد که وقته یلیخ  تو منو!  آره  - 

 . فتهیب لهفاص نمونیب  خوادینم

 :  آمد  حرف به سوگل 

 !  نطوریهم منم -

 با.  شده  برداشته نشانیب مانع کرد احساس.  زد  لبخند ارغوان 

 : گفت طنتیش و یسرخوش

 اما.  کنم  زتی سورپرا و امی ب خواستم بودم مده او که تهران -

 !  شدم زیسورپرا خودم شتریب

  ؟ چرا ؟ ی شد زیسورپرا -

 در رو یچ همه  خودت ای بگم من...  مدید باهات رو ییآقا هی -

  ؟ یگ یم بهم موردش

 و شد برقرار سکوت نشانیب  هیثان چند یبرا. کرد  مکث سوگل

  توانستیم.  دیرس گوشش به نامفهوم یا زمزمه  یصدا آن از بعد

  سوگل که انگار!  است مردانه صداها از یکی که بدهد صی تشخ

 او هم دیشا ای  وندنشن یزیچ ارغوان تا بود گرفته را یگوش یجلو
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  سفر اریخشا با سوگل الشیخ به!  کردیم فکر نطوریا نانهیبدب

  لیدل.  کرد تر  پررنگ را لبش  یرو لبخند فکر ن یهم.  بود کرده 

  با سوگل دی دیم که نیهم اما دیفهمینم را اش یکار نپنها نیا

  چقدر دانستیم خوب.  کردیم بهتر را حسش دارد رابطه یکس

 :  گفت طاقت یب بالخره.  تنهاست

  ؟ خط پشت یدیخواب!  ؟ سوگل الو؟ -

 : کرد باز لب دستپاچه سوگل

  دیشا ؟ بود باهام یک.  کردمیم  فکر  حرفت به داشتم!  نه...  نه -

 بود؟ یشکل چه ؟  یدید  صورتشو.  بوده  ل یامف از

 دیشا ؟  بزند اش رابطه از یحرف نداشت الیخ سوگل یعنی 

 اما.  است شده  دوست اری خشا با که بفهمد  او نداشت دوست

 ؟ بود کجا مشکل

 :  داد جواب و کرد یمکث ارغوان

 .  دمی ند صورتشو نه -

  . بشنود خط  پشت از را سوگل ق یعم نفس ی صدا توانستیم

  در رو بعدا داشت الیخ دیشا.  نگفت او به را قتیحق چرا دینفهم
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  قصیر سوگل  الشیخ به هم دی شا ای!  دیبگو او به  را زیچ همه رو

  نداشت دوست اصل  صورت نیا در.  داشت را کردنش   زیسورپرا

 :  دیشن گرید  بار را لسوگ  ی صدا!  بزند هم به  را زشیسورپرا

.  بوده  لمونیفام از کنم فکر  یول یدید منو یک دونمینم -

 .  بشم ده ید باهاش که ندارم رو یکس من چون

 ؟ شمال یاومد تنها یگفت.  یگیم که نطوره یهم دیشا -

 .اره  -

  نداشت الیخ.  بود ده یشن را یگر ید مرد یصدا  یخوب به ارغوان

 از کامل تا ند یبب کی نزد از را او ودب منتظر.  کند باور را حرفش

 :  گفت  سوگل گرید بار !   بکشد رونیب  حرف زبانش ریز

  ؟ میبزن  حرف مینیبش یی جا هی می بر هم با دنبالت امیب -

 . نجایا یایب یتونیم یبخوا اگه -

 . بهتره  می باش رونیب!  نه -

 … برام رو آدرست  سونتمون  بر فرخنده  گمیم  من پس باشه -

 :  گفت  پاچهدست سوگل 
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 حاضر فقط  تو.  هدستم دوستام از یکی نیماش.  ستین یازین -

 .  امیم گهید ساعت مین تا من باش

 یخداحافظ  توانست فقط مخالفت همه نیا از  متعجب ارغوان

 : کرد زمزمه خودش با بود ل یموبا ی صفحه  به نگاهش. کند

 ! ؟ مثل  شم زی سورپرا که دوسته اریخشا با بگه هوی خوادیم -

 که هم چقدر هر.  بود بیعج یکم یکار یمخف  نیا شی برا

!   بود یرو اده یز نظرش به هم  باز باشد نیب خوش کردیم یسع

.  نکند فکر اش  انهیمخف عشق  و سوگل به فعل   گرفت  میتصم

 باز را فرهان یغامهایپ ی صفحه و برداشت گری د بار را  لشیموبا

 : نوشت ش ی برا بود نشسته لبش یرو که ی شخندین با. کرد

 ؟ دوسته یک با سوگل من دوست بزن حدس - 

 همان یبرا فرهان بودن نی آنل  ساعت.  کرد ارسال را غامیپ 

  و شد بلند جا از.  بود کرده  ارسال شیبرا را آهنگ که بود یوقت

 که یحال در و کرد انتخاب را شیلباسها.  رفت اتاقش سمت به

 .  انداخت لشیاموب ی صفحه به ینگاه گرید بار دشانیپوشیم
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  را جواب  خودش و انداخت بال  شانه.  نبود فرهان از یخبر

 : نوشت

.  دمیفهم خودم نگفته یزیچ من  به البته!  اریخشا لتونیفام با -

 حرف اریخشا  با اگه متوا!  کنه  زمونیسورپرا  خوادیم کنم فکر

 ! خبره  چه بفهمم یزود به کنم فکر.  نگو بهش  یزیچ یزد

 افتاد  فرهان حضور ساعت به نگاهش هم باز. ردک  ارسال را غامیپ

  بود شده  تنگ او یبرا دلش چقدر .  بود شیکارها ریگ در حتما. 

 که دیرسینم هم   ذهنش به وقت چیه و بود ده یند را او هفته دو. 

 یکم و گذاشت تخت یرو  را لیموبا !  شود دلتنگش یروز

 خانه اهل ی همه با  شد تمام کارش ی وقت. کرد شی آرا

  که دینکش طول یزیچ.  زد رونیب ل یو از و  کرد یافظخداح

 . دیرس  راه  از یخاکستر دیپرا با لسوگ

 گفت  نشستن محض به. کرد  باز را جلو در و زد یلبخند ارغوان

: 

 ! نکن یکش منت انقدر مکنیم یآشت باهات بابا باشه - 

 : گفت و نشاند لب ی گوشه ی شخندی ن سوگل
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 ! یکشیم زحمت - 

 که انگار اما کند راه  به رو را نشانیب جو کردیم یسع  ارغوان

 .  نداشت کار نیا به لی م ندانچ سوگل

   م؟یریم کجا -

 !یفهمیم -

 ها یکینزد همان یا خانه به.  راند مقصدش  سمت به سوگل 

 : کرد تعجب ارغوان.  بود خرابه خانه به هیشب یزیچ.  دندیرس

  کجاست نجایا. میبر یزیچ یرستوران  ای کافه قراره  کردم فکر -

 ؟

 !  شو اده یپ -

 و شد اده یپ وجود نیا با.  شد بمتعج اش یدستور لحن از

.  کرد باز را  در و چرخاند قفل در را دیکل.  افتاد راه   به دنبالش

 :  گفت  گرید بار ارغوان

 کنمینم فکر.  فرهان یل یو یایب یتونیم ؟ یبمون نجایا اره قر -

 .  باشه داشته یمشکل
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 وارد حرف بدون هم او.  شود  وارد ارغوان اول کرد  اشاره  سوگل

 سالن در که مبل دو جز به .  دیرسیم نظر به  یخال انهخ. شد

 یگرید  زیچ بود پهن نیزم وسط که یمیگل و بود کوچکش

  که برود اتاقها سمت به داشت قصد و دیکش  یک سر.  دیدینم

 :  گفت سوگل

 !  نیبش نجایا ایب -

 :  گفت و نشست ارغوان

 !   ترسناکاست لمیف یها خونه  نیا هیبش -

 از نگاه  ارغوان.  کردیم نگاهش تیجد اب. نزد یحرف سوگل

 :  دوخت چشم دوستش صورت به و گرفت اطراف

  ؟ یبزن حرف یخواینم ؟ یساکت انقدر چرا -

 !یبگ تو تظرممن -

  فکر هم یلیدل  به به و دمتید یک با نکهیا از ؟ یچ از - 

 ؟ ستین تلیفام آدم اون کنمیم

 : فت گ خنده  با ارغوان.  کرد نگاهش  تیجد با سوگل 
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  اریخشا با تو ی رابطه! بده  لو خودت گهید کن بس سوگل - 

 یوقت کردم تعجب اصل ! کجا نایا فرهان لیفام  کجا،  تو ه؟یچ

 . ندمتوید

 یرو  را خودش داشت را حرف  نیا دنیشن انتظار انگار که سوگل

 :  گفت و دی کش جلو مبل

 ؟ یگفت یزیچ  هم یسک به -

 :  گفت  ارغوان 

  ؟ چطور...  نه -

  هم او!  بود نزده  حرف او با اما.  بود داده  غامیپ فرهان به که لبتها

 !   نگفتن جور کی  شدیم نیا.  بود ده یند  را غامشیپ

 از و یبد انجام رو کارت صدا و سر بدون داشتم ستدو من -

 . رونیب یبزن فرهان ی خونه

   !شم ینم متوجه -

  یجاسوس دنبو  قرار نطوریهم و یکن یکار اضافه انقدر نبود قرار

 ! -یبکن منو

 :  رفت هم در  ارغوان یابروها 
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  ؟ یشد وونهی د ؟یجاسوس -

  ندارم کردن یباز ی حوصله اصل  من!  نزن راه  اون به خودتو -

  بود ده یفهم ارغوان.  دیرسیم نظر به یعصبان و سرد لحنش. 

 :  شد بلند جا از.  ستین درست انجا یزیچ

 رو یچ همه واستمخیم من . ستین خوب حالت انگار تو - 

 .  بشه درست یزیچ خوادینم دلت تو نکهیا مثل اما کنم درست

 !  جات  سر نیبش -

 !  مونمینم نجای ا هم قهیدق هی -

  مردانه یدست بنشاند شیجا سر  را او بتواند سوگل آنکه از بلق 

  آمد یم خونسرد نظر به هک را  ییصدا و نشست اش شانه یرو

 :  دی شن گوشش کنار

 !  جات سر نیبش ؟ گفت یچ وگلس  یدینشن -

  به ترس  با.  ستدیبا جانیه  از ارغوان قلب بود  نمانده  یزیچ 

 .  خورد جا اریخشا دنید با و دیچرخ عقب

 ؟ خبره  چه نجایا -

 : گفت و دی خند اریخشا 
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  ازت یآورد یم خبر من یبرا که یوقت تا جان ارغوان نیبب - 

  خوش چیه اما.  یهست یبلد کار و خوب دختر.  اومد یم خوشم

 .  یسون  بر خراب کله فرهان  اون دست  به منو خبر ندارم

 زور به رو شما اصل من ؟ رسوندمیم دستتون به یخبر چه من

 ..  -که دمتونید بار چند مگه.  شناسمیم

  فشار و گرفت دست در را ارغوان ی چانه دست کی  با اریخشا

 : گفت حال  همان در. کرد وارد آن به یفیخف

 بوده  بخور درد به یلیخ وراجت و خوشگل ی چونه نیا - 

  تو که مهمه یلیخ ما واسه اما یندون قدرشو  تو دیشا.  برامون

 !  یزنب حرف  نقدریهم شهیهم

 از بدنش و  بسته خی شیپا و  دست.  بود کرده  سکوت ارغوان 

.  کردیم شک حرفها نیا از شتریب سوگل به دیبا.  دی لرزیم ترس

 احمق  چقدر.  بود شده  تنگ او یبرا دلش که  بود احمق  چقدر

 . گفتیم او یبرا را دلش راز که بود

 ؟ ستین لتونیفام مگه ؟ نیخوایم فرهان از یچ - 
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  به یبدون کمتر یچ هر!  زمیعز  نداره  یربط تو  به گهید اونش -

 !  نفعته

  هنوز ارغوان.  بود خونسرد تینها یب.  افتاد سوگل  به نگاهش

  شیچشمها از اما.  خواستیم کمک سوگل  از نگاهش با هم

  ارغوان.  کند یکمک دوستش به ندارد الیخ  که بود مشخص

  باز داشت تن  به که یگرم یپالتو وجود با.  کردیم سرما احساس

 . بود افتاده  لرزه  به وجودش بند بند هم

 ..  برم دیبذار.  یگیم یچ تو فهممینم من - 

 : شد  بلند جا از سوگل

 . میاریب سرت ییبل  می خواینم نترس - 

 نه که دوست.  انداخت دوستش به را  نفرتش پر نگاه  ارغوان

 : گفت و کرد رها را دخترک  ی چانه ار یخشا!   دشمنش

  فرهان نیا فرستادم خونه اون تو رو یکس هر مدت  همه نیا - 

 خراب اون تو بفهمم هک کردم یکار  هر.  داد شی فرار دماغ گند

  جاسوس از یکرد کرف . خوردم بسته در به خبره  چه شده 

  ؟ گذرمیم کوچولومون
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 !   ستمی ن جاسوس من -

  گوشم به رو  فرهان  راز یبود  بلد خوب اما یندون خودت دیشا -

  یکار کم و یتنبل از من.  یشد  کار کم اواخر نیا اما .یبرسون

 . کنن کار من اسهو باشن  بلد دیبا من یآدما!  ادیم بدم

 ! ستمین تو ادم من - 

  یلبخند اریخشا !   بود انکار آمد یم بر دستش از که یکار تنها

 : گفت  و نشاند لب یرو

 خودت امروز تا.  یمن یآدما از یکی  تو که معلومه - 

 بدم بهت دوباره  شانس هی خوامیم بعد به امروز  از اما یتدونسینم

 . 

 یحت.  دیبگو چه دی با دانستینم اصل .  بود کرده  سکوت  ارغوان

. کند فرار خانه آن از و بدهد  یانتک شیپاها به توانستینم

 :  داد ادامه را  حرفش اریخشا

  به هست که یچ هر اما یکرد  کاریچ پسره  نی ا با دونمینم -

 یدیم بهم رو  ییخبرا!  بگم من که یوقت تا ید یم مهادا کارت
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 خونه تو من گوش  و شمچ تو بعد به نیا از.  بخوره  دردم به که

  ؟یدیفهم.  یا کهیمرت نیا ی

 فکر گمیم فرهان به رو یچ همه من...  دیبردار سرم از دست

 ...  -شماهام از یکی منم دینکن

  وحشتش از نداشت دوست. بزند  حرف بود کرده  تلش زور به

!   ترسدیم چقدر که بدهد نشان نداشت الیخ.   کنند استفاده  سو

 : کرد باز لب و ادستی ا مقابلش اریخشا

 خبراشو مدت ن یا بفهمه هانفر  هیکاف ؟ الکیه انقدر یکرد فکر -

 ی اندازه  به اون!  کنهیم خلصت بلفاصله یآورد یم من واسه

 .  ستین مهربون من

 یحت.  دوخت سوگل به گنگ و جیگ را نگاهش ارغوان

  اریخشا!  است رسانده  آنها به را یاتیح یخبرها چه دانستینم

 :  کرد اضافه

 خود.  ردخت یداد لو رو بزرگش یها محموله از یکی تو - 

 واست گهید رو زایچ یباق!  داره  قتل حکم ییتنها به نیهم

 دلم.  گمینم
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 تو یلیخ.  یمن خوب ی مهره  هنوزم تو.  بترسونمت  خوادینم

 !   یبخور درد به ی تونیم خونه اون

 ...  برم خوامیم -

 !  خوامیم یچ ازت من یبفهم که یوقت اما.  یریم -

 .  دمی نم انجام برات یکار چیه من -

.  یدیم انجام شده  که  خودتم جون خاطر به!  یدیم انجام چرا -

 سرنخ یکل.  دارم ات مکالمه از شده  ضبط یصدا یکل من نیبب

 ی همه یخواینم که تو.  یزد  حرف حد از ادیز ده یم نشون که

 ؟ یخوایم ؟ کنم دترب نیا از و کار و بدم فرهان  نشون رو نایا

  آرام را شیانگشتها و آمد ارغوان  صورت یک ینزد تا دستش 

 به ترسناک یکم که یآرام  لحن با.  گذاشت  او ی گونه یرو

 نظر

 :  زد لب دیس ریم

  نفس نیزم یرو که دمیم حیترج ینخور من درد به اگه -

 یبهتر یبرا بار نیا و کارت سر  یبرگرد نفعته به پس.  ینکش

 !   ادینم خوشم یتنبل از که گفتم.  یرایب واسم
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  گفت وجود نی ا با!   فتدیب پس جا همان ارغوان بود نمانده  یزیچ

: 

 .  ینیبب خواب تو نکهیا مگه - 

 یکار.  ارین  در هم رو قهرمانها یادا!  بچه نکن یباز من با -

 .بکن رو  گفتم بهت که

 :  گفت حرص  پر ارغوان 

 .  ستمین فروش  آدم من -

 : داد  جواب اریخشا

 رو یمهم لعاتاط به من یبرا  تو!  میکن معامله میتونیم -

 ! بار هی فقط.  ندارم یکار باهات گهید منم و یاریم

  قطراتش کردیم تلش اما بود نشسته اشک به ارغوان  یچشمها

  گرید بار داد اجازه  اریخشا به سکوتش.  نشود یجار ونهگ یرو

 :  ردیبگ دست به را صحبت ریمس

...  رامش کشتن به اعترافش...  خوامیم رو فرهان اعتراف قطف -

 !  ندارم  باهات یکار چیه اون از بعد

 !  ستی ن قاتل فرهان -
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 :  دیکش  ادیفر  خشم پر و شد بلند جا از طاقت  یب سوگل 

 !   عوضیه قاتل هی  ونا!  شو خفه -

 : گذاشت سوگل ی شانه یرو را دستش اریخشا 

 !   شهیم حل یچ همه.  سوگل باش آروم -

 گند یچ همه ل حا که نکردم صبر مدت همه  نیا!   تونمینم -

 که گهید ایلیخ ،  رامش ،  من پدر قاتل.  قاتله  فرهان!   بخوره 

 بتونن هک داره  آدم انقدر!  ارنیب  زبون به وقت چی ه نکردن جرات

 !   بدن نجاتش مخمصه از

 :  گفت ناباور ارغوان

 !  یگیم دروغ -

 یلعنت ی قمارخونه تو یبرشکستگ خاطر به نم یبابا! ؟ دروغ -

 آدم نیا یدون یم.  کرد یخودکش که بود کهیرتم اون کثیف و

  ینابود مرز تا رو خانواده  تا چند ؟ آدمه تا چند مرگ یبان و باعث

 هیفیکث راه  چه از اره یم در که یپول اون امتم یدونست یم ؟ ده یکش

 ! ؟ یدونیم نارویا ؟

 :  آمد  حرف به اریخشا
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 !   جات سر نیبش!  سوگل بسه -

 :  دیکش اد یفر گرید بار.  بود شده  رلکنت از خارج که انگار اما

 گفت. کرد باز اش خونه قمار به بابامو یپا  که بود فرهان -

 پول خودش با که کرد یالک  تعریف تا هزار  و یافتخار عضو

 هر.  کرد یخال  پاشو ریز شد مبتل  که خوب. خونه قمار تو اره یب

 که اومد خودش به یوقت.  داد دست از پول شب هر ،  اختب شب

  افسرده  مادرم ،  مونیزندگ ،  شد تباه  من ی نده یآ !   نداشت یچیه

 ... خودشم و شد

 : گفت  قبل  از تر بلند

  از رو بابات ی جنازه  یروز هی  اگه یکرد فکر نیا به حال  تا -

 تا دو با.  دمید من! ؟ یشیم یحال چه ین یبب زونیآو سقف

 نگو نم به...  بود  زده  دار خودشو...  دمید رو اش جنازه  مامچش

 !  ه یخوب آدم نگو من به. ستین قاتل یعوض اون

  یزیچ بود گرفته که یاطلعات حجم.  بود کرده  وحشت ارغوان

.  بود شده  حبس اش نهیس در نفس.  کند اش  وانهید بود نمانده 

 و تعجب از ش یچشمها و خشک شیلبها.  آمد ینم در شیصدا
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 مبل یرو  را سوگل بود طور هر اریخشا.  بود شده  گرد  ترس

 :  دیچرخ  ارغوان سمت به  گرید بار و نشاند

 دختر.  کنم رت یاس نجایا ای ببندم رو تو ندارم یازین یحت من -

  یآدم فرهان.  غلط یچ و درسته یچ یفهمیم و یهست یباهوش

 کشهیم رو سوگل یبابا روز هی . کرد اعتماد بهش بشه که ستین

  دستش هب  و بشه نوبتت یخوا ی نم که تو!  نامزدشو  روز هی و

  ؟ یخوا یم یبش کشته

.  آمد ینم  زبانش به کلمات اصل .  بود کرده  وحشت ارغوان

 :  داد ادامه بود کلمش در ابتدا  از که یآرامش همان با اریخشا

 بهت حواسم دمیم قول منم و یاریم من یبرا  اعترافشو تو -

 بهت فرهان دست که ییجا هی.  یبرس یامن  یجا به که باشه

 . یکن یزندگ راحت خانوادت  با یبتون و نرسه

 تمام.  بود دوخته  چشم او به مبهوت و مات هم  هنوز ارغوان 

 چطور ؟ بود شده  یمآد جور چه  ؟ بود کرده  یفروش آدم مدت نیا

 و کرده  گوش  پرستو حرف به  کاش ؟ بود خورده  بر آنها انیم

 به وقت چیه  کاش.  گذاشتی نم فرهان ی خانه به پا وقت چیه
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 آدم گفتندیم آنها که آنقدر فرهان کاش...  کردی نم اداعتم سوگل

 :  گفت اریخشا...  نباشد یبد

 گهید یکن کمکمون اگه.  ارغوان یکنیم یبزرگ کار یدار تو - 

  فکر.  برسونه بیآس یا گهی د  کس به یدینم اجازه  فرهان به

 ؟ یخوایم. برسه بیسآ یکس به یبخوا نکنم

 : کرد در به یا اشاره  اریخشا.  برداشت عقب به  یقدم ارغوان 

 به من با ای.  نره  ادتی حرفام اما.  یبرگرد الن نیهم یتونیم -

 !   قبرستون تو  سنگه تکه هی جات فرهان با ای یدار  خوب یزندگ

**************** 

  بود ده یمنفه  اصل .  بود ده یرس ل یو به که شد یم یساعت مین

  بود کرده  ه یگر  رآنقد.  است زده  رونیب خرابه  خانه آن از چطور

 یب ورودش ی لحظه از.  بود  نشسته خون به  شی چشمها که

  خودش و رفته اتاقش به راست کی ل یو اهالی ی هی بق به توجه

.  بود رفته در دستش از زمان که انگار.  بود کرده  یزندان را

 شماره  و برداشت را لشیموبا تیانه  در.  کند چه دیبا دانستینم

  احساس.  بشنود را آزاد بوق بود ظرمنت.  گرفت را فرهان ی
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 دیبا.  ستد یبا حرکت از دارد امکان لحظه هر قلبش کردیم

  بود  رفته ادشی از ختاندا اطراف به ینگاه...  خوردیم را قرصش

 اپراتور کن خرد  اعصاب یصدا. است گذاشته کجا را قرصش که

 :  سیدر گوشش به

 ق یطر از شما  تماس باشدینم دسترس در نظر مورد مشترک -

 .. ارسال شانیا به امکیپ

  سر اش گونه  یرو یگرید  اشک قطره . کرد قطع را تماس 

.  وابج همان هم باز و گرفت را شماره   گرید بار.  خورد

  را لیموبا ینیسنگ  توانستیم زحمت به.  دی لرزیم شیدستها

 قدم اتاق در گرید بار و کرد  رها تخت یرو را آن.  کند تحمل

 توانسته تنها ؟ داشت یتیاهم چه  اما بود ه شد آشفته شی موها. زد

  کف شیلباسها هم هنوز.  شود راحت شالش  و پالتو شر از بود

 . آمد یم چشم به اتاق

 : کرد زمزمه خودش با

 ... کن فکر...  ارغوان کن فکر ؟ کنم کاریچ دیبا - 
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  و کند کمک اریخشا به ندارد الیخ هک دانستیم.  بود ده ی ترس

 بر لعنت!   نداشته هم را او به یرسان خبر قصد  که دانستیم

  هر از شتریب حال  و شدیم دردسرش باعث شهی هم که دهانش

 !  بود شده  دردسرش باعث یگرید زمان

  قدرتش اگر افتاد  اریخشا کن خرد  اعصاب یحرفها ادی به هم باز

 داده  نسبت فرهان به که یتباهاش ی کلمه هر خاطر  به داشت را

  و بود شناخته را فرهان خوب! زدیم وا به یمحکم یدهان تو بود

  یکم دی شا!  نبود گفتندیم آنها که یمزخرفات و قتل آدم دانستیم

  و بود شده  تنگ فرهان یابر دلش!  نیهم فقط اما بود یعصب

 تا داشت دوست.  شود یمخف  آغوشش در داشت دوست بیعج

 . برود نیب  از کل به وحشتش و ترس یوقت تا  ،  اندبم آنجا ابد

 کاش.  کرد یم ازین احساس او به یگرید زمان هر از شتریب

  آنچه هر.  دیبگو  او به را تیواقع تمام و کند دایپ یراه توانستیم

 .  بود داده  انجام واستهناخ  مدت نیا که

 هم او نگران ماندنش جواب یب و یپ در یپ یتماسها با حال 

  را اش خانه ی شماره  و برداشت را لیموبا بار  نیا.  بود شده 

 :  دیرس گوشش به ینبو مضطرب یصدا بوق چند از بعد.  گرفت
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  الو؟ -

 ..  ینبو یآقا -

 بلفاصله. دترسان  قبل از شتری ب را ینبو ارغوان لرزان یصدا

 :  گفت

 ؟ الن ییکجا ؟ کرد یکار ؟  اونجا دی رس آقا -

 : گفت جا ههم از  خبر یب ارغوان

  نجا؟یا ادیم داره  فرهان...  فرهان -

 ده ی نرس فرهان هنوز که زد حدس ارغوان یخبر  یب نیا از ینبو

 یآن یمیتصم!   نداشت خبر  بود راه  در که یطوفان از دخترک و

  ییزهایچ از بعد...  کندیم اعتماد دخترک به چرا دینفهم.  گرفت

 قلب از که انگار اما...  بود منطق  یب یکم بود ده یفهم او از که

  : کرد کمک قصد باشد خبر با دخترک

 لحظه هی نکهیا بدون.  برو ل یو اون از الن نی هم ارغوان -

 .  کن فرار فقط یکن دی ترد

  یرو اشک اتقطر.  بود شده  هم  شتریب ارغوان اضطراب حال 

  شیموها سمت به را لرزانش دست.  بود شده   خشک اش گونه
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  و سرخ هیگر از اش ینیب.  بزند کنار را مزاحمش یتارها تا برد

  ی هاله شیلبها.  بود شده  دیسف  حد از شیب ،  ترس  از صورتش

  گذاشته کجا  را شی قرصها آورد یم ادی به کاش.  داشت یکبود

 : کرد باز لب  زور به!  است

  زنمیم زنگ بهش  ؟ خوبه حالش فرهان ؟ شده  یچ! ؟ چرا... چ -

 … ده ی نم جواب

 و دیلرزیم اش چانه و بود  گرفته  هیرگ خاطر به شیصدا 

 و حال به توجه یب ینبو...  کند ادا درست ار کلمات توانستینم

 :  گفت اش زده  وحشت و لرزان یصدا و دخترک روز

  بدون نویا فقط.  تسی ن خوب حالش اصل  اونجا ادیم داره  آقا -

. برو اورده ین  سرت ییبل  تا.   نداره  کاراش یرو یکنترل چیه که

 ؟ یدیفهم

 ...  که من...  من ؟ چرا آخه -

 :  گفت و  دیپر کلمش انیم.  نداد ستد از را فرصت ینبو
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!  برو فقط.  برو ل یو اون از فقط.  دونهیم رو  یچ همه آقا -

 انجام رو ام فهیوظ فقط من ببخش  منو...  شرمندم من ارغوان

 .  بده  نجات خودتو  النم. دادم

  بخش به توجهش تمام.  دیمفه ینم را بخشش از منظورش اصل 

 تخت یرو و خورد سر دستش از لیموبا.  بود شی حرفها اول

 را زیچ چه  ؟ بود ده یفهم را ز یچ همه فرهان.   دیپر جا از.  افتاد

.  نداشت قتیحق به یربط دانستیم که یزیچ  هر ؟ بود ده یفهم

  دیبا ؟ رفتیم  دیبا.  داشت دیترد .  رفت پنجره  سمت  به اراده  یب

 به باشد یدییتا مهر رفتنش که ؟ رفتیم و کردیم رها را ل یو آن

 که  ییکارها

  بود کرده  یسع اش یزندگ در!   نبود جاسوس که او ؟ بود نکرده 

 !  بود دستمزدش هم نیا دیشا.  کند رفتار صادقانه

  دیبا.  بماند آنجا بود شده  مصمم.  رفت کنار پنجره  مقابل از 

  یهوا  دلش قبل قهیدق ندچ نیهم.  دیفهمیم را  زیچ همه فرهان

 احمقانه یکم  کردیم فرار او از اگر حال . بود کرده  را او آغوش

  دادیم حیتوض و ماندیم او ؟ برساند توانستیم یآزار  چه مگر!  بود

 مهر نه و دی رقصیم اریخشا ساز به نه.  کردیم تبرعه  را خودش. 
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 تمام اگر که چند هر.  زدیم سرش پشت یها ییگو اوه ی به دییتا

 ! باشند اش هیعل بر  نیزم و آسمان

  آن و رفت در سمت به.  دیشن ها پله یرو را یکس  یپا یصدا 

 و  زدیم نفس نفس .  شد رو به رو فرخنده  با زمان هم.  کرد باز را

 :  گفت ارغوان ندید با.  دیرسیم نظر به ده ی ترس

 .ایب زود توام کنمیم آماده  نویماش من.   زد زنگ ینبو -

 :  آمد حرف  به ارغوان برود ها  پله سمت به بتواند آنکه از قبل 

 . رمینم ییجا من -

.  بود انینما آن  در یخوب به ترس و دیلرزیم هم هنوز  شیصدا

  سمتش به زده  وحشت فرخنده !  کند یخال جا  نداشت الیخ اما

 : دیخچر

.  میریم هم با شو  حاضر ؟ رمینم ییجا یچ یعنی ؟ یشد  وونهید-

 یول.  گهید یجا هی برو. نرو تهران. رسونمیم  نالیترم تا تورو

 .  برو انجیا از فقط

 .کنم فرار  بخوام که نکردم یکار من - 

 !   یدیند رو آقا  تیعصبان تو.  یبمون نجایا دینبا یول.  دونمیم -
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 ! ؟ بکشه منو خوادیم -

 چرا دروغ.  کردیم دیی تا را حرفش فرخنده  ی ده یترس یچشمها 

 از مانع اش یلجباز اما!  بود ده ز جا هم لحظه همان دخترک

  یصدا نیآرامتر با و زد حلقه چشمش  در یاشک.  شدی م رفتنش

 :  کرد زمزمه ممکن

 … رمینم ییجا بازم باشه هم ینجوریا اگه -

 : دیغر  فرخنده  

  دارم که فکرتم به من ارغوان.  ستین احرف نیا وقت الن - 

 .ستین کارش  تو بخشش. شناسمیم بهتر رو آقا من. گمیم

 به را هانفر  او.  نترسد فرخنده  یحرفها با کرد یسع ارغوان 

  با!  رشی اخ یپوست ریز یها یمهربان همان با آورد یم خاطر

 با ،  کند اش یمخف کردیم یسع  شهیهم که یمحو  لبخند همان

.  دارد نگه خود کنار را او کردیم یسع که  یا هعلق همان

  بودنش به دل هم ها نیهم با.  بود شناخته نطوریا را او ارغوان

 کی  از شتری ب زیچ همه کند عتراف ا توانستیم حال ...  بود بسته
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 یکم بار نیا و کرد باز لب...  است  ساده  داشتن  دوست ای علقه

 : آمد حرف به  قبل از تر محکم

  دی گرد بر و د ی بردار رو دخترا.   دیبر ل یو از همتون نال  نیهم -

 . تهران

 !  ارغوان -

 .  بزنم حرف باهاش دیبا من.  دیبکن گفتمو که یرکا نیهم -

  ؟ ده یم گوش حرفت  به یکرد فکر -

 خودش به گهید اون!  درسته  دونمیم که کنمیم رو یکار من -

 ! داره  یبستگ  وجدانش و

 !خورمینم تکون نجایا از نم!  یا وونهی د تو دختر - 

 .  کنمیم خواهش  فرخنده .   ادیب دخترا سر ییبل  خوامینم - 

 . کنه یم بدتر ستمین ماها نهیبب ادیب -

 . برو فقط.  نداره  اشماه  به یکار -

 !   مونمیم من یول برن ها بچه گمیم - 

 !   فرخنده  -
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 .  نکن بحث من با -

  وجدان عذاب یاونجور.  فتهیب برات یاتفاق خواد ینم دلم.  برو

 . -کن گوش  حرفم به.  کنهیم ام خفه

 ...  اره یب سرت ییبل  اگه - 

 . شهی نم میچیه من -

  کش شیلبها هم سانت دو ی ه انداز به اما بزند لبخند کرد یسع

 انیم در یک ی شینفسها و زدیم تند قلبش ضربان یوقت.  امدین

 خی شیشتهاانگ بند بند ؟ بزند لبخند توانستیم چطور بود شده 

 : کرد تکرار  گرید بار! کردیم سرد  عرق و بسته

 . برو باش زود - 

 هپل  از ارغوان اصرار با اما.  نبود رفتن به یراض هم وزهن  فرخنده 

 حال  بود شده  بدل و رد نشانیب که ییحرفها با .  رفت نییپا ها

 ثابت را یز یچ توانستینم اگر.  دی ترسیم قبل  از شتری ب دخترک

 ی لحظه فرخنده  کاش ؟ دهد حکم ندانسته  فرهان اگر ؟ کند

  را نفسش کند؟  دفاع او از تا  ماندیم یکس کاش...  بماند آخر

 یآب گل طرح و کاره  مهین تاقا سمت به اراده  یب و فرستاد رونیب
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 را آن.  بود شده  سرد یحساب و  مانده  باز اتاق ی  پنجره . رفت اش

 یسع و شتبردا  را  شیقلمو.  نشست اش یصندل یرو و بست

.  بماند کاره  مهین طرحش  خواستینم دلش.  بزند طرح کرد

  آنقدر که نبود بیعج...  نداشت فردا به یدیام اما چرا دانستینم

  توانستیم فقط  و نداشت فرهان با یارتباط راه  چی ه ؟ دباش دیناام

  حداقل ای!   دهد انیپا انتظار نیا به و برسد زودتر باشد دواریام

 !   شود  کم تشیعصبان  شدت از تا  برسد ری د آنقدر

 افتاد یم نیزم یرو و خوردیم سر   انگشتانش انیم از مدام قلمو 

 جا از گرید  بار و کرد رها را قلمو   که شد تکرار اتفاق نیا انقدر

  کند اعتراف توانستیم حال .   زده  وحشت و بود  کلفه. شد بلند

 !   ترسدیم فرهان با بودن تنها از چقدر که

 سمت به.  کرد جلب را توجهش نیماش نشد  روشن یصدا

  رفتند ونریب ل یو از یهمگ که یآخر ی لحظه تا و رفت پنجره 

 از یخبر گری د و شد بسته ل یو در که یا لحظه. کرد نگاهشان

 ارغوان صورت به اشک یها قطره  نبود شانینها یماش چراغ نور

 ییبل  چه نیا.  نداشت آنها یرو  یکنترل که انگار.  آورد هجوم

  چه فرهان!  جهنم به خودش اصل  ؟ بود آمده  سرش به که ودب
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  شیپاها به ؟ بود جاسوس نارغوا الشیخ به ؟ داشت یحال

 اما رفت نییپا را پله سه. فتر ها پله سمت به و داد یتکان

.  نشست چهارم ی پله یرو دادینم یشرویپ ی اجازه  شیپاها

  ترشیب فرهان دنی رس سر از وحشتش و شده   سست  شیزانوها 

 !   شدیم

 که انگار.  شود آرام قلبش یکم  دیشا تا دی کش یقیعم نفس

 : کرد زمزمه گذاشت قلبش ی رو را دستش . زد یم تنش رونیب

 ...  فتهینم یاتفاق. .. شهینم یزیچ -

 فرخنده  و ینبو  ی زده  وحشت یصدا.  نبود مطمئن هم خودش

 ندنما از گذشتیم شتریب چه  هر. باشد آرام کامل  دادینم اجازه 

 ۱۲.  دیچرخ اش یمچ ساعت یرو نگاهش.  شدیم مانیپش

 . بود نشده  فرهان از یخبر  هنوز و بود شب

 لحظه همان.  بماند اسرپ بتواند دی شا تا گرفت نرده  به را دستش 

  شد خشک شی جا سر.  دیشن را  اطیح در شدن باز  یصدا که بود

. 

 …  بود برگشته فرخنده  دیشا...  نباشد فرهان دیشا
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.  رفت کاره   مهین اتاق همان سمت به و داد یتکان  شی اهاپ به 

 هم یمتر صد ی فاصله از یتح...  رساند پنجره  به را خودش

 شد ل یو اطیح وارد.  بدهد صی ختش را فرهان ن یماش توانستیم

  لرزش به ارغوان یلبها.  بود  هم یگرید نیماش سرش پشت و

  فرو اش نهگو یرو یاشک قطره  گرید بار ترس از.  بود افتاده 

 و شد اده یپ فرهان .  بود شده   حبس اش نهیس  در نفس.  ختیر

  گذشت ذهنش از لحظه آن.  دی کوب هم به محکم را نیماش در

 ،  کوتاهش ی موها یبرا.  بود شده  تنگ او یبرا دلش چقدر که

 هر یبرا...  راستش یابرو یشکستگ یبرا ،  جذابش و بلند شیر

 پله که ییجا تا کرد گاهشن...  بود فرهان به مربوط  که یزیچ

 یها

  وتسک. شد دور  چشمانش مقابل از و آمد بال  را خانه یورود

  دیچرخ عقب به  عیسر ارغوان.  شکست یورود در  یصدا با خانه

 را ها پله تمام که انگار.  بشنود را کفشش یصدا  توانستیم. 

 .  برسد ارغوان به تا دیدویم

  سرد  وارید به که ییجا تا...   رفت عقب عقب اراده  یب دخترک

 و ببندد را شی چشمها داشت دوست .  کرد برخورد سرش پشت
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 نظر به زده  وحشت بود ده ی رس عمل یپا که حال !   شود بیغ

 .  دیرسیم

.  شدیم تر کی نزد و کینزد فرهان ی شتابزده  یقدمها یصدا

 با که انگار!  دیکشینم ادی فر  ،  زدینم یحرف ،  گفتینم یزیچ

  هم دیشا...  گشتیم اش گمشده  دنبال فقط هراسانش یقدمها

 ...  دیشا...  باشد آمده  رحم به دلش

  باز مهین در رد یبگ شکل ذهنش در یبعد ی هی فرض  هآنک از قبل

  شد باز هم از  و کرد برخورد یپشت  وارید به محکم اتاق ی مانده 

 یمشک شلوار از ،  آمد بال  فرهان یپاها از ارغوان یچشمها. 

 تا سر...  باشد عزادار که انگار.  دیرس شرهن یپ به و گذشت اش

 لرزانش نگاه ...  بود ه شد ترسناک هم باز...  بود ده یپوش یمشک پا

 به و گذشت گردنش از.  دیایب بال  گرید یکم  کرد مجبور را

  دهان در زبان  که بود یعصبان آنقدر نگاهش.  دی رس صورتش

 ه زد وحشت حال به یکمک هم  کی تار اتاق.   شد چوب ارغوان

  لیتبد قتیحق  به هم شدن بی غ یبرا شی آرزو یحت ،  نکرد اش

  ارغوان سمت به یقدم و گرفت فاصله در از فرهان.  نشد
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  یب هم چقدر  هر را دخترک تاقا آن در حضورش حس.  برداشت

 ! بردیم مرگ یپا تا گناه 

  به هیشب یزی چ!  نبود خشم هم دیشا. بود نیخشمگ فرهان نگاه 

  نگاهش از را یوانگی د شدیم  یخوب به که انگار.  ماندیم جنون

 یقدم داشت قصد.  ترساند یم شتریب را ارغوان نیهم.  خواند

  به کمرش.  نداشت یشرویپ یبرا یراه اما برود عقب گرید

  نهیس در نفس.  بود نمانده  شی برا یفرار راه .  بود  ده یچسب وارید

 .  بود ستاده ی ا شیبرا زمان و شده  حبس اش

 به دخترک تا  بود یکاف نیهم و برداشت جلو به یقدم فرهان

 فرهان یوانگید  نکهآ از قبل و  کرد باز لب اراده  یب.  دیایب حرف

 : گفت اوردیب  بار به یا فاجعه

 ...  یکن گوش حرفام به اول دیاب - 

  گرفت مقابلش را شیدستها ارغوان.  آمد جلو گرید یقدم فرهان

 :  داد ادامه و

 … من...  من...  نبوده  درست...  یدی شن که ییزایچ -
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  از دانستینم که  بود ادیز حاتیتوض حجم آنقدر.  آمد بند زبانش 

  به کلمات اش یزندگ در  بار نیاول یبرا.  کند شروع کجا

  گرید یقدم فرهان.  نخوردند تکان شیلبها و امدندین کمکش

 امان یب که قلبش به نسبت کردیم یسع ارغوان ا.  برداشت

 دی ند را یزیچ  نیهمچن  توانستیم مگر اما!  دباش توجه یب دیتپیم

  نفس!  باشد  ده یدو را یطولن  ریمس که ماندیم نیا مثل ؟ ردیبگ

  حالش به یکمک بردیم هیر به  که ییهوا حجم و آورد یم کم

 !  کردینم

 ..  کن گوش لحظه هی... سایوا -

  یروزها همان  به بود برگشته که انگار.  بود کرده  سکوت فرهان

  را شیجوابها تک  تک یجا سکوت که ییوقتها همان هب...  اول

 جنون به  و ترساندیم مرگ حد سر تا را ارغوان و گرفتیم

 ! رساند یم

 انتظار. کرد یشرویپ هم باز او ی خواسته به توجه یب فرهان

 ویل  خاموش یچراغها دنی د با دیشا.  ندیبب آنجا را او نداشت

  آنقدر الشیخ هب.  بود گرفته قوت  سرش در دخترک  فرار فکر

 چه ماندنش نیا.  کند فرار او دنی رس از قبل که  بود باهوش
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 امکان درصد ک ی  الشیخ به که بود گناه  یب آنقدر ؟ دادیم یمعن

 کردیم الیخ  که احمق  آنقدر ای ؟ بگذرد جانش  از فرهان داشت

 ! ؟ خوردیم را بشیفر گرید بار فرهان بماند اگر

 به من...  نداشتم  خبر یچیه از من...  نکردم یکار چیه من  

  -اصل  ،  ده ی کش نقشه دونستمینم.  داشتم کامل اعتماد سوگل

  استمخوینم اصل  من.....  دسته  هم اریخشا  با که دونستمینم

 ینکن باور حرفامو دی شا دونمیم...  دونمیم...  کنم درست دردسر

 .دونستمینم یچیه من واقعا یول... 

 همه آن.  آمد یمن در نفسش.  بود شده  خشک شیلبها

  با دانستینم.  ماندیم کشنده  یسم مثل قلبش یبرا اضطراب

 توان  کدام

 در ه هودیب زدن پا و دست مثل!   کندیم دفاع خودش از هم هنوز

 : کرد باز لب گرید بار!  رینفسگ و هدف یب همانقدر !  بود آب

 چیه کردمی نم فکر.  بود خوب دوست هی برام  شهی هم سوگل -

 به یربط کردمینم فکر.  باشه داشته  منو از فاده سواست   قصد وقت
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 جز.  شناختمینم ارویخشا اصل  من.  باشه داشته تیزندگ و تو

 ... خواستمینم اصل  من.  شبودم ده یند یا گهید یجا تولدت

  ارغوان.  نهیس  به نهیس.  بود ستاده یا مقابلش درست فرهان حال 

  شجاعت.  شد ساکت مقدمه یب و دوخت هم  به را شیلبها

  اگر داشت حتم.  شود ره یخ او به و ردیبگ بال  را سرش نداشت

  از کل به را تکلمش قدرت ند یبب را فرهان یچشمها  گرید بار

 که ییصدا با فرهان . انداخت هی سا  نشانیب کوتس !   دهدیم دست

 :  گفت نبود موفق  هم چندان اما باشد خونسرد کردیم یسع

 یخواستینم تو ،  ه شد سواستفاده  ازت!  یگفتیم یداشت -

 هیبق باش زود ؟ یچ گهید!   یدونستینم یزیچ ،  بشه ینجوریا

 !  گوب رو اش

 تمام که انگار ماا ندیبب را نیا توانست یم فرهان  و دیلرز یم ارغوان

 ! بود  کرده  خاموش  را دخترک به نسبت اش ی دلسوز و علقه

 در زده  حلقه اشک قطره  که یآنقدر...  بود  شده  رحم یب

 ! کرد ینم زنده  وجودش در را یحس چ یه هم  چشمش
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  دیکشیم هیر ه ب را فرهان عطر یبو.  آمد ینم در دخترک از صدا

!   کند درست را زیچ همه و برگردد عقب به زمان بود دواریام و

  دیبا !  ردیبگ قرار او مقابل شود مجبور که دیایب یروز  کردینم باور

  را شسر فرهان ؟ خودش حماقت ای فرستادیم  لعنت سوگل به

  حال همان در.  ردیبگ قرار ارغوان صورت مقابل تا آورد تر نییپا

 : گفت  بود بسته را شی چشمها وحشت از دخترک که

 ! یببند  چشماتو ترس از زوده  عل ف!  چشماتو کن باز - 

  با فرهان بار نیا.  کند باز را  شیچشمها نداشت الیخ دخترک 

 :  دیکش ادیفر سوزاندیم را وجودش تمام که یخشم

 !  کن باز چشماتو گفتم -

.   دکن باز پلک مکث بدون دخترک که بود کوبنده  لحنش آنقدر 

 نیا.  ندیبب توانستیم هم یکی تار  آن در یخوب  به را اشک برق

 نگاه  در  که یدرد ؟ بود افتاده  جانشان به که  بود یدرد چه

  همه نیا به یراض که او. زدی م آتش را دخترک قلب بود فرهان

 طرف دو  را شیدستها تا کردیم دل دل.   نبود دنیکش درد

 …  و بگذارد فرهان  صورت
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 :  کرد پاره  را ارشافک فرهان یصدا 

 !  باش زود!  کن عشرو.  یبگ دروغ بهم بازم منتظرم -

 : کرد باز لب ارغوان

  یچیه واقعا من...  نبود دروغ کدومش چیه!  نگفتم دروغ من 

 ..  -دونمیمن رو زا یچ یلیخ هنوزم من.  دونستمینم

  آن از یخوب به ترس که ییصدا و لرزان یها  شانه برخلف

 الیخ اما فرهان.  بود گفته قاطعانه را کلمش بود مشخص

  خامش حرفها نیهم با.  کند کلمش  صداقت هب یتوجه  نداشت

  ؟ کردیم اعتماد او به گری د بار اگر نبود حماقت.  بود کرده 

 !   دروغات از گهید یکی نمیا -

 اون ی نقشه از یچیه من.  کن  باور حرفمو.  گمینم دروغ نم -

 . دونستمینم تا دو

 هم ساده  یباز  هی تو یحت ؟ کنمیم باور حرفتو یکنیم فکر - 

 باور افتاده  جونت به ترس که الن یدار انتظار!  یگفت غدرو

 ؟ یگی نم دروغ که کنم
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  کدام از دانستیم خوب.  شد  قبل از تر زده  وحشت ارغوان نگاه 

 ساده  یباز کی کردینم فکر وقت چیه.  زند یم حرف یباز

 !   دباش داشته سرنوشتش در یریتاث

 ...  من...  فرهان -

 :  دی کش ادیفر فرهان

 ! ار ین نوم اسم -

  هم آنقدرها او با صحبت.  بست چشم ترس از گرید بار ارغوان

  آنکه محض به و برداشت عقب  به یقدم فرهان!   نبود آسان

  را شیچشمها  دخترک شد دور  عطرش یداشتن  دوست ی حهیرا

 :  دیشن را  شیصدا.  کرد باز یکم

 یچ هر گفتم بهت یگذاشت من ی خونه به  قدم که یاول روز

 دنبال اگه!  یکنیم چال خونه تو رو یدیشن یچ هر و یدید

 . یدادیم گوش حرفام به دیبا ینبود- دردسر

.  تدوخ دخترک  به را نگاهش و دیچرخ پا ی پاشنه یرو 

 : داد ادامه را حرفش
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 اقعاو ینیبب یداشت الیخ ؟ یکن امتحان منو یخواستیم دمیشا - 

 ! ؟ نه ای شمیم راحت شرت از

 گرید بار.  بود فرهان  صورت مات هم نوزه ارغوان لرزان نگاه  

 :  دیشن را شیصدا

 یبجنگ من با  که داد ادتی یک  ؟ یآورد کجا از  شجاعتو نیا -

 ! ؟

 : دی غر فرهان.  امدین  ارغوان از یجواب

 !  بزن حرف -

 : کرد باز لب درمانده  و  دستپاچه ارغوان

 !  باش نداشته یکار  بهم خدا وتور -

  خشم پر صورت و نشسته خون به اه نگ نی ا از ،  بود ده ی ترس

 قوت  سرش  در اریخشا و سوگل یحرفها.  بود ده یترس مقابلش

 رحم جانش هب  اگر ؟ چه باشد قاتل واقعا فرهان اگر. بود گرفته

 نکند؟

 حال همان در. کرد خوش جا فرهان لب ی  گوشه  یخند پور

 :  گفت
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  جونت فکر به بود خورده  دماغت به پول یبو که یوقت ونا -

 ! یکنیم التماس الن که شده  یچ.  یبودن

 :  گفت و شد کی نزد گرید یکم 

  که یبود شده   شجاع!  بود کرده  ات وسوسه اریخشا فیکث پول

 !  -منه کردن خر یبرا دمیشا...  آها ؟ هیچ واسه ااشک نیا ،پس

  شیبازو دور را شیانگشتها و  برداشت ارغوان سمت به یقدم 

 : گفت حال همان در و دیکش بال  را او یکم. کرد حلقه

 .  شده  رو گهید دستت!  جون بچه یخوند کور - 

 یلبها.  کند  فکر  دستش درد  به که نبود یط یشرا در ارغوان

 :  کرد باز را  غضشب از لرزان

  به. شناختمینم ارویخشا اصل  من.  نگرفتم پول یکس از من -

 ...  گمیم  راست دارم خدا

  اعتنا یب و دیدیم فرهان.  گرفت راه  اش گونه یرو  اشک قطرات

 یحرفها تک  تک.  گرفت  فاصله و کرد رها را شی بازو!  بود

  هم با که یا گذشته ،  او یکارها .  دیچرخیم  سرش در رامش

 .  داشتند
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...  ارغوان که کرد ینم باور!  باشد خورده  بیفر بار دو کردینم باور

...  باشد داده  کار نیا به تن اش یزندگ یداشتن دوست دختر

 به فرهان...   بود نیسنگ آمده   شی پ اتفاقات باور شی برا هم نوزه

  پر سرش.  دی کش صورتش به ی دست و برداشت قدم  پنجره  سمت

.  دادینم را او به گفتن ی اجازه  حرصش و خشم و بود سوال از

.  نخواهد یح یوضت  دخترک از که بود مطمئن ز یچ همه از آنقدر

 را او رد ینبو یطرف از.  دبو کرده  دیی تا هم اریجان و گفته ماهان

 یصدا ؟ داشت پرسش به یازین چه.  بود گرفته یپشت اطیح تا

 .   ختیریم هم به شتر ی ب را اعصابش  دخترک هق  هق 

 ! کنهیم خرد اعصابمو داره  تصدا -

 یروزها فرهان  که انگار!   کردینم باور را فرهان  نیا ارغوان 

  لب بود ده ینش که یزیچ برخلف!  بود کشته خودش  در را ریاخ

 ینینش عقب نداشت  الیخ.  کردیم دفاع خودش  از دیبا.  کرد باز

 که دانستیم  خوب خودش!  بچسبانند  او به یبرچسب  هر تا کند

  ی نشانه سکوتش و آوردن کم اما اوست علیه بر زیچ همه

 !  بود ضعف
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  بابامو یبده بتونم تا گشتمیم  خوب کار هی دنبال فقط من - 

  تو که یکار  مثل. کرد یمعرف  کارو نیا بهم سوگل.  کنم صاف

  دیبا چرا.  بود کرده  یمعرف بهم سوگل اونم.....  داشتم مدرسه

 اونم ؟ زدمیم کمکش  به رد دست دیبا چرا ؟ کردمیم شک بهش

  درد به که یحقوق !  یبد قراره  یخوب حقوق دونستمیم که یوقت

 و داد بهم رو ات خونه آدرس!  خوردیم ما لنگ شهیهم یگزند 

  اونجا بتونم که کردم یکار هر.  یگردیم طراح دنبال گفت

 اجیاحت پول اون به که خودم یبرا.  سوگل خاطر  به نه بمونم

 و نگار با!  دمیجنگ دادینم راهم که ونتخ نگهبان با من.  داشتم

  که تو با من ،  دمیگجن رمیبگ کارو نکهیا یبرا ساینک و ماهان

 من!  دمیجنگ یبخوا رموعذ یخواستیم و یبود اعتماد یب بهم

  درستش داشتم کار نیا به که یعشق تموم با رو  ساختمون اون

 همه یبرا انقدر خواستمیم راحت پول که بودم یآدم اگه.  کردم

 . دمیجنگینم یچ

.  نبود سخت کارت هم اونقدرا! ؟ نداشت داشت دنیجنگ ارزش

 که یشنهادیپ و یریبگ  من از بود قرار که یحقوق خره بال 
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 براش اگه!   رسهینم نظر به بد  هم یلیخ بود داده  بهت اریاخش

 !   یبود کرده  حماقت یدیجنگینم

 : گفت درمانده  ارغوان

 .  بودم نگرفته رایخشا از یشنهادیپ چیه من -

  به واسطه به  یگرفتینم  دستور  اریخشا  از میمستق که نبود ادمی -

  سوگل از رو شنهادایپ تو یگیم  راست!  بوده  نتونیب سوگل اسم

 !  یگرفتیم

  دونستمینم ده یکش که یا نقشه و سوگل یزندگ از یچیه من -

! 

 یاتیح اخبار تمام اتفاق حسب بر که کنم باور یدار انتظار - 

 !  یاتفاق کامل  ؟ یدادیم بهشون رو ام ونهخ

 . گمیم رو قتیحق دارم من -

 !  بسوزه  حالت به دلم یخوایم فقط!  یگینم نه -

!   شدیم بازخواست حال  و بود  نکرده  یکار ؟ نبود یانصاف یب

 : آمد حرف به گرید  بار فرهان
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 یدار مسلط یلیخ الن اما یدونستینم یچیه یکنیم ادعا -

 بکنم موردت در یفکر چه یخوا یم!  یدیم حیتوض  رو یچ همه

  ؟ شده  الهام بهت نایا ی همه که ؟

 .  دمیفهم رو یچ همه امروز -

 ؟ ره یگینم ات خنده  یکنیم فی تعر یردا که یداستان از خودت -

  توام دمیفهم رو یچ همه من که  یروز درست!  هیاتفاق یچ همه

 !  بهیعج یلیخ!  یدیفهم

  که بود فشار تحت آنقدر.  ختی ریم اشک سکوت  در ارغوان 

 :  ددا  ادامه فرهان.  کند  کنترل را خودش توانستینم

 اخبار یاقاتف یلیخ ،  یدیفهم رو اناتیجر ی همه یاتفاق یلیخ

  اطیح از سر  یاتفاق هم یلیخ لبد ،  یرسوند اریخشا به رو مهم

 ! ؟ آره !  یآورد در من  ی خونه -یپشت

 ...  فرهان -

 به هم هنوز گفتنش فرهان.  بود یناراحت و بغض از پر شیصدا

  به بار نیا فرهان دل بودن قرار  اما بود یخواستن قبل ی اندازه 

 !   دیایب رحم
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  که یخزعبلت هر که ستمین احمق  گفتن بهت  هک  هم اونقدرا -

 !  کنم باور رو  یدیم لمیتحو

  اطیح تو روز اون...  نکردم  موردت در و فکر نیا اصل  من - 

… 

  ارغوان دهان  در حرف که یناگهان آنقدر.  رفت کش ینزد فرهان 

 : دوخت صورتش هب را حرصش پر نگاه .  دیماس

 چه یپشت اطیح تو روز اون ای یکرد یفکر چه ستین مهم 

!   یبد پس رو  کارت تاوان که مهمه برام فقط!  یکردیم یغلط

 ! یدیم -حتما که

 از که یتوحش و  ترس کامل  نگاهش ؟ زدیم حرف تاوان کدام از

 یرو یپوزخند.  دادیم لو را  بود نشسته جانش به حرف نیا

 :  کرد خوش جا فرهان یلبها

 ؟ی دیترس ؟ هیچ -

 دخترک صورت نرم پوست ی رو را انگشتش و رفت تر کی نزد

 ادامه اش چانه تا و شروع  گونه از که حال  همان در.  دیکش

 : گفت دادیم
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 هوی.   دارمن  کردن شکنجه به عادت من!   نباش نگران -

 ! کنمیم خلصت

  بماند آنجا توانستینم.  بود کلفه و رفته هم در شیابروها حال 

  بشنود دروغ هم  زبا نداشت الیخ.  کند نگاه  دخترک صورت به و

  ارغوان.  بود شده  شتریب تشیعصبان و خشم  دنشید با انگار! 

 : زد  صدا را اسمش

 …  فرهان - 

  ادیفر  فرهان.  دی چرخیم انشده  در که بود یا کلمه تنها انگار 

 :  دیکش

 ! بذارم زنده  فروشهیم منو که رو یکس اگه  ستمین فرهان - 

  کل به اش یاتیح علئم کردیم احساس.  برد ماتش ارغوان 

 :  دیشن را ش ی صدا گرید بار!   است شده  قطع

 !؟ یدیفهم.  یزنیم  صدا اسممو که باشه  آخرتم بار -

  به را شیچشمها فرهان.  بکشد نفس تواندینم کردیم احساس

 : زد صدا اسم به را یکس بلند یصدا با و دوخت ارغوان چشم

 ! عطا - 
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 که یدوم نی ماش همان به دیشا ستیک عطا دانستی نم ارغوان 

 باز لب.  داشت ربط بود شده   ل یو وارد فرهان  نیماش سر پشت

 .   کند دفاع  خودش از تا کرد

  براش دارم!  منه یگزند  مسخرست نظرت به که ییزایچ تمام -

 !  ستین یچ و قتهیحق یچ بفهمونم بهت که...   زنمیم پا و دست

.   مشخصه واسم یچ همه.  یزنیم یالک یپا و دست یدار -

 ! نکن خسته خودتو

  در کنار و دیرس بال  ی طبقه به  بود زده   شیصدا عطا که یمرد

 زده  وحشت نگاه .  داشت یا  شانه چهار اندام و بلند قد.  ستادیا

 .  افتاد مرد  ترسناک صورت به ارغوان ی

 ؟  آقا بله -

  هر نفس ،  کرد مکث.  ماند  رکدخت صورت یرو فرهان نگاه  

  از پر ارغوان یچشمها.  بود ه شد حبس نهی س در نفرشان دو

 اجازه  که ی خشم!  خشم کپارچهی فرهان نگاه  و بود خواهش

 گرفته  آتش ها ده یشن از قلبش آنقدر!  کند رفتار یمنطق دادینم

 !  کند گوش عقلش حرف به نداشت الیخ که بود



 

1852 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !  ام اسلحه -

 :  دیرس گوشش به عطا یصدا بات

 !  آقا چشم -

 یرو دست یکس کرد حساسا حرف نیا  دنیشن  با ارغوان

  نیا از کدام چیه...  کردینم باور.  دهدیم فشار و گذاشته شی گلو

 اریخشا با حق  دیشا ؟ فرهان ؟ اسلحه...  کردینم  باور را اتفاقات

 دیبا فرهان چرا اصل ...  گفتیم درست سوگل دیشا...  بود

 : افتاد  تکاپو به ؟ باشد هداشت اسلحه

  گناهم یب من...  نکردم یکار من...  نکردم یکار چیه من - 

 ... 

  کرد باز لب گرید بار ارغوان.دیشن ینم را شیصدا فرهان که انگار

 : 

 دونستم ینم من...  گمیم راست دارم -

 با سوگل که نداشتم خبر اصل .  داره  مشکل تو با اریخشا

  بگم که دادمینم غامیپ بهت وقت چیه مدونست یم اگه.  اره یخشا

  برات امروز نیهم.  کن نگاه  تویگوش.  شوندمی د هم با تهران
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 نیا امیب  دیبا چرا کردمیم کار اونا یبرا اگه...  فرستادم غامیپ

   ؟ مشونبد لو دیبا چرا ؟ بزنم تو به  حرفو

  دراز در سمت به را دستش فرهان.  دندیشن را عطا یپا یصدا

 جا انگشتانش انیم رنگش یمشک ی اسلحه بعد هیانث چند و کرد

 یطاقت پر قلب چه.  بود کرده   وحشت ارغوان.  بود ه کرد خوش

!   بود فتاده ین  کار از اسلحه آن دنی د با که بود بیعج!  داشت

  فرهان!  ماند دهانش در کلم و حبس اش نهیس در نفس

 مهم شی برا کم مدت نیا  در چقدر داد دخترک  به را نگاهش

 ده کر  دایپ را نیزم یرو دختر  نیتر صادق الشیخ به.  بود ه شد

  اریخشا انتخاب به دی با هم دی شا!   بود حماقتش از هم نی ا!  بود

  به هم آنقدرها که کند اعتراف توانستیم بار نیا.  گفتیم نی آفر

  دایپ اش خانه به یراه ارغوان که نیهم!  دیآ یم ن احمق  نظرش

 !  شدیم محسوب  اریاخش یبرا مثبت ازیامت بود کرده 

  به را اسلحه.  گرفت قوت اش یناراحت و حرص فکر نیا با 

  توانستینم یحت دخترک.  رفت نشانه ارغوان یشانیپ سمت

.  بود افتاده  کار از زبانش.  آمد  ینم در نفسش.  بخورد تکان

 . بود نطوریهم ردنم دیشا
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  هک دادم هشدار بهت.  گذشتم ازت  اما یکرد خطا دمید بارها - 

 که یرکا یپا هم حال .  یگرفت ده ینشن اما ینکن یباز باهام

 !   سایوا یکرد

 نی تر یعاد انگار.  کردیم نگاهشان و ستاده یا یا گوشه عطا 

 : کرد زمزمه یلب ری ز ارغوان.  کردیم تماشا را اش  یزندگ اتفاق

 .. کنمیم خواهش -

 .  دیشنیم زحمت به فرهان  که بود جان کم آنقدر شیصدا

 یباز من با  دی نبا که بودن نگفته بهت مگه ؟ یدی ترس چرا -

 من ریگ که یکن جمع حواستو دی با شتریب بودن نگفته ؟ یکن

 ؟ یفتین

  توانستیم دی شا.  داشت شیپلکها بستن به یبی عج لیم ارغوان 

  نگه باز را شی چشمها یسخت به اما.  کند فکر مرگ  به تر راحت

 : گفت گرید بار و رفت جلوتر فرهان.  بود داشته

  تو دادن ات نج دمیشا ؟ بدن نجاتت انیب که کجان الن - 

 جونت از  یشد حاضر پول چقدر واسه! نبوده  نامتون توافق 

  ؟ یبگذر
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.  کردیم احساس اش یشانیپ  پوست یرو را اسلحه سردی حال 

.  بود کرده  حس یب را بدنش تمام گلوله شدن کی شل ترس

 :  دیغر فرهان

  بهشون که ی اطلعات ارزش نم یبب خوامیم!  کن اعتراف ال ی -

 ! بوده  چقدر یدادیم

  بود یکاف.  نداشت یشوخ  که اسلحه.  بود آمده  بند زبانش 

 مرگش گلوله کی  آنوقت.  بخورد تکان انگشتش و بلرزد دستش

 .  زدیم رقم را

 !  نبز حرف -

 یقبل حرف همان  هم باز.  پراند جا از را ارغوان ادشیفر یصدا 

 :  کرد تکرار را اش

 ...  نکردم یکار من - 

  فرهان خشم به یکمک حرفها  نیا.  ودب آمده  در زور به شیصدا

 دو  ادیفر یصدا  کند تمام را کارش  بتواند آنکه از قبل.  کردینم

 :  دیشن را مرد

 !   فرهان -
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 یصدا بود توانسته.  زدندیم صدا را اسمش زمان هم دو هر

 :کرد ازب لب.  بدهد صی تشخ را اریجان و ماهان

 !  هیادیز واست مردن راحت انقدر کنمیم فکر دارم - 

 و بسته اراده  یب ارغوان یچشمها.  آورد  نییپا را اسلحه

  گوشش به فرهان یصدا!  افتاد نیزم یرو و شد خم شیزانوها 

 : دیرس

 !  امیب تا یصندل به ببندش عطا - 

.  دیکوب هم به محکم را  در و رفت رونی ب اتاق از خودش

 دنیشن با اریجان.  رفت ها پله سمت به و زد پس را شافکار

 سمت به یقدم.  چرخاند  ها پله سمت به را سرش پا یاصد

 :  گفت و  برداشت فرهان

  ؟ یکرد کاریچ ؟ کجاست  دختره  -

 :   دیغر فرهان

 ؟ دینکیم یغلط چه نجایا -
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.  دیترسیم  فرهان از که انگار.  بود ستاده یا دورتر یکم ماهان 

  تر کینزد اما اریجان!  ماندیم آتش ی گلوله مثل!   اشتد هم حق 

 :  شد

  ؟ کجاست ؟ ها  ؟ یاوردین سرش که ییبل  -

 !   نداره  ی ربط یکس به -

  دردسر خودت واسه.  ینشد خلص رامش مرگ شر از هنوز -

 به.  یدیفهم رو یچ همه که تو.  بره  بذار نک  ولش!  مرد نخر

 .بره  بذار بسه.  شی ترسوند هم یکاف ی اندازه 

 . دیکن گم  گورتونو زود -

 در که یکار  حداقل دختر نیا.  بزند جا تنداش  الیخ اریجان

  ها آنقدر.  بود اش زاده  برادر  حال دادن گزارش بود کرده  حقش

 که یز یچ از شتریب بدهد اجازه  که نبود نشناس  نمک هم

 !   شود هیتنب است  آن مستحق 

 نیا.  یکرد حل رو یچ همه.  یندار یمشکل  کارت تو الن -

  درست دردسر برات بعدا که بدونه یانقدر کنمینم  فکر هم دختره 

 !  فرهان بره  بذار.  کنه
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  به فرهان که  نداشت خبر!  نداشت  او احساس از خبر که اریجان

 به ،  شیلبخندها به ،  گشرنگارن  یایدن به ،  دخترک صداقت

  غوانار از یرد که ییزهایچ تمام به..  همش سر پشت یحرفها

 نفرها حال  که دانستینم...  است کرده   خوش دل داشت

 تک!  باشد خورده  یبتن وارید به که انگار.  کندیم یپوچ احساس

  محو شیچشمها مقابل از داشت باور که ییزهایچ ی همه تک

 به یشباهت   که بود مانده  یاسم طفق ارغوان از.  بود شده 

  از شتریب کردیم فکر  دخترک به شتریب چه هر.  نداشت  تصوراتش

.  بود شده  دست  هم اریخشا با او مثل.  افتاد یم رامش ادی قبل

 نیا تمام با...  بود شده  وارد احساسات راه  از رامش مثل درست

 در یحت ،  بود تر نیسنگ ارغوان گناهان بار که  انگار ها شباهت

  یاحساس خاطر به دیشا.  کردی م حماقت احساس شتریب او مقابل

  تک از حال .  بود داده  خرج به دخترک یبرا  شتری ب که بود

 اریجان یبرا را نهایا تمام توانستیم چطور!  بود نمایپش تکشان

  ارغوان گناه   از تواندینم که فهماندیم او به چطور ؟ بدهد حیتوض

 ی طبقه تراس سمت به یقدم   نفرها!   بگذرد یراحت نیا به

 اریجان. دارد اجیاحت آزاد یهوا به  کردیم احساس.  برداشت نییپا
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 هنوز.  گرفت نفس  و تبس پلک فرهان.  افتاد راه  به دنبالش هم

  نیهم به دیشا.  بود کرده  خوش جا انگشتانش انیم اسلحه هم

  نداشت قصد اما اریجان.  رفتی نم کشینزد ماهان که  بود خاطر

  و گذاشت جلو  قدم.  کند تماشا را دخترک مرگ و ستدیبا عقب

 : گفت

 !  من به  بده  رو اسلحه - 

 !  یکنیم دخالت یدار یادیز -

 . ره ب دختره  بذار -

 ؟  یهمدستشون نکنه ؟ رسهیم تو به یچ -

 . دیکاو را  اریجان صورت  تیجد با و کرد باز  را شیچشمها

 ! یکن شک من به مونده  نیهم  ؟ سرت به زده  -

  و جات سر نیبش ؟ یزنیم رو  دختره  نیا جوش یچ واسه - 

 . نکن دخالت

 دشیتهد دیشا.  خورده  گول   دیشا ؟ بزنه حرف  یگذاشت - 

 ...  که  داشتن ازش  یزیچ ییآتو هی دونم یم چه کردن

 ! کنهیم انکار فقط -
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  اعتماد قلبش به.  بدهد نجات را دخترک بود کرده  عزم اریجان 

 یزیچ...  بود گناه  یب حد از ش ی ب ارغوان نظرش از...  بود کرده 

 کرده  مجبور  را دخترک یسک  بود مطمئن.  بود اشتباه  وسط نیا

 .است

.  ستین یبد دختر نظرم به.  دمشید بارها...  شناسمشیم من -

 . گهیم راست داره  دیشا ؟ یکنینم باور حرفشو چرا

 مثل چشمانش مقابل از اتفاقات تمام.  بود کرده  سکوت فرهان

 ،  انشیپا یب یها یفضول ،  ش ی دنهایکش سرک.  شدیم رد لمیف

  دادینم اجازه  کدام چیه.  بود  کرده  ستدر  شی برا که یدردسر

  نکشد ادیفر تا  دیسابیم هم یرو  را شیدندانها!   باشد آرام فرهان

 یلعنت ی اسلحه آن از تا!  نزند اریجان ی چانه ر یز را مشتش تا ، 

  ؟ بود نزده  یحرف و ده ید را غوان ار  بارها چطور!  نکند استفاده 

 فعل  ؟ بود اورده ین خودش یرو به و شناختیم را او چطور اصل 

 گرید سمت به را نشذه.   کند فکر مورد نی ا در نداشت وقت

 یزیچ.  دادیم ارغوان یگناه یب به حکم اریجان.  کرد منحرف

  که کند باز  فرهان قلب به را  خود راه   احساسات که بود نمانده 

 :  دیرس گوشش به ماهان یصدا
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  ؟ کنهیم فکر دنیبخش به فرهان حال  تا یک از -

  ار حرفش.  دیچرخ ماهان سمت به بلفاصله فرهان و اریجان سر

 : داد ادامه

 یخبرا ی همه  دشمنش به ،  اومده  شی زندگ وسط تا دختره  - 

  ؟ بشه ده یبخش حال  کرده  فرض احمق  رو همه ،  داده  شویزندگ

 :  رفت ماهان سمت به و دیکش هم  رد ابرو اریجان

 … و یاومد  وت  که نشده   تموم فرهان با حرفام هنوز من -

 :  دی پر حرفش نیب ماهان 

 ؟  ببخشه رو دختره  یدار ار اصر انقدر چرا -

  دردسر تو نی ا از شتری ب خوادی نم دلم!  نهیا درست کار چون -

 ! فتهیب

  به هم و بده  دختره  به هم یحساب  درس به که نهیا درستش -

  رو دستش بازم  بکشه هم یا  نقشه هر که برسه اریخشا گوش

 !  بره ینم ییجا به راه  و شهیم
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 نیا.  فهموند اریخشا به رو یچ همه شهیم هم یا گهید جور -

 بهش نی ا از شتریب ستین  یازین که ده یترس انقدر هم دختره 

 . میبد درس

.  شدیم متمو دختره  کار دیبا النم نیهم تا!  خوده یب بحث نیا -

 ! کنهیم دست دست داره  یادیز فرهان

 :گفت  عیسر اریجان

 ! ماهان -

  یخوب اتفاق باشه کرده  رو فرهان یجاسوس که یکس هر -

 . کشهینم رو ارشانتظ

 نکهیا یبرا  یگرفت دوباره  فرصت هی!   بنداز خودت به نگاه  هی -

 یکی یبرا  راحت انقدر یچطور حال .  یگناه یب یکن ثابت

 ؟ یدیم حکم گهید

  یاثر و شدمی م دچار هیبق درد به  منم نبود زیعز  اگه دونمیم چون

 نیاول با و اومدن که ییآدما تمام مثل.  موند ینم یباق ازم

 !  بود قبرستون  تو جاشون اشتباه 

 :  چرخاند فرهان سمت به سر اریجان
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 ! بره  بذار کن ولش -

 :   داد جواب ماهان

 یکنیم ثابت ار یخشا مخصوصا  همه  به ینجوریا.  بره  بذار. آره  -

 ! یدار یضعف نقطه هی که

 :  غرید کلفه فرهان

 ! بشنوم  صداتونو خوامینم!  دیش خفه  جفتتون!  بسه -

 پله از.  کرد رها تراس  کوچک زیم یرو را اسلحه و گفت را نیا 

  هوا.  گرفت شیپ در را یاختصاص ساحل ریمس  و رفت نییپا ها

 نداشت الیخ اما.  بزند خی جودشو بند بند که  بود سرد یآنقدر

 تنها.  بود ده ینش  را ارغوان یحرفها.  گردد بر ل یو سمت به

  بود ارغوان یصدا انداخت یم نی طن گوشش در مدام که یزیچ

 ".... نکردم یکار من " گفتیم که یا زمزمه و

  دیشا ای ؟ دادی م دخترک به دوباره  یفرصت دیبا ؟  کردیم باور دیبا

  دیبا!  دادیم یکس  دست ضعف  نقطه دینبا.  بود ماهان با حق  هم

 یزندگ در آن از شتری ب ارغوان که فهماندیم اش یلعنت قلب به

.  کندیم اش یزندگ از را دخترک شر دیبا که.   ندارد ییجا اش



 

1864 
 

 مهرسا .  مسلخ

  چند از بعد و  نبود بخشش قابل نظرش از بود  که چه هر او کار

  نبود رقرا. گرفت  را مشیتصم رفت راه  ساحل  کنار که یساعت

  بود کرده  اشتباه  ارغوان.  کند  خراب را زیچ همه و شود  رحم دل

 !  دادیم را اشتباهش تاوان دیبا و

 یمیقد  یچوب یصندل به فرهان  میتصم و فکر از غافل  دخترک

  ینم در نفسش کردیم احساس که محکم آنقدر.  بود شده  بسته

  ستدان ینم!  نبود بدنش در جان که بود ختهیر  اشک آنقدر.  دیآ

!   کند چه جانش نجات یبرا دیبا  دانستینم.  شودیم چه عاقبتش

  در یدرد کردیم احساس.  بود شده  انیم در یکی شینفسها

 نکهیا ای!   فشاردیم را قلبش یدست هم دیشا.  دیچیپیم تنش

  یبرا را شیلبها.  است گذاشته احساساتش تمام یرو پا یکس

.  بود رنگ یبو  دیکش هیر به چه هر اما کرد باز تازه  یهوا افتنی

  بو نیا از لحظه آن اما بود نداده  آزارش روز آن تا که یزیچ

  نظرش به روز آن ات که ییهوا نیا از...  اتاق ن یا از.  بود متنفر

 ...  کردیم منزجرش حال  اما بود رینظ یب

 از که یرنگ.  بود شده  آب آبی رنگ ریاس شیانگشتها بند بند

 به هم دیشا.  یزندگ به هیشب.  ماندیم بهشت به هیشب نظرش
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  ییایدر ادی به.  اختاند یم آب ادی به را او انگشت سر ی اندازه 

 را اش ینقاش یقلمو شدیم هم  هنوز...  داشت واهمه آن از که

  جا وارید یرو اش کاره  مهین طرح هم هنوز.  دی د تر دور یکم

 ..  بود کرده  خوش

 طناب آن تا داشت  دیام هم هنوز دیشا.  داد تکان را شیانگشتها

  هنوز دیشا...  فتدیب نییپا و بخورد سر  دستش مچ دور از یلعنت

  بودن محکم از شیانگشتها بند بند...  داشت دیام او به هم

 . زدیم یکبود به و شده  سر طناب

  بشو باز هم یلعنت طناب آن.  شدیم تندتر و تند قلبش ضربان 

  خودش به.  کردیم تقل  و نشسته اتاق یصندل تنها یرو.  نبود

 رو هب رو تی واقع با را او مغزش ته ییصدا اما دادیم یواه دیام

  خواست که یا لحظه و دیکش یقیعم نفس گرید بار...  کردیم

 ضربان داشت الیخ که یا لحظه همان ،  کند آرام  را خودش

 .. شد باز هم  از ضرب با اتاق در ،  کند کم را قلبش وار وانهید

 نیهم انتظار ساعت چند نیا تمام.  دیچرخ در  سمت به سرش 

  دیام دیشا.  ندیبب را فرهان و شود باز در که.  بود ده ی کش را لحظه

.  بدهد او به حیتوض فرصت لاقل ای ببخشد را او که داشت
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  بود گذاشته دخترک یشانیپ یرو  را اسلحه که یا لحظه همان

  ارغوان قلب   در مدت نیا  تمام که یاحساس و علقه از یمین

  دیشا.  داشت  دیام دخترک هم  باز اما!  بود کشته را گرفته شکل

 را او دوباره  توانستیم هم ارغوان آمد یم کوتاه   یمک فرهان اگر

  چقدر که بود ده ینفهم لحظه آن تا دیشا...  باشد داشته تدوس

 روز نیا و گذشتیم که چه هر اما...  دارد دوست  را مرد نیا

 و نفرت به لی تبد احساسش و  عشق  تمام آمد ی م کش یطولن

 همان وباره د و  شود تمام زیچ همه جا نیهم کاش.  شدیم انزجار

 ! بشنود یقبل  فرهان و ارغوان

  سرش پشت.  گذاشت اتاق به قدم مکث یکم  از بعد فرهان 

 : داد دستور فرهان.  شدند وارد هم ماهان و عطا

 !  کن  باز دستشو -

 مانده  جا به قرمز  رد. کرد باز را  دستش دور طناب و آمد جلو عطا

  به و گرفت آنها از نگاه  فرهان.  بود مشخص دستش مچ یرو از

  شی برا خترکد بودن گناهکار باور.  شد ره یخ  دخترک صورت

  دی با کرد احساس که بود آخر ی لحظه همان د یشا.  بود سخت

 هم در ابرو مصرانه اما!  بدهد  گوش اریجان حرف به شتریب یکم
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 داد دستور بود نشده  کم آن از یا ذره  یحت که یخشم با و دیکش

 : 

 !   آب لب ارشیب -

 عطا و فرهان  نیب را نگاهش  ناباور ارغوان حرف نیا ندیشن با

 محکم نیزم یرو را  شیپاها کردیم یسع که یحال در.  خاندچر

 :  گفت نخورد تکان و کند

 !  خدا تورو !  نه ؟ آب -

 به را او.  ماندیم اه ک پر مثل عطا یبرا.  نداشت یوزن دخترک

  انگار هانفر اما.  کردیم خواهش هم هنوز ارغوان.  داد هل جلو

  از ارغوان! ردکیم را کار نی تر درست نظرش از.  دی شنینم که

 :  آمد حرف  به اضطراب

 ؟  یندار اعتماد بهم که کردم کاریچ ؟یکنینم باور حرفامو چرا -

  بودم گفته تبه !  نبودم جاسوس من ،  نبودم یکس  نیچ خبر من

  دعوامون از  ؟ ادینم ادتی بکشه حرف ازم کنهیم یسع سوگل

 جاسوسشون من اگه ؟ بره  ادتی تونهیم چطور.  بودم ده ز حرف

 ؟ ادتهی رو یباز شب اون ؟ بزنم  سوگل از حرف دی با چرا دمبو
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  سرک یکس   کار تو قصد  از وقت چیه که کردم  اعتراف من

 .. کن  گوش بهم انفره...  فرهان ؟ ادیم ادتی.  دمینکش

 بعد.  ماهان سرش  پشت و فرهان اول.  رفتندیم نییپا ها پله از 

 دادیم هل جلو  به را ارغوان عطا تقریبا!  عطا و  ارغوان هم آن از

.  برسد راه  از فرخنده  بود دواریام  ارغوان.  دندیرس ل یو اطیح به. 

  دشیم دایپ یکس دی شا!  کند منصرف را فرهان توانستیم او دیشا

  با دارد الیخ  فرهان  دانستینم اصل .  بدهد نجات را جانش که

 :  داد ادامه گری د بار ! کند چه او

  یجاسوس یبرا یول...  آره ...  شکستم من رو یپشت  اطیح قفل -

  میکار روز ن یآخر واسه خواستمیم فقط من.   بودم نرفته اونجا

 هل نم و یپشت  اطیح اومد نگار...  نیهم فقط.  بگردم و اطراف

 دمید که اومدم خودم به لحظه هی.  کنمیم کاریچ دمینفهم.  شدم

  مینیبب اگه کردم فکر.  یبود اطیح تو توام.  گوشه هی دمش  میقا

.  رونیب امی ب تا یبر که کردم صبر.  یکنیم موردم در یبد فکر

  یکرد قفل رو اط یح در و یرفت تو !  نکردم یفضول اصل  من یول

 به زدم زنگ موقع همون!  بشم  یندانز که بودم ده یترس من. 

 ؟  یشنویم. سوگل
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  نداشت دخترک یحرفها به یتوجه  که ارانگ و رفت یم راه  فرهان

. 

 یم ینگاه مستاصلش صورت به و گشتیبرم ه گا گه اما ماهان

  لحظه هر کردیم احساس.  نداشت بدن در یجان  ارغوان.  انداخت

.  بود افتاده  شماره  به شینفسها.  شود هوشیب که دارد امکان

 عطا کاش.  شدیم ده یکش نیزم یرو فقط جان یب  شیپاها

.  ندیبنش نیزم یرو یکم بتواند او و بردارد دادنش  له از دست

  و بود  سرد هوا.  شد شتریب ترسش.  افتاد ساحل  ری مس به اهشنگ

 گرم به یکمک  داشت تن به  که یبلوز ،  داشت یبیعج سوز

 تا  بود داده  هم دست به تدس  زیچ همه که انگار. کردینم شدنش

 !   بشود بود که یزیچ از  بدتر ارغوان حال

 :  داد ادامه زحمت به دخترک

 بهش اما.  یدار  اونجا یچ نمیبب و کلبه تو برم گفت  بهم سوگل

 باور.  نزدم سوگل به اونجا  از یحرف چیه من...  رمینم گفتم

  -کن

 ...  فرهان.  نزدم
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  ارغوان مقابل و گشت بر را تهرف ریمس.  ستادیا  حرکت از فرهان

  از تر بم حرص و یناراحت و خشم  از که ییصدا با.  گرفت  قرار

 :   دیغر  بود شده  شهیهم

 ! ؟ ید ینفهم!  ارین مواسم  گفتم بهت -

 : گفت  بود مانده  شی برا که یانرژ تمام  با ارغوان

 ...  کردم اشتباه  من -

 !  یکنیم اعتراف یدار کم  کم خوبه -

  تو پا که بود ن یا اشتباهم...  کردم اشتباه  که کنمیم اعتراف آره  -

 نخواستم  و بودم می واقع خود که کردم اشتباه !  گذاشتم   ات خونه

 ...  رو تو که  کردم اشتباه !   بدم ریی تغ خودمو

 اش جمله ی ادامه منتظر فرهان.  کرد رها تمام مهین را حرفش

 یا لحظه یبرا!  شدیم  ختم داشتن دوست به دیشا.  بود

 اما.  گشتیم  ارغوان حرف ی  ادامه دنبال.  رفت نیب از خشمش

 یکار یبرا نیا از شتریب نداشت الیخ.  بود رده آو کم دخترک

  تن همان به بود که چه هر رشی تقد!   کند خواهش ه نکرد که

 :  رساند انیپا به یگرید جور را  حرفش!  دادیم
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 که یروز اون.  یبش مونیپش رفتارت از که ادیم یروز هی - 

 !  کنهینم رهات هم لحظه هی وجدان  عذاب اما ستم ین کنارت من

 بیعج  دختر نیا. بود خورده  جا هم ماهان چیه  که فرهان

  دستور قبل از تر یعصبان فرهان  هیثان چند از بعد! بود  سرسخت

 : داد

 ! عطا بخور تکون -

 دی با و بود  گناهکار ؟ کند دی تهد را فرهان کردیم جرات چطور 

  هم ماهان حال !  ماند ینم یا اضافه حرف.   شدیم مجازات

  آب کنار تا. بود اریجان با حق  دی شا.  دیرسیم نظر  به مانیپش یکم

 تمام.  آمد یم  چشم به ساحل کنار یحی تفر وچکک ق یقا.  رفتند

 و شده  دی کل  هم یرو شیدندانها .  بود بسته خی ارغوان بدن

 در باد یصدا.  اوردیب زبان بر  یا کلمه نیکوچکتر توانستینم

 صبح ۶ از ساعت.  کردیم برابر  دو را وحشتش و  دیچیپیم گوشش

 انگار. .. ریدلگ شدت به و بود روشن و کیتار  هوا.  بود گذشته

  داشت یبیغر حس ! فشردیم مشت انیم را ارغوان قلب یکس که

 و بود مرده  هم  دیشا.  بود کشنده  یکابوس نهایا تمام که انگار. 
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.  دیشنیم را فرهان  یصدا!  بود مرده  حتما.  دانست ینم خودش

  و چون بدون هم او.  دادیم طاع  به را شیپا و دست بستن  دستور

.   دیکش کنار را خودش و داد را رشدستو.  دادیم انجامش چرا

 :.آمد حرف به دخترک به رو رفتن از قبل

  شهیم یآخر و اول بار یبرا بذاره  پا ریز منو نی قوان که یکس -

 بودم داده  فرصت بهت یادیز هم  نجایا تا!  کرده  کارو نیا از که

 ! 

 مثل.  دی بگو یزیچ توانستینم.  کرد شنگاه تنها  ارغوان

 و عطا.  شد  رد کنارش از توجه یب فرهان.  بود  شده  مجسمه

  دیکشیم ادیفر درونش در ییصدا.  کردند ق یقا  سوار را او ماهان

 اما...  کردیم هی گر خون درونش  در گرید ییصدا  ،  شود اده یپ که

 که گاران.  زدی م یحرف نه و کردیم یتلش نه.  بود ساکت  ارغوان

  خودش دیبا ! بود  شده  متحرک ی مرده  به لیتبد لحظه همان از

  داشت بدن در جان تا و انداخت یم رونیب ق ی قا از وار وانهید را

 او از ییصدا. نشست یسخت به شی جا سر عوض در اما!  دیدویم

  آنقدر. بود رفته  لیتحل اش  یانرژ تمام که انگار.  آمد ینم در

  ده ید تدارک شی برا یآور  درد رگم چه بداند که  بود باهوش



 

1873 
 

 مهرسا .  مسلخ

 امکان ایدر نیا از بفهمد که بود فشاطرا متوجه آنقدر.  است

 و بستند شی پاها  به یریزنج!  ببرد  در به سالم جان بتواند ندارد

  نشانه را اهان م ارغوان سرد نگاه .  بردند آب وسط تا را ق یقا

  تک تک به بستن دل...  افتاد اش بچگانه عشق  ادی به.  رفت

 !   بود احمقانه خانه آن یآدمها

 عطا.  ستادیا ق یقا.  دندیرس نظرشان دم یجا به انگار بالخره 

  دل دل ماهان.  کرد بلند را او و گرفت را دخترک یبازو ریز

 نظرش از...  ترسدیم چه از دانستینم.  بود کرده  وحشت.  کردیم

 اما ... بود کرده  ثابت را زیچ همه خودش...  بود کار خطا ارغوان

  کرده  وانهید را او که انگار فرهان به شیحرفها و دخترک نگاه 

 : گفت اراده  یب!  بود

  ؟ یبزن که یندار یحرف چیه - 

 به یا لحظه یبرا.  دیچرخ ماهان سمت به ارغوان لرزان نگاه 

 ماهان یابروها.  ترساند شتریب را ماهان.  ماند  ثابت حال همان

 تیجد همان با.  باشد یدج کرد  یسع الشیخ  به و رفت هم در

 : گفت عطا به رو

 ! کن تمومش -
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  بسوزد دخترک یبرا دلش که  بود یزیچ آن از تر  سخت اما عطا

.  بود شده  سفت سنگ  مثل ارغوان بدن!   دی ایب رحم به ای

  حدس که یا نقطه قرار یب یقدمها و افتاد ساحل   به نگاهش

 .. باشد  فرهان زدیم

 مدت تمام و رسانده  فرهان به را خودش دورتر  یکم اریجان

.  آمد ینم بال  فرهان فس ن.  کردیم شماتتش وار وانهید

  تا بود گرفته ایدر از را نگاهش.  کند خفه را ار یجان توانستینم

 :  گفت   اریجان!  نشنود یکلم چیه تا.  ندینب زیچ چیه

 !  آدم گنیم  توام به.  بده  نجاتش یلعنت!  بده  نجاتش  رهانف -

  ساحل  به ق یقا که انگار.   چرخاند ایدر سمت به سر فرهان

 زیچ همه.  برد ماتش حال همان به لحظه کی .  شدیم کی نزد

...  آنجاست ارغوانش...  ارغوانش...  ارغوان ؟ بود شده  تمام

  دخترک یحرفها...  دیگریم دارد   ارغوانش....  تنهاست  ارغوانش

 :  دی کش ادیفر اریجان.  کردیم مرور را

 ! ره یمیم داره  دختره !  احمق  بکن یکار هی -
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 پا و دست ،  ها یسخت تمام با..... . یبمان زنده  یکنیم یسع 

...  یشویم غرق و یزنیم پا و دست...  یرویم فرو و یزنیم

 هم باز...  ییآ ینم کوتاه  اما ردیگیم نفست...  شتریب و شتریب

...  بنددیم نقش تیچشمها مقابل ات یزندگ...  یزنیم پا و دست

 پا و دست...  یا کرده  اش  یزندگ عمرت تمام که یلمیف مثل

 پا و دست هم باز اما شودیم تار کم کم تیچشمها...  یزنیم

  پا و دست هم باز و ینیبیم تی چشمها یجلو را مرگ...  یزنیم

 ،یکنیم تقل  ،  یزنیم

  شتریب رفتن فرو شودیم بتینص چه هر اما...  یخوریم تکان

 تیچشمها که ییجا تا...  شتریب و رشتیب...  یرویم فرو.  است

 ییجا تا...  یشو  می تسل دیبا یدان یم که ییجا تا...  رودیم یاهیس

 ...  ینیبیم چشم به را ات ی ابد ی خانه که

 تمام...  دنینرس و زدن پا و  دست  شودیم ات  یزندگ ی فلسفه

 یدانیم که یا جهینت و هوده یب یتقل  شود یم ات یندگز

 تمام و تیها  خواسته یآرزو شود یم تیزهارو تمام...  یریگینم

 ..  یکشیم دنینرس حسرت عمرت
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...  شودیم تر فروغ  یب لحظه هر اش یزندگ به دواریام یچشمها

 بال  مانع شده  بند شیپا به که  یا وزنه و گرفته  بر در را او آب

 از ده یپر رنگ ،  طنابش با خورده  گره  یدستها.   ودشی م رفتنش

  شتریب رفتن فرو شودیم بتینص چه ره اما...  یخوریم تکان

 تیچشمها که ییجا تا...  شتریب و شتریب ... یرویم فرو.  است

 ییجا تا...  یشو  می تسل دیبا یدان یم که ییجا تا...  رودیم یاهیس

 ...  ینیبیم چشم به را ات ی ابد ی خانه که

 تمام...  دنینرس و زدن پا و  دست  شودیم ات  یزندگ ی فلسفه

 یدانیم که یا جهینت و هوده یب یتقل  ود شیم ات یزندگ

 تمام و تیها  خواسته یآرزو شود یم تیروزها امتم...  یریگینم

 ..  یکشیم دنینرس حسرت عمرت

...  شودیم تر فروغ  یب لحظه هر اش یزندگ به دواریام یچشمها

 بال  مانع شده  بند شیپا به که  یا وزنه و گرفته  رب در را او آب

 از ده یپر رنگ ،  طنابش با خورده  گره  یدستها.   شودی م رفتنش

 دییسف و شودیم جان یب  نداشته ییجا به راه  که ییتقلها

  یینفسها از هم  دی شا و باشد ترس از دی شا که پوستش محسوس

. ستین ییهوا  کدام چیه پشت و ندیآ یم بند کی  به کی که



 

1877 
 

 مهرسا .  مسلخ

 را او و ردیبگ را  شیدستها یکس که منتظر و بالست به نگاهش

 که...  است تمام یباز که بفهماند او به خنده   با و دبکش رونیب

.  کند پر زیتم  یهوا حجم از را اش هیر و بکشد نفس ستیافک

 در مانده  یباق یهوا حجم ،  گذردیم ها هیثان و شود ینم یخبر اما

 جان ،  جا همان که نمانده  یز یچ و شودیم کمتر و کم اش هیر

 و دیایب که...  ستا مرد آن منتظر هم هنوز شیچشمها...  بدهد

 کند هیتک او  به بتواند که ،  شود اش یحام که ،  دهد نجات را او

  در مدام اسمش.  شود خلص کننده  سر یسرما  آن شر از و

  حک مغزش  در که ییجا تا کندیم تکرار خود با ،  چرخدیم سرش

  که یمرد!  شودیم تنفر و عشق  آور ادی شیبرا که ینام.  شودیم

 در یا چهیباز اش یزندگ  و بود زیچ چیه و  زیچ همه شی برا

  هم یرو شیپلکها و آمد کم شینفسها. .. قدرتمندش دستان

...  نداشت را انتظارش که یزیچ.  بود یحتم مردنش.  افتاد

 وارد خودش یپا با که کردینم باور...  یزود  آن به نه حداقل

 مسلخ به را قلبش و روح و تن که ییجا.  باشد شده  قتلگاهش

 ...  دندیکش
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  که نداشت بدن در جان آنقدر.  دیکشیم بال   را او یقو یدست

  هیر به هوا ،  آب یجا به که یا لحظه.  ندیبب را اش یناج بتواند

 !  نداشت مرده  کی با یفرق او دیرس شیها

*************** 

   ! آب تو افتاده  -

  ؟ آوردش یک -

 .  آوردنش آقا تا دو -

  و بود تار شیچشمها.  دیشن یم آب ریز از که انگار را صداها

 یبال  که یمرد یصدا. دارد نگه باز را شیپلکها توانستینم

 :  دی شن را بود سرش

  ؟  یشنویم صدامو....  جان دختر -

.   بدهد را جوابش که نداشت بدن در جان اما دیشنیم را شیصدا

  دیکشیم ریت اش نهیس ی قفسه و کمر پشت و سوختیم اش هیر

 ینم بال  درست نفسش.  رودیم بدنش از نجا کردیم احساس. 

 آمد 
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  هم یرو شیچشمها...  بود کم تنفس یبرا هوا حجم آنقدر چرا

  و رفت شیچشمها مقابل از هم مات و محو ریتصو همان و افتاد

 . .شد مطلق   یاهیس به لی تبد

**************** 

 . نهیمعا یبرا ادیم شب آخر تا گفت ینجف دکتر -

 ...  نداره  هم یسن -

 ...  کنهیم باز داره  چشماشو انگار -

  گرفته شی گوشها که انگار.  دیشنیم محو ار  صداها هم هنوز

 تاری آن ای  ؟ دارد نگه باز را شی چشمها توانستینم چرا.  باشد

  ؟ رفتینم نیب  زا چرا بود انداخته هیسا نگاهش مقابل که یلعنت

 : دیرس گوشش به یزن یصدا

  ؟ زمیعز یشنو یم صدامو -

 یبرا یحت...  توانستینم.  افتاد هم یرو قرار  یب شیهاپلک

  بار.  بدهد نشان خودش از یالعمل  عکس توانستینم یا لحظه

 . دینفهم زیچ چیه و شد اه یس جا همه گرید

**************** 



 

1880 
 

 مهرسا .  مسلخ

  احساس.  بود شده  انیم  در یکی شینفسها.  داشت سردرد

. بپرد رونیب اش نهیس از دارد امکان لحظه هر قلبش کردیم

 با اما ندک پر یشتریب یهوا حجم  از را شیها هیر کردیم یسع

 کردیم ی سع.  زنندیم خنجر اش نهیس به که  انگار نفس هر

 را دستش ای کند باز را شیچشمها مثل .  بدهد  خودش به یتکان

  کمکش توانستندیم دیشا.  بخواهد کمک یکس از و بدهد تکان

  که خورد یفیضع  تکان شیانگشتها اما بکشد نفس بهتر تا کنند

 از یفیضع ی ناله.  باشد ه دی د را آن یکس دانستیم دیبع اصل 

 نیب از است بدنش  از بخش کدام به متعلق  دانستی نم که درد

  هست یزحمت  هر به تا کرد تلش گرید بار.  آمد رونیب شیلبها

  داد جواب هیثان چند یبرا تلشش تمام اما.  کند باز را شیپلکها

  انگار بازش مهین یپلکها دنید با که یاهپوشیس  مرد تار ریتصو. 

  شتری ب نتوانست که بود شده  توان  کم آنقدر.  آمد یم سمتش به

 بایتقر و افتاد هم یرو گرید بار شیپلکها.  کند مقاومت آن از

 !  شد هوش یب

 ست خسته و تلخ که ییصدا کن وربا  صدامو کن باور

 ست  شکسته اما کوهه که یقلب کن باور قلبمو کن باور



 

1881 
 

 مهرسا .  مسلخ

. زد تر ق ی عم را یبعد پک و فرستاد رونیب  را گارشیس دود 

  آن و شدیم دای پ یکس کاش.  بود کرده  اش کلفه آهنگ یصدا

 . کرد یم خاموش را

   نوازشه ی  ساقه که کن باور دستامو کن باور

 خواهشه  ده ی قص کی  که کن باور منو چشم کن باور

 هامه ظهلح  التهاب شدن عاشق  ی وسوسه

  صدامه با یکس اسم کردنه ادیفر  حسرت

 :  دیکش ادی فر  بلند یصدا با

 ! اریجان - 

 مبل ی دسته به را دستش و  کرد فوت رونیب  را گارشیس دود

 از یجواب یوقت.  بود شده  دار خش  و گرفته شی صدا.  داد هیتک

 :   دیغر گری د بار امدین اریجان

 !  اریجان -

 ست  عاشقانه چه غزل لمث هست که ی اسم هر تو اسم

 ست  نهصادقا غربت مثل سفر مثل وسوسه پر
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  گم بر بارون  فصل من کن باور اسممو کن باور

 تگرگم  دست تو یخشک درخت درختم شبنم و  گل و باغ مطرود

 صادقم  عشق  به من که کن باور شهیهم کن باور

 عاشقم  شهیهم من  که کن باور منو حرف کن باور

 !  هکن خفه نویا ادیب یکی - 

 آهنگ آن یصدا.  دیکوبیم پتک شیها قهیشق به  یکس که انگار

 حرص پر امدین یکس از ییصدا یوقت.  کردیم بدترش  هم یلعنت

 :  دی غر و شد بلند مبل یرو از

 ! ؟  ستین شده  خراب نیا تو یکس -

 امکان لحظه هر که یانگار.  شد انداز نیطن  خانه در شیصدا

!   شود آوار سرشان یرو و زد یبر شیصدا از ل یو سقف داشت

  یصوت ستمیس  آنکه از قبل و دکر  رها یگاریجاس در را گارشیس

 :  رفت سمتش به زده  شتاب ییقدمها با اریجان کند  خرد را یلعنت

  ؟ باز شده  یچ -

 !  کن خاموش رو یلعنت نیا -



 

1883 
 

 مهرسا .  مسلخ

 را شیپلکها.   دادیم فشار و گذاشته قهیشق یرو را شیانگشتها 

 مبلش سمت به آهنگ یصدا  شدن قطع محض  به و بست

 برگشت 

 انگار اش یمشک  راهنیپ.  دی دیم روز دو نیا در را حالش جانیار

. گذراندیم  همان با را روزش و شب.  بود ده ی چسب تنش به که

 .  بود امده ین چشمش  به خواب

 از بعد.  نشست لهامب از یکی  یرو و برداشت سمتش به یقدم

 طاقت یب  اریجان بود برقرار سکوت نشانیب  که یا هیثان چند

 :  گفت

   ؟ یبخواب  کمی یخواینم -

 : گفت گرید بار.  نداد سوالش  به یجواب رهانف

 . یشیم راه  به رو یکن استراحت کمی ؟ کنهیم درد هنوز سرت - 

 !   باشم تنها خوامیم - 

 مطلق  سکوت  در داشت دوست ! بود قاطع اما وار زمزمه شیصدا

 !  اش هیثان ه یثان به.  کند فکر  دبودن گذرانده  سر از که یزیچ به
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  را دلش حال ،  دانستی نم هم ودشخ ؟  بود شده  مانیپش

  مغزش در اضافه یصدا کی مثل هم اریجان یصدا.  دیفهمینم

 .  کردیم تر خراب را  حالش.  بود شده 

 :  آمد حرف به رانهمص.  بکشد پس پا نداشت الیخ اما اریجان

 و نجایا ین یبش شده  رتکا.  یخوریم غذا نه و یخوابیم نه -

   ؟ یبرس کجا به ینجوریا قراره .  یبکش گاریس

 ؟ یفهم ینم رو باشم تنها خوامیم گمیم نکهیا یکجا -

  ؟ یباش تنها یخوایم واقعا - 

 ! آره  -

 از خواست و فرستاد رونی ب را نفسش.  شد بلند جا از اریجان 

 : دی شن را فرهان یصدا  گرید بار که برود  رونیب سالن

 ؟ یدی فهم!  نذار من واسه مزخرفات نی ا از هم گهید -

 !  هباش -

.  دوخت مقابلش یایدر ی منظره  و پنجره  به را  نگاهش فرهان

  کی.  بود  شده  ماندگار ذهنش ی نهیزم پس ارغوان یصدا
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  که بود نگذشته یا لحظه!   نکند فکر آن به توانست ینم لحظه

 : زد  هم بر را خلوتش ماهان یصدا

 ...  فرهان - 

  ار مردن توانستیم یکس کاش.  دیکش صورتش به یدست فرهان

 به!  است مرده  فرهان کردندیم فکر مثل !  کند  فیتعر آنها یبرا

 !   داشتندیبرم سرش از دست روز  چند ی اندازه 

 گرید بار  بدهد یفرار را ماهان و بزند یحرف  آنکه از قبل 

 :  دیشن را شیصدا

 .. و استتنه  زیعز.  تهران برگردم دیبا من -

 :  دیغر فرهان 

 .  برو یخوایم که  یقبرستون هر -

  نیا از چیه.  برداشت جلو به یقدم و کرد مکث یکم ماهان

 تمام از بعد کردیم الیخ.   بود امده ین خوشش فرهان لحن

 خلف حنل نیا اما.  است برگشته  فرهان کنار دوباره  اتفاقات

 ! کردیم  ثابت را فکر نیا

 . نبود نیا قرارمون فرهان -
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 کا ان

 !  برو فقط -

 که ییجا برگردم یبذار توام و  کنم دایپ رو جاسوس من بود قرار

 . -بودم

.  دادیم دست از  شتری ب را کنترلش لحظه هر.  بست پلک فرهان 

  رفتارش یرو یکنترل چیه.  بود یعصبان عالم و آدم دست از

 .  تنداش

 !  ندارم حوصلتو -

 یب که یبگ بهم یتونیم لاقل یول رمیم الن من باشه -

 . دمگر بر تونمیم و شده  ثابت میگناه

  یقدم اضطراب با ماهان.  نگفت یزیچ و بست  لب فرهان 

 : گفت و برداشت سمتش به گرید

  ؟  نه گهید شد ثابت میگناه یب -

 ی حوصله چه  هر.  دش بلند جا  از و کرد باز چشم بار نیا فرهان

 از  تا بودند داده   هم تدس به دست همه انگار نداشت زدن حرف

 !  بکشند حرف او
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 ! ؟ گناه  یب - 

  را شیدستها.  شد کی نزد ماهان به و نشاند لب یرو یپوزخند

 یکیزیف  برخورد به کارشان تا داشت نگه شلوارش  بیج در

 : گفت  حال همان در !   نشود ده یکش

  ؟ سپردم یک به ور طراح استخدام من-

 در و ماند ره یخ هانفر  صورت به یا لحظه. برد ماتش ماهان

 :  داد ابجو د یرسیم نظر به دستپاچه که یحال

 ... بودن هم ساینک و نگار.....  نبودم من فقط - 

 ؟  نه ای یبود تو -

 ... ه یانصاف یب نیا -

 :  گفت تر بلند بار  نیا و دی کش هم در ابرو فرهان

 ! ؟ نه ای یبود  نااو با توام -

 از.  برسد نجایا به کارش نداشت انتظار.  کرد مکث ماهان

 سابقش گاه یجا به توانستیم او و بود شده  تمام  زیچ همه نظرش

 ! بود کرده  اشتباه  انگار اما برسد
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 . یول بودم آره  - 

 پشتش که یحال در.  بزند حرف نیا از شتریب نداد  اجازه  فرهان 

 : گفت گشتیبرم مبلش متس به و کردیم او به را

 ! رون ی ب گمشو من یل یو از پس - 

  احساس.  کرد رها مبل یرو را  خودش گرید بار و گفت را نیا 

 به ییبل  چه.  است گرفته را نفسش جمله چند  نیهم کردیم

 سرش 

!  است نیسنگ اش نهیس ی  قفسه کردیم احساس ؟ بود آمده 

  گفتن یبرا فحر هنوز.  بود مانده  شی جا سر برده  مات ماهان

 از و کرد گرد عقب  . نبود گفتن یبرا یمناسب تی موقع اما داشت

  عجله ماهان آنقدر اما دید را او رفتن  وقت اریجان.  زد رونیب سالن

  سالن سمت  به گرید بار.  بزند او به یحرف نتوانست که داشت

 . بدهد را دیجد  اخبار تا برگشت

 .  رونیب رمیم دارم من -
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 یارتباط او به.  کرد سکوت حوصله یب و بست پلک فرهان

 نداشت الی خ اریجان که انگار اما!  رودیم جاک ار یجان که نداشت

 :   داد ادامه را حرفش کند سکوت

 ! تهران گرده یبرم داره  انگار -

 : داد حیتوض اریجان.  شد باز  فرهان یچشمها

 !  نه ای مرتبه یچ همه نمیبب رمیم -

  به را دستش.   شد مانیپش بلفاصله اما برود او با  خواست فرهان

!   نشود بلند شیجا از اراده  یب تا  کرد تر محکم مبل ی دسته

 : رسید  گوشش به گرید  بار اریجان یصدا

  ؟ یبگ یز یچ یخواینم -

 : کرد باز لب فرهان بالخره 

 ...چرا -

 :  برداشت سمتش به یقدم خوشحال اریجان

 ... بگو -

 ! ار ین برام آشغال یخبرا گهید -
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  دندان و داد ایدر  به گرید بار را نگاهش فرهان.  رفت وا اریجان

 گرد عقب.  بماند  ستنتوان آن  از شتریب اریجان.  دیی سا هم یرو

  فرهان سر به عقل ییتنها یکم  دیشا.  زد رونیب ل یو از و کرد

 !   گرداندیبرم

 * * * * * ** * * * * * * * * * * 

 : داد تکان سر و برداشت کردن نهیمعا  از دست دکتر

 .  خوبه یچ همه - 

 :  گفت  مضطرب آرزو

  کی یهوش یب نیا پس ؟ ستین یمشکل چیه ؟ دیمطمئن -

  ؟ بوده  یچ  واسه اش ه روز

 :  داد جواب دکتر

 گهید که الن.  دشیببر دیتونیم.  خوبه شاتشیآزما تمام -

 سر حتما کردم  زیتجو براش کی وتیب یآنت فقط.  نداره  یمشکل

 . کنه ده استفا ساعت
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  ارغوان به آرزو و چهرمنو.  زد رونیب اتاق از و گفت را نیا دکتر 

.  بود حس یب  صورتش.  اندمیم  خی تکه کی مثل.  شدند کی نزد

 : کرد باز لب غصه پر آرزو!  دیدیم نه و دی شنیم نه که انگار

  ؟ مامان یخوب...  ارغوان -

 : کرد زمزمه.  چرخاند سمتش به سر  ارغوان

 ..  خونه برگردم مخوایم - 

  بود کرده  تقل  و خورده  ایرد آب آنقدر.  بود گرفته یکم شیصدا

  به شی گوشها  هنوز!  است شده  زخم شی گلو کردیم احساس که

  آرزو!  سوختی م درد از اش نهی س ی قفسه و آمد یم نیسنگ نظر

 : گفت عیسر حرفش  دنیشن با

 متبریم تهران میبرگرد .  کرد مرخصت که یدید.  میریم - 

 . خوب دکتر شیپ

 نابه قلب ضربان به یتح.  کردینم فکر زیچ چیه  به ارغوان 

  نظر تحت دی با و بود کننده  ننگرا  یکم دکتر نظر از که سامانش

  نه.  نداشت  تیاهم شیبرا کدام چیه.  گرفتی م قرار  پزشکش

...  بود ده یکش که یدرد یحت نه و روزه  کی یهوش یب نه ،  قلبش
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  فکر  هم ترسش از شده  دیسف  صورت و زوآر ینگران  به لحظه آن

  با نفسش یتنگ کردیم احساس.  بود رفتن فکر به فقط.  کردینم

  دیشا.  شودیم بهتر صدا و سر پر و روح یب مارستانیب آن از فرار

 !  شدیم تر راه  به رو  شهر آن از اش یشگی هم فرار با

 : کرد پاره  را  افکارش آشنا ییصدا  لحظه همان

 .سلم - 

  به را نگاهش اما ارغوان.  گشتند بر صدا سمت به  منوچهر و آرزو

  از یدرست درک هنوز که انگار.  بود دوخته مارستانیب ی پنجره 

 اریجان یپا  تا سر به ینگاه منوچهر. بود نکرده  دایپ اطرافش

 :  گفت و انداخت

 ؟ دییبفرما.  سلم -

 : گرفت منوچهر سمت به را گل سبد اریجان 

  باهاتون.  ایآر ی آقا یکارمندا از یکی.  هستم یمختار اریجان - 

 .. بودم کرده  صحبت تلفن یپا

 : گفت گل سبد به ه اشار با و داد تکان  سر منوچهر
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  تحمل رو گل   پول تونهینم.  ستی ن خوب ادیز  ارغوان حال - 

 . کنه

 :  گفت و دیکش  عقب رو سبد بلفاصله اریجان 

  درستش الن.  ندمشرم.  نبود حواسم.  بود من از اشتباه  -

 .  کنمیم

  گرید بار.  کرد  ستین به سر ییجا را سبد و رفت رونیب اتاق از

  نتوانست آرزو خشم از پر نگاه  ریز بار نیا.  برگشت اتاق به

 : کرد باز حیتوض  به لب خودش و اوردیب طاقت

 اما ارنی ب فیتشر شخصا  خواستنیم خودشون ایآر یآقا - 

 تا اومدم شونیا طرف از من.  اننتهر و ستنی ن نجایا متاسفانه

 .  بشم انهگی خانوم حال یایجو

 : داد جواب منوچهر

 !  ممنون -

  تر بلند.  بود شده  ساکت چقدر.  انداخت ارغوان به ینگاه اریجان

 : گفت

 ؟  دیهست خوب گانهی خانوم -
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 : گفت برسد اریجان گوش به فقط که ییصدا  با بلفاصله آرزو 

 حالش ادیز اتفاق نیهم خاطر  به.  داشت آب از ترس ارغوان - 

 ...  ستین راه  به رو

 :  گفت منوچهر

 لب بره  دینبا  هوا  نیا تو دونهینم.  انگار نداره  عقل  دختر نیا -

 !  ایدر

 : دیکش  هم در ابرو آرزو

 هم آب کنار وقت  چیه ترسش خاطر به.  هیعاقل دختر ارغوان -

 اصل !  داده  ده ی عق رییتغ چطور که نهیا از تعجبم من.  رفتینم

 سابقه.  شنومیم اشتباه  کردم کر ف ایدر  تو افتاده  بهم دیگفت یوقت

 .  بره  آب لب وقت  چی ه نداشته

  اتفاقات از یحرف چیه.  انداخت ارغوان به یگرید نگاه  اریجان

  باز حساب اش  یدار راز یرو توانستیم ؟ بود نزده  آمده  شیپ

  ؟ کند

 . خوبه ونحالش و گذشت ریخ به  شکر رو خدا -

 :  گفت اش زده  غم ی چشمها با آرزو 
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  نفس تونهینم یحساب درست هنوز.  منظمه  نا قلبش تمیر -

 چقدر.  داره  تب و سرماخورده   کمی هوا یسرما  خاطر به . بکشه

 بهش 

  خودمونه گوش ری ز تهران تو وال .  نکن قبول رو کار نیا گفتم

 مردم نجایا می برس تا خدا به.  نجا یا  به برسه چه  می نگران دل بازم

 . فتر دست از ام بچه گفتم. شدم زنده  و

 :  رفت آرزو به یا غره  چشم منوچهر

 ! خانوم بسه -

 به یبیعج  شباهت ارغوان که  بود شده  متوجه تازه  جانیار 

  که آورد ادشی به هم سر پشت یصحبتها نی هم! دارد  مادرش

  دهنده   آزار سکوتش...  حال  اما.  بود زبان نیری ش چقدر دخترک

 ...بود شده 

 : گفت اریجان

 کنم؟ صحبت گانهی خانوم با یخصوص قهی دق چند تونمیم -

 :  گفت عیسر منوچهر

  ؟  یمورد چه در -
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 .   کار مورد در -

 . ستین حرف به یازین.  ده یم استعفا.  تهران گرده یبرم ارغوان -

  هم او که البته.  نزند یحرف خودسرانه منوچهر  تا دی گز لب آرزو 

 وجهه دینبا اما.  شود دور تهران از ارغوان دادی نم تیرضا رگید

 : گفت لحا  همان در.  کردندیم خراب را دخترشان یکار ی

  سوال تا چند من  دکترش شیپ  می بر ایب قهیدق هی جان منوچهر -

 . بشه راحت الم یخ بپرسم دارم

  ؟ یدار یسوال چه گهید.  رفته دکترش تازه  - 

 !  ایب شما -

 : گفت  اریجان به رو بعد

 .  مارو دیببخش لحظه چند - 

 رامآ و بست را اتاق در.  بروند تا ماند منتظر و کرد خم رس اریجان

  سمت به سرش مدت تمام. کرد   حرکت ارغوان تخت سمت به

 اریجان.  بود نگشته بر هم شانی صدا دنیشن با یحت.  بود پنجره 

 نگاه  هیثان ندچ از بعد.  ستادیا مقابلش و کرد سد را نگاهش ریمس
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 از بعد.  نشست اریجان صورت یرو و گرفت جان  ارغوان مات

 :   گفت و دنشان لب یرو یلبخند اریجان مکث یکم

 ؟ یشناخت منو. سلم -

 بود یکاف .  کند  جستجو  ادیز نبود مجبور  شناختنش یبرا 

  به تا اوردیب ادی به را اش مدرسه شاگرد نیتر  کن خرد اعصاب

!   بود ده ی نفهم را بودنش آنجا  ربط اما.  برسد جوانش یعمو

 : آمد حرف به  گرید بار اریجان

 هی اما.  ستین دادن ییآشنا واسه یخوب تی موقع دونمیم - 

  رو بود نشده  حال  تا اما.  شمیم  محسوب فرهان دوست ییجورا

 . مینیبب رو  گهیهمد رو در

 اریجان. شد یعصب فرهان  اسم دنیشن با وضوح به ارغوان 

 :  گفت هبلفاصل

 .  بپرسم رو حالت اومدم فقط.  ومدمین بحث و  دعوا یبرا من -

 !   یدیپرس -

 یراحت آن به نداشت الیخ اما اریجان!  برود توانستیم یعنی نیا

 : گفت و داشت نگه لب یرو را لبخندش.  برود ها
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 ؟ برم یکن سرم به دست یجور هی یخوایم -

  نهیس خس خس یصدا.  دی کش یا مهین و نصفه نفس ارغوان

  محو شیلبها یرو از ندلبخ.   بشنود توانستیم هم اریجان را اش

 : گفت یناراحت با بار نیا و شد

.  ینزد اومده  شی پ اناتیجر از یحرف که کنم تشکر ازت دیبا - 

 .  کنمیم جبران حتما رو لطفت نیا

 :  گفت  ارغوان

 !  نکردم لطف یکس به -

 : داد ادامه و دوخت ار یجان چشم به می مستق را نگاهش

 .  بشن ریگ در  یکس با خوامیمن !  نزدم یحرف خانوادم خاطر به - 

  بخواهد که بود آن از تر ترسناک هانفر  که کرد  اعتراف دلش در

 در که ی سوال تنها!  کند شرور  مرد نیا ریاس  را اش خانواده 

 ینم خاطر به که  بودند یمحو  یآدمها خوردیم چرخ سرش

 مرد آن ای ،  دی کش رونیب آب از را او هک یدست مثل !  آوردشان

 !   بود ده ی د اتاقش در ی داریب و خواب در که یپوش اه یس

 : گفت و داد تکان سر اریجان
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 . ممنون حال هر به - 

 درس آمده  شی پ اتفاقات که کردیم اضافه را نی ا بود بهتر دیشا 

  بر را اطلعاتش از یا کلمه بود کرده  عزم.  بود داده  او به یخوب

  کند عتمادا توانستینم یکس به   بود ده یفهم حداقل! اوردین بانز

 !   دوستش نیتر  کینزد به یحت

  فقط.  بشم مزاحمت  خوامینم.  یکن استراحت ات رمیم گهید من

 .  -خوبه  حالت نمیبب  که بود مهم برام

 اش گرفته یصدا  با ارغوان که برود در سمت به  خواست اریجان

 : کرد زمزمه

 ؟ دش   مونیپش چرا -

  دخترک.  رخاندچ ارغوان سمت به سر.  ستادیا  حرکت از اریجان 

 : گفت  اریجان . بود داده  پنجره  به گری د بار را نگاهش

  ؟ یک - 

  را اسمش نداشت دوست.  داد فشار هم یرو را  شی لبها ارغوان

 : . زد لب.  اوردیب

   ؟ شد مونیپش چرا!  اون -



 

1900 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ارغوان سمت  به رگید یقدم  بود شده  متوجه تازه  که اریجان

 :  گفت و برداشت

 .  دونمینم -

  شیپا و دست مچ دور را طناب  شدن  بسته درد هم  هنوز غوانار 

  اش یقرمز  رد که بود اری آنها با شانس دیشا.  کردیم احساس

  یدردسر ای ندازدیب شک به  را یکس که نبود پررنگ آنقدرها

 : کرد زمزمه ارغوان!  شود  درست شانیبرا

 !  بود مصمم - 

 !یبپرس  خودش از دیبا کنمیم فکر - 

  او سردش یچشمها.  گرداند اری جان سمت به سر هانناگ ارغوان 

 ماندیم یعروسک مثل ؟ بود افتاده  حال نیا به  چرا.  رساندتیم را

  خشم حس جز انگار!  کند اش شوکه  توانستینم زیچ چیه که

 :  نبود وجودش در یگرید زیچ

 ! ببرم گور  هب خودم با سوالمو کنم فکر - 

 و انداخت نییپا را سرش.  بود  گرفته  را دخترک حرف امیپ اریجان

 و برگشتند منوچهر و آرزو دبع یا لحظه. دی کش یقیعم نفس
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 منوچهر ص ی ترخ یکارها انجام از بعد. کرد رفتن عزم اریجان

 :  گفت

 . م یریبگ رو لتیوسا ایو می بر دیبا -

 : زد لب مبهوت و مات ارغوان 

 ! خوامینم کدومو چیه!  نه -

 :  انداخت دخترش به ینگاه جلو ی نهیآ از متعجب منوچهر 

 ... شهینم که ینجوریا -

 :  داد جواب آرزو بزند یگرید حرف بتواند آنکه از قبل

 .  می ریگیم لشویوسا ی جور هی بعدا.  برو ؟ شهینم چرا -

 :  انداخت شده  چیپ پتو ارغوان به ینگاه و  دیچرخ عقب به

 ؟ ستین که سردت -

 :کرد زمزمه ارغوان 

 ! نه-

 .  باش راحت .  میکرد درست که جاتو.  عقب بخواب کمی -



 

1902 
 

 مهرسا .  مسلخ

  اما بخوابد ابد تا داشت دوست.  کردیم ضعف اس احس هم هنوز

 مقابل ییکذا شب آن  اتفاقات تمام بستن چشم بار هر با

 لحظه همان!  کردیم زارشیب خواب  از و گرفتی م جان چشمش

  مادرش کرد باز کامل را شی چشمها.  شد دبلن لشیموبا یصدا

 :  گفت و  دیخچر عقب به

 . هیک نی بب ایب.  داد بهم لتویموبا رفتیم داشت پسره  نیا -

  روشن را اش صفحه.  گرفت آرزو دست از را  لیموبا  ارغوان 

 یب و آمد بند  نفسش!  برد جنون یپا تا را او فرهان نام.  کرد

 .  رفت مغا یپ کردن باز یرو  انگشتش اراده 

 !  نشده  تموم هم با  کارمون هنوز -

.  کرد پرت نیماش کف را آن و  کرد خاموش را لش یموبا  انارغو 

 :  دی چرخ عقب به صدا دنیشن با آرزو

 .  بدمش بهت بذار ؟ افتاد دستت از لتیموبا ؟ شد یچ -

 : کرد زمزمه و بست چشم ارغوان

 ! خوامشینم -
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  فکر اریجان ناگهانی دنآم به ارغوان.  نزد یگر ید حرف آرزو

 با او کردیم  الیخ اگر بود احمقانه !  لشیموبا  رساندن و کردیم

 تا  برساند ارغوان به را لیموبا بود شده  مامور ! دارد  یفرق فرهان

 ! احمق !  بفرستد دیتهد غامیپ سشیرئ

************ 

  به یجواب ارغوان داشت انتظار.  بود لیموبا ی صفحه به نگاهش

  شهو به با !  داشت هوده یب انتظار که انگار اما.  دبده غامشیپ

 میس و ی گوش دنی خر دستور و اورده ین طاقت دخترک آمدن

 مدام سرش  در دخترک یحرفها.  بود داده  عطا  به را کارت

 چطور.  کردیم لشیموبا کردن چک به وادار را  او که دیچرخیم

  اردو هم خودش به انگار که ی شوک و اتفاق آن از بعد توانستیم

 ساده   بود شده 

 

  به شیپا  بود اورده ین طاقت یحت!  شود رد  حرف نیا کنار از

 لشیموبا ی لشه انیم از را اش یقبل  کارت میس و برسد تهران

  باور دیبا دانستینم و ده یرس  دستش به ارغوان غامیپ!  کند دایپ

.  ماندیم احمقانه یباز به هیشب ش نظر از زیچ همه!  نه ای کند
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  دخترک چرا اصل  ؟ افتاد یم  دیبا روز همان  تفاقاتا تمام چرا

 یگناه یب توانست  چقدر ؟ شود چه که بود ستاده یا ؟ نکرد فرار

 !؟  کند ثابت را اش

 با و دی کش صورتش به یدست.  بست  نقش لبش یرو یپوزخند

 : آمد خودش  به اریجان یصدا

 .  گرده  بر کار سر گهید شن ینم یراض ارغوان مادر و پدر -

  تواندینم را ل ی و وارید و در کردی م احساس.  شد بلند جا از نفرها

 : کرد زمزمه.  کند تحمل

 !  جهنم به -

  گرید بار.  زد او به محکم  را اش تنه و شد  رد اریجان کنار از

 :  دیشن را شیصدا

 ؟ همین -

 :  گفت رفتیم  در سمت به که  همانطور فرهان 

 !  تهران گردمیبرم -

  داشت دوست و دیکش هم در ابرو.  شد تمش اریجان یانگشتها

 به یکم  و بدهد تکان را او  دیشا  تا بزند فرهان به ییحرفها
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  و بدوزد هم به لب لحظه آن داد حیترج اما.   کند کرف  دخترک

 !  شود یراه دنبالش

 :  گفت و رفت  شاگرد یصندل سمت  به فرهان

 !  کن  یرانندگ -

  خسته چقدر که دیفهمیم فرهان ی شده  قرمز یچشمها  از اریجان

  در ارغوان که یروز هس نیا تمام در.  است آلود خواب و

 ینگران از.  بود نگذاشته هم یرو  چشم بود یبستر  مارستانیب

 عکس یحت نه و زدیم یحرف نه.  دانستینم گرید زیچ ای بود

 انگار.  دادیم نشان  آورد یم اری جان که ییخبرها مقابل در یالعمل

  از بعد که یزمان تنها.  گذردیم چه افشاطر نبود مهم شی برا که

  حال از خبر  ارغوان قلبی یایاح و دکتر ی باره  ندچ یتلشها

  از بعد!  ندیبب  را دیکش که یراحت  نفس توانستیم داد شمساعد 

  هر و رامش اتفاقات از بعد یحت.  بود شده  سنگ به لی تبد آن

 .  بود فتاده ین حال نیا به  هم بود آمده  سرش بر که آنچه

 اریجان.  دیکشیم انتظار که انگار .  بود لشیموبا به فرهان نگاه 

 نیماش با سرشان پشت هم عطا  و آورد در حرکت به را نیماش
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 یصندل یرو  را لیموبا حرص با فرهان.  افتاد راه  به خودش

 :  آمد حرف به اری جان.  بست پلک و  کرد پرت عقب

  ؟ یکن خرد هم رو یکی  نیا یخوایم -

 :  گفت و گذاشت چشم یرو  را دستش فرهان

 . بده  دستمزدشم.  نباشه یا هفته هی یطرف هی بره  بگو عطا به -

 ..  که گفت خودش.  کنهینم  درست دردسر سمونوا ارغوان - 

 !  بکن گفتم که یکار!  ستین مهم برام -

 به.  داشت نگه یا گوشه را نیماش و دیکش یق یعم نفس جانیار

  فرهان. کند  اجرا را فرهان راتدستو تا رفت عطا نیماش سمت

  افتاده  اتفاق ارغوان و اریجان ن یب که بود یا مکالمه فکر در اما

  فرهان یرفتارها  با هم اریجان.  بپرسد یزیچ  خواستیمن.  بود

 کردیم فکر نیا به اریجان.  اوردین زبان بر یکلم بود داده  حیترج

 او دیشا.  بود کنده  دل ل ی و نیا از دخترک که بهتر همان

  دانستینم.  ودش  راه  به رو حالش یکم  تا کند کمکش توانستیم

  مشیتصم بود  که چه هر اما...  دانستیم مسئول را خودش چرا

 . بود گرفته را
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************************** 

 کردینم باور یحت.  بود برگشته  تهران به که شدیم یا هفته کی

  کی آنکه ه ب برسد چه. بگذارد اش عمه ی خانه به قدم یروز

 و کردندیم یزندگ  اش عمه ی خانه در!  بماند آنجا تمام ی هفته

 و دادیم او را شانیزندگ خرج!   بود شانی پا ریز  اش عمه نیماش

 یزیچ نیا!  است  یقرض شانی زندگ تمام کردیم  احساس ارغوان

 تمام. نداشت رفتن کلنجار ی  حوصله اما دادیم آزارش  که بود

 .  بود کرده  حبس را خودش دشی جد اتاق در  هفته کی نیا

 و نشستیم داشت   قرار پنجره   کنار که یرنگ دی سف شزلون یرو

 . دوختیم اطیح به را نگاهش

  یسع ده یترس آب در افتادن از فقط ارغوان الشیخ به که آرزو

  ارغوان درد.   نبود نیا فقط اما.  ببرد ادی از تا کند  یکار کردیم

 از وحشت با شبها.  ستدانیم آرزو که بود یز یچ آن از شتریب

  ترس از که گذاشتیم دهانش یرو را دستش و دی پریم خواب

 مدت تمام.  نکند ریسراز اتاقش به را خانه یاهال  و نکشد غیج

  وادارش زور به  و شودیم کشی نزد یپوش اه یس شبح  کردیم الیخ

 یا لحظه ست در اما بپرد ایدر به یبلند ی صخره  از تا کندیم
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.  افتد یم و خوردیم سر شی پا دارد را وا با  مقابله قصد که

  ضربان!  اند گذاشته قلبش یرو نیسنگ یا وزنه کردیم احساس

 نهایا.  دادیم دست او به مرگ حال که شدیم تند آنقدر قلبش

 کابوس به ل یتبد  را اش یزندگ قلبش یشکستگ کنار در همه

 به و دیچیم هم  کنار  را شیها ده ید و ها ده یشن تمام!   بود کرده 

  یزندگ به یپ  نی ا از زودتر که بوده  احمق  چقدر کردیم فکر نیا

  و شدیم زهایچ یلیخ جهمتو حال !  بود نبرده  فرهان راز و رمز پر

  رامش قتل در  که بود مطمئن.  دادیم فرهان یگناهکار  به یرا

  آن و بود ده ید  که ییزهایچ با.  باشد گناه  یب فرهان ندارد امکان

 گرید حال  ،  آمد یم خوابش به هم  هنوز که یلعنت یا اسلحه

 اقتیل اصل .  ستین گناه  یب  هم ادیز مرد نیا  که نداشت شک

  ؟ را ماندن زنده  اقتیل ؟ داشت را کردن یزندگ

 اش شده  خشک یلبها نیب از.  خورد اتاقش در به یا تقه

 :  شد ده یشن  بود آشنا نا ی کم هم خودش  یبرا که ییصدا

  ؟ بله -

 سمت به را  لشیموبا.  داشت لب یرو ندلبخ.  شد وارد آرزو

 : گفت و تگرف  ارغوان
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 خوادیم. ه خاموش تیگوش زنهیم زنگ بهت یه.  پرستوئه - 

 . بزنه  حرف باهات

 :   داد جواب ل یموبا به ینگاه  مین بدون ارغوان

 . ندارم زدن حرف ی حوصله الن -

 : کرد زمزمه و دی گز لب آرزو 

 ؟ینزد حرف و زده  زنگ بار چند  یدونیم! زشته -

 زدیم هیتک مبل به که یحال در و بست را شی پلکها ارغوان 

  آرزو ق یعم نفس یصدا بعد هی ثان چند.  گرفت ده ی نشن را حرفش

 :پرستورا با کردنش صحبت یصدا هم  بعد و دیشن را

.  خوابهیم داره .  داره  درد سر کمی ارغوان شرمنده  جان پرستو - 

 ..  بعدا گمیم بهش

  یراحت نفس  ارغوان.  شد قطع  شیصدا و رفت ونریب اتاقش از

  چه سوگل از. نداشت هم  را شیدوستها ی  حوصله.  دیکش

 همان از!  بدهد رو پرستو به  بخواهد حال  که  بود ده ید یریخ

  کل به را لشیموبا بود گرفته را فرهان ییکذا غامیپ که یروز

.  کند روشن را  آن  نداشت الیخ ها حال  حال !  بود  کرده  خاموش
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 به یکار گر ید  نداشت الیخ.  کرد باز را شیپلکها گرید بار

 که یا  لسهخ و آرامش ن یهم.  باشد داشته فرهان یزندگ

 یبرا فعل  بود رشیدرگ

  ستاده ی ا شیبرا زمان کردیم احساس.  کردیم تی کفا اش یزندگ

 انداختند آب به را او ماهان و عطا که یزمان از درست.  است

 و خواهدی م چه دانستینم.  بود ده ش  متوقف شی برا یزندگ

 جهینت کمتر  کردیم فکر هم  چه هر!  کند چه  دیبا دیفهمینم

 .  گرفتیم

 که یلحن نیآرامتر با.  گذاشت اتاقش به قدم   گرید بار زوآر

 :  آمد حرف به توانستیم

 هی.  بزن قدم  اطیح تو کمی برو پاشو.  نینش اتاق نیا تو انقدر -

 . بخوره  ات  کله به ییهوا

 شیپ وضع نی ا از وآرز بود نمانده  یزیچ.  امدین  ارغوان از یجواب

 ند یبب ساکت آنقدر  را ترشدخ نداشت  عادت!  فتدیب هی گر به آمده 
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 او از اش گوشه جگر بود داده  اجازه  که کردیم  لعنت را خودش

 و شاد ارغوان  همان هنوز رفتینم ییجا اگر . ردیبگ فاصله

 !   بود سابق  ی سرزنده 

  ؟ جان مامان صدامو یشنویم...  ارغوان -

 باز لب حال  همان در.  دیچرخ آرزو سمت به ارغوان  یچشمها

 : کرد

 . ندارم هحوصل - 

 همه امشب گفتیم پرستو ؟ ندارم حوصله که یچ یعنی آخه -

 یبر ی خواینم.  جمعن  تونیشگیهم ی کافه تو دوستات

 ؟ ششونیپ

 : گفت کلفه ارغوان

 ! نه-

 هم باز.  گذاشت تنها را ارغوان و زد رونیب اتاق از کلفه آرزو

 .  افتاد هم ی رو ارغوان ی خسته یچشمها و شد  برقرار سکوت

*************** 
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 یمنش زیم مقابل از.  رفتیم راه  محکم و بلند ییقدمها با

 را  نظرش مورد اتاق راه . نکرد شی زدنها صدا به یتوجه  و گذشت

 ره یدستگ حرف ونبد و رفت سمت  همان به بلفاصله.  بود بلد

 قدرت  با را

 مبهوت که همانطور  و آمد بال  اریخشا سر . شد وارد و چرخاند

 یعصبان ی چهره  به  بود داشته نگه شیانگشتها نیب را خودکار

  نداد دست  از را فرصت فرهان.  کردیم نگاه  ره یخ فرهان

  گرفت را راهنشیپ ی قهی و رساند اریخشا به را خودش بلفاصله

 نیهم.  دی کوب صورتش به یمحکم مشت و دیکش بال  را او. 

 . بکشد ادیفر  درد از اریخشا که  بود یکاف

 فرهان یناگهان ورود به اعتراض یجا  به بار نیا یمنش

  که عطا!  نکشد غیج که بود گرفته   دهانش یجلو  را شیدستها

  را در و کرد رونیب را یمنش بود شده  اتاق وارد  فرهان  سر پشت

 .  بست

 :   دیغر اریخشا

  ؟ ی کرد پاره  افسار باز  ؟ مرگته چه -
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  ؟ گذشت خوش بهت فرس -

 ... دو یم کجا از تو -

  خفه را شیصدا  گرید بار و آمد فرود دماغش ی رو یبعد مشت

 : کرد

 ! نکشتمت جا نیهم تا  ببند دهنتو -

 نداشت الیخ هم باز اما بود افتاده  یصندل یرو  درد از اریخشا

 : کند ینینش عقب

 ! من  بعدشم ،  رامش اول!  ستین دی بع یچیه تو از -

  دفاع  خودش از  اریخشا بار نیا و شد ور حمله سمتش به فرهان 

 جلو به یقدم عطا.  دیکوب فرهان  صورت  به یمشت و ردک

 به یکم حال  که فرهان اما.   بدهد اریخشا به ی درس  تا برداشت

  نداشته یکار که گرفت او مقابل را دستش بود شده  پرت عقب

  :زد  پوزخند و کرد ک ی نزد اریخشا به  را خودش.  دباش

 که یشبا  یاون از تر وجود یب کردمیم فکر!  اومد خوشم نه -

 ! یکن دفاع خودت از یبتون

 ؟ یکرد آب ریز زنتو سر که ییتو ای منم وجود یب - 
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.  داد یخال جا  اریخشا و برداشت زیخ سمتش به گرید  بار فرهان

 : گفت حال  همان در.  ماند هوا و نیزم انیم فرهان مشت

!  یکنیم می قا  دختر هی پشت خودتو که یودوج یب تو اتفاقا - 

  تک تک رو در رو نجایا ام یب که دارم وجود رانقد من وگرنه

 !   کنم خرد دهنت  تو دندوناتو

  ؟ یزنیم حرف یچ از -

 هیچ انیجر  میدونیم جفتمون.  کن تموم رو احمقانه یباز نیا -

 ! 

 !   کند رو را خودش دست نداشت الیخ اریخشا

  دار طناب یپا زودتر خوادیم دلم فقط من!  داره ن  وجود یانیجر -

 ! نمتیبب

  دخترا پشت که یوقت تا!  یبر یم گور به خودت با رو آرزو نیا

 !  -ادیم فرود صورتت  تو که ین یبب مشتمو یتونیم فقط یبش میقا

  ؟ رسوندن بهت  غلط اطلعات نکنه نمیبب - 

 !  یشناس یم رو گانهی ارغوان  حتما!  بگو تو.  نمدوینم -
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  کرد احساس اش چانه و دهان در که یدرد اما  دی خند اریخشا

 : گرفت  خود به یدرد  پر حالت صورتش زود یلیخ

  ؟ نه کرد  باز دهنشو وراج یکوچولو دختر بالخره  پس - 

 پخش که دیکوب اریخشا صورت  به یجور را یبعد  مشت فرهان

 : دی غر حرص پر هانفر!  شد نیزم

  صداش یچجور باشه حواست یزنیم حرف موردش در یوقت - 

 ! یکنیم

  حکمش کرده  باز  دهنشو که حال  کردم رفک!  یدار  هواشو خوب

 !   -یکرد عادت  یادیز دیجد کارمند نیا به انگار  اما!  اخراجه

 !  ومده ین تو  به شی فضول -

 از خبر.  ومده ی ن خوشت که نگو ؟ ومدین خوشت انتخابم از -

 !  دارم تونیپنهون یا رابطه

  از شتریب نداشت دوست دییسایم  هم یرو را شی ندانهاد فرهان

 گرید بار!  ردیبگ شی لگدها و مشت فشار ر یز  را اریخشا نیا

 :  دیشن را شیصدا
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 دلت چون یاومد النم!  اومده  خوشت دختره  از  کن اعتراف - 

 ناراحت.  ذهنت تو بشه جاسوس به لیتبد عشقت خواستینم

 ؟  نه یشد

 ؟  یبچش  موکتکا طعم یدار دوست یلیخ -

.  زدم  که! بزنم شتی آت یزد شمیآت که یهمونجور خوادیم دلم -

 ! ؟ نزدم

  از را ارغوانش.  بود شده  آتش ی گلوله مثل  فرهان!   بود زده 

  کردن اعتماد اقتیل نظرش به که یکس تنها.  بود داده  دست

 ی هیسا به.  بود افتاده  ر ی گ برزخ در انگار  هم حال !  داشت

  هفته کی !  ری درگ  احساساتش با و بود اعتماد یب هم خودش

  اش  کلفه نیهم  و نبود اش یزندگ  در خترکد  از یرد که شدیم

 ! کردیم

  کردم تعجب فقط!  ؟ یبزن شی آت منو یبتون که یباش یک سگ -

  یقدم هی یتونست و اومد کارت  به ات نداشته عقل بار هی نکهیا از

 یکرد هم ییکارا  هی!  واقعا  اومد خوشم!  یبردار  تیزندگ تو

  یخواست  ! یکرد  ریگ خودت یواریچارد همون تو الن یول

!   یخوند کور اما یاریب در میزندگ از سر و یکن یتراش مشکل
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  رو دستمو یکس  کردن ریاج با  یراحت نیا به که  ستمین یکس من

 !  یکن

 یآدم من!   میراه ولا تازه !  نباش دواریام خودت به یادیز -

 ! بشم  تهخس ایزود  نیا به که ستمین

 : گفت و زد ی پوزخند فرهان 

!   سوخته گهید.  هیبق یقاط   رفت تم دیجد ی مهره  نیا -

 !   گرفته حرصت نمیهم واسه!   هیخال سرت تو  میدونیم جفتمون

 یسخت به و  گرفت  اتاق وسط زیم به را دستش خندان اریخشا

 : داد جواب ستدیبا صاف کردیم یعس که یحال  در.  شد بلند

 محال نظر به که یزیچ.  فرستادم ات خونه تو تردخ هی من - 

 که نبودم احمق  انقدرم!  تونستم که ینیبیم خب اما.  اومد یم

 برم

 احتمال اما.  یکردیم شک بهش  تر راحت چون مرد هی سراغ

!   ممنوعه لطیف جنس ورود که ییجا بفرستم دختر  هی یدادینم

 اری من با بخت انگار که خونه اون تو کردنش وارد موندیم فقط

 و یبود یراض ارشک از تو هم!   بود بلد کار یاد یز طرف!  بود
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 اشکال به  فقط!   بود سود سر دو ی معامله ینیبیم!  من هم

 داشت   کیکوچ

 !   کنه گل شی وراج تا میموند یم منتظر دیبا که

 اما ،  بود ده ینفهم را اریخشا حرف یمعن درست.  خورد جا فرهان

 اطلعات او از شتریب یکم دی با  هدبد  لو را خودش نداشت الیخ

 :  گفت  و گذاشت کمرش طرف دو را شیدستها.  گرفتیم

  ؟ نه بفهمم رو یچ همه من که یکرد ینم فکرشم -

 ارغوان.  نداشت یتیاهم اریخشا یبرا گرید زی چ چیه که انگار

  نداشت یاز ین و شدیم محسوب سوخته ی مهره  واقعا شی برا

 :  زد پوزخند.  کند پنهان را یزیچ

 من واسه یی کارا چه مدت ن یا تو دیفهم یوقت دختره !  چرا -

 رو یچ همه تهش دونستمی م!  نداشت مرده   هی با یفرق کرده 

 در به ل یو اون از سالم جون دختره   نداشتم انتظار یول ؟یفهمیم

 ! ؟ یکرد لفغ رو ات اسلحه و یشد آدم حال  تا یک از!  ببره 

 یم زبان بر  را زیچ همه باضطرا  و ترس بدون آنقدر اریخشا 

  واقعا دخترک که کردیم دییتا.  بود برده  ماتش فرهان که آورد
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...  شیها  هی گر ،  شیصدا ،  ارغوان یحرفها ؟ نبوده  جاسوس

  نداشت  الیخ اما! بکوبد وار ید به را سرش بود نمانده  یزیچ

 ! بدهد  وا اریخشا یجلو

  بودم گفته بهش من!  یکرد خراب  منم کار یحت تو یندویم -

 من یحرفا به یزد گند حال  اما.  ذاره ینم ات زنده  بفهمه فرهان

 !   بمون تیشگی هم رفتار رو و  باش مرد کمی! 

 بار و دیکوب اریخشا چشم به یمحکم مشت  طاقت یب فرهان

  شد  رد جانش  مهین بدن یرو از بایتقر.  کرد نشیزم پخش گرید

 در مقابل ار یخشا یکارمندها از ینفر چند. زد رونیب اتاق از و

 همراه  شان کنجکاو یاه نگاه   به توجه یب فرهان.  بودند ستاده یا

 . زد رونیب آنجا از عطا با

  بود داده  هشدار یحت اریخشا!  بود  آمده  سراغش  به یبد درد سر

 ل یو در هم باز ارغوان چرا اما کشدیم را دخترک فرهان که

  ده یرس جنون  به فرهان! ؟ بود  وانهید ؟ نداشت عقل ! ؟ بود مانده 

 !  بود

 به را زمان و  نیزم خواستیم دلش.  کند یرانندگ عطا داد اجازه 

...  دیشا تا اردیب خودش سر به ییبل  داشت دوست!  زدی بر هم
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 مقابل از بسته پا و دست ارغوان ریتصو  لحظه کی  یبرا دیشا

  آرامش با یا  قهیدق یبرا تواندب دیشا تا...  شود محو شیچشمها

!  نکند وانهید را او وجدان  عذاب تا!  ذاردبگ هم یرو چشم

.  کردینم نگاهش  عطا!  دیکوب  نیماش در به کم مح را مشتش

!   داشت هم حق !  نداشت یتازگ  شیبرا یآن جنون نیا که انگار

 ! بود یوانگ ید و جنون بود ده ید  فرهان از چه هر مدت نیا

**************** 

  در که شدیم یتساع مین و  انداخته شانه یرو  را بافتش شال

 سالن ی پنجره  پشت از را آرزو نگران نگاه .  زدیم قدم اطیح

 و  دیدیم

 یها نگاه  نیا از قتایحق اما.  اوردین خودش یرو به کردیم یسع

  یکار دیبا که زدیم بینه  خودش به.  بود شده  خسته دلسوزانه

  به را آن بار هر اما.  ردیبگ اش یندگز یبرا یم یتصم دیبا.  کند

 کی یها یصندل از یکی یرو!  کردیم موکول یگرید وقت

 و برگ یب یدرختها به را نگاهش و نشست اط یح دیسف دست

 زمستان نیا چرا .  بود شده  غمزده  هم اطیح یفضا.  دوخت بار

  بند بند که انگار!  آمد ینم سر سرما  نیا چرا ؟ شدینم تمام یلعنت
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  بهار شکا!  شدی نم گرم و بسته خی ییکذا روز همان   از وجودش

  دایپ دیام دیشا تا.  شود  گل پر باغچه و شوند سبز درختها.  دیایب

 !  شود گرم گرید بار است ممکن  هم اش بسته خی وجود کند

  ؟ نمیبش منم هست اجازه  -

  را نفر کی نیهم.  چرخاند سمتش به سر امیپ  یصدا دنیشن با

  جمع را خودش یکم و داد تکان سر!  داشت کم اش یزندگ در

 ارغوان به را نگاهش  و نشست یصندل یرو هم امیپ. کرد رجو و

 :  داد

  ؟ بود یک ادتهی دمت ید  خونه نیا  تو که یاول بار -

  نشستیم آنجا فقط  کاش.  نداشت زدن حرف ی  حوصله ارغوان

 منتظر آنکه بدون امیپ.  گرفت ینم زدن حرف به میتصم و

 :  گفت  اندبم جوابش

 دونمینم.  یبزن  حرف امانمم با یبود اومده  که یروز همون -

 و یرفت تو!  ی دیتوپ بهم یدید  منو تا  که بود گذشته نتونیب یچ

 رک انقدر بشه دایپ یکس کردمینم فکر.  زد خشکم جام سر من

 !  ره یبگ حالمو راحت و
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 عمه ی خانه به  که یمدت نیا در .  زد ارغوان صورت به یلبخند

 عمه نه.  کردیم راربرق ارتباط خانه یاهال با کمتر بود آمده  اش

  خواست به  هم خانه ی دمهخ یحت!  را امیپ نه  و دیدیم را اش

 گردن  به اتاق نظافت ی فهیوظ و  گذاشتندینم اتاقش به قدم آرزو

  اش یریگ  کناره  از حجم نیا با دیفهمینم حال !   بود آرزو خود

 حرف او با راحت  آنقدر که بود ده دا اجازه  خودش به امیپ چطور

 یروزها ن یمنفورتر از یکی  شی برا که یروز از هم آن.  بزند

 :  داد جواب و شد تند لحنش وجود نی ا  با!  دبو عمرش

 در یعنی.  بده  بهم صدقه که داد شنهادیپ بهم عمه روز اون -

 ده یناد رو یپدر اموال ی  هیبق و خونه نیا از پدرم حق  واقع

  عمه یبرا  که بابا یبده پرداخت با دادیم شنهادیپ و بود گرفته

 ! هکن  خودش ونیمد  عمر آخر تا مارو  بود زیناچ یادیز

  و شود یعصبان داشت انتظار.  دوخت امیپ به میمستق  را نگاهش 

!   داشت کردن دعوا به یبیعج لیم چرا دیفهمی نم.  بکشد ادیفر

  با افکارش لفخ بر اما.  برود در کوره  از امیپ که  بود شی خدا از

 :  گفت یآرام یصدا
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 واقع در. کنمینم دییتا رو مامان یحرفا و کارا از یلیخ من -

 ازت اون یجا به تونمیم.  دارم مشکل باهاشون ینوع به ممخود

  ؟ یکنیم قبول.  کنم یعذرخواه

 ارغوان توانستیم الشیخ به یلعنت! ؟ آرام و خونسرد آنقدر پسر

 : گفت حال همان در و شد دبلن جا از ؟ بدهد بیفر را

 !  کنمیم فکر موردش در -

 :  دیشن را  شیصدا که ردیبگ فاصله امیپ از خواست

  ؟  بشم ده ی بخش زودتر که بدم انجام هست یکار -

 گرید بار داشتیم بر قدم خانه در سمت به که یحال در ارغوان

 :  گفت

 ! کنمیم فکر اونم مورد در -

  فکر  خودش با.  رفت خانه سمت به و گذاشت سر  پشت را امیپ 

  به نسبت یحس چه بود اش یزندگ  در هنوز انفره اگر که کرد

 گشتیم ذهنش از یگاه خاطراتشان هم هنوز!  کردیم دایپ امیپ

 گرفتیم را افکارش جولن یجلو  بزنگاه  سر لحظه همان اما... 
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  دنشید با آرزو!  کند فکر او به گرید خواستینم دلش چیه. 

 :دآم  جلو عیسر

 . نهیشوم یجلو نیبش ایب سردته اگه -

 .  بال  برم خوامیم.  خوبم - 

 . ن یبش شمونیپ کمی.  ونریب یاومد اتاقت از تازه  -

 و برود بال  ها  پله از زودتر داشت  دوست.  بود کلفه ارغوان 

 دادینم اجازه  هم آرزو نگاه  اما. کند حبس اتاق  در  را خودش

  و رفتن نیب که  حال همان در.  دهد انجام را خواهدیم که یکار

  یرو اسم دنید با.  خورد  زنگ آرزو لی موبا ودب مردد نرفتن

 : گفت و فرستاد رونیب  را نفسش صفحه

 !  زنهیم زنگ  من به یه پرستو ؟ ینکرد روشن لتویموبا  هنوز -

 : گفت  بلفاصله باشد کرده  دایپ یا بهانه که انگار ارغوان 

 . کنم  روشنش رمیم -

  ارغوان.  داد را  پرستو زنگ جواب لحظه همان چون  دی ننش آرزو 

  دایپ فرار یبرا یتیموقع که کرد شکر خدارا و رفت بال  را ها پله

  که رفتیم کلنجار خودش با رساند اتاق به را خودش. است کرده 
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  از رونیب اتفاقات و اهویه از یمدت !  نه ای کند روشن را  لشیموبا

 نیا با.  بود کرده  آرامتر را اش یزندگ نیهم و  بود خبر یب خانه

  حداقل.  شود  روشن لشیموبا ستین بد کردیم ساحسا  وجود

  نیا اش یزندگ وضع رییتغ یبرا  قدم نیاول عنوان  هب توانستیم

 ! دهد انجام را کار

.  دیکش رونیب را آن و رفت  تختش کنار زیم ی کشو سمت به 

  کرده  شخو  جا آنجا،  بود آمده  تهران به که ی روز از لشیموبا

  و کند گرد عقب گرفت میتصم  و انداخت آن  به ینگاه!  بود

 یرو و کرد مکث یکم بار ن یا اما برگرداندش کشو به دوباره 

  فراتر پا یکم  اتاقش خلوت  از گرفت میتصم.  نشست تخت

 نفس شد روشن نگاهش مقابل که لیموبا ی صفحه.  بگذارد

 یرو غامیپ زا یموج بلفاصله.  فرستاد رونیب را اش شده  حبس

 چند.  بود مژگان و پرستو یراب  شان اکثر.  بست نقش  لشیموبا

.  داشت ناشناس یا شماره  از هم غامیپ دو.  ایدر  از هم ییتا

 : کرد  بازشان بلفاصله

   ؟ میبزن حرف کمی میتونیم.  ارمیجان.  سلم -

 : خواند را یبعد غامیپ



 

1926 
 

 مهرسا .  مسلخ

  شمیم خوشحال ینشد متنفر هنوز  ازم اگه...  دارم یشنهادیپ هی

 . -میکن صحبت

  خاموش را  لشیموبا گرید بار داشت قصد غامهایپ به توجه یب 

.   بست نقش صفحه یرو اریجان ی شماره  فاصله بل  که کند

  مردد دستش.  کند روشن را  لشیموبا  ارغوان بود منتظر انگار

  داشت دوست! ؟ دادیم جواب د یبا.  بود مانده  آسمان و نیزم نیب

  دارد ربط فرهان به میمستق ریغ ای میمستق هک یزیچ هر از

  فکر  ارغوان که بود یزیچ آن از  تر سمج اریجان اما.  ردیبگ فاصله

 :  داد جواب را تماس.  کردیم

 الو؟ -

 !  سلم ؟ یخودت.  ارغوان ؟ الو -

 مانیپش تماسش  به دادن جواب  یبرا لحظه همان  از ارغوان

 : کرد  زمزمه.  بود شده 

 ! سلم -
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  ازت مه یا گهید ی شماره .  بودم نگرانت یلیخ ؟ یخوب -

 رو لتیموبا که شکر خدارو. رمیبگ تماس باهات  که نداشتم

 ! یکرد روشن

!   نزند پوزخند حرف نیا به که رفتیم کلنجار خودش  با ارغوان

 آن ؟ چه رفتیم فرو آب  در که لحظه آن ؟ بود شده  نگران

  را نفسش آب  که یا لحظه  همان ؟ بود شده   نگران هم لحظه

 ...بود گرفته

 ؟  امرتون -

 ی دوستانه انسان یحرفها به یجواب نداد زحمت خودش هب یحت

 !  نبود  وارد او مثل.  کند یباز  نقش توانستینم!  بدهد نیارجا

  فقط.  بشم  مزاحمت خواممینم.  کنم تتیاذ ندارم قصد من - 

 باهات خوامیم.  مینیبب ییجا هی رو گهیهمد یبد اجازه  اگه

 ... حص

 !د یرینگ استم گهی د شمیم ممنون.  نمونده  یحرف -

  حداقل.  بود  شده  بهتر حالش.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا 

  اعصاب یلعنت دوست آن احتمال  و اریجان به قاطعانه  جواب نیا
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.  دیایب کوتاه  مقابلشان در ندارد الیخ که فهماندیم کنش خرد

  دوست کرد  احساس بود گذشته که یروز چند خلف بر بار نیا

  داشت نگه اسمش یرو را دستش.  نودبش را پرستو یصدا دارد

 و بد یصدا بلفاصله. نشد یطولن ادیز ارشانتظ.  ماند منتظر و

 راه یب

 

  یبرا دلش چقدر که دیفهمیم حال  ارغوان.  دی شن را گفتنش

 او به  گل سو مورد در اول از که پرستو.  شده  تنگ دوستانش

 رانهکورکو ی اعتماد که بود خودش  از حماقت!   بود داده  هشدار

 !  داشت

  دانستینم بود شتهگذ   دوستش بر که آنچه از یاد یز  زیچ پرستو 

 یبرا و داشت آرزو که بود یناقص  اطلعات بود ده یفهم چه هر. 

  آرزو از تر کنجکاو یکم پرستو اما.  بود کرده  ف یتعر هم  پرستو

 :  دی پرس.  بود

 شینیبیم ؟ زنهیم زنگ بهت هنوز ؟ شد یچ فرهان با رابطت -

  ؟
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  در وابر بلفاصله.  بود گذاشته ضعفش نقطه یرو  دست که نگارا

 : گفت  و دیکش هم

 ؟  پرستو یندار یکار -

 ؟ زدم  یبد حرف -

 : بود خورده  جا خبر یب جا  همه  از پرستو 

 کنم  استراحت کمی خوامیم -

 :  گفت  عوض در. برد ادی از را سوالش

  برات دلم.  نمتیبب روز هی ایب.  خدا تورو نکن خاموش تویگوش -

 . شده  تنگ

 : کرد زمزمه تنها  ارغوان

 .  باشه -

 از پرستو!   دارد هیگر به لی م کرد احساس شد قطع که تماس

 بنا یاعتماد یب ی هیپا بر که یزیچ ؟ زدیم حرف  رابطه کدام

  نفرها مقابل که نیهم کردیم الیخ احمقانه ارغوان  ؟ بود شده 

 کجا از!  ستیکاف کند فیتعر شیبرا را قتیحق  تمام و ستدیبا

  بود اعتماد یب  هم خودش ی ه یسا به مرد نیا که  دانستیم دیبا
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  بود اریجان طرف از.  بست نقش لشیموبا یرو یغامیپ گرید بار ؟

 : خواند را غامیپ. 

 .  دارم برات یخوب شنهادیپ.  نمتی بب بار هی فقط - 

. گذاشت زیم  یرو را لیموبا بود  خوانده  که یغام یپ به توجه یب

 !  نداشت خانه از  رفتن رونیب یبرا  یمیتصم فعل 

*************** 

  که شدیم یا هفته دو بایتقر.   بود گذشته هم گرید ی هفته کی

  پرستو.  شدیم  محدود اطیح در  زدن قدم به رفتنش رونیب تمام

 در.  کردیم فتنر  رونیب به اصرار مژگان و زدیم  زنگ او به شتریب

.  بکشد رونیب خانه از را ارغوان تا شد موفق  پرستو  هم تینها

  میتصم هم  پرستو!  رودینم یعل ی کافه بود  گفته  که چند هر

 البته.  ردیبگ شان خانه در یا دخترانه کوچک یمهمان بود گرفته

  دنید با سه هر.  بودند ایدر  و مژگان و ارغوان مهمانانش تنها

 صورتش رنگ.  خوردند جا بود  شده  قبل از رترلغ که ارغوان

  بود کرده ن شانه را شی موها آنقدر و دیرسیم نظر به ده یپر کامل 

  اوردین طاقت تینها در پرستو.  بود خورده  گره   آن از یبخش که

 : گفت و
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 خجالت ؟  یکرد درست خودت واسه هیوضع و سر چه نیا - 

 !   ایب خودت به کمی بکش

 : کرد هزمزم و دی گز لب ایدر

 ! نگو یچیه -

 کباب ارغوان یبرا دلش.  بماند ساکت نداشت الیخ اما پرستو

 سوزاندیم دل  شی برا آنطور و آمده  سرش بر هچ دانستی نم!  بود

 ! بفهمد که  یروز به یوا

!  کرده  یزامب هی شب خودشو دختره ! ؟ نگو یچیه رو یچ یچ -

  قد مین و قد ی بچه تا ده  انگار ؟ ینکرد شونه  ساله چند موهاتو

 ! یبکش  روت و سر به یدست  هی یندار وقت سرت ختنیر

 :  داد ادامه مژگان

 ؟ ینکرد  درستش وقته چند!  شده  بد موهاتم رنگ - 

 : داد جواب ارغوان 

 !  ستین مهم برام - 

 خودمونو  یجلو  دیبا متینیبیم که ما وال  ستی ن مهم تو یبرا -
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 !  می ارین بال  معدمونو اتیمحتو وقت هی که میریبگ

 :   دیخند مژگان

 ات افهیق به یدست هی خب یول!  ستین حدم اون در گهید -

 ! داره   ثواب یبکش

 بلند نیآست  با و گرفت آنها از را نگاهش حوصله یب ارغوان 

 :  کرد مژگان به رو  پرستو لحظه همان. کرد یباز ورشیپول

 ی افهیق شگاه یآرا  مشیببر نوی ا کن روشن نتویماش  برو مژگان -

 !   میکن درست  رو اش زده  ماتم

 !  خوامینم -

 : گفت ایرد.   دندی شنینم دخترها که انگار اما بود ارغوان یصدا 

 . بزنه یفانتز رنگ به نشم ییپا.  کنه یا قهوه   موهاشو - 

 :  گفت متفکر پرستو

 .  بهتره  رونیب ادیب یفانتز یحالتا ن یا از کمی!  نه -

 : گفت مژگان
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  بهش بذاره  ره یت رنگ به و کنه کوتاه  موهاشو کمی گمیم من -

 .ادیم

 یهمگ ،  ارغوان یمخالفتها گرفتن ده ینشن و شانیصحبتها نیب 

 راتییتغ که یزمان تا.  شدند  مژگان نیماش سوار آماده  و حاضر

  سرش از دست نکردند اعمال دخترک یرو  را دلخواهشان

 .  برنداشتند

  تر کوتاه  یکم  هم  شیموها و زی تم ارغوان یابروها  بعد یساعت

 رنگ و موها روشن تیل یها زا یخبر.  بود شده  قبل حالت از

 سبز 

 و شده  دست  کی مشکی شیموها حال .  نبود نشییپا فانتزی

.  دادیم نشان قبل از کمتر را  سالش و سن یزمان  هر از شتریب

 دوست تیعصبان و حرص زور از ارغوان شد تمام کارشان یوقت

 در را خانه ریمس بعد ساعت کی !  بکند را پرستو ی کله داشت

.  نداشت رفتن خانه ی حوصله حال  چرا دروغ.  گرفتند شیپ

  کنار را یخوب یروزها با قبل   چقدر که بود آمده  ادشی به انگار

  یقرارها ن یهم دلتنگ وجودش از یبخش.  گذرانده یم دخترها

  ابانیخ سر داد حیترج افکار نیا تمام با.  بود شده  شان دخترانه
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  حالش و حس رفتیم راه  یکم اگر.  شود اده یپ شان خانه یاصل

 نگه را نیماش بود ارغوان نظر مد که ییجا مژگان.  شدیم بهتر

 بر آرام را ش ی قدمها.  خودش و بود مانده  ارغوان حال .  داشت

.  برسد خانه به ها یزود نیا به نداشت الیخ که انگار.  داشتیم

 : دیرس گوشش به ییآشنا یصدا  لحظه همان

 !  سلم -

  کار به را مغزش تا دیکش طول  یکم.  شد خشک  شی جا سر

  را سرش!  کند دایپ آنجا و لحظه آن به را صدا  نیا ربط و فتدیب

  نفس دنشید  با.  گرداند صدا سمت به ممکن حالت  نیآرامتر با

 به.  افتاد ریاخ یروزها نیا درد ادی به.  شد حبس اش نهیس در

 بار ؟ داشت خبر نهایا از اصل ....  دیتپیم یسخت به که یقلب ادی

 :  دیشن  را شی صدا گرید

 !  شو سوار -

 خسته و قرمز یچشمها از نگاه  ارغوان.  دادیم  دستور هم هنوز

 کم کم و داد یتکان شی پاها به  که شد چه دینفهم.  گرفت او ی

  یصدا!  نبود دنی دو به شباهت یب که شد ادیز آنقدر   سرعت نیا

 :  دیشن گرید بار را فرهان
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 !   ارغوان -

  دست بدهد اجازه  نداشت الیخ.  دیدو باد ثلم دخترک بار نیا

  کار کردن تمام یبرا معلوم  کجا از اصل !  برسد او به فرهان

  تمام هم با کارشان بود گفته خودش ؟ باشد امده ین تمامش مهین

  بار نداشت الیخ فقط!  بترسد جانش از نکهی ا نه!  است نشده 

 او با گرید

  دیشا!   بشنود را شیصدا کهنیا ای ،  ندیبب را او ای  ،  شود کلم هم

 ! است متنفر مرد نی ا از که دیبگو توانستیم بهتر

 داشت نگه ارغوان از جلوتر را  آن و داد نشیماش به یگاز  فرهان

 زنگ یرو انگشت بلفاصله بود  ده یرس خانه به که دخترک اما. 

 خانه سمت به فرهان.  شد باز هم از نشده  هیثان به در.  گذاشت

  در بستن حال در ارغوان که  یا لحظه درست اما برداشت قدم

  ارغوان!  دی کوب شده  بسته در یرو  محکم را شتشم.  دیرس بود

  ،  بود شده  وانهید که یانگار قلبش.  دیپر جا  از بایتقر و دیشن

 امکان انگار  که دیکوبیم اش نه یس ی قفسه به  را خودش یجور

 !  بپرد رونیب بدنش از هلحظ هر داشت
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  صدا به لشیموبا رفته فرهان کردیم الیخ که یا لحظه همان

  به که نگاهش.  بود گذاشته قلبش یرو را  دستش.  آمد در

  ریتصو هم هنوز. شد شتریب  اضطرابش افتاد ل یموبا ی صفحه

.  شدینم دور شیچشمها  مقابل از فرهان ن یخشمگ صورت

 لحظه هر ارغوان و بود تهگذاش اش یشانیپ یرو  که یا اسلحه

  کاش که برسد انیپا به اش  یزندگ گلوله  کی با بود منتظر

  از بارها!  انداخت ینم ایدر به را او و بود رده ک  را کار نیهم

 او  با ایدر به نسبت ترسش

 ! ؟ باشد  رحم یب آنقدر توانستیم چطور.  بود زده  حرف

 الشیخ.  گرفت فاصله در از و  کرد رد توجه یب  را فرهان تماس

 با را اش فاصله چقدر هر!   بود امان در کامل   که بود راحت

  بود منتظر!  شدیم بهتر حالش مطمئنا کردیم شتری ب فرهان

 الیخ که انگار اما.  بدهد غامیپ یحت ای بزند زنگ هم  باز فرهان

 یا اندازه  و  حد در را ارغوان لبد ،  بود مشخص!  داشت یواه

  هم هنوز!  کند زدن حرف به صرارا نیا از شتریب که دیدینم

 از که شد چه اصل  ؟ است  جاسوس ارغوان ردکیم الیخ

  جرات یکس خواست ینم او اگر مطمئنا ؟ شد منصرف مشیتصم
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!   بدهد نجات  را ارغوان و بزند یحرف مشیتصم یرو کردینم

  یشیپر روان ینوع از هم دیشا !  گشتیبرم او  به زی چ همه پس

 یروشها با تا بود داده  نجات را غوانار الشی خ به!  بردیم رنج

 ! ؟ بدهد عذاب را او یرگید

  فکر فرهان به  چرا!   کند شیرها  افکار نیا تا داد تکان را سرش

  افکارش و یزندگ به را او گرید  بار که داشت یلیدل چه! ؟ کردیم

  خودش با شب هر را نیا.  بود شده  تمام زیچ  همه ؟ بدهد راه 

  علقه آوار  ریز  هنوز وجودش از یبخش انگار اما.  کردیم تکرار

 !  بود مانده  شده  نفرت به لی تبد هک یا

 :  نشاند لب یرو یلبخند دنشی د با آرزو

  موهات نم یبب بردار رو شالت.  یشد خوشگل چه!  به به -

 .  شده  یچجور

  گرفته آرام یکم قلبش.  برداشت سر یرو از را شالش  ارغوان

 یا تازه  جان که انگار نفرها  به اش یمحل یب فکر از.  بود

 : کرد پرت را  حواسش آرزو یصدا !  بود گرفته

  ؟ یکن یمشک موهاتو بود تخود فکر.  ادیم بهت چقدر -
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 . گفت  پرستو -

 .  نکنه درد دستش -

 خوش جا دستش  در که ییچا وانیل با امیپ دار و ری گ نیهم در

 . داد وارید  به را اش هیتک و شد اضافه جمعشان به  بود کرده 

 : گفت و نشاند لبش ی  گوشه یلبخند

 . مبارکه.  ادیم بهت درچق -

 : ردک زمزمه و دی دزد  نگاه  ارغوان

 .  ممنون -

 :  آمد  حرف به آرزو

  کسل آدمو  ینینش خونه وال .  رونیب بزن خونه از شتریب -

 . کنهیم

 : گفت و کرد مزه  مزه  اش ییچا از یکم امیپ

  اتریت ای نمایس  یگاه  هم اب می تونیم یباش داشته دوست اگه - 

 م یبر

 : شد خوشحال آرزو.  دوخت امیپ صورت به را  نگاهش ارغوان 
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 .  نرفته نمایس وقته یلیخ ارغوان!  نه که چرا!  ره آ - 

 :  داد ادامه حال همان در.  گرفتینم ارغوان از را نگاهش امیپ 

 . باشه داشته  دوست خودش اگه البته -

.  بود کرده  سرحالش یحساب امروز  حیتفر. کردینم یفرق  شیبرا 

 شانه ؟ زدیم رونیب خانه از امی پ با یگاه اگر داشت یلاشکا چه

 : کرد زمزمه و انداخت بال 

 !  باشه - 

.  کردیم  شکر خدارا دل در آرزو.  شد تر ق یعم امیپ لبخند 

  را آمده  شی پ اتفاقات تمام کش  دختر روزها ن یهم  بود دواریام

 ! شود  اش یواقع دخو دوباره  و کند فراموش

.  رساند اتاق به را خودش و رفت بال  ها  پله از ارغوان 

 به که کردیم  مقابله خودش با.  دی کش رونیب تن از را شیلباسها

 یک سر آمد ینم  بدش وجودش از یبخش اما.  نرود  پنجره  سمت

 و  بکشد رونیب

 !   شود مطمئن فرهان  ماندن ای رفتن از



 

1940 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یرو یناگهان داری د نیا به توجه یب و دی کش هم  در را شی ابروها

 او به چون!  بشمرد را راتشیی تغ نداشت الیخ.  شستن  تختش

  فکر قرمزش یچشمها به نداشت دوست یحت!   شدی نم طمربو

 و کردیم اثر کار نیا الشیخ به.  داد تکان محکم را سرش!  کند

 !  شد یم پاک ذهنش از فرهان با اش یناگهان دارید

  نیکوچکتر با  روزها نیا.  پراند جا از را او لشی موبا زنگ یصدا

  اصل به که کردیم چه هر.  افتاد یم جانش به دلهره  ییصدا

  سرش در نشده   حل اتفاقات ی لیخ هنوز.  شدینم  برگردد خودش

 !  رفتیم رژه 

 :  دیغر کلفه و فرستاد رون ی ب را نفسش ار یجان نام دنید با

 !  دارنیبرنم سرم از دست چرا -

 که ارانگ اما چرا دینفهم.  داد  جواب لشیم فخل  بر را تماس

 یکج هاند فرهان  به داشت الیخ کار نیا با وجودش از یبخش

 !   هرگز را او زنگ جواب اما داد یم را اریجان جواب مطمئنا!  کند

  الو؟ -
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  دلت دونمیم.  شمیم مزاحمت یه من دی ببخش.  ارغوان سلم -

 باز تو دست  به فقط مشکلم خب  اما!  نباشه تنم به سر خوادیم

 . شهیم

 : کرد زمزمه ارغوان.  بود زده   حرف نفس کی 

 ؟ یمشکل چه.  سلم - 

 .  بود خوب نظرش به هم جا نی هم تا.  دیکش یراحت  نفس جانیار

 شکر یجا  خودش بود نکرده  قطع را تماس  که نیهم حداقل

 !  داشت

  رونیب ساعت  مین ی اندازه  به تونمیم.  گفت تلفن یپا شهینم -

 ؟ نمتیبب

 و او به دوباره  اعتماد.  برود ییجا او با نداشت الیخ ارغوان

 که یآرام یصدا  با و شد باز هم  از شیلبها!  بود احمقانه فرهان

 :  گفت نداشت  می قد  شور و شر دخترک  آن به یشباهت  روزها نیا

  نیهم یخوایم اگه...  ممم..  باشم داشته وقت کنمینم فکر -

 ..بگو الن

 :  گفت تمام یخونسرد  با جانیار
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 ؟ یکرد  دای پ دیجد کار -

 !؟ کار -

 . گمیم اون یبرا.  یکنینم وقت یگیم - 

 ..  گردمیم دنبالش دارم خب...  آها - 

  به روزها  نیا یحت!  دیگوی م دروغ چرا دانستینم هم خودش

 زدن گشت به  روزش تمام!  کردینم فکر هم کردن کار هیثان کی

  حوصله سر که هم یگاه.  گذشتیم امیپ با صحبت و اطیح در

 : زد  هم به را افکارش اریجان.  خواندیم کتاب یکم بود

 .  بزنم حرف باهات  خواستمیم نی هم مورد در - 

 :  رفت هم در  ارغوان یابروها

 ... من اریجان نیبب -

 کن باور اما.......  یدار هم حق .  یندار اعتماد بهم دونمیم -

 شهیم.  گمیم  یجد نویا.  شهیم حل تو دست به فقط من مشکل

 مورد در موضوع ؟ نمتیبب که یبد وقت بهم قه یدق تسیب فقط

 !   ستسایمل
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.  کرد جلب را توجهش کن  خرد اعصاب کوچک یسایمل اسم

  توانستینم ارغوان هم باز بود ساز  دردسر که چقدرم هر بچه نیا

 اجازه  اریجان به مکث همان و کرد یمکث.  بگذرد کنارش از ساده 

 : داد یشرویپ یا

 ؟ هوم ؟ میبزن  حرف شهیم -

  از و بود شده   کنجکاو یطرف از.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 اش کننده  ناراحت سرگذشت و سایمل حال به دلش  گرید طرف

 : آمد حرف به و کرد تر زبان با را شیلبها. سوختیم

 . باشه -

 : شد  خوشحال اریجان

  ؟ خوبه. دنبالت امیم  ۵ ساعت فردا.   ممنونتم واقعا - 

.  امینم هم عصر.  بفرست برام رو آدرس فقط!  امیم خودم من -

 !  صبح

  ترس که انگار.  بماند رونی ب هوا یکیتار از  بعد نداشت الیخ

  اریجان!  بود یکیتار آن و بود شده   اضافه شیترسها  به یدیجد

 :  گفت عیسر



 

1944 
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 . من دفتر ایب صبح.  باشه -

 :  ردک مخالفت  گرید بار

 ! میبذار قرار کافه هی -

 مخالفتها نیا تمام  دانستیم خوب.  کرد سکوت  هیثان چند اریجان

 :  گفت و کرد  رها را نفسش!  فرهان  از امان!  خوردیم آب کجا از

 . فرستمیم یبرا رو کافه آدرس.  باشه -

 .  باشه -

 اریجان درخواست به چرا دانستینم  هم هنوز. کرد قطع را تماس

 بود بیعج.  اختاند لشیموبا به ینگاه!  بود داده  ثبتم جواب

  رفتن از قبل داشت ارانتظ.  بود نشده  فرهان از یخبر گرید که

 تمام انگار اما.  دیبگو یراهیب و بد ای بزند یادیفر حداقل

 !  شد ده ی کوب در به  که بود یمشت همان حرصش

***************** 

 : انداخت بال  ابرو دنشید با امیپ

 ؟ یریم ییاج -



 

1945 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ یدار لزم یزیچ.  آره  - 

 می بر هم با عصر امروز کردمیم فکر داشتم راستش...  نه - 

 ؟  خونه یبرگرد عصر تا یکنیم فکر ؟ هیچ نظرت. نمایس

  نشان را ۱۱  عدد.انداخت لشیموبا ساعت به ینگاه ارغوان 

 .  دادیم

 . باشم داشته کار ساعت کی  از شتری ب کنمینم فکر -

 می بر هم با و دنبالت امیب ۱ یحدودا  من که هیچ تنظر  پس -

 . نمایس می بر  میتونیم بعدشم ؟ می بخور ناهار

. نداشت را خانه از ماندن رونیب همه آن ی حوصله اصل  ارغوان 

  را قرارش که بود کرده  یراض  زور به را خودش  هم جا نیهم تا

  ریز زا تا گشتیم بهانه دنبال  که یا لحظه! نزند هم به اریجان با

 : دیشن را آرزو یصدا کند یالخ شانه امیپ با   رفتن رونیب بار

  یحساب رو خونه کل قراره  امروز.  خوبه هم یلیخ.  نه که چرا - 

  الیخ با هم ما.  بهتره  دینباش پا و دست تو اصل .  میکن زیتم

 . میدیم انجام رو کارا راحت

 :  تگف گر ید بار و دوخت  ارغوان به را منتظرش نگاه  امیپ 



 

1946 
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 ؟ موافقى -

 روزه  دو ی عمه پسر دیبا چرا.  کردینم درک را امیپ اصل  ارغوان

 توانستینم یحت ؟ کند اصرار او با رفتن نمایس  یراب  آنقدر اش

  را نفسش!  باشد آمده  خوشش او از درصد ک ی  بدهد احتمال

  میتصم او  یجا به گرید بار  آرزو نکهیا از قبل و فرستاد رونیب

 : گفت ردیبگ

 .  گهید وقت هی یبرا باشه -

 :  دی کش هم در ابرو آرزو. نزد یحرف و داد  انتک سر امیپ

 که اتم عمه منو.  خونه ادیم رید.  داره  کار رونی ب اباتب امشب -

  نفس کمی  رونیب دی بر هم تا  دو شما.  میا خونه یکارا  ریدرگ

 . دیبکش

 : شد رد آرزو کنار  از ارغوان

 !  خداحافظ -

  ارغوان به ا ر خودش اما امیپ.  رفت بال  ها پله از حرص با آرزو

 :  گفت و رساند

 ؟ یاینم بازم ؟ یچ بگذره  خوش  یحساب بدم قول بهت اگه -



 

1947 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ؟ بود چه اصرار همه نیا لی دل.  دیچرخ سمتش  به ارغوان 

 چه هر.   گرفتینم بد حس نگاهش و امیپ  از که بود بیعج

  در نکند دایپ  او با یبرخورد و  باشد دور عمه نگاه  از کردیم یسع

  درس روزها نیا که البته!   کردینم صدق هیض ق نیا امیپ مورد

  وجود نیا با.  کردیم اعتماد یکس  هر به دینبا!  بود  گرفته  یبزرگ

 :  داد تکان سر

 .زنمیم زنگ بهت شد تموم کارم.  باشه -

 :  دیخند امیپ 

 .  منتظرم.  خوبه -

 قرارشان محل به بعد ساعت مین و زد رونی ب خانه از ارغوان

.  بود کرده  انتخاب را شان خانه یحوال ییاج اریجان.  دیرس

 به چرا اصل !  بدهد رفتارش  نیا به یخوب ی  ره نم توانستیم

 به لحظه.  آورد ادی به را فرهان  با قرارش ؟  دادیم نمره  اریجان

  الشیخ به هم تینها در.  بود داده  ازیامت رفتارش تمام به لحظه

 چه عاقبتشان ماا!  ردیبگ یخوب  ازیامت که بود یخوب آدم آنقدر

  رساند زهایم از  یکی به را خودش.  دیکش هم در ابرو! ؟ بود شده 

 را جانبار یبرا کردن صبر فکر که بود  سردش  آنقدر.  نشست و



 

1948 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که دینکش طول یزیچ.  داد قهوه  سفارش و  کرد رونیب سر از

  لبه را انگشتش.  گرفت  قرار مقابلش داغ یا قهوه   فنجان کی

 دینفهم.  گرفتینم آن از نگاه  و چرخاندیم وار ره یدا فنجان ی

  داشته ریتاخ چقدر  اریجان دینفهم یحت ،  بود التح همان به چقدر

 لحظه همان. کرد   کینزد شیلبها به و بلند را فنجان تینها در! 

 با و آمد بال  آرام سرش.  دید   کنارش درست را  یمرد ی هیسا

  با.  دافتا دستش از فنجان و شد سست گشتانشان فرهان دنید

 یندلص و د ی پر جا از شیپا ران و دست یرو سوزش احساس

 تمام.  آمد  رونیب دهانش از یدردناک آخ.  رفت عقب به اش

  و برداشت سمتش  به یقدم فرهان .  برگشت سمتشان   به سرها

 :  گفت ،   بود نشسته شیابروها نیب یقیعم  اخم که یحال در

 ! ؟ جاستک حواست -

  کجاست حواسش ؟ بود نیهم د ی بگو توانستیم که یا کلمه تنها

 او به یشکن دندان  جواب بتواند که دنبو یطی شرا  در ارغوان ؟

 از اما!  کردیم دوره  سرش در را جوابها تمام که البته.  بدهد

 خاطر نیهم به و افتاده  سوزش به شیپا و دست  قهوه  داغی

 ! بود  شده  دوخته  هم به شیلبها



 

1949 
 

 مهرسا .  مسلخ

 .  گرفت سمتش به یلدستما و  دی دو سمتش به کافه  خدمت شیپ

  ؟ خانوم د ی خوب.  دیکن زیتم  نیا با  خودتونو -

  از قبل فرهان .  شد قرمز قهوه  یداغ از عیسر  یلیخ دستش

 که نیهم .  گرفت خدمت شیپ دست از را دستمال ارغوان

  زیتم را شلوارش و شود کینزد  دخترک به شتریب یکم خواست

 یاوضاع و حال آن با.  برداشت عقب به گرید یقدم انارغو کند

 ی اجازه  رهانف  به نداشت ال یخ هم گرفتیم  آتش داشت که

 !  بدهد  یشرویپ

 !  ستین لزم -

 : گفت عیسر  فرهان دیکش رونیب را پولش فیک سالمش دست با

 !  کنمیم حساب من -

 یرو یتومان ده  اسکناس دو بود  زده  که یحرف و او به توجه یب 

 فقط.  است شده  چقدر حسابش بود ده ینفهم اصل .  گذاشت زیم

  پس نزد یحرف یکس!  دکن فرار شده  خراب آن از داشت دوست

 !  بوده  اندازه  به پولش گرفتیم جهینت



 

1950 
 

 مهرسا .  مسلخ

 زیم یرو را دستمال هم فرهان.  شد تند در سمت به شیقدمها

  که بود نشده  دور کافه از هنوز.  افتاد راه  دنبالش و کرد پرت

 :  شد  دیکش عقب به شیوباز

 !  سایوا -

 یچرخ که بود  کرده  دخترک ینوا یب یبازو خرج  قدرت  نقدرآ

 و خورد یفیخف  تکان شیها یچتر.  گرفت قرار  مقابلش و خورد

 هم یرو را ش ی دندانها ارغوان.  کشاند خود دنبال را فرهان نگاه 

 مضطرب قبل   از شتریب مرد  نیا دنید با لحظه هر. کرد قفل

 !  شدیم

 : دی کش را دستش

 !  کن ولم - 

 : بدهد گوش حرفش به نداشت الیخ فرهان

 !  مارستانیب میریم -

 ! نداره  یربط تو به -

  هم باز!   بود گفته که یدروغ و او به لعنت ،  اریجان به لعنت

 آمدن رونیب از!  کردیم اعتماد او به دینبا.   بود کرده  حماقت



 

1951 
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 لعنت!  اش موقع  یب ورحض و  فرهان به لعنت!   بود شده  مانیپش

 :  گفت کلفه و یعصب یحالت با!  باورش زود  دل و خودش به

 !  کن  ولم!  کن ولم -

 جلب خود به را رفتندیم راه  کنارشان که ییآدمها توجه ادشیفر 

  رد آن و بود یدختر کردیم فکر که یزیچ تنها به فرهان. کرد

 :  بود کرده  خوش جا دستش یرو که ییکذا قرمز

 . می کن دستت واسه ی فکر هی اول - 

 ! کن ولم.  مخواینم -

 عضلت تمام که نگارا.  بود متنفر مرد نیا از  وجودش بند بند 

  یبرا هوا کردیم احساس.  بودند  شده  منقبض باره  کی بدنش

  وارد شیبازو  به یشتریب فشار  فرهان. دارد کم  دنیکش نفس

 : کرد

 !   زنهیم تاول ینرس بهش - 

 !  برو!   بردار سرم زا دست!  چه تو به -

!   نزند دم گفت دخترک چه هر  که نبود صبور هم آنقدرها فرهان

  ادیفر و شود آرام یا لحظه  دیشا  تا کرد رها را  شی بازو بار نیا



 

1952 
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  بزند حرف او با توانستینم داشت که یحال نیا با مطمئنا.  نکشد

  فاصله او از بلند ییقدمها با و کرد  استفاده  فرصت  از ارغوان اما! 

 ینجات راه   دنبال به شیهاچشم.  دی لرزیم تنش بند بند.  گرفت

  یصدا!  گشتیم شود دور فرهان از یمتر چند  بتواند حداقل که

 درست.  دیشن یم سرش پشت را شبش و روز کابوس یقدمها

 به نهیس و  کرد تند قدم فرهان دیرس ابانیخ به که یا لحظه

 . ستادیا اش نهیس

 ! ؟ کجا -

 انگار.  بود شده  یشگیهم یعصبان  آدم همان ه ب لی تبد بار نیا 

  ارغوان! بود ه کرد  ترش  وانهید ارغوان  دنی ند مدت نیا تمام که

 ی فاصله و دیکش عقب را خودش. دی دزدیم را نگاهش مدام

  کنارش از یراه کردیم یسع که یحال در.  کرد ادیز را نشانیب

 : دیشن را فرهان یصدا گرید بار برود و کند دایپ

 ! نیبب منو - 

  شیپاها رفتیم دخترک که یسمت هر!  دادیم  دستور هم هنوز 

 . کردیم سد  را راهش و دادیم تکان را



 

1953 
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 . می بزن حرف دیبا - 

 ینهایماش و  فرهان تن انیم.  آمده  بند نفسش کردیم احساس 

  اضطرابش نی هم.  بود افتاده  ری گ ابانیخ ی هیحاش ی شده  پارک

 بالخره  ،  باشد آرام که زدیم بینه  خودش به.  کردیم شتریب را

  که طرف هر اما!  کند دایپ  نجات فرهان دست از نستتوایم

 یجا به حال !   اش ییکذا عطر آن و فرهان ،  بود فرهان ترفیم

 از یکی به لیتبد  شود لذت حس از پر شیبرا دنش یکش بو آنکه

 یزندگ یشبها از یکی آورد یم  ادشی به.  بود شده  شی کابوسها

  چه بود آمده  حال !  بود کرده  خشیتوب وانمردانهناج  چقدر اش

 ؟  دیبگو

 !  کن ولم فقط !  کن ولم - 

 هر به.  کردیم تر کلفه را فرهان  مضطربش و یعصب لحن 

  ترساندن متیق به یحت.   بزند حرف داشت  الیخ بود یمتیق

 دخترک 

 و کند باز  دهان بتواند آنکه از قبل!  مرگ  حد سر تا هم آن

 : دیرس گوشش به ییصدا  دیبگو یزیچ



 

1954 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !   فرهان - 

.  فرستاد رونی ب را نفسش و بست کلفه را شیچشمها انفره

 غفلت از  ارغوان!  شناختیم یخوب به را ییکذا یصدا نیا

 و بزند کنار را  او تا کرد دایپ یراه  بالخره  و کرد استفاده  فرهان

 از.  دیپر بال  شی ابروها و افتاد دخترک به اریجان نگاه .  شود رد

 :  گفت و  شد اده یپ نیماش

  ؟ ی خوب!  نارغوا -

  توجه یب ارغوان.  دیچرخ صدا  سمت به و کرد  باز چشم فرهان

 اریجان.  کرد تند را شیقدمها و شد رد کنارشان از مرد دو به

 :  گفت یعصب

 ؟ یکنیم کار یچ نجایا تو -

 !   بزنم حرف باهاش دیبا - 

 !   بزنم  حرف اول خودم بذار  گفتم بهت -

 : گفت  و کرد دیدو یم هنوز که ارغوان به یا شاره ا 

  ؟ یخواستیم نویهم - 



 

1955 
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 اریجان که برود ارغوان دنبال خواست و خورد یتکان فرهان

 :   ستادیا مقابلش

 .  کنمیم درستش من!  باش آروم قهیدق هی -

 :  گفت اش شده  دیکل یدندانها نی ب از فرهان

 !  سوخت قهوه  با دستش.  مارستانیب ببرش -

  ارغوان سمت به.  شد نشیاشم سوار و داد تکان سر تنها اریجان

 یرفتنها کلنجار از بعد.  کردیم الدنب را او فرهان نگاه .  رفت

 سر ییبل  چه...  شد نشیماش سوار ارغوان که دید اریجان

  شیحرفها به هم لحظه کی شد ینم حاضر که بود  آورده  دخترک

!   شدیم ده یرس راه  از زه تا اریجان  نیماش سوار آنوقت.  کند گوش

 . بود کرده  که ییکارها تمام به لعنت ،  ودشخ به لعنت

 با. بود مرده  نشانیب که بود یزیچ سه...  عشق  ،  تیمنا اعتماد،  

  شیپا که ییکذا شب همان...  بودشان کشته  خودش یدستها

  مرگ حد سر  تا را دخترک که یشب همان...  بود ده یرس ل یو به

  احساس!  ودب شده  نهایا تمام یبان  و باعث ودشخ...  بود ترسانده 

 ده یدو را ینطول  ریمس که  یکس مثل.  سوزدیم قلبش کردیم
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 به یمحکم یها ضربه و  شد خم.  بود آورده  کم نفس باشد

  به هوا دیشا...  بکشد نفس بتواند دی شا تا زد اش نهیس ی قفسه

  شیروزها.  شد یم بهتر حالش یا ذره  دیشا.  دی رسیم شی ها هیر

  هم لحظه ک ی.  شیشبها از امان...  شیشبها  و بود شده  جهنم

 ! فتر ینم رونیب سرش از دخترک فکر

  ینفسها کرد قفل   شیموها یل  لبه را دستش و ستادیا صاف

  گونه یرو و نشود اشک به ل ی تبد قلبش درد تا  دیکشیم ق یعم

 جانش به افتاده  آتش و یلعنت درد که یآنقدر. ردینگ راه  شیها

 !   ببرد ادی از را

 وضع.  دیدی م را اریجان رفتن و ستاده یا ابانیخ کنار منگ و جیگ

 که بود واضح آنقدر بدنش  لرزش.  نبود او از ربهت هم ارغوان

  اریجان ؟ اضطراب ای بود سرما از.  بود انداخته وحشت  به را اریان

 :  آمد حرف به

 ! یز لریم یدار ؟ یخوب -

  آنقدر درونش آتش.  اشتند آن به یتوجه  اما سوخت یم دستش

 اریجان نگاه .  آمد یم یجزئ نظر  به دستش سوختن که بود ادیز

 سمت به  و دیکش هم در ابرو.  افتاد ارغوان  مجروح دست به



 

1957 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ریتاخ که یا  قهیدق چند نیا در دانستیم خدا.  راند مارستانیب

 مارستانیب مقابل.  بودند آورده  هم سر به ییبل  چه داشت

 :گفت بلفاصله ارغوان.  کرد  متوقف را نیماش

 !  خونه برم خوامیم -

 !   شود آرام  بتواند که ییجا.  خواستیم را اتاقش تیامن دلش

 ! سوخت یم دستش اگر داشت یتیاهم چه

  خوب ادیز دستت اوضاع.  ندارم یدشمن چیه تو با من ارغوان -

  یبخوا  جا هر بعد میکنیم اون واسه یفکر هی اول.  ستین

 . دمیم قول.  برمتیم

  فرهان دست از فرار خاطر به  اگر!  اشتند اعتماد او به ارغوان 

 . شود نش یماش سوار تنداش  امکان نبود

  ؟ کنمیم باور رو حرفت یکنیم فکر - 

 :  گفت و دیکش یق یعم نفس جانیار

 یدونیم.  بشه باورت که بخورم قسم رو سایمل جون حاضرم - 

 . ستی ن میزندگ تو یکس اون از  تر  ارزش با که

 : گفت بلفاصله رایجان.  کرد سکوت ارغوان 



 

1958 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ یش اده یپ شهیم حال  -

  احساس را دستش سوزش قبل از شتریب شت گذیم چه هر 

 یسوختگ.  رفتند اورژانس سمت به اریجان با همراه .  کردیم

 آن و زد پماه  دستش یرو دکتر.  نبود یجد هم آنقدرها  دستش

 بار.  داد اریجان  دست به و نوشت شی برا هم یا  نسخه.  بست را

  ارغوان.بود گذشته ظهر از  یکم شدند نیماش سوار که گرید

 :  گفت اصلهبلف

 . خونه برم خوامیم -

 .  ستی ن یحرف.  باشه -

  نداشت ال یخ نیب نیا.  راند ارغوان ی خانه سمت به اریجان

 : کرد باز را شیلبها.  بدهد دست از را فرصت

  زنمب  گولت خواستمینم من یعنی ادیب قرار سر فرهان نبود قرار -

. 

 !  ستین مهم برام -

 :  داد ادامه مانیپش اریجان!  بشنود را اسمش خواستینم یحت



 

1959 
 

 مهرسا .  مسلخ

  بهم که نیهم.  بره  نیب از اعتمادت که کنم یکار  خواستمینم -

  شهیم.  بود ارزش با ایدن هی یشد   حاضر قرار سر و یکرد اعتماد

 !   بودیم حواسم شتریب دی با ؟ یببخش منو

 :  گفت گری د بار اریجان.  کرد سکوت  ارغوان

 جا منم یعنی.  شد مروزمونا قرار  متوجه فرهان یاتفاق یلیخ -

 که کردمیم آماده   خودمو داشتم.  دمشید نجایا یوقت خوردم

 بهت یبزرگتر عذرخواهی الن اما کنم یعذرخواه رمیتاخ یبرا

 ..  بدهکارم

 عوض در اما.  نبود کدختر بدن عادی غیر لرزش از یخبر

  اش گذشته تمام فرهان دنید .  بود افتاده  جانش به یبد سردرد

  داد حیتوض گری د بار اریجان.  بود آورده  چشمش مقابل  گرید ارب را

: 

 اما.  ینیبب فرهانو  خوادینم دلت اصل  و یناراحت یلیخ فهممیم -

 ... تو اگه.  بزنه حرف باهات خوادیم.  نداره  ی خوب اوضاع اونم

 !   بشنوم ی زیچ خوامینم -



 

1960 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که گشتیم یا کلمه دنبال.  فشرد هم به  را شیلبها اریجان

  فرهان با یکم  حداقل تا.  بدهد قرار  ریتاث تحت  را دخترک تواندب

 نداشت یخوب اوضاع اصل .  بود ده ی د را روزش و حال.  دیایب راه 

 . 

 هی یتونیم اگه اما.  یبشنو یز یچ ینخوا که دمیم حق  بهت -

 بهتر جفتتون حال دیبزن حرف اگه مطمئنا.  بده  بهش یرصتف

 ...میپش یلی خ فرهان.  شهیم

  او و شود کامل شیلبها یرو مان یپش ی کلمه نداد  اجازه  غوانار

 !  کند  بود که یزی چ از تر یعصب را

 !   شم اده یپ خوامیم - 

 :کرد ین ینش عقب اریجان

 .  نزنم انفره  از یحرف گهید  دمیم قول.  باش آروم.  باشه -

  دنید با.  خورد زنگ  لشیموبا  که داشت دنش اده یپ قصد  ارغوان

 :  داد  جواب امیپ نام

 .  امیپ سلم -



 

1961 
 

 مهرسا .  مسلخ

.  نشده  ازت یخبر یول گذره یم ناهار وقت از داره  دمید.  سلم -

  ؟ ییکجا نمیبب  خواستم

 : داد جواب ارغوان.  بود شده  گوش  سراپا اریجان

 وقت هی یبرا می بذار قرارمونو شهیم.  دی کش طول کمی کارم -

 .خستم یلیخ ؟ گهید

  ؟ لتدنبا امیب یخوایم!  حتما...  آره  - 

 . خونه امیم دارم.  ممنون.  نه -

 .  نمتیبیم باشه -

!   کرد جیگ  یکم تماس نیا با را اریجان و کرد قطع را تماس

  از تر وانهی د است کار در یامیپ دیفهمیم فرهان اگر مطمئنا

 :آمد حرف به اریجان!  شدی م بود که یزیچ

 دیبا.  رمیبگ ازت رو آدرس رفت ادمی که زدم حرف انقدر - 

 ؟ برم یسمت کدوم

 را اش یکنجکاو نتوانست ار یجان.  داد آدرس یلب ریز  ارغوان

 :  دیپرس تینها در.  بگذارد کنار

 ؟ یداشت قرار یکس با -



 

1962 
 

 مهرسا .  مسلخ

 اریتاخ در کاست و کم یب دیبگو چه هر دانستی م خوب ارغوان 

 : کرد ی دجنسب یکم. ردیگیم قرار فرهان

 .  ییجورا هی آره  -

 : کرد زمزمه حال همان در.  دیپر بال  اریجان یابروها 

 ..  زدم هم به  رو قرارت من کنم فکر...  آها -

 مهم...  ششیپ برم بود قرار تو  دنید از بعد.  بود ناهار قرار -

 !  ستین

.  دوخت اش ینارک ی  پنجره  به را نگاهش و گفت را نیا

 لحن اما زدیم اش یمانیپش از حرف ؟ بود مانیپش فرهان

 و  یدستور

 به حداقل.  گفتیم یگرید زیچ امروز اش خورده  گره  یاابروه

 هنوز!  است نکرده  رییتغ یا  ذره  مرد نیا کردیم ثابت ارغوان

 !   است کن خرد اعصاب و خودخواه  ،  گر  قضاوت عجول،   همانقدر

 انقدر اما . نمتیبب خواستمیم یا گهید زیچ یبرا امروز من -

 .  رفت ادمی کامل که ختیر  هم به یچ همه



 

1963 
 

 مهرسا .  مسلخ

.   بدهد ادامه را  حرفش بود منتظر.  چرخاند سمتش به سر  غوانار

 به یناراحت حالت و کرد رییتغ ار یجان ی افهیق که دی نکش هیثان به

 .  گرفت خود

  با که مدته هی.  بردم خوب مشاور هی شیپ رو  سایمل راستش -

 ...  کرده  نگرانم واقعا.  خودشه تو یلیخ.  زنهینم حرف کس چیه

 :  دیپرس.  بود شده  ناراحت سایمل یبرا  قایعم  ارغوان

   کرد؟ کاریچ دیبا حال  -

  تو گهیم یطرف از.  دیبد زمان بهش گهیم مشاورش.  دونمینم -

.  ستمین خونه وقت چیه بایتقر من اما.  دیکن  گرمش سر خونه

 با زدن کله و  سر اعتس دو یکی توانش و حوصله تمام مادرمم

 اون به ی بچه با یاشتراک وجه چیه من مادر البته.  ساستیمل

 تازه .  باشه تر تنها سایمل که شهیم باعث نیهم.  نداره  یکیکوچ

 یدوست چیه مدرسه  تو یگفتیم  بهم که رسمیم  تو حرف به دارم

 هر از بهتر تو اقعو در.  زستیانگ یب یلیخ کلسا  سر و نداره 

 "" یناخت ش اونو یکس

 . شهیم راه  به رو.  نباش نگران -



 

1964 
 

 مهرسا .  مسلخ

 . شدم مونده  در واقعا من ؟ یکن کمکم شهیم - 

  ؟ ادیم بر دستم از یکار چه! ؟ من -

  دو اگه روز تو.  بده  ادی ینقاش بهش ایب.  ی بلد ینقاش تو -

 .  خوبه  یایب ساعتم

 نویا.  نداره  دوست  ینقاش ادیز  سایمل ضمن در...  تونمینم من -

 .  دمیفهم درسهم تو

 که.  هیخوب آدم  نمبدو و بشناسمش که خوامیم  رو یکس فقط -

 وارد رو یکی  که سخته چقدر یدونیم.  کنم اعتماد بهش  بتونم

 .  دارم کامل اعتماد تو به من اما.  یکن  ات خونه

 !کنم یکمک تونمینم من -

  ریدرگ را خودش  دوباره  توانستیم چطور!  نبود یعقلن اصل  

  اداعتم او به دیبا چرا اصل  ؟ کند فرهان به کی نزد افراد از یکی

 ؟ کردیم

 :  گفت  و فرستاد رونیب  را نفسش اریجان

  در هفته کی  حداقل ؟ خب.  نده  جواب بهم الن...  نیبب -

 کار نیا از چرا ؟ یگشتینم کار دنبال مگه.   کن فکر  موردش



 

1965 
 

 مهرسا .  مسلخ

 قحقو بهت ی بخوا که چقدر هر  ضرمحا ؟ هوم ؟ یکنینم شروع

 ..  بدم

 ؟ میمناسب آدم من یدونیم کجا از -

 .  یهست که دونمیم -

  ارغوان.  داشت نگه را نی ماش ارغوان ی خانه  مقابل اریجان

  رونیب  را نفسش و انداخت جوان مرد مستاصل صورت  به ینگاه

 : گفت حال  همان در  فرستاد

.  ستین  خوب خودم حال چون.  ستمین یمناسب آدم من - 

 به یکمک تونمینم.  ستی ن مشخص خودم یدگزن با فمیتکل

 چون  کنم سایمل

 !   -کابوسه روزم و شب

 ره یدستگ سمت  به دستش ارغوان.  گرفت غم رنگ اریجان نگاه 

 :  گفت شد یم اده یپ که همانطور. کرد باز را آن و رفت در ی

 .  -میرسوند که ممنون 

 .  باش خودت مواظب -

  . -بشه خوب زود یلیخ سایمل رمدوایام



 

1966 
 

 مهرسا .  مسلخ

 لاستقبا اومدنت از من شد  عوض نظرت یل یدل  هر به اگه -

  آدم دونمیم  که نیهم.  هیچجور حالت ستین مهم برام.  کنمیم

 .  هیکاف یزنینم بیآس سایمل به  و یهست یخوب

  هم خودش.   رفت خانه سمت  به و بست را نی ماش در ارغوان 

 یپوچ به لیتبد  اش یزندگ!  نه  ای ستیخوب آدم دانستینم گرید

 .  بود شده  انتها یب

*************** 

  خوش جا مبل یرو اریجان. زدیم  قدم یا شهیش اتاق  انیم فرهان

  ارغوان که ییا یدر همان. بود وارید یرو طرح به نگاهش و کرده 

 تینها در.  رفتیم راه  تنها حرصش از فرهان.  بود کرده  یطراح

 : آمد حرف به اریجان

 ؟ تنرف جیگ سرت.  نی بش قهیدق هی - 

  ؟ دوستمه گفت - 

  یچ تو گهید  روز هی واسه هباش قرارمون گهیم طرف به یوقت -

 !؟ برادرشه طرف که ؟ یکنیم برداشت



 

1967 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یرو را شیدندانها آنقدر.  بود شده  آتش یرو اسپند مثل فرهان 

 : گفت توجه یب اما!  گرفت  درد فکش  که  داد فشار هم

 ؟ بود یچ  اسمش یگفت - 

 !  امیپ!  گفتم بار ستیب - 

 ده یشن روز نآ به تا  که بود یاسم نی تر منفور شی برا اسم نیا

 ریز را او تا بود  مقابلش امیپ لحظه  همان خواستیم دلش.  بود

  توانستیم فقط حاضر حال در اما !  گرفتیم شی لگدها و مشت

 یآن میتصم  کی  در بعد ه ی ثان چند! بخورد  حرص و برود راه 

 جا از اریجان.  ردیبگ را وانارغ ی شماره  تا برداشت را  لشیموبا

 :  دیپر

  ؟ یکنیم کاریچ - 

  را لیموبا بلفاصله ارغوان نام  و افتاد فرهان لی موبا به نگاهش

 . کرد قطع را  تماس و دیکش  رونیب دستش از

  ؟ بشه یچ یبزن  زنگ یخوایم  ؟ سرت به زده  -

 !   بزنم حرف باهاش دیبا من -



 

1968 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ها یراحت  نیا به یدز که یگند اون.  نه الن یول یزنیم -

 برات واقعا دختره  اگه ! باش داشته صبر کمی.  شهی نم درست

  فرار و بترسه ازت بدتر نکن  یکار هی!  کن رفتار درست مهمه

 !  کنه

 در. آمد بال  ها پله از ینبو  کند باز دهان فرهان  آنکه از قبل 

 :  گفت زدیم نفس نفس دنیدو خاطر  به که یحال

 . نییاپ دیاریب فیتشر آقا - 

 :  غرید حوصله یب فرهان 

  ؟ شده  یچ -

 ! مده او سیپل -

 :  شد  بلند جا از اریجان

  ؟ ینبو یگیم یچ -

  یعصبان شتریب لحظه هر که انگار.  بود کرده  سکوت فرهان

  سال دو.  بود داده  نشانش را اهشیس یرو دوباره  یزندگ.  شدیم

  زیچ همه حال  اما برسد ینسب  یامشآر به تا بود کرده  تلش



 

1969 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که بود ده ش یجهنم همان به  لی تبد  روزش هر.  بود کرده  رییتغ

 !   کند فرار  آن از بود کرده  تلش سال دو

 در.  دوخت فرهان  صورت به را اش زده  وحشت نگاه  ینبو

 : داد حی توض حال همان

 . دره  دم مامور تا دو با یگارودیس -

 یودگاریس به  را خودش زودتر تا ددا تکان شی پاها به فرهان 

  ادیز هم جا ن یهم تا.  بود شده  حرص و خشم کپارچهی.  برساند

  که اریجان.  بود داده  نشان  نرمش رمردیپ نی ا مقابل در حد از

 :  دیدو دنبالش بلفاصله دید  را فرهان ی زده  شتاب یقدمها

 !   قهیدق هی ساد ی وا!  فرهان -

 شده  بسته پرونده  و رد هامشات.  نداشت ستادنیا الیخ فرهان

  در ارینجا ؟ شدی م سبز اش خانه مقابل دوباره  یجرات  چه به.  ودب

  گفت ینبو به رو یبلند یصدا  با دیدویم فرهان دنبال که یحال

: 

 . برسونه خودشو زود بگو سازگار بزن زنگ - 

  ؟ گار ساز - 



 

1970 
 

 مهرسا .  مسلخ

 : د یغر  کلفه اریجن

 !  فرهان لیوک -

  و نفرها  ریگ  در فکرش آنقدر.  ادد تکان سر بلفاصله ینبو

.  ودب شده  پاک  ذهنش از گار ساز اسم کل به که بود خشمش

 :  گفت و  رساند فرهان به را خودش اریجان

 ؟ یکن خراب رو یچ همه یخوایم.  باش آروم ذره  هی -

 رو یگارودیس دوباره  که نشده  میتفه  درست اریخشا انگار - 

 !  نجایا ادیب کرده  ریش

 مگه.  بالست سر تف کاراش نیا.  فتهیب یاتفاق ستی ن قرار -

 .   شهیم حل مالن ؟  نشد حل یچ همه شی پ سال دو

 .  گرفته کم دست منو اروی نیا -

  دنبال ؟ شد  ریدرگ یگارودی س امثال با شهیم مگه!  فرهان - 

 ؟  یشتریب دردسر

  تا داد سرعت شیقدمها به.  گذاشت  جواب یب  را حرفش فرهان

  به!  بگذارد دستش کف را حقش احتمال  و برسد یمرد به زودتر



 

1971 
 

 مهرسا .  مسلخ

  یگارودیس حضور حال  . بود خراب حالش روزها نی ا خود یخود

 ! بود  شده  علت  بر دیمز هم

 یسع که یحال  در.  دیکش عقب را او و گرفت را   شیبازو اریجان 

 :  گفت  دارد نگهش جا همان کردیم

 ! گمیم یچ نیبب کن گوش  قهیدق هی -

  از بعد که داده  جرات خودش به انقدر طرف.  همون ینم یحرف -

 !من ی خونه  دم ادیب پاشه مامور با سال دو

  نهیا دنبال ارمیخشا.  یدار دردسر یکاف ی اندازه  به الن نیبب -

 یکار هی یخوا ینم که تو.  کنه  درست دردسر شتریب  برات که

 ؟  یخوایم بشه  خنک دلش یکن

 !  نییپا ارمیب رو کهیمرت نیا فک خوامیم فقط من - 

 :   نداد رفتن ی اجازه  و گرفت را دستش مه باز اریجان

 ؟ خرىیم خودت یبرا دردسر چقدر حرکت نیمه با یدونیم -

  دهنشو  دفترش یبر عطا با که ستین اریخشا یگارودیس

  چوب یدار هنوزم.  ایب  خودت به ذره  هی !  یکن سی سرو



 

1972 
 

 مهرسا .  مسلخ

  بعد یبش تراح یاول شر از بذار.  یخوریم رو خودتیب تیعصبان

 !   باش گهید  دردسر دنبال

 و کرد مکث هیثان چند.   افتاد اریجان صورت به فرهان نگاه 

 به یا اشاره  میمستق ریغ اریجان.  فرستاد رونیب  کلفه را  نفسش

 ارغوان فکر.  بود کرده  شان مانده  هوا یرو ی  رابطه و ارغوان

 درچق که آورد ادی به دوباره .  کرد نیغمگ  را فرهان دوباره 

.  برداشت قدم  قبل از آرامتر ی کم ربا نیا!  است کرده  حماقت

 او کنار.  داشته ری تاث شیحرفها که بود حترا الش یخ هم اریجان

  دنید با یگارودیس.  دندیرس در  به بعد یا قهیدق  و برداشت قدم

 گره   هم در را فرهان یابروها که ازد نما دندان یلبخند فرهان

 .زد

 !  ریبخ وزر.  ا یآر یآقا سلم -

 :  گفت و ادد تکان سر فرهان

  ؟ اومده  شیپ یمشکل -

 : گفت و  گرفت بال  یشینما حالت با ار یا برگه یگارودیس



 

1973 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یهمکار لطفا.  میدار رو منزلتون به یبازرس و ورود حکم - 

 !  دیکن

  شود یعصب گر ید  بار فرهان آنکه  از قبل اریجان. خورد جا فرهان

 :  گفت و رفت جلو ، 

  ؟ یدگارویس یآقا هیچ مشکل ؟ یرسباز -

 . شه انجام  یبازرس گهی د بار هی لزمه -

 :  آمد  حرف به فرهان 

 !  دیبش خونه  وارد دیندار اجازه  ادین لمیوک تا -

 :  گفت و  زد کنش خرد اعصاب یلبخندها آن از یگارودیس 

 به حکم نیا اما ایآر  یآقا می شیم خوشحال لتونیوک دنید از -

  اگه النم تا.  میردبگ میخوایم که رو ییجا هر ه دیم اجازه  ما

 !  بوده  تون  همسر فقدان غم و شما احترام به م ی کرد صبر نجایا

  که یزیچ هم موقع همون و شده  یبازرس بار هی من ی خونه - 

 .. هم حال .  نشد دایپ گناهکارم من کنه اثبات

  ور مونده  دور چشممون از اول بار که ییجاها لزمه هم حال  -

  ! اجازه   با.  میکن یبازرس



 

1974 
 

 مهرسا .  مسلخ

 انیم یدست کلفه فرهان.  شدند وارد مامورها سر ی اشاره  با

  دنبالشان هم یگارودیس ؟ گشتندیم چه دنبال.  دی کش شی موها

 فرهان شد کج یپشت اطیح  سمت به رشانیمس یوقت.  رفت

  دنبالشان  و کرد تند قدم!  باشد  خوددار نتوانست آن از شتریب

 الیخ با یگارودیس که یحال  در.  نطوریهم  هم اریجان.  رفت

 :  آمد فحر به اریجان دادیم یبازرس دستور راحت

 اون از سال دو ؟ دیگردیم یمدرک چه دنبال یگارود یس یآقا -

 الن مطمئنا داشته وجود هم یا نشونه و رد اگه.  گذره یم انیجر

 .  رفته نیب از

  کردن دای پ محض به دیباش مطمئن.  دی بمون جا نیهم لطفا -

 !  میر یم منزلتون از می دنبالش که یزیچ

 ستاده یا یپشت  اطیح ی گوشه. شد مشت فرهان یانگشتها 

.  کردندیم نگاه  مامورها و یگارودیس آمد و  رفت به و بودند

 :  کرد  کینزد فرهان گوش به را  سرش اریجان

  ؟ هی چ کلبه اون تو -



 

1975 
 

 مهرسا .  مسلخ

.  بود یعصب و کلفه.  دیکش صورتش به یدست فرهان

 را کلبه وجب به وجب بدهد اجازه  و بماند آنجا توانستینم

 مطمئنا!  خوردیم آب کجا از کار نی ا دانستیم خوب.  بگردند

 به اریخشا که بود زده  کلبه و اطیح نیا  از یحرف ارغوان

  بود قرار سرنخ الشانیخ به حال .  بود داده  را آمارش یگارودیس

 حرکت ؟ داشت  وجود دنکر  دایپ یبرا یزیچ  واقعا.  کنند دایپ

 .شود   قبل از تر نگران اریجان شد باعث فرهان یعصب

 ؟ اونجا یدار ی چ ؟ مینش بدبخت...  فرهان - 

 :  گفت و داد تکان  یسر.  افتاد اریجان به فرهان نگاه  

 ! ستم ی ن فرهان نکنم سی سرو رو اری خشا دهن اگه -

 یصدا  و سر.  بود داده  دست از را تکلمش قدرت اریجان 

 یا قهیدق تا.  کردیم شتریب  ار وحشتش مامورها و یگارودیس

  چطور دانستی نم بعد به نیا از اما دادیم یعشق ی مشاوره  قبل

 !   کند یحقوق ی مشاوره  به  لیتبد را آن دیبا

  در.  رساند فرهان به را خودش و کرد رها را کلبه یگارودیس

 : دی پرس دی کشیم رونیب بشیج از یکوچک ی  دفترچه که یحال



 

1976 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ شد  تموم نساختمونتو یبازساز کار -

  در انداخت یودگاریس  صورت بعد و دفترچه به  ینگاه فرهان 

 :  داد جواب  کند کنترل  را خشمش کردیم یسع که یحال

  ؟ داره  شیپ  سال دو ی هیقض به یربط ساختمونم یبازساز -

  اش خونه مورد در که اره یاخت صاحب یکس هر.  نه که البته -

 ...  اتفاق اون از بعد عجیبه برام فقط.  ه ریبگ میتصم

 بر اما.  کند یعصبان را فرهان  داشت الیخ که انگار.  کرد مکث

 :کرد متعجبش فرهان آرام لحن فکرش خلف

 دایپ ام هیعل   بر یمدرک اگه که  دیدونستیم یگارود یس یآقا - 

  ؟ کنم  تیشکا یبازرس نیا بابت تون از تونمیم دینکن

 بسته در به که نگارا.  دیرسیم نظر  به دیناام یگارودیس ی چهره 

  ریگ کلبه  آن از یخوب نخسر داشت انتظار دی شا!  باشد خورده 

  یزیچ بودند ختهیر هم به را  آنجا که هم چقدر هر اما.  اوردیب

  به را فرهان یروان جنگ با کردیم یسع حال . بود نشده  بشانینص

  آبرومندانه و کند هیجتو را کارشان تا کرد باز دهان.  اوردیب حرف



 

1977 
 

 مهرسا .  مسلخ

 رد که یا  جعبه با مامورها  از یکی که بزند رون یب خانه نآ از

 :  زد رونیب کلبه  از بود دستش

 !   کردم  دایپ یزیچ هی -

.  دندیدرخشیم حرف نیا با وضوح به یگارودیس یچشمها

 ! اریجان ی زده  وحشت نگاه  و فرهان عصبانی  صورت برخلف

 ؟ هیچ نیا - 

 . داد یگارودیس دست به را  جعبه و گذاشت لو ج یقدم مامور 

 ...  دیشا گفتم.  شده  نوشته روش R حرف اما.  نکردم بازش -

 : دیپر مامور حرف نیب و زد یلبخند  یگارودیس

 !   رامش اسم اول  حرف مثل!  ی سوتفاهم چه - 

  دیکش صورتش  به یدست اریجان.  دییسایم هم یرو  دندان فرهان

 اما.  کند انفره  به یکمک بتواند دیشا تا گشتی م کلمات دنبال. 

 افتاده  جعبه جان به یگارودیس.   بود شده  دوخته  هم به شیلبها

 در.  گذشتیم عمر کی ی اندازه  به شانی برا هیثان هر.  بود

 ی جعبه داخل را دستش یگارود یس و شد باز جعبه در تینها

  رفت هم در شی ابروها گشتن ی کم از بعد. کرد شکل  یا استوانه



 

1978 
 

 مهرسا .  مسلخ

  داخلش ی کوجک یفلز ی بهجع.  دیکش رونی ب را دستش و

  انشیم قلب ز یآو با یگردنبند  و کرد باز را آن. کردیم ییخودنما

 .  کردیم ییخودنما

 یحت و داد  گردنبند به را اش خورده  شکست نگاه  یگارودیس

 :  گفت و زد یپوزخند  فرهان. نکرد بلند را سرش

 اونم.  دیبکش  سرک یکس یشخص لیوسا تو  ستی ن خوب -

 ؟ دی کنینم فکر نطوریا.  داده  دست زا نامزدشو که یکس

  ؟ هیچ نیا - 

 جعبه یرو اسمش  اول حرف که یکس همون  از یادگاری هب -

 ؟ دیکن دایپ یچ دیداشت انتظار.  شده   نوشته

  بود فرهان نوبت حال .  بود شده  خشم و حرص  از پر یگارودیس 

  اریجان.  بزند خندپوز مقابلش مرد ی خورده  شکست ی چهره  به

  محو لبانش یرو از لبخند بود  گرفته یا دوباره  جان ارانگ که

 را یفلز ی جعبه.  داد رفتن فرمان یگارودیس بلفاصله .  شدیمن

 :  گفت و داد فرهان دست به

 ! دارمینم بر آدما گناه  کردن  ثابت از دست وقت چیه -



 

1979 
 

 مهرسا .  مسلخ

 : داد تکان سر فرهان

 !   دیباش موفق  -

 یفلز ی جعبه به یاهنگ فرهان. شد رد مقابلشان از گارودییس

 اناتیجر از بعد. کرد پرت کلبه  داخل را آن حرص پر و انداخت

 منتقل یامن یجا به را نداشت و داشت چه  هر قفل شکستن

 آزارش که یزیچ تنها.  بود راحت بابت نیا از الشیخ.  بود کرده 

  ردخ اعصاب یحرفها و یگارودیس گاه یب و گاه   حضور دادیم

  یناگهان دارید نیا یبان و باعث بود ده یفهم خوب !  بود کنش

  قرار یبازرس مورد یپشت اطیح فقط که نیهم !   است اریخشا

 !  شود نیقی به لی تبد شکش تا کردیم ت یکفا بود گرفته

 :  گفت و فرستاد رونیب را نفسش اریجان 

 ! گهید رمیمیم دارم کردم فکر.  اومد بند نفسم -

.  رفت نشیماش  متس بود ده ی شن که یحرف به  هتوج یب فرهان 

 :  دیرس گوشش  به اریجان یصدا

  ؟یریم کجا -

 :  آمد حرف به اریجان گرید  بار.  نداد یجواب



 

1980 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ یریم کجا گمیم.  توام با فرهان -

 حال .  یکنیم حل رو یچ همه و یزنیم حرف باهاش یگفت - 

 !؟ یار یم پسر اسم من واسه یاومد هفته سه دو از بعد

  الیخیب فرهان  که دیرسی نم هم  نشذه به اصل  که اریجان 

 چرخ ارغوان سمت به فکرش وباره د و شود یگارودیس حضور

 :کرد باز لب بخورد

 ؟  ارغوان ای اریخشا از ؟ یگارودیس از ای یناراحت من از الن - 

  شهیش و کرد روشن  را آن بلفاصله.  شد نشیماش  سوار فرهان 

 نگاه  یوقت ؟  بود یعصبان یکس  چه از واقعا . د یکش نییپا را ها

 : دیغر  دید را اریجان ی ره یخ

 مثل منم کنهیم فکر که  میعصبان احمق  ار یخشا ونا از - 

 یجا به که می عصبان تو از ! کنم  گم رد ستمی ن بلد و خودشم

 ارغوان از.  اعصابم  به یزنیم  گند یدار یچ همه کردن درست

 ... نکهیا خاطر  به میعصبان

 واره ید پشت کلمات تا فشرد هم یرو را شیدندانها .کرد مکث

  احساساتش از یحرف نداشت الیخ ! شوند یزندان شی دندانها ی



 

1981 
 

 مهرسا .  مسلخ

  در. آورد در حرکت به را نیماش و دیکش بال  را شهیش!   بزند

 :  کرد زمزمه  حال همان

 !  بخشهینم منو چون میعصبان  ارغوان از -

 از که یدرد...  ودب شده  یکن  خرد اعصاب و یلعنت درد دچار 

.   دادیم قرار ر ی تاث تحت را وجودش بند بند شدیم شروع قلبش

 ! درمان هم و بود درد  هم که یردد

                ** 

.  دیشنیم سالن ی پنجره  از را  چهریپر و منوچهر صحبت یصدا

 به را یپدر  یمیقد ی کارخانه  به یسرکش ی تازگ به چهریپر

 یخاص و بیعج  کار واقع در.   بود کرده  واگذار برادرش  به ینوع

 ارغوان نظر به.  ردبیم سر به کارخانه در مدت تمام! داد ینم انجام

 بر ینیسنگ تیمسئول  نه!  بود دادن بیفر به هیشب یزیچ کار نیا

 کار چه نیا.  شدیم لنگ یکار نبودنش با یحت  نه و بود دوشش

 ینوع به مه او.  بود یراض وضع نیا از منوچهر اما! ؟ بود یکردن

 رفتیم رونیب خانه از که نیهم انگار.  دادیم  بیفر  را خودش

 کارخانه حاتی توض زیر هم شب به شب.  داشت یربهت احساس

 خوشش دیجد کار نیا از چیه  ارغوان.  آورد یم چهری پر یبرا را



 

1982 
 

 مهرسا .  مسلخ

 منت بار ری ز گردن تا.  بزند یحرف توانستینم اما.  آمد ینم

  هیتک!  بود گذشته سرشان از  آب واقع در.  بودند رفته چهریپر

.  دوخت شب آسمان  به چشم و  داد اطیح دیسف ی صندل به را اش

 رونی ب دهانش از که یرنگ دیسف  بخار و فرستاد  رونیب را  نفسش

 و رفت  فرهان سمت به فکرش . کرد فوت  هوا به را آمد یم

 ای ،  ندیبب را او نداشت دوست اصل ...  امروزش یناگهان حضور

 .  کند فکر او به یا ذره  یحت

  دور از را باند.  دوخت دستش به و گرفت آسمان از را شنگاه

  محض به.  نبود بد وضعش  هم  ها آنقدر.  بود کرده  باز دستش

  خودش خاص یدرمانها با آرزو بود ده یرس خانه به شیپا نکهیا

  سلسله  از بعد هم آن کند بهتر را اوضاعش بود کرده  یسع

  نیا با!  دادینم دست از دنشانی پرس یبرا را یا ه ی ثان که یسوالت

  رد هم  هنوز که ندچ هر.  بود داده  جواب ش ی درمانها وجود

  که یآنقدر نه اما دید آن یرو شدیم را یرنگ  قرمز  کیبار

 فقط انگار!   باشد داشته یخاص مراقبت ای بستن  به یاجیاحت

 تا  بود افتاده  اتفاق



 

1983 
 

 مهرسا .  مسلخ

 کند یادآوری او به که بماند یباق ابد تا شیبرا  فرهان از یرد

 …  کند یدور  مرد نیا از شه ی هم یبرا دیبا

 زنگ یصدا که زدیم پا  و دست لتشای خ و فکر نیا در 

.  دی کش رونیب  را لی موبا نشیج شلوار بیج از.  شد  بلند  لشیموبا

  فرستنده  نام دنید با. بود بسته  نقش لشیموبا یرو یغامیپ

 !  کند  رها واه و نیزم  انیم را لیموبا بود نمانده  یزیچ

 !   نمتیبب دیبا -

  هم به وزشر و حال فرهان نام دنید با که دی نکش هیثان به

 از اراده  یب.  شد تند قلبش ضربان و آمد بند شی نفسها. ختیر

  لشی موبا ی صفحه از چشم هم هیثان ک ی.  شد بلند جا

 چه به حال .  بود کرده  فرار او از که بود امروز ن یهم.  گرفتینم

 دار ی د از فحر یجرات

 !  زدیم

  در از عکس.  شد ارسال شی برا یگرید غامیپ  بعد ی هیانث چند

!   آنجاست که  بود فهمانده   او به یجور.  بود چهریپر ی انهخ

  شیقدمها فکر نیا با.  بود فاصله وارید کی ی اندازه  به نشانیب



 

1984 
 

 مهرسا .  مسلخ

 اما بود شده  خشک در به نگاهش.  برداشت عقب به را لرزانش

 بال  را ها پله.  بود ده افتا تقل  به یفرار راه  دنبال  به  شیپاها

 و رفت

 به و گذاشت جواب یب را غامیپ.  درسان  اتاقش به را خودش

 . رفت  تخت سمت

. بود کرده  خوش جا اش بسته خی انگشتان انیم لی موبا هنوز 

 از را کوچه اتفاقات مصرانه که یا پرده  و پنجره  به نگاهش حال 

 . بود نده ما ره یخ کردیم یمخف نظرش

 : شد بلند گرید بار لشیموبا یصدا

 ! منتظرم - 

  لاقل تا کند پیتا شتریب یکم  دادینم زحمت خودش به یحت

  را لشیموبا بار نی ا ارغوان!  شود دارشید به  یراض دخترک

 خی تن یرو  را پتو.  گذاشت تخت کنار زیم یرو  و کرد لنتیسا

 اما.  بخوابد دبتوان دیشا تا بست  پلک و دیکش لرزانش و بسته

 را شیپلکها!  بخوابد بتواند فرهان حضور حس با اشتند امکان

 ضربان.  دوخت پنجره  به را نگاهش و کرد باز هم از گرید ربا



 

1985 
 

 مهرسا .  مسلخ

 به یناامن حس همان.  کردیم احساس شی گلو در را قلبش

  او با قدم کی  فرهان  دانستی م که نیهم.  بود  برگشته وجودش

 ...دارد فاصله

.  رفت پنجره  سمت  به هآهست ییقدمها با و آمد نییپا تخت از

  چشم. زد کنار  یآرام به را ه پرد و کرد یمخف یا  گوشه  را خودش

 و گشت فرهان یداشتن دوست لگسوس  دنبال به هراسانش یها

 فاصله آن از .  دید  اتاقش ی پنجره  ریز درست را او تینها در

  را پرده ! بود آور دلهره   هم نشیماش دنید اما.  د ی دینم را خودش

 یانگشتها با بار نیا.  برگشت تختش سمت به اره دوب و انداخت

 صفحه یرو فرهان  از یگرید غامیپ.  برداشت را  لی موبا لرزانش

 .  بود بسته نقش

.  اتاقته ی پنجره  ها پنجره  از یکی کدوم کردمیم فکر داشتم -

 بابت ممنون!  راست دست آخر ی پنجره  دوم ی طبقه

  سخت دیبا چقدر  جره پن از اومدن بال  یکنیم  فکر!  تییراهنما

 !؟ تو امیب  در از و زنمب زنگ یدیم حیترج دمی شا ای! ؟ باشه

 اش یکنجکاو حس به لعنت ؟ بود ده ید را او.  بست  خی ارغوان 

 !  بودش انداخته دردسر  به گرید بار که



 

1986 
 

 مهرسا .  مسلخ

 و دی کش هم در  ابرو.  بود امده ی ن خوشش کردن د ی تهد نیا از چیه

 : نوشت شی برا

 و بلند وار ی د و خونه دور تا  دور حفاظ یها  نرده  وجود با - 

 ،  ادیم سرت ییبل  هی توش یبذار پاتو اگه حتما که یاطیح

  پنجره  به دنی رس و وارید از رفتن بال  برات تونهیم مانع نیکمتر

 ! یباش  موفق !  باشه دوم ی طبقه ی

 رهانف دست مطمئنا.  کرد ارسال دیترد یا لحظه بدون را غامیپ

 و آرام  که بود بیعج اما.  باشد نگران نبود یازی ن.  دیرسینم او به

 فلکت به و ندیبنش تختش یرو توانستینم.  نداشت قرار

 !   بزند پوزخند او  به دنیرس یبرا فرهان یاحتمال

 نیا کاش.  بست نقش لشیموبا یرو فرهان غامیپ بعد یا قهیدق

  گره  مرد نیا به امروزش که یانگار اما.  شدیم تمام  یطولن روز

 !   نداشت یفرار  راه  و خورده 

 چاره  استیسخت نیا تمام تحمل اهاتب زدن حرف راه  تنها اگه -

 !   ستین یا



 

1987 
 

 مهرسا .  مسلخ

  بودن نجایا از اش زه یانگ اصل  ؟  داشتی برنم سرش از دست چرا

 لحظه و کردی م صادر را مرگش دستور یطرف از.  کردینم درک را

  قهیدق به قهی دق هم حال .  دادی م را ماندنش زنده  فرمان بعد یا

  سرش در چه بفهمد توانستیم کاش!  شدیم سبز مقابلش

 یا گوشه را لشیموبا و گذاشت جواب یب را غامش یپ!  گذردیم

 ری ز و رفت تختش سمت به.  ندازد یب نگاه  آن به کمتر تا  کرد رها

 . بود ممکن ریغ اما بخوابد  کرد یسع و بست پلک.  دی خز پتو

 و ها یسخت تمام تحمل یحت.  آمد یم بر یکار  ره  فرهان از

 سمت به و  آمد رونیب پتو ری ز از گرید بار!  پنجره  از آمدن بال 

  نبود از الشیخ تا زد کنار یکم رو پرده  ی گوشه.  رفت پنجره 

  با!  ندیبب را او  گرید بار که بود ن یا از ترسش.  شود راحت فرهان

 با.  انداخت کوچه به ینگاه و زد کنار را پرده  یکم وجود نیا

 الیخ.  فرستاد  رونیب افسوس پر را نفسش فرهان نیماش دنید

 ؟ برود نداشت

 هر.  شد مطمئن پنجره  بودن قفل از و کرد دراز  یکم را دستش 

  باز اما رسدی نم اتاقش ی پنجره  به فرهان بود مطمئن که چند

 !  بود افتاده  جانش به ینگران هم



 

1988 
 

 مهرسا .  مسلخ

 به یگاهن مین.  برگشت تخت سمت   به و گرفت  فاصله پنجره  از 

.  نداختا بود بسته نقش صفحه یرو که یغام یپ و لشیموبا

 به مجبور خواندیم اگر مطمئنا.  بخواند را غامیپ آن نداشت الیخ

 که یا رشته هر و بود نشانیب چه هر دیبا.  شد یم دادن جواب

 ! بردیم نیب از ،  کردیم وصل هم به را آنها

  خواند  را دیجد مغایپ و رفت لیموبا  سمت به دستش وجود نیا با 

 : 

  حرف باهات بخوام اگه نچو کن  قفل خوب رو ها پنجره  و در -

  همه نیا از ارغوان!   بشه مانعم تونهینم نایا از کدوم چی ه بزنم

  و فرستاد رونی ب کافه را نفسش.  بود یعصبان بودن جانب به حق 

 :  نوشت شیبرا لرزان  ییدستها با

 ؟ یواخیم یچ من از -

 اما بود خسته.  دیکش صورتش به یدست.  کرد ارسال شی برا

 تا  توانستینم.  بود شده  حرام چشمانش بر خواب  که یانگار

 به یگرید  غامیپ!  کند فکر دنی خواب به آنجاست فرهان یوقت

 :  دیرس دستش



 

1989 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !  یبد  گوش حرفام به  خوامیم ازت -

 :  نوشت شی برا ارغوان

 بشنوم امخوینم که رو یزیچ یکن  مجبورم یخوایم!  خوامینم -

  ؟

.  بدهد بروز یزیچ نداشت الیخ اما.  خوردی م حرص فرهان

  و بنشاند یکرس به را حرفش آرامش کمال در کردیم یسع

 !  بکشد رونیب خانه  از را دخترک

 پنجره  از اومدن بال  فکر الن کنم مجبورت خواستم یم اگه - 

 !؟ دمیم غامیپ بهت دارم چرا.  کردمیم یعمل رو

 : کرد زمزمه خود با و زد یپوزخند ارغوان

 !  بال  ادیب پنجره   از نهتویم انگار گهیم یجور هی - 

 :   نوشت شیبرا 

 !  یبرسون پنجره  به خودتو  یتونینم چون -

 اتاق ی پنجره  به ینگاه و  دیکش صورتش به یدست فرهان

  درمان نداشت الیخ هم ارغوان و بود تاب یب.  انداخت دخترک



 

1990 
 

 مهرسا .  مسلخ

  لیموبا ی  صفحه به گرید بار ار نگاهش!  شود  اش یتاب یب

 : نوشت  شیوبرا دوخت

  مونمیپش یدار نییپا یایب تا دادم فرصت بهت نکهیا از -

 !  یکنیم

.  امدین دخترک از یجواب ماند منتظر چه هر و کرد ارسال را غامیپ

 بتواند  بود دواریام.  گرفت را اش شماره  بار  نیا طاقت یب

 قطع تماسش بلفاصله بوق نیدوم از بعد اما.  ود بشن  را شیصدا

  از تا فرستاد رونیب  را نفسش و دیکش شیموها به یدست.  شد

  یرو ارغوان غامیپ!  نکند یمنطق ریغ کار تی عصبان و حرص

 :  بست نقش  لشیموبا

 یکنیم مونمیپش  یدار یبر خودت دادم فرصت بهت نکهیا از -

 !  ؟ سیپل به بزنم زنگ دیبا. 

 :کرد زمزمه و زد یند پوزخ فرهان! ؟ کردیم شد یتهد

 نجات راه  گهید باش مئنمط!   نمینب تورو من نکهیا مگه - 

 !  یندار

 : نوشت دخترک یبرا بود گذشته سرش از که یزیچ برخلف 



 

1991 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !؟ یکنیم دیتهد منو - 

 ! کنمیم شمیعمل باشه لزم. ستی ن دیتهد فقط - 

  لیموبا ی  هصفح پشت از فرهان کردن دی تهد  شی برا چقدر

  خواستیم چه  هر و گرفته پناه  کلماتش پشت!  ودب  شده  آسان

  وانهی د ضربانش که یقلب و انگشتانش  لرزش از فارغ.  گفتیم

.  نداشت او حال از یکم دست هم فرهان حال!   بود شده  وار

!   کند چه دیبا دانستینم که بود یعصب و کلفه انقدر روزها نیا

  ییرفاح عواقب  به!   یشد شجاع یادیز -:  نوشت دخترک یبرا

 ! کن فکر  خوب یزنیم که

 :  کرد زمزمه  خود با و کرد ارسال را غامیپ

 !  خوامیم یچ نجایا من -

 نیا از یزمان.  رفت آنجا از بلفاصله و کرد روشن را نشیماش 

 او با زدن حرف یبرا که آنقدر  نه اما.  آمد یم خوشش دختر

  دخترک  لحن از چیه!  دبزن  وارید و در به را  خودش بخواهد

  ریاخ اناتیجر  در یحدود تا که خصوص به.  بود امده ین خوشش

 را او نبود یاز ین  هم فرهان کرد، ینم یوراج آنقدر اگر.  بود مقصر



 

1992 
 

 مهرسا .  مسلخ

 رابطه و افتاد ینم نشانیب اتفاقات از یلیخ جهی نت در!  کند هیتنب

 ..  شدی نم خراب هم نشانیب ی

 را نشوجدا نیسنگ بار و رامآ را  خودش داشت ی سع افکار نیا با

  ستدانیم خوب  هم خودش  نداشت ده یفا اما!کند  سبک یکم

 توانستیم یحت. بود نگرفته نظر در دخترک یبرا  را یخوب هیتنب

... بود ساده  ی  علقه از شتریب  بود نشانیب چه هر که کند اعتراف

 ی اجازه  افکارش به و بماند آنجا نداشت ال یخ وجود نیا با

 !  دهد جولن

  جانش به  یبیعج ی دلشوره  همان و ندخوا را غامیپ ارغوان

!   ردیبگ یجد  را فرهان یدهای تهد تمام  انستتویم حال .  انداخت

  را لشیموبا.  بزند لیدل یب را یحرف ندارد امکان که دانستیم

  پلک و رفت  پتو ریز بلفاصله.  گذاشت زیم یرو  و کرد خاموش

 را او رگید بار توانستینم ل اص!  برود فرهان بود دواریام.  بست

 !  بزند یحرف ای ندیبب

***************** 

  و خشم  به را خودش یجا  دخترک ترس و اضطراب تمام

  گرفته آرام یکم زمان گذشت با که انگار.  بود داده  تیعصبان



 

1993 
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  هنوز اگر که بود  شده  ادیز آنقدر فرهان به نسبت خشمش اما بود

  بار داشتن الیخ اما.  کردیم یتلف  یبرا یفکر  بود سابق   ارغوان

  را الشیخ ماندندیم دور هم از که نیهم.  شود ری درگ او با گرید

 .  کردیم راحت

  فکر به مدتش یطولن ینینش خانه از خسته که  بود یروز چند

  بود داده  قلقلکش اریجان شنهادی پ هم دیشا.  بود افتاده  کردن کار

 راه  به رو هم  درهاآنق اما. کند سی تدر هم باز آمد ینم بدش. 

 و اعتماد فرهان انیاطراف از یک ی به گرید بار بتواند که بود ده نش

 !   کند قبول  را اریجان شنهادیپ

  به.  بود کرده  عادت هم چهری پر ی خانه به اوضاع رییتغ با حال 

 یحت شنهادشیپ به.  گاهشان گه یصحبتها و امیپ یدائم حضور

  کردن دایپ یبرا  را یرهمشه  یها یازمندین که  بود یروز چند

 که یا هفته  سه گذشت با.  کردیم جستجو اش علقه مورد کار

 حال . بود شده  یمیصم امیپ با  بود گذرانده  اش عمه ی خانه در

  توانستیم.  ستین یا برنامه یب آدم هم آنقدرها بود ده یفهم

  قصد و بود خوانده  یروانشناس!   ردیبگ پس را اش یقبل حرف

 مخالف چهریپر ماا. کند ریدا یکوچک ی مشاوره  مرکز داشت



 

1994 
 

 مهرسا .  مسلخ

 خانه البته و یمنزو یکم امیپ که ییجا تا!   بود صد در صد

 !  بود شده  نینش

 سالن وارد بود ده ی خر شیبرا امیپ صبح که یا روزنامه  با ارغوان

 کتاب و داده  لم اش یشگیهم یصندل یرو  چهریپر.  شد

 از یکی یور.  بود دنید ونی زیتلو مشغول هم آرزو.  خواندیم

  یشغل دنبال به.  گذاشت  شیپاها یرو را روزنامه و نشست مبلها

 . زدیم ورق را آن مدام بمناس

! رد یبگ تماس  فرصت سر تا بود ده یکش خط یآگه  چند دور یحت

  ها آنقدر الشیخ به.  بود نکرده  دایپ را کار نیا  جرات حال به تا

 !  کنند استخدامش یراحت به که نبود  پر دست هم

  ارغوان کنار مبل یرو که یحال در.  شد سالن وارد هم مایپ 

 : گفت و انداخت امهروزن به ینگاه نشستیم

 یآگه  ی شماره  به دیبا حتما  کار کردن دایپ واسه یدونستیم - 

 ؟ نه گهید یبزن زنگ

 :  دوخت امیپ به را  نگاهش ارغوان 

 !کنمیم یبررس  دارم فعل  -



 

1995 
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  زنگ وقتشه گهید.  یکنیم یبررس  یدار که شهیم یروز سه - 

 . یریبگ مصاحبه وقت و یبزن

 ! رمیگیم -

 ! ریبگ و زنب زنگ الن - 

 یب زبان با که ییآنها از.  بود نشانده  لب یرو یشخندین امیپ 

  شجاع گرفتن  تماس یبرا هم آنقدرها فهماندیم ارغوان به یزبان

  در.  فرستاد رونی ب را نفسش و  دیکش هم در ابرو ارغوان!  ستین

 :   گفت حال همان

  و رفت که گردمیم ییجا هی دنبال به دوره  کمی شون ریمس -

  یتاکس پول دیبا ارمیم در یچ  هر ینجوریا.  بشه تر راحت دمآم

 ! بدم

 امیپ آنکه از قبل بود شده  جلب در آن تیمیصم  به چهریپر توجه

 :  گفت  چهریپر بدهد  ارغوان به یجواب

  نده  دستش از ریمس رخاط  به هیخوب تیموقع یکنیم فکر اگه

 .  -یبر امیپ با یتونیم هیاول ی مصاحبه یبرا یحت

 :  گفت امیپ



 

1996 
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  ؟ ه یچ ات بهونه گهی د.  نیا از نمیا -

 تونمینم که من کنن قبولم و باشه یخوب کار اگه اما ممنون -

 ! امیب و برم امیپ با روز هر

 :  داد جواب گرید بار امیپ 

 چیه اب یخوا ینم هم ها ال ح حال  یا بهونه دنبال  همش تو -

 . یریبگ تماس  کدومشون

 :  آمد حرف به  بود گرفته شکل ی مکالمه به حواسش  که آرزو 

 جنوب ما ی خونه .  نبود خونه ک ی نزد کارش محل هم قبل  وال 

 - که هم یا مدرسه  یحت.  شهر شمال سشیرئ  ی خونه یول بود

 . بود شهر شمال دادیم درس 

 :  گفت امیپ 

 ! اره یم بهونه داره  که گفتم -

 :  خوردی م حرص ارغوان 

  کینزد یجا هی خوامیم حال  شده  عوض نظرم!  ستین بهونه - 

 !   کار سر برم



 

1997 
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 :   دیقاپ  دستش از را روزنامه امیپ

 !   نه ای شهی م دایپ روزنامه نی ا تو  کینزد یجا هی نمیبب بذار -

 :  گفت کلفه ارغوان

 !  یبگرد تو ستین یازین  دنبالشم خودم -

 : گفت او به هتوج یب اما امیپ

  ؟ چطوره  نیا -

 :  خواند بلند  را یآگه  متن

 ،  شرکت یطراح جهت یداخل ونی دکوراس طراح استخدام - 

 . جردن  ی محدوده  کار ی سابقه ،  لت یتحص یدارا

 :  گفت و آورد  بال  را سرش

 .  هست کمینزد خوبه یلیخ که نیا -

 . خوادیم کار سابقه گهیم -

  ؟ یندار  گهید یدار سابقه توام خب - 

 :  گفت آرزو



 

1998 
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  ی خونه هم کرده  یطراح رو وپرست یبابا شرکت هم!  داره  -

 !   رو ایآر سشیرئ

 در.  دیکشیم شعله  خشمش آمد یم فرهان از  ینام که نیهم

 :  گفت  کردیم کنترل را  خودش که یحال

 .  کنن قبول کنمینم فکر.  نبوده  یرسم یجا -

 یآگه  ی شماره  با یتماس بدهد دست از را قتو آنکه بدون امیپ

 گفت  ارغوان به یرو و کرد قطع زدن حرف یکم از بعد و گرفت

: 

  نده  هدر رو وقت پاشو!  یباش اونجا  گهید قهیدق چهل تا گفت - 

 !   تم منتظر نیماش تو. 

 تیمیصم ن ی ا از که چهریپر.  رفت در سمت  به و گفت را نیا

 :  گفت  بود امده ین بدش

 .  تهمنتظر.  جان دختر وبر -

 دست به دست  زیچ همه انگار.  شد بلند جا از  ناچار به ارغوان

  با!  برود رون یب خانه از دخترک شده  طور هر تا بود داده  هم

 کردیم احساس. کرد تن به آمد  دستش به که یلباس هر حرص



 

1999 
 

 مهرسا .  مسلخ

 که بالخره  اما.  ستین آماده  خانه از رفتن رون یب یبرا هنوز

 و زد کنار را شی دهایترد تمام!  بماند خانه در شهیمه توانستینم

 رونیب خانه در  از که یحال در.  برداشت را شیکارها  نمونه فلش

 : کرد زمزمه زدیم

 ! کننیم استخدامم برم الن نیهم انگار حال  - 

 به یوقت تا. شد امیپ نیماش سوار و زد افکارش یبرا یپوزخند 

 او و دش برنده  امیپ تینها در  و کردند بحث هم با برسند مقصد

.  شد اده یپ یلیم یب با ارغوان.  کرد اده یپ یبزرگ شرکت مقابل را

 : گفت امیپ

 .   مونمیم منتظرت نجایهم من -

  بدو از که آنطور. گذاشت شرکت به قدم و داد  تکان سر  ارغوان

 به نگهبان ییراهنما با.  بود  غاتیتبل کارشان  بود ده یفهم ورود

  یبرا یادیز افراد  تظارشان خلف بر.  دیرس نظر مورد ی طبقه

  که باشد شانس خوش آنقدر شتدا امکان.  بودند آمده  مصاحبه

 مصاحبه یبرا که ییآدمها تمام نیب از هم آن  جستجو نیاول با

 !  ؟ شود  قبول بودند آمده 



 

2000 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :  گفت و گرفت سمتش  به یا برگه لبخند با یمنش

 . کنم صداتون تا  دیونبم منتظر و دیکن پر رو  برگه نیا لطفا -

 ظارانت یها یصندل از یکی  سمت به و داد تکان  سر ارغوان 

 حال  داد خبر و گرفت امیپ با یتماس  کرد که یکار نیاول.  رفت

 ها حال 

 هر.  بود رفته تیموفق یآرزو  با هم امیپ!  است افتاده  ریگ نجایا

 یکم داد حی ترج ارغوان اما د یا یب دنبالش داشت اصرار که چند

 .  بزند قدم ییتنها

  هانفر از یاسم بود مردد کار  سابقه قسمت و کرد پر را برگه

  بایتقر بود آمده  چهریپر ی  خانه تا که یشب آن  از!  نه ای ببرد

  رفته رونیب خانه از ارغوان نه نیب نیا.  گذشتیم یا هفته کی

  به باشد دواریام توانستیم.  بود  گرفته او با یتماس  فرهان نه و

 و تن  هیثان هر دی نبا  حداقل ؟ ستا  خورده  خط اش یندگز از کل

 ای...  باشد انتقام گرفتن فکر به فرهان مبادا که بلرزد بدنش

 ی وه یش به کارش کردن یتلف  دخترک دادن نجات از تشین

 را او یکس چه نبود مطمئن هم هنوز که چند هر !   باشد یگرید

 آنقدر !   است داده  نجات



 

2001 
 

 مهرسا .  مسلخ

  اتفاقات به ل اص دادیم حیترج  که بود ریدرگ مدت  نی ا ذهنش

 !  نکند هم فکر گذشته

 سوابقش ستیل به هم را فرهان نام بالخره  دار و ری گ نیا در

 شی صدا تا ماند منتظر و فرستاد رونیب را نفسش.  کرد اضافه

 با.  دیرس  او به نوبت انتظار ساعت کی از بعد بالخره .  بزنند

 زیم پشت که  یجوان مرد به. شد اتاق وارد نامطمئن ییقدمها

  جواب هم یآرام همان به و کرد سلم وار زمزمه   بود نشسته

  دیشن را  شیصدا و گذاشت مرد  مقابل را شده  پر ی برگه.  گرفت

 : 

 .  دینیبش دییبفرما.  ممنون -

 که یآهن قاب به را نگاهش.  نشست مقابلش یمبل یرو 

 ی اصد با! سعادت  برنا.  دوخت بود شده  حک  آن یرو اسمش

  نشست صورتش یرو و آمد بال  ارغوان سر شی گلو  کردن صاف

. 

   ؟ دیآورد کاراتونو  نمونه.  انهگی خانوم خب-

 .بله -



 

2002 
 

 مهرسا .  مسلخ

 لپ به و گرفت را آن نام بر.  داد دستش به را  فلش و شد خم 

 :  گفت حال همان در.  زد تاپش

   ؟ دیداد انجام یطراح کار هم اد یز متراژ یبرا -

 .  نوشتم تونبرا برگه تو.  بله -

  به را نگاهش گرید بار و دید را  شی کارها نمونه از ییتا چند برنا

  و گذراند نظر از  را کار ی سابقه قسمت.  دوخت  مقابلش ی برگه

 :  دیپر  بال  شی ابروها

 ؟  دیکردیم کار ایآر  فرهان یبرا -

  سر.  بشنود را فرهان اسم بارها و بارها بود مجبور امروز که انگار

 :  گفت و داد تکان

 .بله -

 یغاتیتبل یکارا .  مونهیمیقد یایمشتر از یکی.  شناسمشیم - 

 . میدیم انجام براش  رو ها هتل

  به را نگاهش و آورد بال  را  سرش برنا.  کرد سکوت ارغوان 

 :  دوخت دخترک



 

2003 
 

 مهرسا .  مسلخ

 حتما کرده  قبول رو شما کار شیر یگ سخت  اون با ایآر اگه -

 !  العادست فوق  کارتون

 نیا از چرا دروغ.  بزند لبخند حرفش  به نداشت صلهحو ارغوان 

 ی رو بختک  مثل فرهان ی هی سا که گاران.  نبود یراض مصاحبه

 !   بود ممکن ریغ آن از یخلص و افتاده   اش یزندگ یرو

 .  دی نیبب خودتون دیتونیم.  هست کارام نمونه -

 نیا از شتریب ستین یاجیاحت!  سنده  من یبرا ایآر اسم -

 . مکن کنکاش

 ! ؟ مماستخدا یعنی -

  مهر ایآر اسم ا واقع ای ؟ بود شانس خوش انقدر.  بود کرده  تعجب

 فرهان ی ه یسا ری ز نداشت دوست ! ؟ بود کارش یرو یدییتا

 مانیپش فرهان  نام آوردن یبرا لحظه همان از. کند دایپ کار

  را نامش بود کرده  دیترد که لحظه همان  کاش!   بود شده 

 :  گفت  و زد یخندلب  برنا!  نوشتینم

 کار طیشرا از کمی دیبذار ،  بدم  سوالتون به یجواب نکهیا از قبل -

 . بگم



 

2004 
 

 مهرسا .  مسلخ

 : گذاشت زیم یرو و کرد قاب هم  در را شیدستها 

  دلم نیهم خاطر به دارم جانیه یلیخ کار نیا یبرا من - 

  به خودمو ن یهم یبرا.  باشه داشته ییاستثنا طرح هی خوادیم

  روزنامه تو دادم یگه آ و نکردم محدود مشناختیم که ییها طراح

  یریگ سخت آدم اصول .  کنم استفاده  بتونم جوان  یفکرا از تا

  شخصا دادم حی ترج یگرید شخص یجا به که دینیبیم.  هستم

 !  باشم داشته نظارت  طراح استخدام یرو خودم

 :  داد ادامه برنا.  داد تکان  سر ارغوان 

 یبرا  شدم وسوسه کمی  ایآر فرهان اسم دنید با حال  -

 دیبا.  ستین ها  یراحت نیا به من کردن یراض اما.  استخدامتون

 . بپسندم رو طرحتون

 اومد خوشتون اگه و بدم نشون بهتون رو یینها طرح تونمیم - 

 . برسونم اجرا  ی مرحله به

 رو راه  نصف کاراتون نمونه دنید با نجایا تا!   هیعال فکر نیا

 یمعرف با  همراه  ور تونیطراح هفته آخر تا دیکن لطف.  دیرفت

 .  دیاریب برام شده  امضا ید نامه



 

2005 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :  دیپرس گنگ و جیگ  وانارغ

 ! ؟ شده  امضا ی نامه یمعرف -

 :  داد تکان  سر برنا

  کار براش دیگفت.  حتما بشه  امضا ایآر فرمان توسط.  بله -

 ؟ درسته دی کرد

 و وقذ تمام.  دیایب بند ارغوان  نفس که بود  نمانده  یزیچ 

 مطمئنا!   رفت نیب از و زد  پر کل به اش یوست پ  ریز جانیه

  گفت و شد بلند جا از.  ردیبگ فرهان از را نامه یمعرف  توانستینم

: 

 . خداحافظ!  ممنون -

 :کرد نگاهش تعجب با برنا 

 . ممنون نه - ؟ دی ندار یحرف و سوال - 

 ور ساختمون ی نقشه اگه ای  دیداشت یطراح مورد در یسوال - 

 .  دیریبگ یمنش از  و دیریبگ تماس  ردفت  با دیخواست

 .  چشم -



 

2006 
 

 مهرسا .  مسلخ

 . گانهی خانوم هستم ونمنتظرت -

 نی ا از هم برنا یحت.  زد رونیب  اتاق از و کرد یخداحافظ  ارغوان 

 و بال  و شود خوشحال دخترک داشت انتظار. کرد تعجب برخورد

 به را خودش ارغوان.  بود کرده  اشتباه  که انگار اما!  بپرد نییپا

  دبو هم یکس مگر.  نوشتیم  را فرهان  اسم دینبا .  رساند نابایخ

 همه حتما ؟  کند اعتماد او به بسته چشم نامه یمعرف بدون که

!   بود کلفه.  فرستاد رونیب را  نفسش.  خواستندیم نامه یمعرف

 به ینگاه!   بود داده  دست از را اش یکار  تیموقع نیبهتر

 نامه یمعرف  فرهان از اگر شدیم چه مثل .   انداخت لشیموبا

  را او توانستیم چطور صل ا! ؟ اوردیب نه داشت امکان خواست؟یم

 ! ؟ کند یراض

 راه  کی تنها.  شود کلم هم  فرهان با نداشت دوست مطمئنا

 از کند یسع و بخواهد کمک ی نبو ای اریجان از که  ماندیم شی برا

 ی شماره  بلفاصله فکر نیا با. ردیبگ را نامه یمعرف  آنها ق یطر

 :  دیشن ار شیصدا بالخره  تا ماند منتظر یکم.  گرفت را اریجان

 . ارغوان سلم - 



 

2007 
 

 مهرسا .  مسلخ

 اش ره یخ نگاه  و فرهان از یکم  و شد بلند مبل یرو از اریجان 

 ارغوان یصدا!   بودند خورده  کور گره   شیابروها.  گرفت فاصله

 : دیشن را

 ؟  نزدم زنگ که موقع بد.  سلم -

  نیا با!  نبود ی خوب تیموقع مطمئنا فرهان عصبانی گاه ن وجود با 

 : گفت  اریجان وجود

 ؟ راهه به رو یچ همه ؟یچطور!  نه که معلومه -

 .  داشتم برات یزحمت  هی.  ستمین بد - 

 را اریجان با  ارغوان تماس لیدل.  بماند آرام کردیم یسع فرهان

  را تماس نیا  فقط ،  باشد داشته شک اریجان به که نه.  دیفهمینم

 از تمام ی هفته  کی  خودش  که یوقت هم آن.  نداشت دوست

 !  بود خبر یب ارغوان

 ؟ یکن قبول رو کار شنهادیپ یخوایم -

  کار نیا واسه یمناسب آدم من.  نشده  عوض نظرم هنوز... نه -

 . ستمین



 

2008 
 

 مهرسا .  مسلخ

  عوض رو  نظرت تا مونمیم منتظر همچنان من  حال هر به -

 . یکن

 مطلب اصل سر سترا کی و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 :رفت

  ؟ یریبگ نامه یمعرف برام یتونیم -

  ؟ یک از -

 از یاسم نداشت دوست هنوز...  رفتیم کلنجار خودش  با ارغوان

 :  اوردیب زبانش یرو فرهان

 ...  از...  اون از - 

 . شد  منظورش متوجه بلفاصله اریجان

 ؟  فرهان از -

 او به ی گاهن مین و دیچرخ رایجان. شد زیت  فرهان یگوشها

 :  دیرس گوشش  به ارغوان یصدا.  انداخت

  میقبل  سیرئ از گفتن.  بشم کار به مشغول ییجا هی قراره .  ره آ -

 ! رمیبگ نامه یمعرف دیبا



 

2009 
 

 مهرسا .  مسلخ

 بود بهتر.  رفت  اریجان سمت  طاقت یب و شد بلند جا از فرهان

  را خودش. زد یم یصندل به را اش هیتک و نشستیم شی جا سر

 شی برا را ز یچ همه اریجان خود تا دادیم اننش تفاوت یب قدرآن

.   کند کنترل را خودش آن از  شتری ب توانستینم اما . کند فیتعر

 اریجان به را  نگاهش و گذاشت  کمرش طرف  دو را شیدستها

 : کرد زمزمه.  دوخت

 !   کریاسپ رو بذار -

 صلهحو یب فرهان اما. انداخت بال  ابرو نه ی  نشانه به اریجان

 ارغوان یصدا بعد یا لحظه و  دیکش رونیب دستش زا  را لیموبا

 : دیچی پ اتاق در

 ؟  شد قطع ؟ الو -

 :  گرفت دهانش مقابل و دیکش فرهان دست از را لی موبا اریجان

  زنگ بهش  خودت چرا...  کردمیم فکر داشتم.  نشده  قطع نه -

 ؟یزنینم

 آخر تا دیبا ؟ یریبگ نامه یمعرف  ازش یتونیم...  بهتره  نزنم -

 !   برسونم دمی جد سی رئ دست به تههف



 

2010 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ری گ کارش  پس.  شد باز هم  از فرهان ی خورده  گره  یابروها ا

 :   داد جواب ار یجان!   بود افتاده 

 . ندازه یم  راه  رو کارت حرف بدون یبگ بهش خودت اگه -

 : کرد زمزمه و داد تکان نه ی نشانه به  را دستش فرهان

 !  هبزن زنگ  خودم به بگو - 

 :  دندیشن را ارغوان یصدا.  کرد اخم جانیار 

 .  زنمب حرف باهاش خوامینم -

 اریجان.  داشت تشیعصبان از  نشان فرهان ی شده  منقبض فک

 : کند راه  به رو را اوضاع کرد یسع

 . بده  بهش فرصت هی - 

 کل  رو کار نی ا دیق دمیم حیترج یریگینم نامه ی معرف برام اگه -

 . بزنم

 ؟ داشت نفرت او از آنقدر.  رداشتب پنجره  سمت به یقدم فرهان

  رونیب سرش از را دخترک بود کرده  شتل  هفته کی نیا تمام

  به دیبا حال !  گذرا و بود خوش  یا خاطره   الشیخ به!  کند

 شی صدا دنیشن محض به اما.  کردیم عادت او بدون  اش یزندگ



 

2011 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که کردیم اعتراف!  شد عوض التشیخ و فکر تمام انگار

 !   کند تصور هم را اش یزندگ  از روز کی  او بدون تواندینم

 :  آمد رفح به اریجان

.  یریبگ تماس باهاش خودت ستین بد اما گمیم بهش من -

 .  کنهیم کمکت مطمئنا.  ستین یبد آدم هم  اونقدرا فرهان

 !  کنه کمک خوامینم.  هی کاف نرسونه ضرر  بهم که نیهم -

 دل دل اری جان.  بود شده  مشت حرص از فرهان یانگشتها 

  خواستینم دلش  چیه.  بردارد کریاسپ یرو از را تماس تا کردیم

  را مشیتصم! شود  بود که یز یچ از تر ناراحت و یعصب فرهان

  اتاق از بود گرفته گوشش کنار  را لیموبا که یحال  در و کرد اجرا

 : گفت حال همان در.   زد رونی ب فرهان

 حرفا یلیخ نستمتویم کاش.  ونهداغ و آشفته یلی خ فرهان یزندگ

 مطمئن.  بگه  بهت وقتش به  خودش لزمه اما.  بگم بهت رو

 وسط نیا هم  یا علقه دیشا یحت.  نداره  یمشکل تو- با باش

 . باشه

 :   غرید ارغوان 



 

2012 
 

 مهرسا .  مسلخ

 . شدینم من مرگ به یراض  بود وسط نیا  یا علقه اگه -

 !   مونهیپش الن - 

 جداست گهی د هم از راهمون.  خوره ینم من درد  به شی مونیپش -

 ! 

 ؟  رونیب شی انداخت تیزندگ  از راحت انقدر -

 !  برم شی زندگ از بخوام حال  که نبودم شی زندگ تو - 

 ...  بود  یا رابطه هی نتونیب دونمیم من -

 نمونیب یا  رابطه هم زمان اون یحت دونمیم  دیبع! ؟ رابطه -

 در ییزایچ هی د ی با حداقل میداشت هم با یا رابطه اگه.  باشه بوده 

 مورد 

  دونستمینم شاز یچیه من واقع در یول.  گفتیم بهم شیزندگ

 !   شدم جیگ واقعا که اده یز سرم  تو پراکنده  اطلعات انقدر النم. 

 دروغ ازش  باش مطمئن.  بپرس خودش از رو یچ همه -

 ! ی شنوینم

 :  گفت طاقت  یب ارغوان



 

2013 
 

 مهرسا .  مسلخ

 اون شهیم.  میرفت شیپ  یادیز هم جا نی هم تا!  ممنون -

 ؟ یریبگ ازش رو نامه یعرفم

  کافه فرهان ی آشفته حال دن ید.  دیکش یقی عم نفس جانیار 

 به یدست.  دادیم حق  هم ارغوان به یطرف از.  کردیم اش

 : گفت و دی کش شی موها

 . گمیم بهش من -

 . ممنون -

 فرهان هم هنوز . برگشت اتاق سمت به اریجان. شد قطع تماس

  تا بود برده  بیج داخل را ش یهادست.  بود تاده سیا پنجره  کنار

  به یقدم اریجان.  ندینب یکس  را صشحر از شده  گره  یانگشتها

 : گفت و  برداشت سمتش

 ؟ یدیم بهش رو نامه یمعرف -

  خونسرد ی پوسته ریز  را حرصش تمام  کرد یسع فرهان

 که یحال در و  زد سمتش به یچرخ.  کند یمخف اش یشگیهم

 : ادد جواب  رفتیم اش یصندل طرف به

 . بزنه زنگ خودش  دی با خوادیم یزیچ اگه - 



 

2014 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که بردار سمتش  به قدم هی.  داره  اجیاحت کار نیا به دیشا - 

 ! داره   تیاهم برات چقدر بفهمه حداقل

  صورت به را اش یعصبان نگاه  و گرفت بال  را سرش فرهان

 :  د ی غر حال همان در.  دوخت اریجان

 !  یبر ی تونیم یرندا یکار  نجایا گهید -

 به.  رفت رونیب اتاق از تینها در و کرد مکث یکم اریجان

!   دیکوب زیم  یرو را مشتش فرهان  اتاق در شدن  بسته محض

 .  بود شده  تمام  گران  شیبرا ارغوان یحرفها

 : گفت حوصله یب.  خورد  اتاقش در به یا  تقه لحظه همان

 ؟ بله -

 نگاهش.  تگذاش  فرهان اقات به قدم دیخندیم که ییلبها با نگار

  گرفته تماس او با فرهان شیپ ساعت کی.  داشت تیرضا برق

  نیا که بود بار نیاول یبرا.  بزند هتل به یسر  بود خواسته و

 !   شدیم محسوب برد جور کی  نیا نظرش به!  افتاد یم اتفاق

 ؟ یخواینم مهمون.  سلم -



 

2015 
 

 مهرسا .  مسلخ

  صورتش به یستد کلفه! ؟ بود  برده  ادی از را نگار  آمدن چطور 

 :  گفت و دیکش

 !  نیبش - 

  یجواب به تر راحت تا کردیم کمکش  خود یخود به تشیعصبان 

  را فرهان حرف آنکه یجا  به اما نگار!  برسد خواستیم که

  گونه یرو ی ا بوسه هوا یب و رفت زیم سمت  به ،  کند اطاعت

 هم  در هیثان از یکسر  در حالتش یب صورت.  گذاشت فرهان ی

 یاخمها به که نگار.  گرفت خود به اخم طرح ش ی وهاابر و رفت

 و نشست شیرو به رو مبل ی رو توجه یب داشت عادت فرهان

 : گفت

 . رسوندم خودمو ی زد زنگ بهم نکهیا محض به -

 :  دیپرس و  شد جا به جا شی جا سر فرهان 

  ؟  کجاست بایز - 

 ؟ چطور .  نفس شی پ گذاشتمش -

 !   ینطوریهم - 



 

2016 
 

 مهرسا .  مسلخ

  یچشمها شد  باعث همان که تانداخ نگار یاپ  تا سر به ینگاه

 یراض فرهان حالت نیا از که انگار . بدرخشد قبل   از شتریب نگار

 : کرد باز لب سرخوشانه.  بود

 ! یکنیم نگاه  یبیعج جور هی ؟ شده  یزیچ - 

  اول همان از کردیم یسع که یحال در و داد تکان سر فرهان 

 :گفت نکشد نگار رخ  به را تشیعصبان

 ! گرفتن اطرافمو و دور ییآدما جور چه نمیبب خوامیم -

 : داختان بال  ابرو نگار 

 ! شم ینم متوجه - 

  یبار نیآخر!   بود ده یکش ادیفر و خورده  حرص  را مدت نیا تمام

  در  آتش که انگار.  آورد ینم خاطر به انگار را  نبود یعصبان که

 دو نگار دن ید با حال  خشم نیا.  بودند کرده  روشن وجودش

 : داد جواب حرص پر فرهان!   بود شده  ۔ برابر

 و درست خواد یم دلم پرسمیم ازت السو هی!  یشیم متوجه - 

  بد چون نگار  یچونیبپ منو  نکن فکرشم. یبد  جواب یاصول



 

2017 
 

 مهرسا .  مسلخ

 اضطراب.  شد  محو کل به نگار صورت یرو از لبخند!  ینیبیم

 : کرد باز لب وحشت  با افتاد جانش به

 ...  بپرس -

  ؟ یکرد ماستخدا رو  انارغو چرا -

 : داد جواب فاصلهبل  اما خورد جا سوال نیا از یا لحظه انگار

 .  داشتم دوست هاشو ده یا.  بود خوب  هاش یطراح -

 رو ارغوان چرا!   بگو راستشو ایب حال !   دروغش شهیم نیا خب -

 ؟ یکرد استخدام

 . گفتم  راست.  شمینم منظورت متوجه من فرهان - 

  همون خوامیم من.  یگینم بهم رو ییزایچ  هی!  گهید نه -

  اول همون  از که هییزایچ نای ا!  ونمبد رو یگی نم که یاطلعات

 ! شده  رو زایچ یلیخ الن اما.  یگفت بهم

 ؟ بگم دروغ بهت دیبا چرا.  یگیم یچ فهممینم اصل  من -

 زیم یرو را مشتش .  بماند خونسرد آن از شتریب  نتوانست فرهان

 : دی غر و دی کوب



 

2018 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ساینک و تو نیب  استخدام ییکذا اتاق اون تو ستین لوممع چون -

 و دختر هی  هوی مرد همه اون نیب از که گذشته یچ ماهان و

 ! د یکرد استخدام

  بار فرهان. آمد بند زبانش یا لحظه .  دیبگو چه  دانستینم نگار 

 :  گفت گرید

  اونوقت!  باشه حرفات تو دروغ  کلمه کی خوادیم دلم فقط -

 !  ینیبیم آروم انقدر منو که هیبار  نیرآخ

 یکار دشیتهد که انگار اما.  نبود امآر ادیز هم لحظه آن مطمئنا

 :  بود

 .  هیخوب دختر گفت.  داد نشون کاراشو بهم سوگل -

 :  دیکش صورتش به یدست فرهان

 و ده یند رو آدم هی و یکرد  گوش  بهیغر  هی حرف به تو -

 ! ؟ آره  یکرد من ی خونه وارد نشناخته

 مشکلش.  داشتم  اعتماد بهش.  سالمه چند  دوست وگلس -

 ..  نکهیا ای کرده  کار بد دختره  ؟ ودب کجا

 ! کرده  یکار  اضافه واقع در!  کرده  کار هم ی ادیز اتفاقا نه -



 

2019 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ساکت دیفهم ینم را فرهان ی حرفها یحساب و  درست که نگار

 :  شد بلند  جا از فرهان.ماند

  ینجوریا که دیسریم بهت یچ ؟ هیچ سوگل  به تو ربط -

 ؟ یکرد کمکش

 ! داره  اجیاحت کار نیا به ه دختر دمیفهم فقط!  یچیه -

 . زد پوزخند فرهان 

  یدار کم کم بده  جوابمو درست! ؟ شهیم باورم یکنیم فکر - 

 . یکنیم میعصبان

  جواب زحمت به.  بود ده یترس نشسته خون به یچشمها نیا از

 : داد

  ؟ بگم دروغ بهت دیبا اچر...  گمیم راست را کن باور -

  کردیم احساس.  ستادیا اراده  ی ب مه نگار.  شد بلند جا از فرهان

 منفجر تیعصبان و حرص از  فرهان  که دارد امکان لحظه هر

 !   شود



 

2020 
 

 مهرسا .  مسلخ

  دخترو هی من دستور خلف بر که یستین ذهن  کند  هم انقدرا -

 که من ؟ ادتهی.  یداشت اصرار هم یلیخ!  ی کن ام خونه وارد

 !   ادمهی خوب

  ادیفر بعد و کرد مکث هیثان چند.  بود ستاده یا نگار کی نزد فرهان

 :   دیکش

 !   بزن حرف -

 : کرد زمزمه زده  وحشت.  شد بسته ترس از نگار یچشمها

 !  نزن داد - 

 که گفت یچ بهت سوگل.  بگو! ال ی.  نکن فرض احمق  منو - 

 نیا اام افتاد هی گر به نگار!  باش زود. یکن کمکش یشد یاراض

 . اوردیب رحم به را فرهان دل که نبود یزیچ

  به یبد لمیتحو دروغ گهید کلمه هی.  زدنه حرف وقت لنا - 

 ! پاشمیم هم از تویزندگ!  نگار شونمتیم اه یس خاک

 بود ختهیر  هم به را فرهان  اعصاب که یهق هق  و هی گر نیب

 :  آمد  حرف به نگار



 

2021 
 

 مهرسا .  مسلخ

  خوشبختم یکنیم الیخ ؟ کنمی م یزندگ دارم الن یکنیم فکر -

 ! ؟

 !   بده  جوابمو!   زاریه لجن چه تیزندگ ستین مهم برام -

 و تیزندگ دنبال یرفت خودت!   ستین مهم برات که معلومه -

  خونه تو دارم لحظه هر ،  روز هر!  دمیم جون من که ینیبینم

  تحمل رو یزندگ نیا هیثان هی نبود بایز خاطر به.  دمیم جون

 ! بشم خلص تا کشتمیم خودمو .  کردمینم

  بتواند آنکه از  قبل و دی کش شی موها نیب یدست  کلفه فرهان 

 :   دیشن را شی صدا  گرید بار کند ساکت را نگار

 اما مامان گفتم  بهش مدت همه نیا!  گذرمینم نهیتهم از من -

  زد  میزندگ به که یگند خاطر به روز هی بودم منتظر شهیهم

 !   شه بلند جاش از تونهن که بخوره  نیزم یجور

 !   نگار بسه -

  کدومتون چی ه!  شد تباه  که بود  من یزندگ نی ا!   ستین بس -

...  تو خود.  د یبش راحت دستم از دیخواست فقط.  دیدینفهم حالمو

  ؟ یکن من نیگزیجا رامشو بود راحت برات



 

2022 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ یبفهم یخوایم یک !  مینداشت یا رابطه  هم با ما -

 ! م یبود هم عاشق  ما!  میداشت - 

  صورت با  که بود نگار بار نیا و شد دور او از کلفه فرهان 

 : افتاد راه  دنبالش اشک از سیخ

  حرفمو سخته  برات ؟ نه گمیم رو قتیحق دارم ؟ یکنیم فرار چرا

   -؟ یکن تحمل

 !  بزنم حرف باهات خوامی نم رونیب برو -

 زا نهیتهم  به که کردم التماس.  بودم عاشقت من!  رمینم -

 از حرف یوقت اما.  یدار دوستم چقدر یبگ که.  میبگ عشقمون

 ؟ ادیم ادتی.  ینگفت یچی ه زد من جازدوا

 !  است ده ی فا یب دیبگو چه هر  دانستیم.  زدی نم یحرف فرهان

 پسرم با ؟ شتریب اراتیاخت ؟ پول  با ؟ زد گولت یچ با نهیتهم -

 ! ؟ ش یتصنع یگفتنا

 !  نگار  ببند دهنتو -

  ساکت الیخ نگار اما.  شدیم تر یصبانع و یعصبان  لحظه هر

 : نداشت شدن



 

2023 
 

 مهرسا .  مسلخ

  فرهان اما دی ایب فرود فرهان صورت  یرو تا آمد بال  نگار دست

 : کرد شتریب را نشانیب ی  فاصله و برداشت عقب به یقدم

 ! یکرد کاریچ یدینفهم  هنوز کنم فکر -

  ینجوریا وگرنه.  دارم دوستت چقدر من یدینفهم تو انگار - 

  ؟ یکرد ینم میی ازجوب

 : د یکش ادیفر یلعنت لفظ نیا دنیشن از  یعصبان فرهان

  واسه یدونی م افتاد انیجر به  دوباره  رامش مرگ ی پرونده  - 

  جا همه به که من ی خونه تو یفرستاد  جاسوس به چون ؟ یچ

  نیا از شتریب  ای یدیفهم!  دار یبال  بره  من سر و بکشه سرک

  ؟  بدم حیتوض برات رو حماقتت اوج

 . شد گرد تعجب  از شیچشمها.  ماند مات رنگا

 ! ؟ یگیم یچ ... یچ... چ -

  ؟ هیک یدونیم ؟ ها ؟ نگار هیک سوگل -

 .. می میقد یدوستا از یکی دختر -

  ؟ هیک باباش حتما یدونیم ؟ هی ک باباش!  آها - 



 

2024 
 

 مهرسا .  مسلخ

  یچیه بود قرار ماها که یا  خونه قمار با نهیتهم که همونه -

 !  بردش یخودکش یپا  تا و دکر اش تلکه میاندون ازش

  با که انگار وار زمزمه نشاند لب یرو حرص پر ی پوزخند فرهان 

 :  کرد تکرار بزند حرف خودش

 !  احمقى چقدر تو یلعنت!  احمقى چقدر ،  یاحمق چقدر -

  از یکم حرکاتش.  کرد دور فرهان از را خودش زده  وحشت نگار

 که   بود ادیز ر آنقد خشمش . بود شده  خارج شهی هم معمول حالت

 !  آورد یم سرش به یی بل  داشت حتم

.  کنم خراب رو نهیتهم یزندگ  خواستمیم فقط من...  من -

  زدیم قدم قرار یب فرهان...  کرد خراب منو یزندگ که همونجور

 . شود آرام یکم دیشا تا

 :  گفت گرید بار نگار 

 هر.  کنم واجازد سپهر با تو به ام علقه برخلف کرد مجبورم -

  بایز تولد از بعد...  بود شکنجه مثل برام اون کنار شب هر و روز

 یبان و باعث.  شد هم بدتر اوضاع ندارم دوستش دیفهم یوقت

.  ستمین مونی پش کردم که یکار از من.  ست نهیتهم نایا تمام



 

2025 
 

 مهرسا .  مسلخ

 گوش اری خشا و سوگل حرف به فتهیب اتفاق هم گهید بار صد

 !  فتهیب ریگ نهیتهم تا دمیم

  بلند یداص.   پراند جا از را نگار که بلند آنقدر.   زد قهقهه انفره

  نی تر دهنده  آزار روز آن به تا دی شا و شدیم اکو اتاق  در اش خنده 

 !   بود ده یرس نگار گوش به  که بود ییصدا

 ؟ یخوب...  فرهان! ؟ یخندیم چرا....  چ -

 : گفت و داد تکان سر فرهان

 یگند هر! ؟ کنمینم تعجب اصل  ادیم اریخشا  اسم یوقت چرا -

 !  ماجراست طرف  به کهیمرت ن یا شهیم زده  که

 .. اریخشا یکنیم اشتباه  یدار فرهان -

 با تو حال !  دمی د می زندگ تو که هیآدم نیتر حرومزاده  اریخشا - 

 !  یکرد یکی  به دست آدم نیا

 فقط من.  نداشتم تو به یکار من ؟ یزنیم حرف یچ از

 . .. -نهیهمت  خواستمیم

 !  نگار بهت لعنت -

 :  د یغر فرهان.  شد  بسته نگار دهان



 

2026 
 

 مهرسا .  مسلخ

  جلو انداخته منو کارا ی همه تو نهیتهم ینیبینم که بهت لعنت -

 !  بره  باد به من سر شد  یزیچ اگه که

 داد ادامه او به  رو فرهان.  زد  حلقه نگار چشم در  اشک گرید بار

: 

 !   دردسر شده   واسم روزاش ی همه که یزندگ نیا به لعنت - 

 ... فرهان -

 !  بشنوم  اتوصد خوامینم!  نگار شو خفه فقط -

 خاطر به که ییصدا با فرهان.  گرفت شدت  هقش هق  

  حرف به آرامتر بار نی ا بود شده  دورگه بود ده یکش که ییادهایفر

 : آمد

 چرا ؟ بره  لو یچ که من ی  خونه تو ادیب ارغوان یخواستیم -

 رو یبرا سوگل جاسوس دیبا چرا  ؟ نگار یازندی نم  کار به تو مغز

 ! ؟ من ی  خونه تو ادیب نهی تهم دست کردن

 نهیتهم از دلم فقط من.  برسه یبیآس بهت خواستم ینم من -

 کنه ثابت که کن مدر دنبال فقط گفت اریخشا...  بود گرفته

 داره  حق .  خواست یم رو سهمش اریخشا.  داره   وجود قمارخونه



 

2027 
 

 مهرسا .  مسلخ

  به که یزی چ عوض در و دیکش  ال ب حقشونو نهیتهم ؟ نداره ... 

  کی دیشا که  بود یجزئ و کم لپو  دیرس برادرش یها بچه

 !   نبود حقوقشونم و حق  از درصد

 ؟ ها ؟ شهیم یچ بره  لو قمارخونه که ینکرد فکر نیا به -

 ! ؟ زندان ره یم نهیتهم - 

 :  زد پوزخند فرهان.  بود ده ی پرس را سوالش وحشت  و ترس با

 .  راحت التیخ ،  فتهینم نهیمته  یبرا یاتفاق -

 :  داد ادامه و دی کوب نهیس به را دستش

 حق  بهش کردیم کارو نیا نفس  اگه!  شمیم  اعدام که منم -

 نیا یحت...  تو اما.  اومد ینم خوشش من از وقت چیه.  دادمیم

  رو اریخشا  گول کردمینم فکر!  ده ی بع ازت هم حماقت.  همه

 !  ی بخور

 کمی رو نهیتهم فقط گفت.  شهینم ضعو یچیه  تگف اریخشا -

 نهیتهم که نهیا حالت نیبدتر کردم رفک من.  میکنیم تیاذ

 ...  تو که  خواستمینم اصل  من.  بشه یزندان
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 من ی خونه وارد ارغوان!  قراره  چه از انیجر  بگم بهت بذار -

 من که ییجا اون از.  بشه اریخشا و سوگل  جاسوس که شد

 قبولش 

  سوگل حتما.  کنن استفاده  تو  از که بودن هوشبا انقدر کردمینم

  ازش بتونه که بهتر چه.  داشته خبر نهیتهم با  کلتتمش زیر از

 نهیتهم از رو انتقامت یداشت التیخ به.  کنه استفاده  راه  نیا تو

 من کنه ثابت که  یکردیم کمک اریخشا به اصل در اما یگرفتیم

  یدرشت و زیر یکارا تمام و هقمارخون از بعدشم.  کشتم رو رامش

 رو یچ همه بتونه  رصتف سر تا کردیم جمع مدرک میکردیم که

 مشکل ی همه ؟ ینیبیم.  بکشه رونیب نهیتهم چنگ  از دیتهد با

 نیا.  شهیم یمنزو هم نهیتهم و داره  یبال  سرم من.  شد حل

  با یجور هی!   هیخوب سوال یلیخ ؟ شهیم یچ شماها یزندگ وسط

 نهیتهم یها  بچه از یاثر و اسم گهید  که دیشیم کسانی خاک

 !   نمونه

 :  داد ادامه ادیفر با

 !؟ بدم حیتوض برات شتریب ای یدیفهم حال  -
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. بکشد نفس ی حساب و درست توانست ینم یحت.   بود رفته وا نگار 

 نهیتهم از انتقام فکر.  بود شده  ماجرا قتیحق متوجه تازه  که انگار

 منطق  ،  فرهان یحرفها اب حال . بود کرده  کور را شیچشمها

 ییبل  چه بود قرار  ؟ بود زده  یند گ چه.  بود افتاده  کار به مغزش

 !  ؟ اورندی ب فرهانش سر به

 ...  ارغوان......  زنمیم شیآت رو دختره  نیا من -

 انیم را نگار یبازو.  بود گرفته را فرهان چشمان یجلو خون

 :  داد فشار و گرفت  انگشتانش

!   یزد گند یادیز هم جا نیهم تا ینکینم  یلطغ چیه تو -

  نه هم گهید.  یکنیم تویزندگ یحساب تدرس و  ات خونه یریم

 از  یحرف

 گهید هی قض نی ا تو نمینب.  یشیم سبز جلوم نه و یزنیم من

 ! ؟ یدیفهم!  یکن یدخالت

 یخال اشک قطرات از هم لحظه کی که ییچشمها با نگار

 : گفت  شدینم
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  یجور چه دی با ادیب ادتی باره دو که نمک یکار  خواستمیم -

  که یجسد به وقف روزاتو تموم ستین یازین که.  یکن یزندگ

  که  میباش داشته یزندگ به خواستمیم!  یکن پوسهیم داره  گور تو

 به که یظلم و نهیتهم بدون...  هم کنار...  میباش  تو و من فقط

 ..  یا اضافه آدم چیه بدون..  کرد میزندگ

 : داد هل عقب به را او با یتقر و کرد اره را  شیبازو  فرهان

  ارمیب سرت ییبل  نکهیا از قبل گمشو چشمام یجلو از فقط - 

 !  برو

 ...  فرهان -

 !   برو گفتم -

 و ماند فرهان دوباره .  رفت رونیب اتاق از زده  وحشت نگار

 شده  دچار ماهان سرنوشت به هم  نگار!  اش کننده  وانهید ییتنها

!   ندازدیب صورتش به ینگاه یحت  نبود اضرح گرید امطمئن.  بود

 زده  را زخمشان ؟ ده یفا چه اما کردیم فکر نشانکرد مجازات به

 ی حوصله گرید که انگار.  بودند کرده  زهر  را اش یزندگ و

 ..  نداشت  هم گرفتن انتقام
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  از فارغ و باشد او کنار دوباره .  خواستیم را ارغوان حضور دلش

.  بخندد دخترک با فقط بود انیجر  رد اطرافش که یفیکث یایدن

 و یداشتن دوست و کوتاه  یهای چتر ،  شیها خنده  ،  شی حرفها به

 به که آنچه  هر قدرت پر ذهنش!   بشیغر و بیعج نکیع آن

 اجازه  هم لحظه  کی.  دیکشیم رخش به را بود  مربوط ارغوان

 ! باشد  آرامش در ادشی از دادینم

 اش ادامه یفهم کج با یبچگ از که نگار ییکذا عشق  به لعنت

  نگار اگر اما !  بود کرده  تباه  را اش یزندگ هم حال .  بود داده 

  هم باز دادینم  راه  اش خانه به را ارغوان و کردینم یکی به دست

 داشت امکان هم باز ؟ ندیبب را  دخترک یگرید  یجا توانستیم

 خاطر به نیا از شتریب توانستینم ؟ بگذارد اش یزندگ به پا

  نیهم!  باشد متنفر بود کرده   آشوب را اش یزندگ  هک یدردسر

!   بود اش یخوشبخت  اوج بود داده   قرار  راهش  سر را غوانار که

 .. بود کرده  خراب را زیچ  همه که چند هر

***************** 

  ؟ خوبه.  بده  نامه یمعرف بهت گمیم بابام به من -
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  رو دکمر اون ی نامه یمعرف  گفت طرف گمیم!   پرستو -

 !  خوادیم

 یمعرف نشد اون !  بساز بابا زن با فعل  برم ختتی ر قربون خب - 

 نهیبچ گل رفته فعل  ایآر یآقا بگو بهش ببر!  من یبابا ی نامه

! 

 !  ریبگ مسخره  به رو یچ همه -

  تو کار هر سر دیبا چرا من ؟ هی بزرگ شرکت چه یدونیم خره  - 

 تو برو.   ال شیا که یدار سواد  ؟ آخه بزنم چونه  باهات انقدر

.   بنداز بردن که ییاه زه یجا و رسم و اسم به نگاه  هی تشونیسا

 یهتلها مجموع که هیخفن شرکت انقدر که کن فکر  نیا به بعد

 به لگد چسونه  خر هی خاطر به حال . کرده   کار باهاشون ایآر

 ! بزن بختت

 :  آمد حرف به بود گذاشته فرهان یرو که یاسم  به توجه یب

  معلم دیشا . کنم پر فرم دخترونه یها مدرسه برم وامخیم -

 .  نبخوا ینقاش

 ! بکن ی خوایم کار هر.   کنهینم کار عقلم گهید من وال  -
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 بگم یچ من بهم بزنه زنگ دی با خودش گفته ار یجان به یوقت -

 ! ؟

 که یکردیم  کار لشیو تو ؟ مگه شده  یچ!  بزن زنگ خب -

 !   تورو بده  هل ومده ین که خدا بنده  نیا.  آب تو یافتاد ییهوی

.  بود نزده  اش گذرانده   سر از تاتفاقا از یحرف کس چیه  به هنوز

 است بهتر روزش و حال داندینم  یکس که نیهم کردیم احساس

 . نداشت  را دنشانیفهم از بعد یجنجالها ی حوصله. 

 . بزنم حرف باهاش خوامینم -

  وبخ خدا  ه بند نیا با یکرد کات یچ یبرا بفهمم  من اگه -

 .  شهیم

  ؟ یزنیم زنگ من به ساعته  ۲۴ که یندار یزندگ  و کار تو -

  دل ور مدت تمام گهید!  پر اونم که داشتم نامزد هی!  وال  نه -

 !  خودتم

  را تماس داد  تیرضا پرستو زدن حرف گرید  ساعت  مین از بعد

 .  دیکش پنجره  سمت به را ارغوان برق و رعد یصدا.  کند قطع
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  نفسش.  کردیم سیخ را نیزم که  بود ینم نم باران به نگاهش

  پر خانه از رفتن رونیب یبرا دلش  یا لحظه و  تادفرس رونیب را

 همان به یشال و یمشک بارونی و رفت کمدش سمت به...  زد

  کل به هم دنشیپوش لباس مدل که انگار.  کرد انتخاب را رنگ

 آن که ی بار نی آخر آورد ینم ادی به اصل .  بود شده  عوض

  آن از رنگش خاطر به شهیهم .  بود یک کرده  تن به را یارانب

  روزش و حال به یگرید رنگ هر از شتریب حال  اما بود یفرار

  رونیب اتاق از و انداخت یباران بیج داخل را لشیموبا!  آمد یم

  را شیدستها.  بود رسانده  کوچه به را خودش بعد یا قهیدق.  زد

  قطرات گرفت آسمان سمت  به  را سرش و کرد باز طرف دو از

  بار نیا را شیدستها و رفتگ ینفس.  خوردیم صورتش  به باران

 وقت هفته آخر  تا یروز دو هنوز. برد اش یباران یبهایج داخل

 یمعرف آوردن دست به که دانستیم خوب هم خودش  اما داشت

 که یپارک سمت به و رفت رونی ب کوچه از!  ماندیم ایرو مثل نامه

  بیفر را  خودش توانستینم.  برداشت قدم  بود یالحو همان

.  بود آمده  خوشش شان آوازه  پر شرکت و دی جد کار از.  بدهد

 ! ؟ بگذرد شیآرزوها از یکی کنار از ساده  توانستیم



 

2035 
 

 مهرسا .  مسلخ

 و ینیب نوک که بود سرد یآنقدر  هوا.  شد یاصل ابانیخ وارد 

  رد کنارش از سرعت با آدمها.  بود شده  قرمز  شی ها گونه

  شوند سیخ کمتر و برسانند ییجا به را خودشان زودتر تا  دندشیم

  را شیپا تا سر باران قطرات دادیم اجازه  الیخ یب ارغوان ماا. 

 یسنگفرشها به را نگاهش و انداخته نییپا را سرش.  کند سیخ

  کفش دو که برسد  پارک به بود نمانده  یزیچ.  بود  دوخته ابانیخ

 ی اجازه  او به که ییهاپا .  آوردند در سر مقابلش یمشک

  شلوار از نگاهش .  تادسیا جا  همان ناچار به.  دادینم یشرویپ

  از را رنگش یمشک کت اور و آمد بال  مرد رنگ یمشک و کتان

 در مرد یدستها.  شد حبس  اش نهیس در نفس.  گذراند نظر

 . بود شده  قلب بشیج

 و بلند ش یر.  دیرس صورتش به و گذشت  هم شیدستها از

...  زشیت و  یاستخوان ینیب...  شیآشنا یلبها ... اش یمشک

 همان اگر.....  نگاهش از امان...  نگاهش...  رفت بال  گرید یکم

 ! بود روا دادیم جان جا

  نییپا را سرش و گرفت فرهان  صورت از بلفاصله را نگاهش

  ریز همه آن  از بعد.  بود شده  انیم در یکی شی نفسها.  انداخت
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 سمت به را شی پاها!  کردیم سرما ساحسا زه تا ماندن باران

 شی پاها به هم او اما شود رد  کنارش زا تا کرد تیهدا  راست

.   گرفت  قرار ارغوان مقابل شیکفشها گری د بار و داد یتکان

  همان هم  باز اما کرد امتحان را چپ سمت  بار نی ا دخترک

 . کرد سد را راهش که بود منحوس یکفشها

 داده  دست از را   تکلمش قدرت کردیم احساس و  دیلرزیم شیپاها

  سیخ ترس و باران انگار  که بود خلوت آنقدر ابانیخ.  است

 عقب به ی قدم دخترک بار نیا.  بود داده  یفرار   را همه شدن

 زود یلیخ فرهان.  دیکش خود دنبال را لرزانش  یپاها و برداشت

 را  دستش

 : گفت شود دنی دو به لیتبد  شیقدمها آنکه از قبل.  خواند

 !  خونه رسونمتیم  شو  نیماش سوار!   یشد سیخ -

 خانه از شدن سیخ نیهم  یهوا به دخترک که دانستینم 

 به گرید یقدم  او حرف به توجه  یب ارغوان!  است زده  رونیب

  آنکه از قبل و رفت سمتش  به فرهان بار نی ا.  برداشت عقب

  و رواید نیب را  او ،  شود دور و  دارد بر گرید یقدم بتواند دخترک

 ،  راست نه و  برود چپ توانستیم نه حال .  انداخت ریگ  دشخو
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  دهانش.  زدیم تند قلبش.  داشت گرد عقب یبرا  یراه یحت نه

 او به فرهان نگاه .  لرزاندیم  را جانش سرما و  بود شده  خشک

 به!  کردیم ره یذخ ارغوان شی چشمها یبرا که انگار.  بود ره یخ

 ییروزها ی  اندازه  به و بودش ده یند  که ییروزها تمام ی اندازه 

 ..  ندشینب نده یآ در دیشا که

 .  بزنم حرف  باهات خوامیم -

 عطرش یبو  و بود صدا همان  صدا.  دیدزدیم را  نگاهش ارغوان 

.  داشت وحشت مرد نیا از روزها نیا اما.  یشگی هم یبو همان

 باور.  باشد کنارش که خواستینم و کند نگاهش توانستینم

 نداشت باور...  کردیم تیامن احساس نارشک که  ار یروز کردینم

 ..  باشد داشته او به علقه احساس  هیثان کی ی اندازه  به که

 . برم خوامیم -

 !  یبر خوامینم -

  دواریام که انگار.  داشت فرق  یکم بار نیا اش یدستور لحن 

 را او که ییروزها از خسته....  بود شده  خسته.   بماند ارغوان بود

 :  کرد باز لب گر ید بار . نداشت
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 .  شو نیماش سوار -

  وارید به و آمده  رونیب بشیج از زده  وحشت ن ارغوا یانگشتها

  که بود کرده  حبس را نفسش یحت.  بود ده یچسب  سرش پشت

!   باشد نداشته شیرو به رو خودخواه  مرد با یتماس   نیکوچکتر

  نوزه!  اش یتدافع  حالت و افتاد ارغوان یدستها به فرهان نگاه 

  که چند هر.  ندیبب دستش یرو را یسوختگ رد  توانستیم هم

  توانستیم  وجود نیا با.  بود شده  محو یکم و  داده  رنگ رییغت

 : کرد زمزمه گرید بار.  ندیبب دستش یرو را منحوس  ادگاریی

 . میزنیم حرف فقط -

 : کرد باز لب تینها در اری بس یرفتنها کلنجار از بعد ارغوان

 ! ؟ یکن  تموم رو تمومتنا کار یاومد -

  به را ییکذا شب آن فاقاتات نداشت انتظار دیشا. خورد جا فرهان

!  برود مطلب اصل سر مقدمه یب  آنقدر حداقل ای.  بکوبد صورتش

 یترس و لحظه آن از فرهان.  کردینم نگاهش  هم هنوز ارغوان

  لحظات نیا  کاش!  بود متنفر دوانده  شهیر دخترک دل در که

 !  شوند تمام
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 . کردمینم  ولش کاره  نصفه  خواستمیم اگه -

  صداقت نیا از د یشا.  رفت نشانه را او غوانار یچشمها  بار نیا 

!   نداشت یساز ظاهر یبرا یلی دل فرهان.  بود خورده  جا کلمش

 در که یاشک .  زد گره  ارغوان یعسل یچشمها به را نگاهش

  کندن هی گر کاش...  نداشت دوست را بود زده  حلقه دخترک چشم

... 

 رغوانا...  نداشت را اشکش پر  نگاه  دنید طاقت که بود بیعج

  تکرار خودش با مدام.  کند هی گر  فرهان مقابل  نداشت الیخ هم

  به نداشت  الیخ!   نکند فرار ،  نترسد که ،  بماند آرام که کردیم

 !   ترسدیم او از اندازه  چه تا که بدهد نشان فرهان

 !؟ هی ا افتاده  پا شیپ فاق ات برات انقدر!  یکنینم انکار -

 از یکم داشت  الیخ.  بود آمده  یگرید حرف گفتن یبرا فرهان

  ردیبگ آغوش در  را دخترک یجور تینها در و دی بگو احساساتش

 را نامه یمعرف هم آن از  بعد.  باشد نداشته یفرار راه  که

 !  شدیم راه  به رو زیچ همه  و دادیم لشیتحو
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  آنقدر.  دادینم او به را یکار چیه ی اجازه  ارغوان یچشمها اما

 جانش  به یبد  یسرما که بود ختهی ر نگاهش  در نفرت و خشم

 !   نشاندیم

 ...  که نجایا اومدم -

 ! ؟ ی دیبخش بهم موی زندگ کنم تشکر ازت  که یاومد -

  به نداشت الیخ.  بود شده  روشن ارغوان حرص و خشم موتور

.  کند ینینش بعق  بود  گرفته را وجودش تمام که یترس ی بهانه

  دی با چه از بود کرده  تجربه شی رو روبه مرد دست به را مرگ او

  فرهان نکه یا از قبل!  نبود یرنگ یاهیس از بالتر ؟ دیترسیم

 :  آمد حرف  به خودش دوباره   بزند یحرف بتواند

 یبد نشون تا  یکرد زنده  دوباره  و یکشت منو که ممنون خب -

 !  برم بذار حال  ؟ شد بهتر حالت!  هیک سی رئ نجایا

 .  بود شده  دی فس حد از شیب  صورتش رنگ و  دیلرزیم شیلبها

 یب را سشیخ یها یچتر و آمد بال  اضطراب پر شیدستها

  تواندینم ها یزود  نیا به دانستیم که انگار.  زد  کنار یکم هدف
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 شود خلص اش  کننده  بیتعق و ره یخ نگاه  آن و فرهان دست از

 :  آمد حرف  به فرهان! 

 !   میبزن  حرف شو نیماش  سوار حال ! ؟ یکرد یخال خودتو -

  نیا از چقدر که بفهمد مقابلش مرد کاش.  د ی لرز ارغوان نگاه 

 ییتنها به اندازه  چه تا و است متنفر هستند دچارش که یوضع

 :زد لب قرار یب!  دارد اجیاحت  باران ریز اش

 ! برم خوامیم - 

  از را خودش یعنو  به تا گشتیم مناسب یا کلمه دنبال فرهان 

  نجات کردیم ینیگسن شیها شانه یرو که یگناه   بار همه نیا

 .  دهد

 : رسید گوشش به فرهان یصدا.  دادینم فرصت ارغوان اما

 ! یبر خوامینم گفتم - 

 غیدر  فرهان از را خشمش پر نگاه  هم لحظه کی  ارغوان 

 : کردینم

  ونمتیم!  نشنوه  صدامو یکس که ستین تیشخص ملک نجایا - 

 !   بخوام  کمک و بزنم ادد
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 ینامعقول کار  نداشت الیخ.  فشرد هم یرو را   شیلبها فرهان

  اش شانه  یرو را دخترک  توانستیم لحظه  همان وگرنه کند

 طاقت یب عوض در اما.  ببردش  خواهدیم که جا هر و بندازد

 :  دیغر

 !   نیماش تو ببرمت زور به نکن مجبورم -

  آنقدر.  نداشت تیجذاب شیراب  دامک  چیه!  دستور ،  تحکم ،  زور

 !   شود دور او از فرهان دادیم حیترج که بود ده ی ترس و خسته

 !  بکشد نفس یراحت به بتواند  که یآنقدر

 منو یتونیم ی بخوا اگه دونمیم.  ستی ن دیبع ازت یکار چیه -

 با یتونیم یحت!  نرسه بهم کس چیه دست که ییجا هی یببر

 که یجور.  یکن کهیت کهیت رو ما جنازه  و میبکش یخال یدستا

 !   مردم یچجور نفهمه یکس

  به شیلباسها یسیخ و باران قطرات  ،  دی کش هم در ابرو انفره

  آن دنیشن به یازین چه.  بود کرده  اش یعصبان یکاف ی اندازه 

  ارغوان.  داد دست از را کنترلش! ؟ داشت رحمانه یب یحرفها

 ! ماندیم یروان جنگ مثل.  بود کرده  شروع او  با را یبد یباز
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 ! ؟ یا ره ی زنج ی وونهید هی ؟ یطرف یک  با یکرد فکر -

  وجود نیا  با!  بدهد سر یعصب یا خنده  بود  مانده  کم ارغوان

 : گفت و کرد  کنترل  را خودش

  دونهیم خدا!  یا ره یزنج قاتل دی شا!  دونمیم د ی بع! ؟ وونهید - 

 !  یگرفت نفرو چند  جون من از قبل

 کم طوفان مثل که یخشم و  بود هانفر یچشمها به نگاهش

  ریت تا  کرد باز لب گرید بار.  رفتگیم را وجودش  تمام کم

 !  ببرد جنون یپا تا را فرهان و بزند تشیعصبان به یخلص

 من با حال  و شده   شروع رامش از یا ره یزنج یقتل  نیا دیشا -

 ! کرده  دایپ ادامه

 :  کند کنترل را  شخود  توانستینم که بود یعصبان آنقدر فرهان 

 ! ؟ یزنیم حرف مباها ینجوری ا که یهست یک ی کرد فکر تو - 

 زبانش اریاخت  وجود نیا با.  بود ده یترس فرهان خشم  از چرا دروغ

 :   داد دست از را

 یوقت!  شهیم زنده  و ره یمیم تو  دستور با که یقربون گوسفند هی -

 ! ؟  نه بزنم حرف و بدم نظر تونمیم ونهیم در جونم یپا
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 یها نگاه  با مرد دو.  بود رفته بالتر  نرمال حد از یکم شانیداص

  نبود اطراف به حواسشان دو آن اما.  شدند رد کنارشان از یبیعج

 :  دی غر  فرهان! 

  ؟ یبزن حرف ینجوریا موردم در یندار حق  -

!  یبکن یخواست  که یفکر هر موردم در یدار حق  تو یول -

 !   یریبگ جونمو یتونیم یحت

 !؟ یفهمیم یمجبور.  یکن گوش  حرفم به دیبا -

 . ستین مهم برام حرفات -

  به را کردنش ی عصبان راه  دخترک.  بود شده  منقبض فرهان ف

 از کل به که  بود یکار آنقدر ش ی ها ضربه.  بود گرفته ادی یخوب

  تکرار خودش با که یحرف و  بماند خونسرد چطور بود برده  ادی

  تا بود یکاف زدیم نبودن مهم زا دم که نیهم  بزند را  بود کرده 

 یاصول و  درست هم با توانستندینم چرا.  کند مرگ احساس

 ! ؟ آمد ینم کوتاه   دخترک چرا ؟ کنند صحبت

 ! مونده  نشده  حل زایچ یلیخ هنوز -

 !  نبود نمونیب یزیچ اولشم از!  شده  تموم  یچ همه -
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  هشیم همون بخوام من یچ هر.  شهیم تموم بگم من وقت هر -

! 

 :  دیکش ادیفر یعصبان ارغوان 

 برام خودتم یحت گهید.  یخوایم یچ ستین مهم برام یستین-

 مهم

 آن.  بود ده یخواب که یانگار مغزش. دیبگو چه دانست ی نم فرهان

  و بود خوشحال شهیهم که ارغوان از تیعصبان و  حرص از حجم

 چه! ؟ بود آورده  سرش بر چه.  دیرسیم نظر به دی بع دیخندیم

  فرهان آنکه از قبل ؟ بود شده  جهنم اش یزندگ  که  ودب ده کر

 :دی غر گرید بار ارغوان بزند یگرید حرف

 ! رونیب برو  میزندگ از -. 

  لحظه هر داشت امکان که  بود یکار آنقدر آخرش  ی ضربه 

  بود گرفته ساده  را زیچ همه حد  از ادیز!  فتدیب نی زم یرو فرهان

  و نداشت  قبل ی ههفت سه  دخترک به یشباهت ارغوان نیا. 

 گوش فرهان یحرفها به که نبود آرام اندازه  آن به هم مطمئنا

 !  بدهد
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  بود یزیچ ن یا.  دوخت دخترک یعصبان صورت به را نگاهش

 : کرد تکرار  ارغوان! ؟ برود شهیهم یبرا!  ؟ خواستیم که

  هیزیچ تنها!  نیهم...  رونیب ی بر می زندگ از خوامیم ازت فقط -

 !   خوامیم مقلب  ته از که

  به تا رفت عقب یکم فرهان.  بود  گرفته خواهش رنگ صورتش

 استفاده  فرصت از ارغوان.   بدهد تنفس یبرا ییفضا  دخترک

 یجا به.  گذشت   فرهان کنار از و داد تکان ش ی پاها به و کرد

 تا رفت ینییپا ابانیخ سمت به ردیبگ شیپ در را خانه ریمس آنکه

.  دیلرزیم وجودش بند بند هم وز هن ! شود دور خانه از گرید یکم

.  بود ستاده یا  فرهان مقابل یشجاعت هچ با دانستینم هم خودش

 ابانیخ چیپ از که یا لحظه ست در...  دیفهمینم  را خودش حال

  نگاهش چپ چپ آدمها که بلند آنقدر.  افتاد هیگر  به گذشت

 !  نداشت یتیاهم شی برا اما کردندیم

 و داشت جهیسرگ ،  کردیم ددر قلبش و بسته  خی  شیپاها

  و شدن مشت فشار از شیاانگشته  ،  شدیم تار  اشک از نگاهش

  دستش گوشت در ردشان ماندن جا به و ناخنها رفتن فرو

 چند یبرا.  نبود مهم شیبرا کدام چیه که انگار اما.  سوختیم
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  بدون را شیحرفها که بود شده  یقو آنقدر فرهان مقابل قهیدق

 چند ی اندازه  به توانستیم حال .  ودب ه آورد زبان یرو دی ترد

 .  کند هیگر  ندنشما ی قو یبرا ساعت

 مانده  ره یخ ارغوان  رفتن ریمس به و شده  نشی ماش سوار فرهان

  شی رها نداشت الیخ. برود دخترک یزندگ از نداشت الیخ.  بود

 !  کند

 چطور.  بود کشانده  دخترک دنبال آنجا تا را او اش یلعنت دل

.  سوزدیم قلبش کردیم احساس! ؟ کند آرام را خودش توانستیم

  به نگاهش.  بود محض انصافی یب بود ده ی نش که ییحرفها

  افتاد بود کرده   خوش جا اش یکنار یصندل یرو که نامه یمعرف

 نیماش سوار  ارغوان کردی م فکر که  بود الیخ خوش چقدر. 

 ! دارد یبرم یصندل یرو از را نامه یمعرف  خودش و شودیم

  نشان و بدهد او به را نیهم تا بود آمده  شرکت از ار ه را تمام

  را کار نیا دیبا بود گفته اریجان.  دارد تیاهم شی برا  چقدر دبده 

 که دانستینم اما!  دیایب  رحم به دخترک دل  تا بدهد انجام

 !  شود ینم آرام یراحت نیا به ارغوان
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  و ارغوان ادی به کرد گرمش نیماش یبخار آنکه محض به

  و گذاشت  پا ریز بار نیاول ی برا را غرورش.   افتاد هوا یسرما

  از آهسته. کرد تیهدا بود رفته دخترک که یسمت  به را نیماش

.  دید  وارید به زده  هیتک را ارغوان جلوتر یکم. راندیم ابانیخ کنار

 :  گفت شود کشینزد  نکهیا از قبل و شد اده یپ بلفاصله

 . رسونمتیم شو سوار -

  اش هیگر بود نمانده  یزیچ  فرهان یصدا دن ی شن با ارغوان 

  فرهان کند یکار ای دیبگو ی زیچ آنکه از بلق اما. ردیبگ شدت

 :  گفت

 !  سرده  هوا!  نیهم ،  برسونمت خوامیم فقط -

 به تازه .  شد ره یخ فرهان  صورت به ارغوان اشک از سیخ نگاه 

 که بود ده ینرس ذهنش به چرا!  ؟ است سرد هوا  که بود آورده  ادی

  قلبش و فتدیب لرز  به ایدر آب یسرما  از است ممکن دخترک تن

 زیچ چیه به  شب آن! ؟ باشد نداشته را نهیس  به دنیکوب توان

 ناحق  یحت نه و مارشیب قلب نه ،  ارغوان نه.  بود نکرده  فکر

 حال  چرا پس!  بود گرفته  نظر در شی برا که یمجازات بودن
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  کاش! ؟ واستخ یم جانش از چه ؟ بود شده  مهم شی برا دخترک

 !  کردیم شی رها شهیهم یبرا

 وادار را دخترک ای بزند یگری د  حرف بتواند هانفر  آنکه از قبل

  از جلوتر یکم  و شد رد کنارشان از ینیماش کند شدن سوار به

 یب که ییصدا با و شد اده یپ راننده . کرد پارک فرهان نیماش

 : آمد حرف به بود متعجب تینها

 !   ارغوان - 

 اش ده یرس راه  از تازه  یناج سمت به دخترک شکا رپ نگاه 

 :  گفت و انداخت فرهان به  ینگاه مشکوکانه امیپ.  دیچرخ

 ؟ یخوب ؟ یکنیم کاریچ بارون ریز -

  که رفته هم  در ییابروها با و داد یتکان شی پاها به فرهان 

 و افتاد او به ارغوان نگاه .  آمد جلو یکم دادیم  نشان را خشمش

 :  گفت شتابزده 

 !  خونه  میبر امیپ -

 باز امیپ.  شود برابر  دو هانفر  خشم تا کردیم تی کفا اسم نیهم

 :  دیشن را  شیصدا و انداخت فرهان به ینگاه هم



 

2050 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !؟ ییتو امیپ -

  به یقدم خبر یب جا همه از امیپ. خونسرد و  بود آرام شیصدا

 :  برداشت فرهان سمت

 !  اوردمین جا به ؟ شما!  بله -

  قدم. زد یپوزخند و انداخت ارغوان سمت به یگاه ن می ن فرهان

 :  گفت  سوالش به توجه یب و برداشت  امیپ سمت به هم را یبعد

  ؟ هیچ ارغوان با نسبتت -

.  برداشت امیپ سمت به یقدم  و داد خودش به یتکان  ارغوان

 لحظه هر دادیم احتمال که یاتفاق و فرهان  لحن نیا از چیه

 . آمد ینم  خوشش فتدیب

 !  میبر امیپ - 

 : آمد حرف به فرهان

 !  مدیپرس  سوال! ؟ کجا - 

 امیپ.  خواستیم را  جوابش فقط!   اعصاب نه و داشت حوصله انه

 :  برداشت جلو به یقدم
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  ؟ بدم حیتوض شما به دیبا چرا -

  به کند فکر یمنطق دادینم اجازه  که یخشم همان با فرهان

 : آمد حرف

 !   ستایوا عواقبش  یاپ عوض در و نده  حی توض یخوایم - 

  ستیک ده یرس راه  از تازه  مرد نی ا دانستینم اصل .  خورد جا امیپ

.  داشت اضطراب ارغوان ؟ ستیچ یبرا طلبکار لحن نیا ای! 

 حالت ن یا یطرف از.  دیایب امیپ سر ییبل   خواستینم دلش

 گفت امیپ.  انداخت یم یبد اتفاقات ادی به را او فرهان یعصبان

 : 

 ...  هم حال  ی کرد جادیا مزاحمت روشن روز تو دختر هی یبرا -

 :  دی پر حرفش نیب هانفر

 ! ؟ ارمیب سرت ییبل  هی ای یکنیم گم  گورتو -

 :  گفت زده  وحشت ارغوان  ردیبگ بال  دعوا  آنکه از قبل

 ! کنمیم خواهش.  میبر شو  نیماش سوار...  امیپ!  بسه -

  تک تک.  د امین خوشش خواهش پر لحن نی ا از چیه فرهان

  دادیم دست از  ترکدخ مقابل در  را داشت قبل  که یازاتیامت تمام
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 ی اندازه  به یحت روزها نیا اما باشد گاهش هیتک داشت الیخ. 

  به  برسد چه شوند کلم هم  تا نداشت اعتماد او به یسرسوزن

...  بود فرهان جان به یا ضربه ارغوان رفتار  هر!  زهایچ یباق

  ارغوان یها یمهر یب ترکش از پر شا نهیس  کردیم احساس

  از تر یعصبان فرهان!  داشت حق  ترکدخ که چند هر...  است

 :  دیغر قبل

 !  نشده  تموم حرفم هنوز -

  نداشت ال یخ وجود نیا با ترساند  را ارغوان کلمش تحکم 

 : داد جواب.   کند ینینش عقب

 !   مینداشت هم با یحرف اولم از - 

 !  ارغوان -

!  کرد پاره  را  ارغوان دل بند و شد اکو کوچه در ادشیفر یصدا

 چقدر.  آورد هجوم  ذهنش به گذشته  خوب احساسات آن تمام

 چه هر...   داشت دوست را او زبان از اسمش  دنیشن روزها آن

  را نفسش.  شد ریسراز ذهنش و قلب به کباره ی بود آشنا حس

 آورد  بند
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 یانگار.  دیکوب یم نهیس به امان یب که قلبش از امان...  قلبش و

  آتش بودند گذرانده  سر از که  آنچه آوردن ادی به بار هر با که

  بر را اسمش گرید  که دیبگو او به توانستیم کاش...  گرفتیم

  نگاهشان کنجکاو امیپ.  ستادی ا مقابلش دخترک.  اوردین زبان

 به گرید بار  فرهان.  دیرسیم نظر به نگران هم یکم.  کردیم

 :  آمد حرف

 !  نشده ...  تموم...  حرفمون...  هنوز...  گفتم -

 قصد کلم با که انگار.  گفتیم تحکم و مکث با ار کلمه هر

 : داد ادامه را  صحبتش!  کند  ماندن به مجبور  را ارغوان داشت

 ! یبر الن یندار حق  - 

  خواهش رنگ شیچشمها که یانگار اما بود دستور پر لحنش

 .دی دزد نگاه  ارغوان! ؟ کند خواهش توانستینم چرا.  داشت

  ترسناک برق دیدیم چه هر.. .شود چشمها آن محو نداشت الیخ

 … ییکذا شب آن و بود چشمانش

 رفتینم فرهان که نیهم.  شد برقرار سکوت نشانیب هیثان چند 

  یجا بدهد جان ،  جا همان که دادینم فشار آنقدر را امیپ یگلو و
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 نگاه  مردک به کردیم مبارزه  خودش  با که چند  هر!  داشت شکر

 سر از را کشتنش فکر قلحدا تا. بخورد حرص کمتر تا ندازدین

 !   کند رونیب

 : گفت و انداخت امیپ به ینگاه  می ن ارغوان

  ؟  نیماش تو یبر قهیدق هی شهیم - 

 : گفت و انداخت فرهان به یمشکوک نگاه  امیپ

 ؟ یمطمئن -

  داشت وحشت نفرها با ماندن تنها از کل در.   نبود مطمئن ادیز

  صورت دو آن نیب ییدعوا خواستینم دلش.  داد تکان سر اما. 

  بدهکار حیتوض امیپ به یکاف ی اندازه  به هم جا نیهم تا.  ردیبگ

 ! بود 

  فرهان خشم پر چشمان مقابل از و رفت نیماش سمت به امیپ

  شیها یچتر.  رفت نشانه را دخترک فرهان چشمان !  شد دور

 به یقدم خواستیم دلش  بیعج.  دندبو ده ی چسب یشانیپ به

 دوست...  بزند کنار صورتش یرو از ار آنها و بردارد سمتش
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.   بود شده  تنگ  ارغوان یبرا دلش.  ندیبب بهتر را صورتش داشت

 ! ؟ دیفهمینم چرا

  صورتشان و لباسها  یرو هم هنوز  اثراتش اما بود آمده  بند باران

  بند بند و  بود کرده  دنیوز به شروع یسرد باد .  بود مشخص

 و ستاده یا  فرهان مقابل حال نیا با.  لرزاندیم  را ارغوان وجود

.  دادیم مرد نی ا به یجواب دیبا.  کند جمع را افکارش کردیم یسع

 حداقل که یزیچ!  کند منصرف دادن ادامه از  را او که یزیچ

  از شده  کبود یلبها!   بگذارد خودش حال به را ارغوان شود باعث

 :  داد تکان را شیسرما

 ؟ یاومد دنبالم دوباره  چرا -

 را او داشت امکان.  برداشت ارغوان سمت به یقدم فرهان 

 حرف درست توانستینم.  رفتیم کلنجار خودش با! ؟ ببخشد

 را یزیچ  یکس به وقت چیه ،  نداشت گفتن به عادت.  بزند

 اشتباه  اش یزندگ  در اندازه  نیا تا وقت چیه ،   بود نداده  حیتوض

 !  بود ده نکر

 همچنان امیپ که نیهم.  نداشت شدن باز الی خ شی ابروها گره 

  او کرد یسع  وجود نیا با!  گرفتیم را حالش بود  ارغوان منتظر
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  دخترک اما.  بدهد ارغوان  به یدرست جواب و ردیبگ ده ی ند را

 فرهان آنکه از قبل.  بدهد را کار نیا ی اجازه  او به نداشت الیخ

 :  داد ادامه خودش رگید بار کند باز دهان

  که بزنم حرف من یگذاشت تو مگه یول...  یدار حرف یگیم -

 ؟ بدم گفتن ی اجازه  بهت من حال 

  یزیچ چشمش در اشک ی آماده  ی حلقه.  دیلرزیم شیلبها

  سوختیم خودش حال به دلش.  دی ایب فرود گونه یرو بود نمانده 

...  بود نکرده   ادیپ نجات اما زده  که ییپاها و دست تمام حال به. 

 ...  ماندنش آب ری ز گند  حس تمام یبرا

.  شود مسلط  خودش به یکم تا  فشرد هم یرو را شیلبها

  نشدن رو به لحظه آن بتواند که بود یزیچ  آن از تر فیضع

!   دارد ضعف حد چه تا دیفهمیم که جهنم به.  کند فکر  دستش

 باز بل گرید بار بود  گرفته راه  اش گونه یرو اشک که یحال در

 : کرد

  ندونسته منو تو!  می دار هم  با بزرگ فرق هی تو و من فقط - 

 یجلو دمیم حیترج فقط.  ندارم بهت یکار من اما یکرد هیتنب

 ! نیهم .  یاین کمینزد که ،  نمتینب که ،  ینش سبز راهم
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  عمل دخترک ی خواسته به  توانستیم کاش!  بود آسان کاش 

!   بود ستادنی ا پا یرو شیبرا کار نی تر سخت لحظه آن.  کند

 کردیم یسع زحمت به.  بودند ده کر یخال را شی پا ریز که انگار

 . بود مانده  ره ی خ دخترک صورت به زده  خی نگاهش.  بماند یقو

 : کرد باز لب ارغوان

 اگه یحت خواستم،  کمک اگه  یحت!  این سراغم وقت چیه -

 وقت چیه.  شدیم حل تو دست به فقط اون و داشتم یمشکل

 !  برو فقط...  نباش کمینزد گهید

 را  خودش زودتر تا داد یتکان  جانش یب یاپاه  به و گفت را نیا

 که انگار ،  کردیم هی گر تر د یشد حال .  برساند امیپ نیماش به

  گذاشته جا کوچه ی گوشه همان را احساساتش ی مانده  یباق

  نداد دست از  یبرا بتواند تا داشت اتاقش سکوت به اجیاحت.  بود

 !  کند یعزادار تر راحت زیچ همه

.  انداخت نه یآ به ینگاه مین  ارغوان روز و حال دنید با امیپ 

 کردیم یسع و گرفته یحوال همان یدرخت به  را دستش فرهان

 امیپ اما دی ند را فرهان ی شده  خم قامت ارغوان  بماند پا سر

  سوالت!  ندیبب هم جا همان از را اش یناراحت و غم توانستیم
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 تر راحت ارغوان تا بود کرده  سکوت اما دادیم جوان سرش رد

.  کند فیتعر  او یبرا خودش دیشا.  دیایب کنار خودش با بتواند

 !   باشد نطوریا بود دواریام

 و محو نگاه .   گذاشت سر پشت را فرهان و داد یتکان نیماش به

  شدیم دور نی ماش که چقدر هر!   بود امیپ نیماش به فرهان مات

 تنه یرو اراده  یب مشتش.  رودیم بدنش از جان کردیم احساس

  به شیانگشتها!  بار سه ،  بار دو ،  بار کی.  آمد فرود درخت ی

  ارغوانش.   شود  نگرانش که نبود یزیچ نیا اما نشست خون

 ... تنش از جان رفتن مثل درست  ،  بود رفته

****************** 

  که ده یفا چه.  تخاندا اش کاره  مهین طرح و تاپ لپ به ینگاه

 یمعرف آن به  خواستیم دلش یحت نه و داشت نامه یمعرف نه

  دینبا.  بود اشتباه  کارش هم اول از!  کند فکر ییکذا ی نامه

 دینبا.  آورد یم او از یاسم دینبا.  کردیم فرهان ریاس را خودش

 و فرستاد رونیب  را نفسش.  کردیم اش یزندگ وارد گرید بار را او

 .  ستب را تاپ لپ
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 یکنجکاو چ یه مایپ بود افتاده  که یاتفاقات از بعد  بود خوشحال

  زیچ همه چطور دیبا دانستینم اصل .  بود نکرده  فرهان  مورد در

 آرزو و منوچهر نداشت دوست که خصوص به.   بدهد حیتوض را

 که یزیچ تنها.  بفهمند خودش و فرهان نیب ری ب روابط از یزیچ

  شیپ اتفاق خاطر به هم آن ترشانخد یاستعفا دانستندیم آنها

 و نصفه ی رابطه  مورد در یکنجکاو  هم آرزو یحت!  بود آمده 

 دوست.  کردیم فرق اوضاع اما حال .  بود ده ینپرس  آنها ی مهین

  زدی بر هم به زی چ همه که بزند یحرف یکار ندانم با امیپ نداشت

 !  بماند  اضافه حیتوض منتظر آرزو و

 آنچه هر و رازش که  بود کرده   راحت ار الشیخ  امیپ که چند هر

 و فکر نیا در ! زندینم یحرف ی کس به و ماندیم او شی پ ده ید که

 یرو ناشناس یا شماره .  خورد زنگ لشیموبا که بود التیخ

 لحظه اما کند رد را تماس داشت الیخ.  بست نقش  اش صفحه

 : بدهد جواب داد  حیترج تینها در  و کرد  دیترد یا

 ؟ الو - 

  ؟ گانهی خانوم.  مسل  -

 ؟  دییبفرما هستم خودم.  سلم -
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.  شمیم مزاحمتون سعادت  یغاتیتبل شرکت از گانهی خانوم -

 گفتن شونی ا ده ی رس سعادت ی آقا دست به شما ی نامه یمعرف

.   هستن طرحتون منتظر عصر امروز بگم و رمیبگ  تماس باهاتون

  امضا تونهابا  رو یکار قرارداد امروز نیهم ،  توافق  صورت در

 . کننیم

 :  گفت  بود شده  جیگ انگار که ارغوان اما

 ! ؟ ده ی رس دستشون به نامه یمعرف -

.  خورد جا تلفن پشت از دخترک که بود ده یپرس تعجب با یجور

 : گفت آرامتر

 دی اریم فیتشر عصر امروز.  ده ی رس نامه یمعرف.  نطوره یهم بله -

 ؟ گهید

  یبد حس.  دادیم فشار شی انگشتها نیب را لش یموبا  ارغوان 

!  یوابستگ  حس به هیشب یزیچ.  بود گرفته  را وجودش تمام

 از بعد اصل !   برسد ییجا به فرهان کمک بدون توانستینم انگار

 بدتر شیبرا راه یب و بد صد از نامه یمعرف نیا آمده  شی پ اتفاقات

  یخوش دل ارغوان  حال  و بود کرده  لطف الشی خ به فرهان! بود 
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  اصرار اریجان بود مطمئن که چند هر.  نداشت کردن فلط نیا از

.   بود کرده  عوض را نظرش کل به وجود نیا با.  است ه کرد

 هم یرو را شیلبها. کند کار  فرهان ی هیسا  ریز نداشت الیخ

 .ندهد  بروز را خشمش کرد  یسع و فشرد

  بابت سعادت یآقا از.  شدم  یا گهید کار مشغول متاسفانه -

  دیکن دایپ رو نظرتون مد طراح دوارمیام.  دینک تشکر  اعتمادشون

. 

  را تماس دیا یب در دخترک از یی صدا آنکه از قبل و گفت را نیا 

.  گفت را اریجان ی شماره  کردن فکر یا لحظه  بدون.  کرد قطع

 داد جواب را تماس بالخره  ارغوان یدیناام بایتقر و بوق ۵ از بعد

 : 

 … مشغول .  دادم بجوا  رید دی ببخش.  ارغوان سلم -

 : گفت  ارغوان ندک کامل را حرفش بتواند آنکه از قبل 

 رو یزیچ ه ی زدم زنگ فقط.  شمینم مزاحمت ادیز.  سلم - 

 .. بگم بهت

 : کرد  زیت گوش اریجان 
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 ؟ شده  یزیچ -

 .کنم تشکر ازت خواستم فقط -

  ؟ یچ بابت - 

 به...  ونا نداشت امکان یگفتی نم تو اگه مطمئنا!  نامه یمعرف -

 ! بده  نامه یمعرف من

 :  شد جیگ اریجان

 گفتم یچ هر.  نرفت شیپ کارم یعنی.  نکردم یکار که من -

  ازت بزنم زنگ روزا ن ی هم خواستمیم اتفاقا .  نداد گوش

 . کنم یعذرخواه

 :  دیپرس مشکوک یلحن با اریجان.  خورد جا قبل  از شتری ب ارغوان 

  ؟ یگرفت رو نامه یمعرف مگه - 

 : کرد  زمزمه بود برده  ماتش  که انغوار

  به نامه یمعرف که گفتن...  زدن زنگ همب سعادت شرکت از -

 ..  یفرستاد تو که کردم فکر ده ی رس دستشون
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.  بوده  فرهان  خود میتصم بوده  یچ هر.  نکردم یکار من!  نه -

 کردم اصرار هم یلیخ.  بودم داده  بهش رو شرکت اسم فقط من

 رو نامه یمعرف یگیم الن که کنمیم جبتع!  نه گفتیم اما

 !  فرستاده 

 :  شد یعصبان قبل  از شتری ب انارغو 

 کل در یول.  کن  تشکر اونم از.  تو اصرار از یمرس حال هر به -

 .  برام باشه بهتر ینجوریا کنمیم حس.  کردم رد رو کار من

  به شرکت اون تو یتونستیم.  بود یعال پروژه  نی ا! ؟ یکرد رد -

  ؟یکرد کارو نیا چرا.  یبرس هاجا یلیخ

  ریز که ینجور یا.  بشم شناخته خودم یتایقابل  با  خوادیم دلم

 !  -کنهیم ناراحتم جلو برم بخوام اون ی هیسا

 کاش.  یشد  شناخته اونجا خودت یتایقابل با النشم نیهم تو -

 .یکردیم فکر  شتریب کمی

 .   قطعیه ممیتصم.  ستین یازین - 
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  فکر اگه.ستین سرت یمنت چیه که ینبدو خواستم فقط- 

 رو یکس فرهان.  نده  دست از  رو فرصت هیخوب کار که یکنیم

 ...  یتیقابل هی حتما.  کنهینم  یمعرف| لیدل یب

 :  دی پر حرفش نی ب ارغوان

 ...  خداحافظ.  تلشت از ممنون بازم...  اریجان -

  : دیشن  رو اریجان یصدا گرید بار کند قطع  نکهیا از قبل

 ... یراست ارغوان -

 :  گفت و داشت نگه گوش کنار را لیموبا ارغوان

 ؟ بله -

  ؟ ینکرد فکر بهش.  ها جاشه سر هنوز من ی کار شنهادیپ - 

 : گفت تعارف بدون بار نیا و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 فاصله یچ  همه از دی با مدت هی بهتره  کنمیم فکر قتشیحق - 

 ... رمیبگ

  ؟ کنهیم وصل فرهان به تورو که یزیچ هر از یعنی -

 :  گفت اریجان.  کرد ثمک یکم ارغوان
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 .  نشه درست برات یمشکل  دمیم قول من -

.  باشم تنها خودم مدت به که  دارم ازین واقعا یول.  ممنون - 

 . بدم می زندگ به یسامون  و سر تونمیم ینجوریا کنمیم فکر

 :  گفت مکث یکم  از بعد جانیار

 . یباش موفق  یهست جا  هر لحا هر به -

 ازش یکمک  گقتم یوقت که بگو ناو...  به فقط.  ممنون -

 !   خداحافظ.  گفتم یجد کامل  خوامینم

 قطع را تماس بلفاصله یگر ید صحبت هر از  یریجلوگ یبرا

  کند خوش دل فرهان یها یخدمت خوش به نداشت دوست کرد

 ! د بخش ب را او کوچک یکارها نیا با نداشت الیخ... 

*** * *** *** *** *** *** 

 ؟ یبر ییجا یخواینم تو.  رونیب رمیم دارم من ارغوان -

 : دوخت  آرزو به و گرفت  پنجره  از را  نگاهش ارغوان 

 . رمینم ییجا نه - 

 .  دارم دیخر کمی.  گردمیبرم زود -
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 . باشه -

 به  را یزیچ انگار ارغوان که برود رونیب اتاق از داشت  قصد آرزو 

 : زد لب باشد آورده  ادی

 … مامان - 

 ما یصدا  گرید بار.  چرخاند ارغوان متس به  را سرش آرزو 

 : د یشن را دخترکش

  دمشی ند نجایا  میاومد یوقت از ؟ کجاست ارسلن عکس قاب -

 . 

  را کش پسر.  بود نطوریهم شهیهم.  گرفت غم رنگ آرزو نگاه 

  وجود نیا اب.. . شود نیغمگ که داشت حق  بود داده  دست از زود

 :کرد یمخف را اش یناراحت و دی کش یقیعم نفس

  هی اتاقمون کمد تو.  اوردمین در عکسارو  قاب می اومد که نجایا -

 . گذاشتم اونجا رو آلبوما و عکسا  قاب ی همه  بزرگه ی جعبه

  رفت رونیب اتاق از و کرد یخداحافظ آرزو.  داد  تکان سر  ارغوان

  و کند شروع  ارسلن عکس با را صبحش داشت عادت ارغوان. 

  گذاشته خانه نیا به قدم یوقت از اما!  تمام او  دنید  با را شبش
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  یزندگ یشگی هم نیروت بود افتضاح اش یروح حال  که انقدر بود

 . بود برده  ادی از را اش

  خودش یکم ،  آمده   شیپ شوم اتفاق از ماه  کی  گذشت با حال 

 احساس تختش کنار را ارسلن عکس قاب نبود و کرده  دایپ را

  توانستیم اش یتنداش دوست قل خندان نگاه  دیشا.  کردیم

 مثل هم  را او آرزو بود نمانده  یزیچ.  کند آرام را او یکم

  نیهم تا! ؟  ماندیم مادرش از  چه آنوقت.  بدهد دست از ارسلن

 .  بود کرده  تحمل حد  از ادیز هم جا

  زد رونیب خانه  از وآرز.  داد پنجره  به گرید بار را  نگاهش ارغوان 

 ییجا تا. کرد دنبال را امیپ یقدمها.  شد وارد امیپ لحظه همان و

  اتاق ی پنجره   به و آمد بال  نگاهش.  دیرس ساختمان مقابل که

  باز هم از لبخند به صورتش دخترک دنید با.  ماند  ره یخ ارغوان

 لب را سلم ی  کلمه هم ارغوان.  داد تکان شی برا یدست.  شد

 . زد

  قفل سمت  به ارغوان دست.  کند باز را پنجره  کرد اشاره  امیپ

 خانه دم تا و زده  سرش به فرهان که یشب آن از.  رفت پنجره 

 الشیخ نطوریا.  کردیم قفل را پنجره  شهیهم  بود آمده  شان
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 از پنجره  آن از آمدن بال  دانستیم که چند هر .  بود تر راحت

 : دیشن را امیپ یصدا پنجره  شدن باز با !  است محالت

  ؟یخوریم ییچا - 

 کردیم استفاده  کردن صحبت  یبرا یفرصت هر  از امیپ روزها نیا

  آرزو چقدر.  دیکشیم رونیب اتاقش  از را ارغوان یروش هر به. 

 که نیهم.  شد یم همراه  او با معمول  هم ارغوان.  بود ممنونش

  اش یزندگ در سرک یکنجکاو قصد به و بود  حرف کم امیپ

  شیها یروزمرگ  در ییجا بود  شده  باعث خودآگاه نا دیکشینم

 . باشد داشته

  هوا ارغوان دل.  کردیم  فرق یکم دخترک حال امروز اما

 بلفاصله.  نداشت زدن حرف ی حوصله...  بود کرده  را ارسلن

 :  داد جواب

 .  ندارم لیم الن -

  صحبت به قرار.  است بهانه یچا  دانستندیم خوب هم خودشان

 محو لب یرو  از نداشت الیخ که یلبخند همان با امیپ!  بود

 : گفت کند
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 !   چسبهیم سرما تو! ؟ یچ یبستن -

 ؟ گهید وقت هی یبرا مشیبذار شهیم -

 : گفت و انداخت بال  شانه امیپ 

 !   ستین شانسم روز امروز انگار - 

  امیپ صورت  به داشت دوست.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 را پنجره  که یحال در.  نخورد تکان ورتشص اما بزند لبخند

 : د دا  جواب بستیم

 ...  فردا  یبرا بمونه - 

 !  هستم من یبگ وقت  هر.  باشه -

 و بست را پنجره  هم ارغوان.   برداشت خانه سمت به قدم امیپ 

 یمیصم امیپ با که برسد یروز کردینم باور!  کرد قفل گرید بار

 و دلها و  درد از برخ و دآم یم نده یآ از یکس اگر دیشا!   شود

  فرق اوضاع حال  اما!   دیخندیم او هب دادیم را امیپ با شیصحبتها

 .گذشتیم امیپ با شیروزها شتریب و کرده 

 قاب ادی به  گرید بار.  شد بلند جا از و فرستاد رون ی ب را نفسش 

   آرزو اتاق سمت به و زد رونی ب اتاقش از.  افتاد ارسلن عکس
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  حرف چهریپر با که دیشنیم ها پله نییپا از ار امیپ یصدا.  رفت

 در یصدا با  بلفاصله. کرد باز را اتاق در آنها به توجه یب.  زدیم

 به اول ارغوان نگاه .  دیپر  جا از بود اتاق داخل که یا خدمه

  خدمه بعد و افتاد ،  بود آمده  رونیب که آرزو شی آرا زیم یکشو

.  رفت هم در  انارغو یابروها!  دیرسیم نظر به دستپاچه که یا

 :  گفت حال همان در

 ؟ یکنیم کاریچ -

 : بود آمده  بند که یانگار  ترس از زبانش جوان دختر 

 ...  من خانوم خ خ -

 .  شود تمام دخترک حرف ماند منتظر ارغوان

 ... بال  اومدم یکار زیتم یبرا...  یبرا -

 ! ؟ یکن زیتم منو مامان شخصی یکشو که یاومد -

 :  گفت ،  شدیم دستپاچه قبل از تشریب لحظه هر که نجوا دختر

  مرتب هم رو کشوها که کردم فکر بعد.  زدم جارو اول!  هن -

 ... ن یهم فقط.  کنم
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. کرد مکث ارغوان.  بود آورده  زبان بر را کلمات نیا زور به

  در را ترس!  بگذارد اتاق به  قدم مادرش نبود  در نداشت سابقه

.  آمد بدش خودش از یا ه لحظ یبرا.  دیدی م دخترک چشم

 که یکار خاطر به چرا اصل !   بود شده  فرهان  به هیشب چقدر

  پس! ؟ انداخت یم راه  به جنجال دیبا بود دخترک ی فهیوظ

 با مطمئنا.  فرستاد رونیب را نفسش ! ؟ بود چه  فرهان با او فرق

  سر. بود کرده  دستپاچه و ترسانده  را دخترک اش  یناگهان ورود

 :فتگ و ددا تکان

 !  این اتاقش تو نگفته مامان تا  بعد به نیا از -

 !  دیبگ شما یچ هر!  چشم -

  بار نخورد تکان شی جا از دخترک یوقت کرد مکث یکم ارغوان

 : آمد حرف به گرید

 !  یبر یتونیم -

  یکار زیتم لیوسا بلفاصله.  بود  آورده  در بال که  انگار دخترک 

 به اتاقها و  خانه یکار زیمت. زد رونیب اتاق از و برداشت را اش

!   بود بیعج یکم یدستپاچگ آنقدر ماا.  آمد یم یعیطب نظر
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  وجود نیا با!  بود گذشته سرش از یا لحظه یبرا  که بود یفکر

 را یکس ناحق  به نداشت الیخ.  رفت کمد سمت به توجه یب

 !  بو جا نابه قضاوت  نیهم ی  خورده  زخم خودش.  کند قضاوت

 نشانیب از.   دی د را جعبه آرزو ی گفته طبق  و کرد  زبا  را کمد در

  و دیکش عکس  قاب یرو ی دست.  برداشت را  ارسلن عکس

 : کرد زمزمه

 ! متنفرم یرفت زود انقدر نکهیا از -

.   دیخندیم عکس در ساله ده  پسر.  فرستاد  رونیب را  نفسش

 آنکه از  قبل.  بودند گرفته ارسلن از که بود یعکس نیآخر

  در را محدودش خاطرات!  شود  بود که یزی چ از تربد  حالش

 بود زنده   هم  هنوز  برادرش اگر.  کردیم مرور خودش با ذهن

 همان.  کند یباز شی برا را امیپ یروزها نیا  نقش توانستیم

 ... شی دلها و درد یبرا شنوا  گوش اندازه 

  اتاقش سمت به قابها ی هی بق به توجه یب و  برداشت را قاب 

 . رفت
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 پرستو نام.  خورد  زنگ لشیموبا گذاشت آنجا ه ب قدم که نیهم

  مورد در بود قرار هم باز.  بود کرده  اش کلفه لحظه همان از

  کی داشت تی قابل  پرستو!  بشنود راه یب و بد و اصرار رفتن رونیب

 کند جهنم به ل ی تبد  شیغرغرها با را یکس یزندگ یبعد ساعت

 ،  کردیم ادنند وابج به بی ترغ را او که یافکار به توجه یب! 

 .کرد برقرار را تماس

 یاشکال یاینم  رونیب باهامون! ؟ ییکجا معلومه چیه!  سلم - 

 !   بده  جواب رو ماسکت ماس ن یا حداقل! نداره 

 ! بزن رو حرفت دادم جواب الن -

 ! ی ند جواب اه یس سال  صد خوامیم پر  توپ نیا با - 

  انتقال یراب که وپرست.  فرستاد رونیب کلفه را  نفسش ارغوان 

  از فارغ دیرس یم نظر به تاب یب داشت که یاول  دست یخبرها

 :  گفت جانیه پر  ارغوان یرفتارها

 گفتن یبرا نیا از شتریب تونمینم!  گذرمیم گناهت  از فعل  - 

 !  کنم صبر حرفام

 پ  ؟ شده  یچ باز -
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 : گفت ارغوان ی حوصله یب  و کلفه لحن به  توجه یب رستو

 !  کردم  دایپ برات بخو کار هی - 

 :  نکرد  باور ارغوان 

 یها ی ازمندین یها کن چاه  دور یخوشمزگ واسه بازم -

 ! ؟ یدیکش خط یهمشهر

 :افتاد قهقهه به  پرستو

  روم به یخوایم بار هر.  کردم  باهات یشوخ هی حال ! خنگه نه -

 ! ؟ یاریب

 !  آره  باشه لزم شدنت شعور با واسه اگه -

 :  گفت طاقت یب پرستو 

 ! ؟ نه ای یهست خوب کار هی دنبال هنوزم!  مینش دور هدف زا -

 !   بگو شنومیم -

  چند از بعد بوده  بابا کی نزد دوست شوهرش که یخانوم هی -

  به کمی که گرده یم طراح هی دنبال  حال .  گشته بر سوئد از سال

 .  کنه یبازساز و بده  سامون و سر  اش خونه
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  ؟ کجاست اش خونه -

 هی ادیم ادمی من که ییجا  تا. خودتونه ی نهخو کید نز اتفاقا

.  ستین ران یا که ساله یلیخ البته.  بود بزرگ ییل یو خونه

 .  هاش  بچه شیپ سوئد رفت کل  کرد فوت-  که شوهرش

  یزندگ خونه تو خودش الن ؟ مهمه براش کار یبند زمان -

 ؟ گهید کنهیم

.  بذاره  ونهخ تو  پا ره یگینم دلش نشه درست اونجا تا گفته!  نه -

 هی اساس راتییتغ  یسر هی لدنبا کرده  فوت اونجا شوهرشم که نه

 رفته اومده  که یوقت از.  اره یب  در قبل حالت اون از رو خونه که

 . کنهیم یزندگ  داره  هتل تو

  ؟ نمشیبب تونمیم کجا من الن - 

.  دینیبب رو  گهیهمد دیبر جا هی کنمیم هماهنگ باهاش من -

 ؟ خوبه.  برمتیم تدنبال  مایم خودمم

 .  باشه -

 . دمیم بهت خبرشو -
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 حال . انداخت تخت یرو  را لیموبا و کرد قطع را تماس 

  نیا از هم د ی شا!  بدهد اش یزندگ به یسامان و سر توانستیم

.  نداشت آمدن  نجایا به یخوب  حس هم هنوز.  رفتیم خانه

  کرف گرید بار  حالش شدن بهتر با. شود تر مستقل دادیم حیترج

  فکرش تا مطمئنا و بود افتاده  سرش به خانه آن  از رفتن رونیب

 !  شدینم آرام کردینم یعمل را

***************** 

  انتخاب یبرا. کرد تن به رنگ همان   به یشلوار و یمشک یبارون

 در اما کند  سر را یمشک شال همان توانستیم.  شد  مردد شال

  سبز که چند هر .  رفت نشانه را رنگ سبز شال انگشتانش  عوض

  اتشیروح و ارغوان یبرا ی خوب شرفتیپ هم بار اما بود ره یت

 و انداخت  شانه یرو را اش یمشک ی کوله.  شدیم محسوب

  شد  ریسراز ها پله از.  داد سر اش یبارون بیج داخل  را  لشیموبا

 یخداحافظ تا گشتیم آرزو دنبال.  افتاد راه  به  سالن سمت به و

 مخصوص یصندل به زده  هیتک را اش هعم اول نگاه  در اما کند

  کتاب و گذاشته ینیب یرو را گردش  نکیع.  دی د اش یشگیهم

  نیهم کردیم شب تا صبح از که یدیمف کار تنها دی شا.  خواندیم
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 نظر به.  کردیم عوض او مورد در را فکرش نبود بد دیشا.  بود

  مشکوک او به یکم  هم هنوز که چند هر.  آمد ینم یبد آدم

 ل حا.  بود  کرده  رییتغ قبل به نسبت احساساتش اما.  بود

  گوش شی حرفها به و ندیبنش  کنارش یساعت چند توانستیم

  یبد احساس ای کند موردش در یقضاوت آنکه  بدون.  بدهد

 :  گفت و برداشت را نکشیع ارغوان دنی د با. باشد داشته

  ؟ یستادی وا سرپا چرا.  نیبش ایب -

 :  گفت و گرفت  وا از را ماتش نگاه  ارغوان

 .  رونیب رمیم دارم.  دوستمم  منتظر -

 کنارش هم را نکشیع و گذاشت زیم یرو را  کتابش چهریپر

 :  آمد حرف به حال همان در.  داد قرار

 . نکن  ریاس خونه تو خودتو.  خوبه -

  گرید بار که برود و کند گرد  عقب خواست. نزد یحرف ارغوان 

 :دیشن را  چهریپر یصدا

.  میبزن حرف گهیهمد با یحساب  درست نشد مدت نیا تو -

  ؟ ادیم بدت من از نوزمه
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 بعد.  کند مکث به وادار را ارغوان که بود یناگهان آنقدر سوالش

 : کرد باز لب هیثان چند از

 . شناسمینم النم.  شناختمتونینم درست قبل  من - 

 ! بود  کرده  یخال شانه سوالش به دادن جواب ریز از ینوع به

 :زد  لبخند چهریرپ

 النم!  دمیفهم  دارمونید نیاول زا نویا.  یهست یباهوش دختر - 

 گنیم نیا به.  ادینم خوشت ازم که یگینم  صورتم تو رک

 !  استیس

 : گفت بار نی ا ارغوان

  نجایا تا و دیداد  رو بابا یبده شما...  ادیب بدم تون از نداره  یلیدل

 -؟ ادیب بدم تون از دیبا دینکیم فکر.  دیکرد کمک  هممون به

  ارغوان هم دیشا.  بود مردد انگار. کرد مکث یا  لحظه چهریپر

  چه سرش  در بفهمد توانستیم کاش.  کردیم احساس نطوریا

 :  دی رس گوشش به چهریپر یصدا!  گذردیم

 به منم.  ستین یمنزو گهید.  بهتره  امیپ حال یاومد یوقت از -

 .  ونتمی مد ینوع
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  ارغوان که نبود یزیچ نیا.  ردک عوض  کل به را بحث 

 :  گفت و گرفت  نفس حال همان  در!  شدبا نشده  متوجهش

 دست شما.  میلیفام هم با.  دیباش  ونیمد من به ستین یازین -

 رو شما دست ازین وقت به باشه لزم اگه هم ما و دی گرفت مارو

 !  نهیا بودن لیفام  قانون.  میریگیم

  تا نماند منتظر اما ارغوان . شد  ق یمع دخترک به چهریپر نگاه 

 .  شود بدل و رد نشانیب یگرید حرف

 . خداحافظ فعل .  برم دیبا من -

  کرد دایپ آنجا  را آرزو.  رفت اطیح سمت به و زد رونیب سالن از 

 : کرد زمزمه و  کاشت می قد عادت به اش گونه یرو یا بوسه. 

 . یگل آرزو رونیب رمیم من -

 دوباره ! ؟ برگردد  خودش ارغوان باره دو شدیم  . زد لبخند آرزو 

 ؟ بگذارد سرش به رس  و بخندد

 . باش خودت  مراقب - 

 به.  آمد دنبالش  هم پرستو لحظه همان و زد  رونیب خانه از 

 : گفت نشستن محض
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 !  آشنا امسال ،  دوست پارسال ؟ شما یچطور!  سلم به به -

  ؟ یفتیب  راه  یخواینم - 

 !  بزنم جونت  به غر فقط که بهتر همون ؟ منکن ذوق دنتید از -

 پشانیاک یها  بچه از ریمس تمام . آورد در حرکت به را نیماش 

  على و سردار  یها یاحوالپرس از.  ایدر و مژگان یدلتنگ از.  گفت

 در کمتر و داستیپ کم  روزها نیا که گفت آرش از یحت. 

  لحا و حس و  گفت ارغوان یخال یجا از.  دارد حضور جمعشان

 !   بودند خورده  شکست لشگر  مثل که نپشایاک

  شتری ب ارغوان یابروها شدندیم  تر کی نزد مقصدشان به چه هر

 به تینها در.  شدیم حبس نهیس در نفسش و رفتیم هم در

 :آمد حرف  به ارغوان دندیرس که هتل ابانیخ

 ؟ یر یم کجا یدار -

 !  گهید هتل رمیم - 

 ! ا یآر هتل یریم یدار -

 ! ؟ خب -

 ؟ یگذاشت   قرار اونجا چرا! ؟ هیچ خب -
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  تو گفت.  که کنم ابونیخ  کوچه ریاس و رزنی پ هی تونمینم - 

 .  باشه گفتم  منم می بذار قرار   هتل ی کافه

 ..  اونه هتل نجایا یدونینم تو -

 :  دیکش هم  در ابرو پرستو

!   کن رفتار بالغانه  شهیم تموم یا رابطه هی یوقت !  باشه خب -

 . هم با  دیندار که یدشمن.  دیخورد ی نم هم ردد به  تونتا دو صرفا

 ! .گرد  بر -

 !؟ چته معلومه!  وا -

 ! برگرد  گمیم بهت - 

  تک تک از را یقرار یب.  بود شده  آشفته وضوح به ارغوان

 امکان.  بود شده  حبس اش نه یس در نفس.  دی د شدی م رفتارش

 به متعلق  که بگذارد  قدم ییجا به گرید بار خودش یپا با نداشت

 !   است فرهان

  وقت قهیدق ده  فقط.  منتظرته خانومه نیا.  برگرد یچ یعنی -

 ! یدار
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  حرص و خشم فشار از تا داد فشار  هم یرو را ش ی پلکها ارغوان

 : گفت و گرفت نفس یا لحظه!  نشود منفجر

 . ذارمینم هتل تو پامو من -

  وانارغ سمت به و دیکش ابانیخ ی هیحاش به  را نیماش پرستو 

 :  دیچرخ

  بابا! ؟ چموننیباز دممر مگه ؟  ذارمینم هتل تو پامو یچ یعنی -

 . شهیم بد اون واسه ینر الن ،  کرده  فتویتعر یکل

 !  نه نجایا فقط...  گهید  یجا هی میبر -

 : گفت یآرام به مکث یکم از  بعد و دیکش یق یعم نفس  پرستو

 ؟ ینیبب رو فرهان که ؟ یترسیم یچ از - 

.  بود حرص  از پر نگاهش حالت.  دوخت ستوپر  به چشم ارغوان

 : داد ادامه هم باز  وپرست

  حرف اتفاقاتش و شمال مورد در کلمه کی یبرگشت  یوقت از  

 انگار اما نگرانتم من.  هست تیگ مر هی فهممیم من.  ینزد

  بهم یخواست  وقت هر باشه گمیم منم!  یکن باز لب- یخواینم

.  شهینم بتینص یزیچ کردن فرار با اام کنمیم صبر بازم!  بگو
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.  منتظرته  هتل نیا تو که ی دار خوب یارک شنهادیپ هی الن

 و یبر یتون یم ای.  بشه برنده  ترست یبد اجازه  و ینر یتونیم

 شناختمیم من که یارغوان!  یندار  وحشت یزی چ از یبد نشون

 فقط و یباش الیخیب میقد  مثل شهیم.  نبود گرفتن  سخت اهل

 فرهان خاطر  به هم جا نیهم تا ؟ یکن فکر تت یموفق و هدف به

 نیا نذار.  ی داد دست از رو  تیکار یشنهادایپ نیبهتر از یکی

 . نکن لج!  بشه شیدوم یکی

 افتاد یم هتل  به که نگاهش.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 نجایا به قدم که یبار نیآخر. زدیم حلقه چشمش  در اشک

 به قدم وجود تمام با...  دبو ی گرید  زیچ احساسش بود گذاشته

  توانستیم هم   هنوز.  بود رفته فرهان تییسو  تا و گذاشته هتل

 تمام توانستیم هم هنوز...  کند احساس را  قلبش ضربان

  ادی به را ماندن فرهان کنار صبح تا شب.  اوردیب  ادی به را اتفاقات

 ..  داشت یبیغر احساس هتل نیا به برگشتن ...  داشت

 :  دیرس گوشش  هب پرستو یصدا
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 و یزندگ به اما.  رمیم و زنمیم دور الن نیهم برو یبگ اگه - 

 و هدف از فرهان خاطر به یشیم حاضر.  کن فکر  هدفت

 !؟ ی بش دور تیزندگ

 را چشمش  در زده  حلقه اشک تا دیکش یقیعم  نفس ارغوان 

 :کرد زمزمه لب ریز.  بزند پس

 ..  شده  تموم  یچ همه -

  یا گذشته هر  ،  احساسش تمام که کردیم یادآور ی خودش به

  کم کم دیبا...  شده  تمام سرش پشت ییجا داشته انفره با که

 صفحه از را  فرهان  توانستیم کاش...  بردیم اد ی از را زیچ همه

  یزندگ در ابتدا از او نام به یکس اصل  که.  کند پاک ذهنش ی

 .. نداشته  وجود اش

 به که نگاهش هم باز اما آمد یم یمنطق نظر به پرستو حرف 

  در حرکت به را نیماش پرستو.  دشیم مانیپش  افتاد یم هتل

.   ستادندیا مقابلش که ییجا تا.  شدند تر کینزد و کی نزد. آورد

  باز ارغوان ی برا را نیماش در  مودبانه و آمد سمتشان به نگهبان

 . کرد
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 : گفت لبخند با حال همان در

 !  دی آمد خوش - 

.  بود نامطمئن  هم هنوز.  دی چرخ پرستو تسم به غوانار نگاه 

 : گفت و زد یلبخند توپرس

.  بگرد ساله ۷۰ حدودا مسن خانوم هی  دنبال هتل ی کافه تو - 

 .  هستش فروزنده   شمیلیفام

  زمزمه پرستو.  بود ستاده یا هم هنوز نگهبان.   کرد دیترد یکم 

 : کرد

 !  گهید برو - 

.  شد اده ی پ نیماش از و داد یانتک  خودش به ارغوان بار نیا 

 : گفت  گرید بار  پرستو

 امیم بگو یخواست  وقت هر.  دارم کار کمی اطراف نیهم من -

 . دنبالت

 : کرد زمزمه ارغوان 

 .کنم یرو اده یپ خوامیم.  خونه  گردمیبرم خودم.  ستین لزم - 
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  پرستو!  دارد ییتنها به اجیاحت برگشتن  وقت دانستیم که انگار 

 به که هوا یسرما.  انداخت هتل در به یاهنگ ارغوان و رفت

  را فرهان نبود قرار.  افتاد کار به  مغزش که انگار خورد رتشصو

  از میمستق هم آن از بعد و  رفتیم کافه به راست  کی!  ندیبب

  فکرش که بود یزیچ آن از تر آسان زیچ همه.   زدیم رونیب هتل

 در سمت به و داد یتکان شی پاها به فکر  نیا با!  کردیم را

 هتل نیمسئول از یکی ییراهنما با بلفاصله.  رفت هتل چرخان

  ده یند را فرهان حداقل!  نبود بد نجایا تا.  رفت  کافه سمت به

 !  بود

  داده  پرستو که یمشخصات با یزن .  چرخاند چشم و شد  کافه وارد

 را اش قهوه  و نشسته زهایم از یکی پشت.  کرد دای پ را بود

 یرو آنکه از قبل.  برداشت قدم  سمتش به ارغوان . خوردیم

 :  گفت ندیبنش مقابلش یصندل

 ؟ فروزنده  خانوم - 

 را اش قهوه  فنجان.  کرد نگاه  ارغوان  به و کرد بلند  را سرش زن

 : گفت و گذاشت  زیم یرو

 خودمم  -
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 : کرد  دراز او سمت به را  دستش ارغوان

 . هستم گانهی ارغوان-

 :  فشرد را دستش و زد صورتش  به یلبخند زن

 . نیبش.  زمی عز خوشبختم -

  دخترک از را نگاهش زن.  نشست مقابلش یصندل یرو ارغوان 

 معذب ارغوان. کردیم نگاهش لبخند با هم  هنوز ،  گرفتینم

 : گفت

 . خدمتم در من -

  ؟ سالته چند.  دخترم  یباش جوون انقدر کردمینم فکر -

  کم یخندلب اراده  یب.  بود خوب حس از پر زن مهربان صورت

 را بدش حال و حس مامت یا لحظه یبرا.  نشاند لب یرو جان

 چند ی اندازه  به فرهان با اش فاصله  که کرد فراموش. برد ادی از

 :  کرد باز لب ارغوان!  است قدم

 .  شمیم ساله  ۲۳ گهید وقت چند.  سالمه ۲۲ -

 . نمیبیم رو جوان یاستعدادها  شمیم خوشحال  چقدر -
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  خانم کنار را یساعت کی.  بود ارغوان  محو لبخند همان جوابش

 زن.  گذراند شهلست کوچکش نام دانستیم حال  که فروزنده 

 ی خانه در همسرش فوت  خاطر به.  بود یصحبت خوش

 و یبازساز قصد. بگذارد آنجا  به قدم توانستینم شانی میقد

 وارد یبیآس  خانه یمیقد بافت  به نه که داشت  یاساس یراتییتغ

 و شور رپ مدتها از بعد ارغوان.  باشد قبلش به  هی بش نه و شود

 یطرح مدام و گفتیم شیها ده یا از.  بود صحبت مشغول یانرژ

  او به حواسش تمام شهل .  دادیم حیتوض را داشت ذهن در که

 ..  بود آمده  خوشش اول دارید همان با دختر  نیا از.  بود

 : گفت شهل  دیرس اتمام به  که صحبتشان

 رستهد یکنیم فکر که یکار هر.  نیبب رو خونه روب روز به -

 ارغوان لبخند. دخترم داشتم دوست رو هات ده یا.  بده  انجام

  ارغوان به هیشب یکم را او که ییآنها از.  شد تر یواقع یکم

 دلتنگ چقدر که بود ده یرس جهینت نیا به تازه .  کردیم سابق 

  قلبا که ار  یکار انستتویم  دوباره  که نیهم.  بود شده  کارش

 ! کردیم شکر  را خدا ،  بدهد انجام داشت دوست

  ؟ دیارینم فی تشر خودتون -
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 .  برم خونه اون تو ره یگینم پام کرده  فوت فروزنده  یوقت از -

 با و دمیم  نشون بهتون رو یینها طرح روز هی  من پس باشه -

 .  میکنیم  امضا قرارداد هم

 . کن ادداشتی نوم ی  شماره .  هستم تماست منتظر -

 :  شد  بلند جا از و کرد  اش یگوش وارد را شماره   ارغوان

 .  کنم زحمت  رفع گهید  من اجازتون با -

 .  بال  برم دیبا منم.  امیم یلب تا باهات -

  ارغوان.  گرفت دست به را  شی عصا و شد بلند جا از شهل 

 مبادا تا بدود باد مثل را ر یمس کل و برود تنها  دادیم حیترج

 و داشتیم بر مقد آرام شهل .  بود افتاده  ریگ اما!  ندیبب را فرهان

  صورت در تا بود اطراف به  ارغوان نگاه !  گرفتیم را سرعتش

 حرف به شهل .  فتادین او به فرهان  چشم تا شود میقا ییجا لزوم

 :آمد

 دختر نکهیا از.  نمتیبب شمیم خوشحال بزن سر  بهم شتریب - 

 . کنمی م دایپ یخوب احساس باشن اطرافم جوون یپسرا
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 ینگاه ارغوان.  کردیم دییتا  را رفشح و بود صادقانه  لبخندش

 :  داد جواب و انداخت دشیسف  صورت به

 .  میبر  دیجد یجا هی و رونیب م یبزن هتل از بار نیا یول.  حتما -

 :  افتاد خنده  به شهل 

  نمبتو که نیهم.  دخترم ندارم اومدن دیجد یجا یپا که من -

 هنر ،  نمیبش هتل ی کافه تو و نییپا امیب خودم ی طبقه از

 .کردم

 چرخان در به  ینگاه سکوت در و زد شهل  به یلبخند ارغوان 

  شکر را خدا.  برسد آن به که بود نمانده  یزیچ.  انداخت هتل

 !    بود گذشته  سرش از خطر که انگار.  کردیم

 بدون ره یگی نم دلش اونم اما.  ست خونه اون عاشق  دخترم -

 از بده  تیرضا اونم راتییتغ نی ا با دیشا.  بذاره   خونه به پا باباش

 . گرده  بر سوئد

 .  امیب بر پسش از  بتونم دوارمیام -

 :  گفت و کرد  نوازش  را ارغوان یبازو شهل .  بودن ده ی رس در به

 . یا یم بر پسش از دونمیم.  یهست یانرژ  با دختر تو -
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  که هم آنقدرها شدیم متوجه مطمئنا بود ه دید را می قد ارغوان اگر

  جانیه کار  به دوباره  برگشتن یبرا فقط.  ستی ن یانرژ پر دیبا

  نفسش. زد رونیب هتل در از و  کرد یخداحافظ شهل  از.  بود زده 

 فرهان با هم و بود گرفته را کار   هم.  کرد رها  راحت الیخ با را

 ! بود  نشده  رو روبه

  لکسوس کرد بلند  سر آنکه محض به و گرفت فاصله  هتل در از 

  را فکرش!   ستادیا که انگار قلبش .  دی د مقابلش را یرنگ دیسف

 !  ندیبب  هتل رونیب را فرهان  کردینم هم

  که شدیم یا هیثان چند.   افتاد دخترک به زودتر  فرهان نگاه 

.  شد قفل هم  به شانیچشمها.  گشتیم بودنش آنجا لی دل دنبال

  با چرا.  بود  شده  نینگس نفسش.  وردخینم تکان ارغوان یپاها

 راه  تمام سرش در!  افتاد یم مرگ حال به فرهان دنی د بار هر

  به دستش که  بدود عیسر آنقدر توانستیم.  دیچرخ یم فرار یها

 لحظه به لحظه که یقلب و یجسمان وضع با که   البته!  نرسد او

 !  نبود  ریپذ امکان  کار نیا گرفتیم

 انگار.  شدیم  رد کنارش از آرام یلیخ و رفتیم جلو  دیبا هم دیشا

  که دانستیم خوب  اما!   شناسدینم اصل  ای ،  است ه دی ند را او که
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  نشسته جانش به ترس لحظه همان از.  باشد  خونسرد تواندینم

 فرهان کنار از را او که یبیعج  حس.  نبود ترس هم  دیشا.  بود

 بودن 

 !  داشتیم وا

  سرش در ییصدا.  دیشن  را نشیماش در  شدن باز یصدا

 عقب  نبود بد دیشا...  "!  کن  فکر ،  ارغوان کن فکر" دیچرخیم

 دایپ را شهل  اتاق اصل .  دی دویم هتل سمت  به و کردیم گرد

 یقبل ی ده یا دو از اش ده یا نیا...  گرفتیم پناه  آنجا و کردیم

 حال  که فرهان به مبهوت و مات شی جا سر! بود تر احمقانه هم

 شی گوشها.  ماند ره یخ شدیم کی نزد او به و  دور نشیماش از

.  است افتاده  آب در گری د بار کردیم احساس ،  بود گرفته

  را فرهان ش یچشمها فقط و  شد محو شیبرا اطراف یصداها

 ! دیدیم

 ارغوان.  کرد  حفظ را اش فاصله  ارانهیهوش ،  دیرس کشینزد 

  فقط الشیخ که انگار و انداخت نشانیب ی  فاصله به ینگاه

 :  د یرس گوشش به فرهان  یصدا!  شد تر راحت یکم

 ! سلم -
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  چه تا که بدهد نشان نداشت الیخ.  گرفت بال  را  سرش ارغوان 

 !  دارد واهمه بودن کنارش از اندازه 

 ! سلم -

.  دیرسیم نظر به گرفته یکم که ییصدا با ،  داد آرام را  جوابش 

.  کند تیرعا را نشانیب ی فاصله داشت اصرار هم هنوز فرهان

 : انداخت هتل  به یا ره اشا

 ؟ یداشت یکار - 

  نداشت الیخ اما "! ؟ یداشت یکار  من با " دیبگو داشت دوست 

 او دنید یبرا مطمئنا.  بزند  خودیب حدس یزیچ هر از قبل

.  ببرد نیب از  کل به را اش یکنجکاو توانستینم  اما!  بود امده ین

 : کرد زمزمه  نارغوا!  خواهدیم چه هتل  در دیفهمیم دیبا

 ...  آره  - 

  و فرهان از یدرد کلمه کی ن یا.  بود داده  جواب یا کلمه تک

 که گشتیم ی ا کلمه دنبال ارغوان!  کردینم دوا اش یکنجکاو

 اش یروح حال که یحرف دنبال.  شود رد و بزند کنار را او بتواند

 یا لحظه همان از!  نکشد رخ به را فرارش که ،  ندهد نشان را
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  یعاد که بود بسته عهد خودش با بود شتهگذا هتل به مقد که

  فرهان به ک ینزد آنقدر بود گرفته   میتصم که حال .  کند تاررف

 مطمئنا.  دیرسیم جهینت  به خودش با دیبا   حداقل کند کار

 او از ابد تا  نبود قرار اما.  بود نشده  صاف فرهان  با حسابش

 توهم  نیا دیشا .  ردیبگ فاصله

 نیهمچ مطمئنا!  ترسدیم او از انارغو که دازدنیب سرش در را

 !  دنبو یزیچ

  یبرا کردیم دل دل.  دوخت نی زم به و دیدزد را نگاهش ارغوان

  و دیایب کش زمان تا گشتیم یا کلمه دنبال اما  فرهان.  رفتن

 و افتاد یم ارغوان حرف نیآخر ادی اما.  بزنند حرف شتریب  بتوانند

  هیثان چند از بعد خره بال .  کند ینینش عقب شدیم  باعث ناخودآگاه 

 :  شکست ار نشانیب سکوت مکث

 ! برسونمت تونمیم -

  به العملش عکس نیهم.  برداشت  عقب به قدم کی  ارغوان 

  هفته کی  حدودا!  است کرده  یرو اده یز که  فهماند فرهان

  یرفتارها با نداشت  الیخ.  کند فکر شتریب بود شده  باعث یدور

 دایپ صحبت یبرا یراه دیاب!   بدهد یرارف را دخترک   عجولنه
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 اما!  آورد یم دست به را ارغوان دل دیبا ده ش  طور هر.کردیم

 :کرد باز لب دخترک

 ...  فعل ...  رمیم خودم...  نه -

  سر پشت و تند  شیقدمها.  شد رد فرهان کنار از و گفت را نیا

 :  کرد زمزمه خود با.  دییسا هم یرو دندان  فرهان.  بود هم

  ! یکرد خراب -

 یراه به نگاهش.  رفت نشیماش سمت به و کرد گره   را مشتش

 الیخ نه و برود دنبالش توانستیم نه.  رفتیم ارغوان که بود

 ! ؟ کردیم چه دیبا!   برود تا کند شی رها داشت

 رد که ین یماش هر یبرا و  رساند ابانیخ به را   خودش ارغوان

  فرهان زا را او یکس تداش اجیاحت فقط.  دادیم تکان  دست شدیم

.  ندیبب چشم ی گوشه از را  او توانستیم هم هنوز!  کند دور

 که ینیماش  هر دنید با.  دییپایم را او و نشسته  نشیماش داخل

 فرق اصل .  شدیم تر یعصبان و  یعصبان زدیم بوق دخترک یبرا

 شده   وانهید دخترک  ؟ دیفهمینم  هم را یشخص  نیماش و یتاکس

  و نگذارد گاز یرو را شیپا ات کردیم کنترل  را خودش! ؟ بود
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 به و کرده  تکرار خودش با ذره  ذره  که یآرامش تمام الیخیب

  الیخ ،  بترساند را دخترک نداشت الیخ!   نشود بود آورده  دست

 !   کند دور خودش از را او نداشت

 ده یفا یب که انگار اما.  کردیم تکرار  خودش با مدام را حرفها نیا

 از ساده  و ندیبب چشمش مقابل را ارغوان توانستیم چطور!  بود

  دنیند هفته کی از بعد توانستیم چطور! ؟  شود در کنارش

 رژه  سرش در که یا نگفته یحرفها از! ؟ برود تا کند شی رها

!  ؟ بگذرد اش یدلتنگ از توانستیم چطور گذشتیم هم رفتیم

!   کند خوش را  دلش  که بود نگفته هم کامل ی جمله کی یحت

  حرف هینس نیا حال  بود کرده  عادت اش یحرف  پر به که او

 !  ماندیم مطلق  ی شکنجه مثل نشزد

  کرد ترمز دخترک یپا مقابل  که یدیسف  ۳ مزدا دنید با 

 یلیخ و داد تکان خودش به یکم  ارغوان.  اوردی ب طاقت نتوانست

  به نوبت نکهیا از قبل اما.  رفت و کرد حرکت مزدا ی راننده  زود

  را شیپا فرهان بکشد مزاحمت به کار و برسد نهایشما ی هیبق

 ارغوان نگاه !  شد کنده  جا از کباره ی نیماش و  گذاشت ازگ یرو

  از بود دواریام.  آمد یم سمتش  به که افتاد فرهان نیماش به
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  فرهان!   نشد برآورده  شی دعا  بار نیا اما برود و  شود رد مقابلش

 تا کردیم  کنترلش یلیخ که یلحن با و کرد ترمز  شیپا مقابل

 :  گفت  نباشد گزنده 

 !  شو سوار -

 : کرد زمزمه و برداشت عقب به یقدم  گرید  بار وانارغ 

 ! نه-

 : آورد زبان  بر را حرصش تمام فرهان بار نیا

 دیبا یبفهم تا بزنه ترمز پات جلو دیبا گهید نیماش تا چند - 

 !؟ یبش من نیماش  سوار الن نیهم

 کرده  سرکوب  را ترسش و حرص و خشم مدت تمام  که ارغوان 

 : بود ده یرس انفجار حد به کباره ی  که یانگار بود

 ! ؟ یهست ی تر اعتماد قابل آدم  خودت ای تره  امن تو نیماش -

 کردیم یادآوری فرهان به اش خورده  گره  هم  در یابروها طرح

  شده  یدختر به لی تبد!   نبود قبل ی ساده  دخترک آن ارغوان که

 و بردیم حساب شی حرفها از نه و داشت اعتماد او به نه که بود

.   بزند خط اش یزندگ از و ردی بگ دی ند را او دادی م حیجتر واقع در
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  بار که چند هر.  بدهد را اش اجازه  فرهان که نبود یزیچ نیا اما

!   دینبا که را  یزیچ آن بود گفته و داده  دست از را کنترلش گرید

 ادامه توانستیم که ییجا تا دیبا.  نبود ینینش عقب وقت حال  اما

 !  دادیم

  به نگاهش و شد مشت شیانگشتها.  رفت هم  در شی ابروها

  رفت سمتش به و شد اده یپ نیماش از.  ماند ره یخ  دخترک صورت

  دیکل یدندانها نیب از فرهان.   گرفت فاصله او از یقدم ارغوان. 

 : دیغر  اش شده 

 !  میهتل یجلو ،  شو سوار - 

 ! برو نال  نیهم نره  تآبرو یخوایم اگه -

  و نزند ی نامربوط حرف ات  فشرد هم یرو را   شیلبها فرهان

 : گفت مکث هیثان  چند از بعد!  نترساند را دخترک

 ترمز پات جلو گهید الدنگ به  تا شو  سوار!  رمینم که یدونیم - 

 !  نزده 

 !؟ کنم  محافظت خودم از تونمینم من یکنیم فکر تو -

 !  یتونینم آره  -
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 :   گفت یخونسرد تینها در و کرد یمکث ارغوان 

 خودم از نتونستم  که نفر هی  تو مقابل در.  ئهتو با حق  دیشا -

 !   کنم محافظت

 !  یشد رو به رو  باهاش که میخطر نیکمتر من -

 بازم مطمئنم و یزد بی آس بهم که یهست یکس تنها تو -

 .  کنار برو راهم سر از حال !  یزنیم

 ! ؟ ندهد گوش  شیحرفها به و بزند بانز زخم بود قرار کجا تا

 !   یبود مقصر توام!  یداد لو منو یزندگ یاقااتف نیمهمتر تو - 

 زبان بر ت یعصبان و حرص یرو از فرهان  که یحرف نیا با 

  از بعد و ماند شیجا سر.  شد مات یا لحظه ارغوان بود آورده 

 : گفت هیثان چند

  که ییدادنا تور دس و بودن جانب به حق  همه ن ی ا پس!  آها - 

  فکر که نهیا خاطر به یعصبان  لحن نیا و  داره  ادامه هنوزم

 ؟  درسته دارم سهم ایناراحت نیا تو منم یکنیم

 : داد  ادامه ارغوان.  دی کش ششیر به  یدست فرهان 

  ؟ ادیب سرم بل  اون که بود  حقم یعنی - 
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 !   نزدم یحرف نیهمچ من -

  تکار از واقعا!  یریبگ یا  جهینت نیهمچ  نمونده  یزیچ -

 ؟ نه یستی ن مونیپش

 !  ارغوان -

 . ستمین ارغوان تو یبرا من!  ارغوان نگو نم به -

 : دی غر و برد ارغوان صورت یکینزد تا را سرش یعصب فرهان

 !  یهست بگم من که یزیچ هر من یبرا تو - 

  تو که میوجدان  عذاب حس  فقط من!  یکرد اشتباه  نجارویا -

 ! هکنینم رهات ابد تا و  مونهیم تیزندگ

.   بود  گذاشته کنار  را ترسش نارغوا .  بود خشم از پر دو هر نگاه  

 اما داشت واهمه فرهان به ادیز یکینزد از هم  هنوز که چند هر

 !   بماند خونسرد کردیم یسع

  یعصبان  خودت از.  یگذاشت پا  ریز منو ی خونه  اول قانون تو -

 ! یکن  کار صادقانه ی نتونست که باش
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 یدوست به یالک اعتماد خاطر به اول!  میعصبان خودمم  از تفاقاا -

  تو کردن کار خاطر  به هم بعد. کرد تموم حقم در رو یبدجنس که

 !  نداره  یروح  تعادل اش خونه صاحب دونستمیم که یا خونه

 :  زد   پوزخند فرهان

 ! ؟ ندارم یروح  تعادل من -

  تو همشون!  داره  یمشکل  هی که کنهینم قبول یقاتل چیه -

  فرهان!  یا مرحله  نی ا ریدرگ توام  انگار.  موننیم انکار ی مرحله

  قاتل لفظ نیا از چیه.  برداشت ارغوان سمت به یقدم بار نیا

  سمت به تا  بود کرده  مشت را  شیانگشتها!  بود امده ین خوشش

 را  شدنش کینزد  ارغوان!  اوردی ن سرش بر ییبل  و نرود دخترک

 توانستینم.  بود شده  خشک شی جا سر مجسمه مثل اما دیدیم

  به ترس و اضطراب.  دیلرزیم درون از...  دیبگو دروغ خودش به

 نرود بال  کردیم یسع که ییصدا با فرهان.   بود افتاده  جانش

 :  گفت

 !یکنی م مونمیپش یدار یبمون زنده  دادم اجازه  نکهیا از -
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  آمد ل با دستش!  شود اریاخت یب  ارغوان تا بود یکاف  حرف نیهم

.  ستادیا زمان که انگار.  نشست فرهان  صورت یرو ضرب با و

 کی  ترس از ارغوان.  نشست هم یرو یا لحظه فرهان یپلکها

 با اصل  ،  کرده  چه دینفهم هم خودش.  برداشت عقب به قدم

  نیا از هم خودش که ندهد نشان کردیم یسع!  ؟ یشجاعت چه

  صورت به شنگاه...  است کرده  وحشت اش یاراد ریغ کار

  دخترک اما شد ازب شیچشمها تینها در.  بود مانده  ره یخ فرهان

 مرد آن از لحظه همان دیبا.  بخواند  او نگاه  از ی زیچ توانستینم

  حبس اش نهی س در نفس و قفل نیزم به شیپاها اما.  شدیم دور

 !  شد

 ! د یچرخیم وار اکو فرار ی  کلمه سرش در

 آنکه از قبل .  رفت هنشان را ارغوان صورت  فرهان یچشمها

  ردیبگ دست  به را عقلش ارافس احساساتش و شود  پا به یطوفان

 ی همه فرهان.  شود دور او از تا داد یتکان شی پاها به دخترک

  یحت! برد ادی از را رفتیم رژه  سرش در که ییکردنها مراعات

 دخترک آنکه  از قبل!   بودند هتل یرو به رو هنوز  کرد فراموش

  ارغوان  دست مچ به اش یبارون یرو از را  دستش شود دور
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.   کرد تیهدا نیماش سمت به را او ملحظه نبدو  و کرد قلب

 : دیشن را مضطربش  یصدا

 !  کن ولم - 

 ن یماش داخل را او فرهان بزند یگرید حرف بتواند آنکه از قبل

 تا  کرد قفل بلفاصله  را درها. دی کوب هم به را در و داد  هل بایتقر

 را نیماش ی  شهی ش به شدن ده ی کوب یصدا. دی ادیب ونریب نتواند

  صورتش یرو  یا لحظه را دستش. کردینم یتوجه  اما دیشنیم

 فرهان! داشت  یقو دست زشیر ی جثه برخلف. دیکش

  کند وقت انکه  از قبل. شد نیماش سوار گرید سمت از بلفاصله

  که بود کرده  شدن اده یپ قصد ارغوان کند قفل را درها دوباره  و

  پر. شد  فرهان قدرتمند انشگتان  ریاس دستش مچ گرید ارب

 :آمد حرف  به ضطرابا

 ! کن ولم!برم  بذار-

 یالعمل عکس نه زدیم یحرف نه! بود شده  کر که انگار فرهان

  یزدن هم به چشم در و دراورد حرکت به را نی ماش. دادیم نشان

 خودش ی کرده  از ارغوان اول ی لحظه همان. شد دور هتل از
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  از شتریب نظرش  به که فرهان خاطر هب نه.   بود شده  مانیپش

 مثل نداشت الیخ!   خودش خاطر به شتریب!   بود حقش هانیا

!   بود کرده  را کار نیا اما.  بدهد نشان و باز و زور و باشد فرهان

  انگشتان بند  هم  هنوز  دستش.  بود ده یچسب یصندل  به ترس از

 :  زد لب بود ه شد لرزان ترس  از که ییصدا با.  بود فرهان

 ! شم اده یپ خوامیم... یم...  یم! ؟ یریم کجا -

 که انگار.  راندیم آور سرسام.   کردینم هم نگاهش یحت فرهان 

  بود خوانده   گوشش در اریجان چه هر.  بود ده ی پر  سرش از عقل

.   بود برده   ادی از کل به باشد خونسرد ارغوان  مقابل در دیبا که

 را ده یشن شان  فتهر نیب از ی ابطه ر یبرا که ییها حتینص تمام

 سر  از

 او به و کند رفتار آقامنشانه که  بود گفته چه هر!  دبو  کرده  رونیب

 ! بود  رفته هوا به و شده  دود که انگار بدهد فکر ی اجازه 

  دیشا تا گذاشت فرهان دست یرو را گرشید دست ارغوان

 آنقدر اما.  کند رها شیانگشتها فشار ریز از را دستش  مچ بتواند

 یب!  کند جا هجاب  را دستش یا  ذره  نتوانست یحت  که دبو  زور پر

 :  گفت تاب



 

2105 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !  گرفت درد دستم -

. نکرد رها  را دستش اما شد  تر آزاد یکم فرهان  یانگشتها

  دیشا  تا بزند یحرف کرد یسع.   شد تر مسلط خودش  به ارغوان

 :  دارد نگه را نیماش

  گوش برو نجا یا از ره ب آبروت یخواینم اگه گفتم بهت که من

 .  -ینکرد

 :  گفت  بار نیا مضطرب ارغوان.  امدین  فرهان از یجواب

!  ؟ یمونیپش موندنم زنده  از  که بشم خوشحال یداشت انتظار -

  ده یترس.  نشود ریسراز اشکش تا  دادیم فشار هم یرو را شیلبها

  آنقدرها یحت.  کشدیم را انتظارش یاتفاق چه  دانستینم...  بود

 از یجواب ی وقت.  بماند زنده   بتواند بار نیا که  نبود مئنمط هم

 :   آمد حرف به گرید  بار امدین فرهان

 !؟ یشنو ینم صدامو -

 :  گفت اضطراب پر.  ماند جواب یب  حرفش هم باز 

 قراره  ؟ یکن جبران  رو تیمونیپش یخوایم ؟ یریم کجا اصل  - 

 ؟  آره ! ؟ میبکش
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 اچشمه  همان ،  داختان  دخترک به را حرصش پر نگاه  فرهان

 ردیبگ فاصله کرد یسع!  دبو یکاف ارغوان شتری ب ترساندن یبرا

 محکم را دستش  فرهان اما بچسباند نیماش در   به را خودش و

 !   دادینم گرفتن فاصله ی اجازه  و داشته نگه

 تیزندگ تو یسرک نه...  ندارم بهت یکار گهید که من -

  ! برم بذار...  یکنیم کاریچ که مهمه برام نه...  کشمیم

  قبل از شتریب  را ارغوان هک بود شده  یطولن آنقدر فرهان  سکوت

 .  ترساندیم

 فقط.....  امینم کن باور...  امین تیزندگ سمت گهید دمیم قول -

  سرم از دست. بکنم مویزندگ  بذار!   این راهم سر فقط!   برم بذار

 !   بردار

 : دی کش ادیفر فرهان

 !   تونمینم -

 تمام با فرهان.  کرد خشک  جا سر  را ارغوان ادشیفر یصدا

 ییجا نهای ماش بوق به توجه یب و چرخاند را فرمان تیعصبان
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  به را نگاهش که یحال در!  ستادیا خلوت یا گوشه ،  اتوبان کنار

 :  گفت آرامتر بار نیا و  گرید  بار بود دوخته جلو ی شهیش

 !  بردارم سرت از دست تونمینم -

  از تر بلند حال  که شی موها هب یدست و کرد رها را ارغوان دست 

  صورتش به اش  شده  بلند یموها چقدر.  دیکش  بود ده ش  شهیهم

.  گذشت ارغوان سر از فکر نیا یا لحظه یبرا فقط.  آمد یم

!   نشود صورتش غرق تا گرفت فرهان از را چشمش بلفاصله

  داد فرهان انگشتان از مانده  جا به رد و دستش مچ  به را حواسش

  گرید بار لحظه همان دیکش  ییکذا رد آن یرو  را شیانگشتها

 :   دیشن را شیصدا

 ! کنم  یتلف رو ات مسخره  حرکت اون دیبا الن -

.  شد گرد  شیچشمها فرهان از خوردن کتک فکر  از ارغوان

  که کند صورتش سپر و اوردیب  بال  را شیدستها بود نمانده  یزیچ

 : دیشن را ش ی صدا گرید بار

 .  تونمینم تو مقابل در!  تونمینم یلو - 
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.   بود شده   متورم خوردیم که یحرص از شا ی شانیپ وسط رگ

  رد که کردیم شکر خدارا ارغوان و افتاده  خون به شیچشمها

  را سرش لحظه همان!  است نمانده  فرهان صورت یرو دستش

.  بود زده  وحشت  اش یعسل نگاه .  چرخاند دخترک  سمت به

  بترسد او از ست ی ن ازین هک بفهماند او به یجور توانستیم کاش

 اما.  ندیبب بی آس یا لحظه شودینم یراض برود هم  سرش اگر که

  ییکذا اتفاق آن  از بعد شی حرفها دانستیم خوب  هم خودش

 !   است دار خنده  و یمعن یب چقدر

 : کرد باز لب ارغوان

 ! کنمینم باور -

  فرو اعتمادش و باور تمام!  بود  تیواقع اما داشت درد  حرفش 

  به فرهان ؟  کند ماداعت گرید  بار توانستیم چطور.  بود هختیر

 :  آمد حرف

 !  بذاره  جواب ی ب رو یبد که ستمین یکس من -

 . دمید چشمام با خودم!  دونمیم -
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  موردم در رو یچ همه یبگ یبخوا که زوده   هنوز!   یدیند -

 !  یدونیم

 پاک تیزندگ از شهیهم یبرا خوادیم دلم.  ستین مهم برام -

 فاصله ازم ی تونینم که یندویم -.  نبودم اول از  که انگار.  مبش

 !  یریبگ

 دستت که رمیگیم فاصله ازت انقدر باشه لزم اگه!  تونمیم -

 ! نرسه  بهم

 لبه که انگار.  شدیم نییپا و  بال  قدرت پر اش نهیس ی قفسه

 دکریم یسع و بود آورده  کم  نفس  فرسا طاقت جنگ نیا یل 

.  بکشد نفس  بهتر بتواند تا   کند پر هوا حجم از را شی ها هیر

 وار وانهید نیماش به ورود ی لحظه همان از که   قلبش ضربان

 ! بود  شده 

 !  ذارمینم من!  یتونینم -

 یشوخ از نشان اش یجد صورت. کرد نگاه  او به ناباور ارغوان 

 وتسک ارغوان!  بود یدلتنگ از  پر نگاهش ته که  انگار.  نداشت

.  آمد ی نم زبانش یرو کلمات .  دیبگو چه دانستینم. کرد
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 یوقت چند.  چرخاند دخترک صورت یرو را  نگاهش فرهان

 چهره  جز به  جز یبرا دلش.  بود نکرده  نگاهش ری س که شدیم

 به اما.  دی کشیم پر طنتشی ش یبرا دلش.  بود شده  تنگ اش

 :  آمد حرف  به گرید بار.  اوردین خودش یرو

  همون  گرد بر!  گهید بسه.  یبود  دور یادیز هم جا نیهم تا -

 !  یبود که ییجا

 هم را فکرش. شد ده یکش فرهان یلبها سمت به ارغوان نگاه 

  در هم آن.  بشنود را یحرف نی همچ دهانش از ی روز که کردینم

  حیترج!  نداشت حرفها نیا دن یشن به یازین واقعا  که یتیموقع

  گریکدی به  هم شانیصدا یحت  که شوند دور هم  از آنقدر دادیم

 به و آورد بال  فرهان یلبها از را اش برده  مات نگاه !   نرسد

.  کند دایپ را کلمات  تا دیکش طول هیثان چند.  دوخت شیچشمها

 :  کرد باز لب تینها در اما

  از سر که بکنن کار همه بودن حاضر که ییدشمنا تمام نیب -

 ... ننبز ضربه بهت ینوع به و ارن یب در تیزندگ

.  داشت نگه تظرمن را فرهان ه یثان چند ی اندازه  به . کرد مکث 

 : آورد زبان بر را حرفش ی ادامه و کرد غلبه  ترسش بر



 

2111 
 

 مهرسا .  مسلخ

 همون از یکی  شمیم منم یبش سبز راهم سر گهید بار هی اگه -

  تو!   هستم  و باشم دیبا الن که هییجا نیا!  ت یزندگ یدشمنا

 !  یرسوند نجایا به منو

 انتظار که انگار.  کردیم گاهشن تمام یخونسرد  با فرهان

 و کرد استفاده  فرهان سکوت از  ارغوان!  داشت یبدتر یاجوابه 

  سرعتش و داد  یتکان شیپاها به.  شد اده یپ نی ماش از بلفاصله

  به یجور او اما دودیم دنبالش فرهان الشیخ  به کرد شتریب را

.  نداشت مه شدن اده یپ ال یخ که بود زده  هیتک اش یصندل

  سوار دخترک  که ییجا تا. کردیم دنبال را ارغوان یقدمها

  ی گوشه یشخند ی ن رفتنش با...  رفت و شد یرنگ زرد یتاکس

 به بودنش تفاوت یب از بهتر اش یدشمن.  نشست فرهان یلبها

  بود نشده  که چند هر!  بود یراض هم حد نیهم تا.  دیرسیم نظر

  بودنش ارغوان کنار نیهم اام بزند را شیحرفها کمال و تمام

  از ؟ بود آمده   سرش به ییبل  چه  !بود خوب هم  قهیدق چند یبرا

 تینها در اما د یشنیم را حرفها ن یبدتر و خوردیم  کتک دختر کی

 ،  بود داده  دست از را عقلش کل  به!  بود یراض و زدیم شخندین

 ! بود  برده   را حواسش و هوش تمام  ارغوان



 

2112 
 

 مهرسا .  مسلخ

******************* 

 گاران.  رفتیم راه  قدرت پر.  دی چیپیم راهرو در ش یقدمها یصدا

  احترام و کردندیم خم سر هتل ی خدمه.  بود ایدن  تمام مالک که

. زدیم یحرف نه و دادیم را سلمشان  جواب نه اما. گذاشتندیم

  وارد بزند در آنکه بدون.  رفت فرهان دفتر سمت به راست کی

 . شد

 بلند و انداخت بال  ابرو دنشی د با و انداخت در  به ینگاه فرهان

 :  شد

  ؟ یاومد خبر یب چه!  سلم -

 مبلها از یکی  یرو و آورد در تن  از را  شیپالتو تعارف یب نهیتهم

 پا یرو پا  و نشست یگری د مبل یرو هم  خودش.  انداخت

 :  گفت حال  همان در انداخت

  ؟  گرفتمیم اجازه  اومدنم یبرا دیبا -

  بفهمد توانستیم ،  ختشنایم یخوب  به را هنیتهم که ییجا آن از

 طاقت که مهم آنقدر!  نجاستیا یمهم یاصحبته  یبرا که

 ! بود  آمده  خودش و برود دنشید به  فرهان نداشت
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 !  خودته مال  نجایا!  نه - 

 یچشمها به را نگاهش و نشست اش یصندل یرو هم فرهان

  یحرف هر دنیشن یبرا را خودش.  دوخت نه یتهم یخاکستر

 .  بود کرده  ده آما

  په به یخانوادگ و یشخص مسائل و کار مورد در کردمیم کرف - 

 !  بدم یحیتوض بازم من که ستی ن یازین و میدی رس ینسب تفاهم

  در.  دارد منظور شی حرفها تک تک از تهیمنه دانست یم فرهان 

 : آمد حرف  به  کامل آرامش

  ؟ نهیا از ریغ مگه - 

 !  نجا  پسر یکرد خراب توافقاتمونو -

 : گفت گرید بار نهیتهم.  کرد اهشنگ تنها فرهان

 هیکاف!  ره یم  باد به ستتین و هست من ی اشاره  نیکوچکتر با 

 !  -یاومد ازش که ییجا همون  یبرگرد تو تا بخوام من که

  شهیهم.  کردیم یمخف کامش  آرامش پشت را تشیعصبان

 !  دیبریم سر  آرامش کمال در .  بود نطوریهم
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 گهید حال !   می گذشت کردن  دیتهد ی مرحله از کردمیم فکر -

  نیا به نهیتهم!  نصف نصف یچ همه!  میک یشر هم با نجایا

 :  دیخند  فرهان حرف

 و بودم مطمئن جانبت از که  بود یوقت مال اون!  نکن اشتباه  -

 !  داره  فرق اوضاع الن اما!  یکنینم خطا پا از دست دونستمیم

 نکهیا ای  یبد ادامه زدنت  حرف میمستق ری غ به یخوایم -

 !  بدم جواب درست و مبفهم تا یبگ واضح یدار میتصم

 ! مطلب اصل سر رمیم -

 :  گفت هیثان چند از بعد و کرد مکث

  خوادیم یک دونهیم خدا.  هییهوا   شینجور یهم من دختر نیا - 

 که کنم کمکت بود قرار خب اما.  بده  شیزندگ  به یسامون و سر

  دختر عوض در  و یبش کینزد یدار دوست که  یزندگ به پله هی

 ؟ گمی م ویک که یدونی م!  برگرده  شیاصل یزندگ به من

 باز لب فرهان است نگار مورد در صحبتشان  دانستیم خوب

 : کرد

 !  ندارم یکار نگار با من -
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  خوادیم که بافهیم فیاراج و من شیپ ادیم اما یندار یکار -

 ! ره یبگ طلق

 زده  سرش به واقعا !  نداشت را حرف نیا انتظار.  خورد جا فرهان

 :  دیکش هم در رواب نهیتهم!   بود

 بر که یخوند  گوشش ریز یچ!  می ند یباز  رو گهیهمد ایب -

 ! ؟ قبلش  حماقت به گشته

  در .  زد پس را خشمش و کرد آرام  را خودش.  زد پوزخند فرهان 

 :  گفت حال همان

 !  بپرس خودت از - 

 !   جان فرهان نکن یعصب منو -

 !  بود طعنه از پر  گفتنش  فرهان

  خوادیم اگه .  بدم پس جواب بخوام هک نکردم یکار من - 

  بهش.  مربوطه خودش به ادی ب سرش ییبل  هر ای ره یبگ طلق

 که یزیچ  گرفته ادی خب یول!  نداره  ینقش میزندگ تو گفتم

 !  رفته ای اریشهر به.  باشه داشته رو خوادیم
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  خونسرد لدج  در هم باز نهیتهم . بود لبش ی  گوشه  یپوزخند

 : رفت فرو اش یشگیهم

 تو چشم از  من بشه که یچ هر.  ره یبگ طلق دینبا نگار - 

 یکار هی!  یگناه  یب هیقض نی ا تو چقدر نداره  فرق  برام.  نمیبیم

 !  بشه گرم  شیزندگ به سرش کن

 :  کرد رها را  نفسش فرهان 

 ازش یسراغ  نمم.  بذاره  نجایا پاشو گهید نداره  حق  نگار -

  اش هیبق!   بکنم هتب تونمیم  که هیکمک نیبهتر نیا.  مریگینم

 !   نداره  من به یربط گهید

 با. آورد ی نم خودش یرو به اما بود خشم از پر نهیتهم نگاه 

 :  گفت یخونسرد

  ات خونه از که ییخبرا به می رسیم میبگذر که نگار بحث از -

  ول هنوز یگارود یس! ؟ یدار یباز مامور انقدر خبره  چه!  ادیم

 دنبالته راه یب و راه  که ونجاا کرده  دایپ یچ.  ستین ات خونه کن

 ؟
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  نبود یازین اصل  ؟ ینیبیم!  یبپرس اریخشا از یتونیم اونم - 

 خودت شیپ یکن  جمع دوباره  اتویور و دور بود یکاف.  نجایا یایب

 !  ادیب دستت یچ همه حساب تا

 :  برداشت  قدم رهانف  سمت به و شد بلند جا از نهیتهم

 ! هیچ ات فهیوظ رفته ادتی نکهیا مثل جان فرهان -

 :  غرید حرص با و کرد رییتغ نگاهش بلفاصله 

 بفهمم اگه یدونیم ؟ داده  ر ی گ تو به فقط یگارودیس چرا - 

 اون! ؟ ارمیم سرت به ییبل  چه یختی ر ارویاریشهر از یکی خون

 روز

 ! یکن گوش  حرفام به و  یبد لم نجایا راحت  انقدر یتونینم

 !؟ یفهمیم

 یقد اختلف.  ستادیا نهیتهم مقابل و دش بلند جا از هم فرهان

  بود شده  که  هم قدرت حفظ  یبرا نهیتهم که  بود یآنقدر شان

 فرهان صورت به تر راحت را نگاهش بتواند تا رفت تر عقب

 :  آمد حرف به نهیتهم گهید بار!  بدوزد
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 هیکاف ،  کردم یخواستگار برات  رو ام زاده  برادر نیتر زیعز -

 بهت که اونوقته  یداشت دست رامش مرگ تو  یا ذره  بفهمم

 ! فرهان کنمینم رحم گهید

  آن بتواند آنکه از قبل.  رفت ش ی پالتو سمت به و کرد گرد عقب

 : دیرس  گوشش به فرهان یصدا بپوشد را

 ! ؟ یداشت دوست یلیخ رامشو -

 :  داد ادامه و زد یزخندپو  فرهان.  ماند شی جا سر نهیتهم

 !؟ یچ ارویخشا -

 سوالش به یجواب  نکهیا از قبل.  چرخاند سمتش به سر نهیتهم 

 : دی شن گرید بار را فرهان یصدا بدهد

 ... بودن مهم برات چقدر بگم بهت من بذار -

 که یحال در. برداشت نهیتهم سمت به یقدم و کرد یمکث

 : آمد حرف به بود داشته نگه شلوار بیج داخل را شیدستها

 حقوقشونو و حق  یگرفت میتصم که بودن مهم  برات یانقدر - 

 دیبا من یجا به الن!  می باش صادق هم با  ایب! ی ند بهشون

!   رامش برادر نیرام حداقل ای.  زدیم هیتک استیر زیم به اریخشا
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  درست!  بود یقو  چقدر که یدونیم خودت ،  رامش خود دمیشا

  که یدادیم قدرت  یوق آدم هی  به دی با چرا!  خودت یایجوون مثل

  نگهش خودت کی نزد که بود نیا کار نیبهتر!  ؟ هبزن کنار تورو

  با هم!  یبزن نشون تا چند ری ت هی با که نیا از بهتر یچ و یدار

 چونکه مهمم  واست که یبذار منت من سر یخواست ازدواج نیا

  یاستخویم  هم!  بود یبزرگ اتفاق یلیخ یاریشهر هی با وصلت

!   برسه شیزندگ  به دیبا و شده  تموم یچ همه یبفهمون نگار به

 !   بشه یمنزو که یداشتیم نگه خودت کینزد انقدر رامشو هم

 !  ؟ یآورد کجا از  اتویچرند نیا -

  که  کن قبول!  خونمیم رو حرکتات تک تک وقته یلیخ من -

 که مهمه  برات فقط!  بوده  رامش قاتل یک  ستین مهم برات

 با یگارودیس

 نمیا یحت من! نفهمه لتمونیتشک از یزی چ آمداش و رفت

 !  دونمیم

  و یبنداز کار  به رو عقلت پس بهتره !  یشد باهوش !  خوبه -

 !  یبد انجام درست رو کارا
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 !  رمیم  دارم من!  یکرد اشتباه  نجارویا -

 :  دی کش هم در ابرو نهیتهم

 ! ؟ یگیم یچ یفهمیم.  رمیم دارم که یچ یعنی -

 گهید.  یخواست یم که یهمونجور ساینک به سپرم یم رو کارا -

 !  بدم انجام  که نمونده  یکار

  ؟ یکنیم یغلط چه یدار یفهمیم - 

 که یا دوره   گذشت.  بود رفته هم در هم فرهان یابروها حال 

  بود کرده  دایپ  را خوابش رگ.  برد یم حساب و دیترسیم نهیتهم از

 ، 

  را او توانستینم!   داشت درکم او از سرش یموها  ی اندازه  به

 !   بترساند

 !  یزنیم حرف یک با یدار  باشه حواست -

!  کردم آدمت من ؟ یشد  یکس خودت واسه یکرد الیخ -

 !   جات  سر  بشونمت یچجور  بلدم النم

  ؟ یکرد اشتباه  کجا یدونیم -
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  بنشاند جا سر  را او داشت الیخ.  کردیم نگاهش کلفه نهیتهم

!   بود شده  قدرتمند  حد از شیب.  نداشت او یور یکنترل چیه اما

 : دیشن را ش ی صدا گرید بار

  گردنم دور دارو طناب ی دار یکرد فکر که  ییهمونجا - 

  ری ز که بود یلق یصندل به حواسم  تو از زودتر من اما یندازیم

!   یخودت فتهیم دردسر به آخر  که یاون!  یبود  گذاشته پات

 !  ونهد یم چه یکس!  باشه ساینک دمیشا

 !  ؟ مرگته چه روزام هست معلوم -

 : گفت و زد ی شخندی ن فرهان

 به و لتیتشک نیا ی کاره  چیه شمیم من  بعد به نیا از - 

 که یزار لجن  و یمونیم تو!  کاره  همه شهیم ساینک من یجا

 یبردار اشتباه  قدم  هی هیکاف!   یکرد درست پسرت تک ی واسه

 نه.  کنمیم رو رو مدرکا که اونوقته یاریب من از یاسم یبخوا و

 !  چاه  ته ندازمی م تخود با هاتم  بچه  که تو فقط

 توام..  دارم  دوست ساینک مثل تورو من! ؟ یشد  وونهید تو - 

 ... یم پسر
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.  یکنیم  یباز رو نقش نی ا یدار که ساله ست ی ب از شتریب -

  که یشدیم  میقا من اسم پشت یوقت ؟ ینشد خسته خودت

  پسرت هم یپوشون ب رو نتیسنگ یخلفا و یبنداز راه  قمارخونه

  ؟ بودم

 !   پول ،  نیماش ،  خونه!  هتل دنگ سه!  یگرفت  دشودستمز -

  بر نکهیا خاطر به فقط اونم ببندم دهنمو که یداد  بهم نارویا -

  بستت گوش و چشم دیمر که  نبودم احمق  انقدر تصورت خلف

!  یبد باج بهم یبود مجبور که دمیکش بال  خودمو انقدر!  باشم

 ! یکنینم خدا یرضا  محض رو یکار چیه تو ؟ ینیبیم

 !  فرهان  ببند دهنتو خودت  کنم ساکتت نکهیا از قبل -

 همه الن اما  یببند رو ساله ۹- ۸ فرهان دهن یتونستیم دیشا -

 دهنمو  فهیح که هست گفتن  واسه حرف انقدر!کرده  فرق یچ

  از صورتش.  شدیم قبل از تر  یعصبان لحظه هر نهیتهم!  ببندم

!  بخورم دست رو نطوریا نداشت انتظار.  زدیم ی ودکب به حرص

 : دیغر  گرید بار
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 نجایا یانقدر.  نشده  تموم کارت   هنوز!  یری نم جا چیه تو -

 !  بگم بهت من که یمونیم

  با کردن یباز از خب اما. کندم  یچ همه از دل وقته یلیخ من -

  دلم!  دارم  رفتن واسه خودمو لیدل الن اما!   اومد ینم بدم تو

 ! بمونم  لجنزار نیا تو  خوادینم

 ! بده   درس یکس به بخواد  نهیتهم که ی رو از بترس - 

 حق !  خودتم شاگرد ،  کن نگاه  منو!  نهیتهم  یداد درساتو

 . -یکرد ادا  خوب رو یاستاد

  شخندین.  کردیم نگاهش نشسته خون به یچشمها با نهیتهم 

  : دیشن  را شی صدا گرید بار.  کردیم ترش یعصبان فرهان

 نید یادا بهت نسبت خوادیم دلم فتمیم امیبچگ ادی یوقت -

  که بشم دم و شاخ یب جونور هی  که یگذاشت یانرژ یلیخ! کنم

  تا و ممنونتم عمر آخر تا بابت نیا از!  بستیغر  خودمم یبرا

 آروم ندم بهت رو یقشیل  که یزیچ و نکنم جبران برات یوقت

 !   نمیشینم

 :  گفت و داد تکان سر . بود انفجار حال در هنیتهم
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 مواظب یلیإخ فرهان باشه سرت  پشت به حواست شهیهم -

 !   باش

  رونیب  را نفسش فرهان.  زد رونیب اتاق از و برداشت را شی پالتو

  و در از گذشتیم چه هر.  رفت اش یصندل سمت  به و فرستاد

 مربوط شا خانواده  و نهیتهم به که آنچه هر  و هتل  آن وارید

 ،  دی بگو روغد خودش به توانستینم.  کردیم رتنف  احساس شدیم

  دقت با دیبا بعد به آن از فرهان مطمئنا و بود  خطرناک نهیتهم

 !   دییپایم را اطراف

          ** *** 

  ینزن یحرف  پرستو به بده  قول اما بگم بهت خوامیم یزیچ هی -

 : گفت حوصله یب ارغوان! 

 ؟ شده  یچ!  بگو -

 : گفت مکث یکم  از بعد مژگان 

 !  بده  قول -

 . گهید بگو.  دم یم قول خب -

 : دیشن  لشیموبا از گری د بار را شیصدا
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 !  کنه زتیسورپرا خواد یم گرفته تولد واست پرستو - 

  بتونه نکهیا از قبل و فرستاد رونیب را اش کلفه نفس ارغوان 

 :  داد ادامه مژگان بزنه یحرف

 یگفت بفهمم نکهیا ای بفهمه ی زیچ پرستو اگه مژگان جان به -

  زیسورپرا نیا واسه فقط الن من!  تو و دونمیم من نایا و امینم

  شدن زی سورپرا از یخوش  دل دونمیم چون  دادم لو رو  پرستو

 ! یندار

 رو یچ  همه بگو بهش.  ندارم حوصله اصل  من مژگان - 

  عدشمب گرمه  فروزنده  ی خونه یطراح با سرم فعل .  کنه کنسل

 ..  دیبا

  که ییحرفا نیا از ومکد چی ه که یدونیم!  ار ین  بهونه انقدر -

 یزد

  تو بهیغر آدم!   باش الیخیب کم ی پس!  ستین مهم پرستو واسه

  رو پسرا وقته چند یدونیم.  خودمونن یها بچه.  ستین جمع

  دهنش سردار پسره  نیا یول یچیه یعل و آرش حال  ؟ یدیند

  ! بهت ده یم فحش!  نداره  یحساب درست بست و چفت
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 !   کرده  غلط -

   : دیخند مژگان

 تو بکوب مشت با اصل  ایب.  یشگی هم ارغوان شد نیا! آها -

 ! شده  پررو یادیز  دهنش

 بلفاصله!  افتاد  بود زده  فرهان صورت به که  یا ضربه ادی به 

 ی لحظه که  چند هر.  بود شده  مانیپش چرا  دروغ ،  دیگز لب

 کرده  یرو اده یز کردیم احساس حال  اما داشت یخوب حس اول

  سرش  به ییبال  فرهان که کردیم شکر را  خدا دیبا!  است

 !  اورده ین

 !  امیم باشه -

 !  هست هم گهید  زیچ هی!  خوبه -

  ؟ هیچ گهید -

  کنم قانعت ه ی چجور دونمینم که  یجور هی گفت من به پرستو -

 با حال !  تدنبال  ادیم که یبش یمشک یمزدا ه ی سوار شب اون

 رو یچ  همه گهید که الن خب اما دونهیم داخ یمنطق چه
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 ادیم.  طرف رانندست!  برنامست از یجزئ که بدون نمیا یدونیم

 !  یعل ی کافه یا یم راست هی باهاش توام و دنبالت

 !سپرده  رو کارا یکس چه به پرستو -

 گفتم بهت رو یچ همه و اومدم راه  دلت با بده .  بخواد دلتم - 

 !؟

 !   یبدون قدرمو که یبش زیاسورپر ذاشتمیم دیبا

.  کند قطع  را تماس داد  تیرضا مژگان بعد ربع کی بایتقر

 روز دو. داد سقف به را نگاهش و دی کش دراز تخت یرو ارغوان

 کامل یخبر یب در که یروز دو ،  گذشتیم فرهان با دارشید از

  نیا به هم  شیروزها ی هی بق بود دواریام!  برد یم سر به او از

 !  بگذرد بیترت

**************** 

 و پیت مورد در لحظه هر و  دیچرخیم دورش پروانه مثل آرزو

.  زدینم یحرف اما بود شده  کلفه ارغوان.  دادیم ینظر ظاهرش

  یحرف دیبا چرا !   بود آمده  ذوق سر هم آرزو انگار  مدتها از بعد

 آرزو ردکیم فکر  که یزیچ خلف بر ؟ کردیم  ناراحتش و زدیم
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  بلکه نشده  حت نارا ستین خانه در تولدش شب در نکهیا از اصل 

 که بود خانه در ارغوان روزها نیا انقدر.  بود کرده   هم استقبال

 !  بود  رفتنش رونیب به یراض هم آرزو

.  برود دخترک داد اجازه  شد یراض ظاهرش از یوقت بالخره 

 شماره  . زد  رونیب خانه از ۷ ساعت سر مژگان ی گفته طبق 

  اطراف به ار  نگاهش.  بود فرستاده   شی برا مه  را نیماش پلک

  ها شهیش تمام.  دید را رنگ یمشک یمزدا بالخره  و چرخاند

 لب ریز.  ندی بب را نیماش داخل توانستینم یخوب به و بود یدود

 : زد غر

 !   ستین زادیآدم مثل کاراشون از کدوم چیه -

.  بماند ابان یخ کنار نیا از شتریب نداد اجازه  ماه  ید یسرما

  چک را نیماش پلک.  رداشتب قدم نیماش سمت به بلفاصله

 :  کرد زمزمه نشستن محض به. کرد باز را  عقب در و کرد

 .  سلم -

  هم بعد و دیرس  گوشش به درها شدن قفل یصدا  لحظه همان

 :  دید را راننده   یچشمها نهیآ از
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 !  سلم - 

!   باشد هانفر توانست ینم مطمئنا!  بود مانده  باز تعجب  از دهانش

 !   مزخرفش یها نامهبر  و پرستو به لعنت

 :  دیرس گوشش به فرهان یصدا

 ! مبارک  تولدت - 

.  اوردیب زبان بر یکلم توانستینم که بود شده  شوکه آنقدر 

  ره یخ فرهان یآشنا یچشمها به مبهوت و مات یا لحظه یبرا

  الیخ دخترک.  فتگرینم ارغوان از را نگاهش هم او.  شد

  را آن آنقدر و ببرد در ی ره ی دستگ سمت به را  ا تشدس داشت

 بزند رونیب نیماش آن  از بتواند و بشکند قفل دی شا تا  بدهد تکان

  کند التماس فرهان   به نداشت الیخ ،  کرد مکث یا لحظه اما. 

 دینبا.  دادیم نشان خودش از ضعف دینبا!   برود بگذارد که

  هراس ماندن او کنار از حد  چه تا دخترک که دیفهمیم فرهان

  کرد تلش یحت و زد پس را اضطرابش و  ستر تمام!  دارد

 یسع که ییصدا با ،  تولدش کی تبر  به توجه یب !  نباشد یعصبان

 :آمد حرف به دیایب نظر به محکم کرد
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 ! ؟ یباش دشمنم  یخوایم پس - 

  نظرش از.  داشت ادی به را ارغوان  آخر دیتهد یخوب به فرهان

  روشن را نی ماش!  بود یشگیهم یتفاوت یب از بهتر  بودن دشمن

 باز لب گرفتیم نهیآ از اکراه  با را نگاهش که یحال در و کرد

 : کرد

 ؟ یدار ه یقض نیا با یمشکل ؟ یچ تو.  ندارم یمشکل من -

 درست دخترک بودن از و نزند لبخند که کردیم  را تلشش تمام

 که بود شده  مرگش  چه!   ودنش زده  جانیه اش یقدم کی در

 ؟ دبو  شده   تند آنقدر  قلبش ضربان

  فرهان نکهیا از  قبل و داد یکنار ی پنجره  به را  نگاهش ارغوان 

 : گفت  کند حرکت

 ! ؟ نه امینم ییجا باهات که یدونیم -

  یخونسرد با.  کرد حرکت و  چرخاند را فرمان  لجوجانه فرهان

 : گفت اش یشگیهم

 ؟ نداشت جواب سوالم - 
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 را در ی ره یدستگ شد بیترغ هم  باز ارغوان ن یماش حرکت با 

 سمت به گری د بار را سرش.  کرد  کنترل را خودش اما.  بکشد

  نترسد گفتن از و ندیبب را فرهان یچشمها تا چرخاند جلو ی نهیآ

  باز مهین تا را دهانش .  بود جلو ی شهی ش به نگاهش اما فرهان. 

  ودشوج در  یزیچ هنوز اما.  دبده او به کوبنده  یجواب تا کرد

  خودش با رفتن  کلنجار از بعد.  بردیم نیب از را  شجاعتش تمام

 : کرد باز لب تینها در

 اما.  داده  بهت یتیمسئول چه ای گفته بهت یچ پرستو  دونمینم -

 و کنار یزنیم نویماش الن نیهم  تو.  میکن توافق  هم با میتونیم

  ینرسوند منو  تو که گمن بهشون دمیم قول منم ،  برم یذاریم

 !  یعل ی فهکا

 : گفت و زد ی پوزخند فرهان 

 ؟  اونجا میریم می دار گفته یک - 

  را خودش آرامش نتوانست بار نیا.  بود مانده  باز  ارغوان دهان 

 : کند حفظ

 ؟ یدار نگه نویماش شهیم - 
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 ...  دارم نگه نو یماش تونمیم - 

 : گفت خباثت با هیثان چند از بعد و کرد مکث

 !   کنم کارو نیا خوادینم دلم اما -

  به یتونینم که یخودخواه انقدر  ای ؟ هیشوخ برات  یچ همه -

 ؟  یکن توجه گهید یکی ی خواسته

 ! خودخواهم - 

  انکار فرهان  بود منتظر دیشا. نداشت را جواب ن ی ا انتظار ارغوان

 انگار اما!  دی بگو یراهیب و بد حداقل ای ،  شود یعصبان ای ،  کند

!   کند لیتبد تیواقع به را رغوانا تفکرات نداشت الیخ هانفر

 :  گفت و زد یپوزخند ارغوان

 !   یدیرس جهی نت نیا به خوبه -

 !   کنهینم تو حال به یفرق نرسم ای برسم جهینت نیا به من - 

  آنقدر دادینم اجازه  چرا!  دییسایم  هم یرو را شی دندانها ارغوان

  اقلحد که ؟  شود  بهتر احوالش و اوضاع یکم  تا باشد دور او از

  که ییهوا در و کند فکر راحت  الیخ با روز چند یبرا بتواند

 !  بکشد نفس ستی ن فرهان
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  فرق  بعدا تو حال به حتما یول  نکنه یفرق من  حال به دیشا - 

 !کنهیم

 ؟یبلد یچ  گهید!   نیآفر ؟ یکنیم دیتهد -

 بد برات بعدا یریگینم یجد  منو بودن دشمن که نیهم - 

 !  شهیم

 : گفت و زد ی شخندی ن فرهان

 !  گرفتم یجد - 

..  اومد بر دستم از کارا یلیخ نبودم دشمنت یوقت!  ینگرفت نه -

 !  شمیم محسوب دشمنت که الن حال به یوا

 چطور.  بود  گذاشته فرهان ضعف نقطه یرو  دست دانسته 

 قصد الشیخ به! ؟ زدیم اش ینیچ خبر از حرف و کرده  شجاعت

 نهیآ از فرهان حرص رپ نگاه  ؟ کند یعصبان  را فرهان داشت

 نهیس در نفس یا لحظه یبرا.   رفت نشانه را خترکد یچشمها

 کاش.  بود شده  مانی پش گفتن از.  شد حبس ارغوان ی

 از نگاه !  بود ممکن ریغ اما.  برگرداند عقب به را زمان توانستیم

 ! بدهد  نشان فیضع را خودش نداشت الیخ.  نگرفت فرهان
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 ! ؟ یکن میعصبان  یخوایم -

 از را تیعصبان و حرص یخوب به شدیم اما بود خونسرد لحنش

 : داد جواب بلفاصله ارغوان.  داد صی تشخ نگاهش

 بذارم یانرژ  من ستین یاز ین!  یهست یعصبان شهی هم تو -

 !  کردنت یعصبان واسه

 ! ؟ یکن بحث من با تولدت  روز تو خوادیم دلت واقعا -

 که ینیبیم اما!  باشم تنها تولدم  روز تو خوادیم دلم اتفاقا -

 !   نرفته شیپ خوامیم من که یاونجور یچیه

 وار زمزمه مکث هیثان چند از بعد .  کرد سکوت  یا لحظه فرهان

 :  گفت

 ؟ یکن کاریچ الن خوادیم دلت -

 :  داد  را جوابش یلب ریز هم ارغوان 

 !   شم اده یپ  نیماش نیا از -

  هیاول خشم از یرخب ،  شد ره ی خ ارغوان صورت به.  دی شن فرهان

  خودخواه  بود گفته اریجان.  فشرد  هم یرو را شیبهال.  نبود اش

 .  کند یپوش چشم اش خواسته از بار نیا بود سخت  اما!  نباش
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 : داد جواب خودخواهانه

 !  شهینم -

 شب تمام ارغوان که خواستیم دل ته از.  بود گفته  قاطعانه

  عطر از پر طرافش ا یهوا بدهد اجازه  و باشد او  کنار را تولدش

 … شود تنش یا وه یم

 نهیس یرو را شیدستها و داد  یصندل به را اش  هیتک ارغوان 

  نه و بزند حرف گرید کلم کی  داشت الی خ نه. کرد قلب

 مطمئنا!  بپرسد نیماش نی ا مورد در او از که  داشت دوست

 به را نگاهش. نزد یحرف اما.  دادیم حیترج را  خودش لکسوس

 یعصبان رهانف  دنید با کمتر تا دوخت اش یکنار ی پنجره 

 یعل ی کافه به یربط چیه بود  کرده  انتخاب که  یریمس!  شود

  سر و بماند آرام کردیم یسع و دیکشیم ق یعم ی نفسها.  نداشت

 !  نکند باز گرید بار را صحبت

 ناراحت و مضطرب  صورت به  نهیآ از یگرید  نگاه  مین فرهان 

 دکریم سرزنش غمزده  نگاه  نی ا یبرا را خودش.  انداخت وانارغ

 شیدستها.  شود  بهتر ارغوانش حال تا کند چه دی با دانستینم. 

 دوخت مقابل ی  شهی ش به را نگاهش و کرد محکم فرمان دور را
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  خاطره  به لی تبد  شیبرا را ارغوان تولد شب بود گرفته میتصم.

 دی بع بود  قرار بر نشانیب که یاوضاع با اما!  کند ییاستثنا یا

  بتواند تا دیچیم ذهن در را ماتکل!  دی ایب بر پسش از دانستیم

  قرار  ارغوان بخشش مورد دی شا ،  کند کم گناهانش بار از یکم

 !  گرفتیم

  یکس به سخته برام...  اده یز  اطرافم دشمن که یدونیم خودتم

 .. -کردم  اعتماد تو به اما!   کنم اعتماد

  با هم هنوز.  نداد او به یجواب و اوردین زبان بر یکلم ارغوان 

 به گرید بار  فرهان.  بود دوخته رونیب به را  نگاهش سماجت

 : آمد حرف

 .. تو از خوردن  دست رو فکر -

 نی تر سخت شی برا گفتن.  دادیم فشار هم یرو  را شی دندانها 

 یرو نهی آ  از نگاهش و شد منقبض فکش.  بود ممکن| کار

 یعصبان یز یچ هر از شتریب سکوتش  نیا.  ماند ارغوان صورت

 :  گفت و دیکش هم در وابر.  کردیم اش

 ؟ یشنو یم صدامو -
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  دادیم حیترج  کهیحال در دیشنیم را اش یلعنت بم یصدا که البته 

!  ندیبب را او نه و بشنود را ش یصدا  نه تا باشد ییجا لحظه آن

 کرد وانمود و دوخت اش یکنار ی پنجره  به می مستق را نگاهش

 بار.  آمد ینم  خوشش وضع  نیا از چیه فرهان!   است ده ینشن

 : گفت گرید

 ؟ یبد گوش حرفام به سخته برات انقدر - 

 جواب نشود  ره یخ نهیآ به تا کردیم مقاومت که  یحال در ارغوان 

 : داد

 یا گهید کار  به دست کنمیم سکوت مقابلت در من حداقل -

 !   زنمینم

 شتریب توانستینم.  دیکش ابانیخ ی هیحاش به را  نیماش فرهان 

 ی برا فرهان که یه یتنب!  کند تحمل  را وانارغ ی ها طعنه نیا از

  هم ارغوان اما بود محض یانصاف یب بود گرفته نظر در ارغوان

  یبرا ییشنوا  گوش که یوقت هم آن!  زدیم زخم  ناجوانمردانه

 !  نداشت فرهان یحرفها
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 با.  شود ل یمتما جلو به ارغوان شد باعث فرهان دی شد ترمز 

 :  فتگ  ترس

 ؟  هیرانندگ وضع چه نیا ؟ یکنیم کاریچ معلومه -

  آنکه از قبل.  دیکوب هم به را  در و شد اده یپ بلفاصله  فرهان 

 :  دیغر فرهان و شد باز عقب در کند یحرکت بتواند ارغوان

 ! شو اده یپ -

 ل حا. نداشت  شدن اده یپ الیخ دخترک اما!  ماند ارغوان منتظر 

  اده یپ از کل به بود صورتش مقابل فرهان یعصبان یچشمها که

 ! بود شده  منصرف شدن

  یفضا نیا از  شتری ب توانستینم.  کردیم یخفگ  احساس فرهان 

  که اش احمقانه میتصم ادی به  هم هنوز!  کند  تحمل را نیماش

  ارغوان داد  به  رترید یا هیثان اگر!  آمد یم بند نفسش افتاد یم

  شهیهم تا که یذابع و ماند یم او! ؟ شدیم  چه بودند ده یرس

 !   دبو همراهش

 !   خوامینم -
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  ق یعم نفس یبار چند.  گرفت آسمان سمت به را سرش فرهان

  وجودش تمام خشم اما کند آرام را خودش کردیم تلش ،  دیکش

!  ببند را ارغوان بتواند تا کرد خم را سرش گرید بار !  بود گرفته را

 را اش فاصله  تا بود ده ی کش مقابل در متس به را خودش دخترک

 !  ندک حفظ فرهان با

  که هیزیچ نیا ؟ یباش ناراحت دستم از ابد  تا خوادیم دلت -

  ؟ یخوایم

 !  یبد  تیاهم یکس به  که هیزمان یبرا اون ؟ ناراحت -

 تینها در.  شود  مسلط خودش  به تا  بست پلک  هیثان چند فرهان

   :زد زل ارغوان به و کرد باز چشم

 ؟ یدینم تی اهم من به تو -

 !  دمینم یتیاهم بهت - 

 : زد ادیفر  بار نیا رهانف

 !؟ یدینم تیاهم بهم - 

 :   زد ادیفر او  مثل هم ارغوان 

 ! دمینم تیاهم بهت -
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 ! یگیم دروغ یدار -

 یب می زندگ تو  انقدر!  یدونی نم من احساسات از یچیه تو - 

 یحت که  آسون انقدر.  ذارمتیم سر پشت دارم که یتیاهم

 !   یبود می زندگ تو یروز هی  کنمینم احساس

 : دی کوب سقف یرو را مشتش فرهان 

 !  یکن رونیب منو تیزندگ از که  نکن فکرشم - 

  جونمو قصد  که یکس دیبا چرا!  کنمیم کارو ن یا که معلومه -

  تو کنم؟ اعتماد دوباره  بهت دیبا چرا ؟ دارم نگه خودم کنار کرده 

 و خودت زج  که یهست یخودخواه و زورگو آدم  همون هنوزم

  سبز راهم سر بار هر!  یکنینم فکر یا گهی د زیچ به منافعت

 ساده  و احمق  چقدر که یندازیم ادمی یدیم آزارم فقط و یشیم

 معنا تمام  به ی وونهید هی گذشته  ارغوان ینداز یم ادمی!  بودم

  ی همه کردیم فکر و افتاده   ریگ احمقانه یایدن  هی یتو  که بود

 دی با که یندازیم ادمی بار هر!  رنگن کی  خودش یایدن مثل آدما

  راه  میزندگ به انتیاطراف و تو مشخصات  با ییآدما تا بشم عوض

 !   نکنن دایپ
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...  بود حق   شیحرفها تمام.  خوردیم حرص سکوت  در فرهان

  ایدن کاش!   بزند دم توانستینم و دیخریم جان به را تمامشان

 و ارد تمام شدیم حاضر آنوقت .  تداش گرد عقب ی دکمه

 همان با ،  باشد  داشته را سابق  ارغوان نهما تا  بدهد را  ندارش

 همان با آمد،  یم احمقانه خودش نظر به که یرنگ یایدن

  خوب اتیخصوص تمام با...  نداشت یانیپا ی نقطه که ییحرفها

  ارغوان به را اش یدلتنگ توانستیم چطور.   داشت که یبد و

 ! ؟ بفهماند  ابلشمق یعصبان

  میزندگ از دی نبا که کن قانعم ،  بزن حرف بازم ؟ یتساک چرا - 

  به منو باشه وجودت  تو انصاف ذره  هی واقعا اگه!   رونیب بندازمت

 ! یریم و یذار یم خودم حال

 :  داد ادامه ارغوان بزند یحرف  بتواند هم باز فرهان نکهیا از قبل

  زودتر شهیهم!  ینداشت وقت  چیه!  یندار انصاف که معلومه -

  قضاوت  شهیهم ،  بوده  دتخو حرف جا همه شهیهم ،  یادد حکم

 !ید یکش یبدبخت به رو هیبق و یکرد

 : دیغر   کلفه فرهان 



 

2142 
 

 مهرسا .  مسلخ

 … اون از بعد دارم صبر ییجا به  تا من ارغوان - 

 اجازه  و شد اده یپ نیماش از حرف نیا دنیشن با بلفاصله  ارغوان 

 !  برسد سرانجام به فرهان  حرف نداد

 زنم، یم داد ی زنب داد ؟ یکن کاریچ یخوایم !؟ یچ اون از بعد -

  منم یبش بد یبخوا ،  شمیم یعصبان تو از زودتر یبش یعصبان

 دایپ رو کردنت تیاذ راه  منم یکن تمیاذ یبخوا  ،  شمیم بد

 یسع یحت  پس!  ترسمینم ازت  گهید من! ؟ ینیبیم! ..  کنمیم

  که یکار نیبدتر دونمیم الن حداقل !  یکن دمی تهد  که نکن هم

 مهم برام جونمم گهید یحت من ،  هکشتنم یبکن حقم در یتونیم

 خط ترسنیم ازت که ییکسا ستیل از رو یکی من پس...  ستین

 !   بزن

 : آمد حرف به  طاقت یب فرهان

  و بزنم حرف باهات خوامیم  فقط!  کنم تتیاذ  خوامینم من -

  مونمیپش ییکذا شب اون اتفاقات تک تک از!  مونم یپش که بگم

! 
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  کنهینم کمک ،  کنهینم نم شب خواب به یکمک تیمونیشپ -

  هم شده  قبل از تر ضیمر که قلبم به یحت ،  نمینب کابوس

  دار نگه خودت واسه رو تیمونیپش ی همه پس!  کنهینم یکمک

 ! 

 ؟ یکن یباز ینجوریا یخوایم -

 توام ! شدم  ات خورده  قسم دشمن  من!  ستی ن کار در یباز - 

 !  یحساب باشه تاطراف به حواست یبهتر

 . یکن پشت بهم یبتون که نکن شمفکر یحت - 

 یجد نگاه  نیا از هم هنوز. کرد مکث یا  لحظه ارغوان 

 آخر نگاه  آن و ایدر و افتاد یم شمال ادی به هم هنوز! دیترسیم

 : گفت گرید بار فرهان!  دادیم نشان را تش نفر که

  تیزندگ تو من نبود به یحت ذارمینم ،  مایم ات هی سا به هیسا-

 چه یبخوا  تو چه رمیگیم رو بخوام که ی زیچ!  یکن فکر

  میشگیهم بودن به کن یسع  و ایب کنار باهاش پس!  ینخوا

 !  یکن عادت
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  فقط دلش.   بزند حلقه ارغوان چشم در اشک بود  نمانده  یزیچ 

 تنها یسوزن سر ی اندازه  به فقط...  خواستیم آرامش یکم

 : گفت و کرد کنترل را خودش...  دنبو

 که افتاده  م ی زندگ رو ات هیسا  یجور یانخو  چه یبخوا چه -

 !   بکشم نفس تونمینم گهید

.  شد رد مقابلش از تینها در و ره یخ فرهان چشمان به هیثان چند

  از که یتاکس نیاول یبرا شود ریسراز  شیاشکها آنکه از قبل

!  کند یکار  فرهان نداد زه اجا و کرد بلند دست شد رد مقابلش

 ماتش فرهان یا لحظه یرا ب که داشت درد  شیحرفها درآنق

 یحت بزند حرف توانستینم ،  بخورد  تکان توانستینم.  بود برده 

 !  ستدیبا توانستینم لحظه آن

  چشمانش مقابل از بود ختهیر  امشب که ییها  برنامه تک تک 

 و توپرس ی برنامه داشت الیخ یزیچ هر از قبل.  شد رد

! ببرد  تر یخصوص ییجا به را ارغوان و بزند  دور را گروهشان

 ریمس به و مانده  ابانیخ کنار تنها حال  اما!  نفره  دو تولد جشن

 ! بود شده  ره یخ ارغوان رفتن
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  یتاکس در نشستن محض  به.  نداشت بهتر یحال هم ارغوان

 یتاکس ی راننده  که افتاد هیگر به یجور. شد ر یسراز شیاشکها

 !  کرد نگاهش تعجب با نهیآ از

 اما بود گفته  را رفته رژه  سرش در مدت نیا که  ییحرفها امتم

 ؟ بود بسته  نفسش راه  هم هنوز چرا ؟ بود نشده  آرام دلش چرا

  شده  وانهید  ؟ ختیریم اشک  چرا! ؟ نداشت یبهتر  احساس چرا

 ؟  بود

  هی گر خاطر به اش ینیب.  دیرس خانه به بعد ساعت  کی از کمتر

  اگر!  بود ده یچسب  هم به اشک سیی خ از شیها مژه  و شده  سرخ

  وجود با! کردیم سکته حتما شدیم سبز آرزو مقابل افهیق نیا اب

  به را خودش و زد قدم یکم بود نشسته جانش به که ییسرما

 سمت به سر و نشست مکتهاین از یکی یرو .  رساند پارک

  بردارد شسر  از دست کابوس  نیا بود قرار یک. کرد بلند آسمان

 !  ؟ دشیم خوب حالش یک!! 

 زنگ یصدا! نکرد  خرابش حال به یککم هم قش یعم ینفسها

.   دیکش رونیب  فیک از را آن بلفاصله.  پراند جا از را او لشیموبا
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  و شد برقرار تماس.  کرد اش یعصبان صفحه  یرو پرستو نام

 :   دیشن را شیصدا

 ؟ ییکجا!   ارغوان -

  گرفته تماس فرهان با او از قبل  دیاش. بود اضطراب پر شیصدا 

 : د یرس پرستو گوش  به ارغوان ی گرفته یصدا!  بود

 یبگ یزد زنگ  اگه.  نشستم پارک تو جا هی.  خونم یکاینزد - 

 ... که

 .  شتیپ امیم دارم کمینزد من -

 فشیک  داخل را لیموبا  حرص پر ارغوان.  شد قطع تماس

  چشمش در که یاشک حلقه به نسبت کرد یسع و انداخت

 .   باشد تفاوت یب  کردیم ییخودنما

  در ارغوان دنید با ،  گذاشت پارک  به قدم پرستو بعد ساعت مین

  سمتش به و کرد  تند قدم.  گرفت قلبش انیگر و شده  جمع هم

 : گفت و کرد حلقه او ی شانه دور را ش یدستها.  رفت

 زد زنگ بهم فرهان که می بود تون منتظر یعل ی کافه تو ما - 

 ؟ یخوب.  شدم نگرانت چقدر هدونیم خدا.  شده  بحثتون گفت
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.  کرد یخال پرستو سر به کباره ی  را حرصش و خشم تمام ارغوان 

 : گفت و زد پس را او

 دیبا یکشیم زمی سورپرا واسه احمقانه  ی نقشه ی وقت! ؟ خوبم - 

 چند من یکنیم فکر!   شمینم خوب  که!   ستمین  خوب که یبفهم

  ؟ ارمد  زیسورپرا به اجیاحت شدن ادش   واسه که سالمه

 سرم  از دست همتون چرا  ؟ یدارینمبر سرم از دست چرا

 یلعنت حال ن ی هم به دی بذار!   بکنم مویزندگ دیبذار ! ؟ دیداریبرنم

  حالمو که خواستم ازتون مگه!  بمونم خودم  کن خرد اعصاب

  ؟ دیکن بهتر

 : کرد زمزمه.  خورد جا پرستو

 کردم کرف فقط من ؟ یناراحت انقدر راچ ؟ ارغوان شده  یچ - 

 …  که

 :  شد بلند یصندل  یرو از ارغوان 

 

 که ییآدما به!  نکن فکر من یزندگ مورد در گهید!  نکن فکر -

 ی پروژه  نی ا وارد اونارو!  نزن زنگ زدن گند  من ی گذشته تو
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 رو کارا نیا گه ید!   نکن پرستو!  نکن من سازی شاد ی مسخره 

 بره  ادمی بذار  ! نکن باز من یزندگ به رهانوف یپا گهید!  نکن

  اون بذار!   رفتم مرگ یپا تا بره  ادمی بذار!   کرد ارکیچ باهام

  کدومتون چیه  چرا!  کنم فراموش رو داد مرگم واسه که یحکم

 خسته!  بکشم نفس تونمینم خدا به ؟ بکشم نفس دیدینم اجازه 

  به انقدر!  شهکیم منو داره  که کرده  ریگ گلوم تو یزیچ هی ،  شدم

 !  شمیم خفه  مدار نگفتم همه

 :  کردیم نگاهش بمتعج پرستو 

  ؟ ارغوان یگیم یچ -

  سیخ دیکش یم که یدرد از صورتش ،  ختیر یم اشک ارغوان

  تا. بکشد نفس بتواند دیشا  تا دیکش یقیعم  نفس.  بود شده 

  دیبا!  بستیم  را دهانش دیبا!  بود گفته حد از اد یز هم جا نیهم

  درست.  دیرس گوشش  به پرستو یصدا! کردیم  تمام را زیچ همه

 در 

 نظر به زده  وحشت شیچشمها.  بود ستاده یا اش یقدم کی

 : دیرسیم
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 بزن حرف باهام...  منو نیبب...  بکش نفس ؟یخوب...  ارغوان - 

  اگه دیببخش.  برم قربونت بزن حرف. نجامیا  تو خاطر به من. 

 که من.  بهم بگو. کردم یبچگ اگه دیببخش.  کردم تتیاذ

 ! یدار یدرد  هی تو دونمیم

 رونیب پرستو  آغوش از را خودش.  کردیم  هق  ق ه ارغوان 

  که ییایدر از ،  گفت  فرهان از شی ها هیگر انی م!  گفت و دیکش

  شدن بسته نحس حس از ،   بود کرده  حرام او بر را شب خواب

 نگاه  از!  بود هراسش تمام که یعمق  در رفتن فرو و پا و دست

  خاطرش در هم   هنوز شب آن  زا که یشرارت برق و فرهان یها

 !  بود مانده 

 بود کرده  چه.  شدیم رانیح و مات  قبل از شتریب  لحظه هر  پرستو

  شکل فرهان و او نیب یا ساده  یدعوا الشی خ به ؟ ارغوان با

  چقدر!  کند یآشت تا کند کمکشان یکس داشت ازین و گرفته

 یبرا.  افتاد هیگر به هم او!   ودب  کرده  فکر زیچ  همه به بچگانه

!   بود مانده  شانیرو  شدن بسته یقرمز رد که یی دستها فیتوص

 بار نیاول یبرا  الشیخ به که یمرد از ارغوان یریدلگ | یبرا

 .  بود کرده  ریدرگ را احساساتش یگرید جور
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 : کرد زمزمه گوشش  ریز و گرفت آغوش در را او 

 !  ارغوان ببخش منو...  دیببخش - 

  از ار ییزهایچ چه ارغوان.  شدیم یخال و پر اشک از شیچشمها

  شدیم وانهید  هم دنشانیشن با او که ییزهایچ...  بود گذرانده  سر

 و زدند پارک در یقدم پرستو با.  بود شده  آرامتر یکم ارغوان

 به را او تینها در. کنند پاک صورتش  از را هیگر رد کردند یسع

 با رغوانا.  نزند اناتیجر از یحرف یسک  به داد قول و رساند خانه

  قفل را در و  رساند اتاق به را  خودش زود یلیخ خانه به دنیرس

  و رساند تخت به را تنش. نداشت را کس چیه ی حوصله.  کرد

 دوخت سقف  به را نگاهش.  دی کش دراز رونیب یلباسها همان با

  یا هیهد خودش یبرا سال هر.  بود گذشته هم تولدش روز... 

  شسر  شهیهم  آرزو!  دیچرخی م اتاق دور یخوشحال با و دیخریم

  جور اوضاع امسال اما.  دادیم تکان  شی برا تاسف ی نشانه به را

 یحت نه و بود معمول ی هی هد آن از یخبر  نه.  بود یگرید

 . داشت شدنش  بزرگتر سال کی به یحس

  به خودش که یضعف خلف  بر کرد یسع و دی کش یقیعم نفس

 : کرد مهزمز خودش با.  بماند یقو کردیم اقرار آن
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  مدت نیا تو که هیا کننده  وونهی د یها تجربه امسالم ی هیهد -

 یبهتر یزندگ  یتونیم!  یباش یبهتر آدم یتون یم تو!   داشتم

 آدم هی به لی تبد که نکن فکرشم  یحت!  یبساز  خودت یبرا

 !  یبش ریگ گوشه

 ادامه وار مهزمز گرید بار و بست را شیپلکها. کرد مکث یکم 

 :  داد

 !   مبارک تولدم -

 آذر  ۱۳ روز بامداد ۳

 فاجعه عمق  س یپل نیماش گردان چراغ و آمبولنس ریآژ یصدا

  کل یآب  و قرمز نور.  کردیم یادآوری او به را  افتاده  اتفاق ی

 ییسهایپل و کوچه یاهال ی همهمه .  بود کرده  روشن را کوچه

  اش خانه دور  که ییکذا زرد نوار  آن از را آدمها  داشتند یسع که

 !   دادیم آزار را  شگوش  کنند دور بود شده  ده یکش

 پله یرو رمغ یب اما فرهان.  کردیم صحبت  مرد چند با ینبو

 و شده  نیسنگ شینفسها.  بود رفته وا خانه  یورود یها

 به لرز و  نشسته تنش یرو  سرد  عرق.  بود آشفته شی موها
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  بار وحشت و ترس لسا همه آن از بعد.  انداخت یم جانش

 از بارها و بارها اتفاقات.  بود  کرده  دایپ راه  اش یگزند به گرید

 با و آورد یم خاطر  به را تکشان تک.  شدیم رد  چشمانش مقابل

  بلندش یموها یرو و آمد بال  شیدستها.  بستیم چشم ترس

 یموها تار  به تار داخل گونه  وسواس را شیانگشتها .  نشست

  کلفه که ینقدرآ!  بار سه ،  بار دو ،  بار کی.  دی کش اش ییخرما

 ! بتراشد  ته از را تمامشان استخویم دلش

 : دیرس گوشش به یمرد یصدا 

 .. ایآر یآقا -

 از. بود نشسته خون به ش یچشمها.  گرفت بال  را سرش 

 افتاده  که یاتفاق  یناراحت از هم  دی شا ای ؟ خشم ای بود یخستگ

 و داد هیتک وارید به را دستش و  دیکش صورتش به یدست! ؟ بود

 .  شد بلند جا از

  احساس حال  دنیدو همه آن از بعد.  بود جان یب  شیپاها

 . ستدیبا سرپا تواندینم گرید کردیم

 : کرد دراز  فرهان سمت  به را دستش مرد
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 !   یاریشهر رامش خانوم ی پرونده  مسئول.  هستم یگارودیس -

  سرش در رامش اسم.  انداخت مسن مرد دست  به ینگاه فرهان

  را شیچشمها شد ثباع تا  دی چرخ ذهنش در  درآنق ،  شد اکو

 از را او یا ه یثان ی اندازه  به بتواند  دی شا تا ببندد یا لحظه یبرا

 : دیشن را یگارود یس یصدا!   کند رونیب سر

 ؟  خوبه حالتون - 

 آمده  شیپ اتفاق از ساده  توانستینم چرا ؟ بود شده  مرگش چه 

 انی م را دستش.  داد  تکان سر و کرد باز  پلک! ؟ بگذرد

  شیصدا گرید بار.  فشرد را آن و گذاشت یودگاریس یانگشتها

 :  دیشن را

 . گمیم تیتسل همسرتون فوت بابت -

 دییتا ی نشانه  به اراده  یب  بار نیا.  شد منقبض فرهان فک

 بتواند تا آمد ینم زبانش یرو کلمات یحت.  داد تکان را سرش

 نظر از را ردم نیزبیت یچشمها.  بدهد یارودگیس به یجواب

 :  د یشن  را شیصدا گر ید ارب و گذراند
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 از یا پاره  یبرا اما نباشه  مساعد تونیروح طیشرا  دیشا دونمیم -

 !  دیاری ب فیتشر باهامون دیبا حاتیتوض

 یکس.  افتاد رامش  ی ده ی پوش ی جنازه  به و دیچرخ  فرهان نگاه  

 جا آن در را رامش جان یب بدن که یمخصوص فیک پیز و آمد

  بار و خورد چرخ آن با فرهان نگاه .  دیشک بال  انتها  تا بودند ه داد

 :  دیشن رو یگارودیس یصدا گرید

 ! دیایب من همراه  لطفا -

******************* 

 چیه.  فرستاد رونیب را نفسش و انداخت باغ خانه به ینگاه

 آن در یروز  دیشا.  نداشت یلعنت ی خانه  آن به یا علقه

!   برود آنجا  از ددایم حیترج حال  اما.  دکریم  آرامش احساس

 کاش 

 به یدست.   برود و کند رها راحت  آنقدر را زیچ  همه توانستیم

 ده ی تراش ته از گونه   وسواس گری د  بار که ییموها و دیکش سرش

  چقدر بود کرده  فکر ارغوان و  گرفته جان شی موها تازه !   بود

 یموها از یدر  نداشت الیخ فرهان اما.  دیآ یم او به بلند یمو
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  زده  هم را  بلندش یشهایر یحت بار نیا.  بگذارد جا به بلندش

 کرده  خوش جا  صورتش یرو یکوتاه شیر ته فقط حال .  بود

  که بود باغ خانه و ساختمان ینما به هم هنوز  نگاهش.  بود

 : کرد  پرت را حواسش جانیار یصدا

  ؟ یکنیم فکر یچ به -

 هر از شتریب  اریجان.  کرد وتسک و انداخت اریجان  به ینگاه مین

  به گرید بار.  بود نگران اوضاعش و حال و فرهان یبرا یکس

 : .آمد حرف

 ! بکن ماهان واسه هم یفکر هی  فکرات یقاط -

 :  داد ادامه اریجان.  رفت هم در فرهان یابروها 

 . بوده   که ییجا گرده  بر خوادیم.  زنهیم زنگ بهم مدام -

 !  نمشیبب  خوامینم گهید -

  به مدت نیا که  کرد رو یکار فقط  اون ! نباش ی عصبان ازش - 

 !  بود گرفته  پاداش ازت دادنش انجام خاطر

  نکرد ینینش عقب او اما.  انداخت اریجان به یخطرناک نگاه  فرهان

 : 
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  اراتیب ببر خبر و آدمات از مگه ؟ یکنیم نگاهم ینجوریا چرا -

  لو رو جاسوس هی لشایخ به!  نکرده  نیا جز یکار  نمال  ؟ نبود

 !   پاداششه منتظر حال .  داده 

 به رفتیم که  یریمس هر از.  دیکش صورتش به یدست فرهان

  اریجان!  بود خودش  زیچ همه آخر  و اول مقصر. دی رسیم بست بن

 اما بکوبد صورتش به را اشتباهاتش میمستق نداشت الیخ

 سر ی اندازه  به دیشا تا اوردیب ودخ به را او یکم توانستیم

 !  ردیبگ اش یزندگ ی برا یدرست میتصم بتواند یسوزن

  طرفا نی ا خوامینم گهید.  شی زندگ دنبال  بره  بگو بهش -

 !   نمشیبب

!  شهیم ینبو  نوبت هم گهید وقت چند.  گمی م بهش!  باشه -

  اونم از کمتر نباشه  مقصر ماهان از شتری ب اگه اونم میکن قبول ایب

  استخدام  روز  اگه که یردک  فکر بهش حال   تا!  ستین مقصر

 کارا نمونه ی هیبق یقاط یاشتباه رو ارغوان یکارا نمونه

 !   افتاد ی نم اتفاق نیا از  کدوم چیه ؟ شدیم یچ ذاشتینم

 ! اعتماده  قابل ینبو -
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 ینبو که دانستیم خوب هم  خودش.  گفتیم  را نیا آرامش با 

 را اش یزندگ  راز نی بزرگتر.  است وفادار او به حال همه در

  بنشاند اه یس خاک به را فرهان داشت لایخ اگر...  دانستیم

 !  شود  کار به دست  توانستیم زودتر

  اما! ؟ نبود اعتماد قابل  ارغوان  بپرسد تا آمد زبانش یرو تا اریجان

  دانستیم هم جا نیهم تا.  بزند  فرهان دل به زخم خواستینم

 .  کندینم شیرها یا لحظه وجدان عذاب

 . دادم کار شنهادیپ ارغوان به -

 ! شد  تر کور  شی ابروها گره   و دیچرخ سمتش به فرهان سر 

  ؟یکرد کاریچ -

  دیشا شده  کاریب کار از که حال  گفتم. دادم کار  شنهادیپ بهش -

 !  داشتم هم  گهید لیدل  البته!  باشه داشته ییجا هی به اجیاحت

 : دیغر فرهان

 ! یباش گرفته اجازه  ازم ادینم ادمی -

 … یول یحساس دختر نیا رو کمی که دونمیم نیبب -

 !؟  حساسم کمی - 
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 دیبا.  ندی بب را فرهان ی نشسته خون به یچشمها  توانستیم

 شدیم دور یعصبان  فرهان از و  داشتیم بر عقب  به بلند قدم کی

 : داد حیتوض و ماند شیجا سر اما. 

 !  نکرد قبول اصل  ارغوان - 

 !  کنه قبول دمینبا -

 در بفهماند او به حداقل ای.  کند آرام را فرهان  نستتواینم اصل 

  نفس!  بدهد نشان خود از  یرفتار چه دیبا دختر نیا مقابل

 : گفت و دیکش یقیعم

 کمی خواستمیم.  دادم کار شنهادی پ بهش سایمل خاطر به من -

 بایتقر.....  خودم خاطر به نه اونم کرد رد ارغوان اما بشه سرحال

  هر و تو از کمی خوادیم دلش گفت!   تو هب م یکینزد خاطر به

 !ره یبگ فاصله کنهیم وصلش تو به که یزیچ

  یزیچ از شتری ب که فهماند اریجان به فرهان ی شده  منقبض فک 

 ! است شده  یعصبان کرده یم را فکرش که

 ...  ادیم خوشت ازش واقعا اگه.  براش کن تلش گهید کمی - 

 !  نداره  ی ربط یکس به -
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  گرید بار بزند جا اریجان نشد باعث فرهان ی  قاطعانه یصدا

 : گفت

 !   دمید رو روزت و حال ،  بودم کنارت آب لب روز اون من - 

 چه  هر.  کند  اعتراف یزیچ به بلند یصدا با نداشت الیخ فرهان

 به نسبت زدیم پس را او  ارغوان که چقدر هر و گذشتیم

  اش علقه از یحرف نداشت ال یخ و شدیم تر یمنزو احساسش

.  گرفت فاصله اریجان از و دیکش سرش به یدست.  بزند یکس به

 :  دیشن سر پشت از را شیصدا

 اما.  ده یبر زایچ یلیخ از.  ستین سابق  آدم اون گهید ارغوان -

 |.  سمتت گرده  بر که یکن یکار یتونیم هنوزم

 بار اریجان. شد دورتر و دور و برداشت  قدم او به توجه یب فرهان

  گوش به  تا باشد بلندتر یکم کردیم یسع که ییصدا با گرید

 :  داد ادامه برسد فرهان

 هنوزم تو!  یکن رفتار باهاش یچجور یریبگ ادی دیبا فقط -

 لک نیا  از خودتم دیبا فقط.  یبرگردون هاشو خنده  یتونیم

 !یایب رونیب تیشگیهم ی افسرده 
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 را اریجان که ییجا تا. شد  دورتر و ورد. گرفت ده ینشن فرهان

  یطراح ارغوان که یساختمان سمت  به و شتگذا سر پشت کامل

 تمام...  بود شده  ساختمان نی ا اش یزندگ تمام.  رفت  بود کرده 

 انگار....  بود شده  خانه نیا در ارغوان  حضور ادآوریی اش یزندگ

 نیب از را ساختمان  نیا بد خاطرات تمام شیها خنده  یصدا که

 .  بود برده 

**************** 

 شدیم یا هفته کی.  بست را در و زد رونیب فروزنده  ی خانه از

.  بود یداشتن دوست ی خانه.  بود کرده  شروع  را کارش که

 شهل  او به  داشت اصرار که چند  هر.  فروزنده  خود مثل درست

 کردیم یسع  و بود آمده  خوشش زن نیا از هم  ارغوان.  ندیبگو

  ار خودش زنان قدم و اشتگذ  کوچه به پا.  کند  رفتار لشیم باب

 نیاول یبرا  را دستش داشت الیخ.  رساند یاصل ابانیخ به

  به هم باز. شد مانعش یحس  اما کند بلند شد  رد که یتاکس

 از بعد.  آمد نییپا را ابانیخ  تند ینییسرپا و داد  تکان  شیپاها

 قدم گرید یکم  دادیم حیترج.   برود خانه خواستینم دلش مدتها

 و کند قرمز را اش ینیب نزمستا یسرما که یوقت ات حداقل. بزند



 

2161 
 

 مهرسا .  مسلخ

  حرکت قدرت شی پاها و شوند حس یب هوا سوز   از شیدستها

  کینزد  آنقدر.  بود فرهان ی خانه یحوال ییجا !  باشند نداشته

 یطرف از اما.  ندیبب را او مبادا که  بود افتاده  جانش به دلهره  که

 او از داشت یلیدل چه.  کردیم آماده  یزیچ هر یبرا را خودش

  کند ینینش عقب نداشت الیخ!   بود برداشته را اول  قدم ؟ بترسد

 یب آشنا یرستوران یکینزد که  یآنقدر.  داد ادامه زدنش قدم به. 

  هنوز.  دیچرخ رستوران یآشنا اسم  سمت به سرش.  ستادیا اراده 

 و ییکذا شام آن.  داشت خاطر به را پاشا نیماش پارک یجا هم

  دستش یرو  که یحساب تصور هم بعد....  پاشا موقع یب رفتن

 واقعا...  بود شده  نجاتش ی فرشته  فرهان تینها  در و بود مانده 

 ! ؟ بود نجات ی فرشته

 تا. نداشت رفتن راه  توان  شی پاها.  فرستاد  رونیب را  نفسش

  در هب نگاهش.  بود آمده  اده یپ را ریمس از یل یخ هم جا نیهم

 نداشت را بردارد سمتش به یقدم آنکه شجاعت.  افتاد رستوران

.  دیآ یم رستوران نیا به اوقات اکثر فرهان  دانستیم خوب. 

 او با گرید بار  نداشت الیخ.   ندیبب را او که بود یوقت از ترسش

 .  ندازدیب راه  به  بحث و کند دعوا
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  سلکسو  از یخبر.  دیکش شده  پارک ینهای ماش نیب یک سر

  آنقدر!  ندینب  را فرهان که باشد دواریام توانستیم.  نبود یمشک

.  غلط یکار چه و است درست  یکار چه دانستینم که بود مردد

 از فارغ و بدهد یاستراحت اش  خسته یپاها به گرفت  تصمیم

 سمت  به قدم گرفتیم جان سرش در که یالتیخ و فکر

 :  فتگ و شد خم مقابلش خدمت شیپ.  برداشت  رستوران

 ؟ نفر کی یبرا زیم -

 پنجره  کنار یزیم سمت به فاصلهبل  و داد تکان  سر انارغو 

  تن از را رنگش یمشک کت و  نشست یصندل یرو.  شد تیهدا

  هم را گردنش  شال.  گذاشت اش  یصندل پشت و دی کش رونیب

  سفارش از بعد .  گذاشتند مقابلش را منو لحظه همان و آورد در

.  دیزلریم درون  از هم هنوز. دوخت ابانیخ به را  نگاهش دادن

 فرهان دنید فکر !   باشد گذاشته رستوران به قدم که کردینم باور

  چقدر!  نترسد زیچ چیه از بود کرده  عهد خودش با.  زد پس را

 با یقادر ی خانه از.  بود کرده  رییتغ ماه  چند نی ا در اش یزندگ

 لحظه هر انگار که یساختمان و رنگ بدون و فیکث یوارهاید

  ده یرس چهری پر  ی خانه به شود وارآ سرشان یرو داشت امکان
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 اوضاع آنقدر که کند باور توانستینم هنوز گری د طرف از بودند، 

 رستوران  نیا به قدم خودش که باشد شده  راه  روبه اش یمال

  رونیب  را نفسش!  باشد فرهان کمک منتظر آنکه بدون!  بگذارد

 . کردینم اش یاضر وضع نیا که  چند هر. فرستاد

 چهریپر ی خانه  از و کند جمع را شیپولها یکم  دادیم حیترج

 ساختمان کار یبرا فرهان که یدستمزد هم هنوز .  بزند رونیب

 ردیگیم فروزنده   از که یپول با توانستیم.  داشت  را بود داده  او به

 . کند مکان نقل خانه آن از

 قبل.  شد آماده  کشیک و قهوه  سفارش که دی نکش طول یزیچ

 سمت  به نگاهش ندک مزه  مزه  را اش قهوه  از یکم  بتواند آنکه از

  بود گذاشته داخل به قدم لحظه همان که یفرهان و رستوران در

 !   شد جلب

 کل به را مکان و زمان.  برد ادی از را کردیم که یکار یا لحظه

 از یکی سمت به را او بلفاصله خدمت شی پ!   کرد فراموش

 که بود حظهل  آن.  کرد تیهدا بود ارغوان کی دنز که ییزهایم

!   دی دیم خواب که الشیخ به.  افتاد  ارغوان صورت به نفرها نگاه 

 جان شیچشمها مقابل ارغوان ری تصو زدن پلک بار چند با اما



 

2164 
 

 مهرسا .  مسلخ

!   گذاشت ایرو  را نامش بشود که یزیچ آن از تر  یواقع.  گرفت

  رونیب شی برا را یصندل که خدمت شیپ به توجه یب فرهان

 به یا اشاره .   ستادیا ارغوان زیم رکنا و رفت جلوتر یکم دیکشیم

 گفت خدمت  شی پ به رو خودخواهانه و کرد شیرو به رو یصندل

 : 

 !  نمیشیم نجایا -

  ارغوان به ینگاه خدمت شی پ! بود نگرفته هم اجازه  یحت

 گذاشت فرهان مقابل را منو دی ند او از یاعتراض یوقت اما انداخت

 اطرافشان رد که آنچه به توجه یب فرهان نگاه .  رفت و

  خودش  با دخترک.  بود شده  ارغوان صورت تما گذشتیم

 دستپاچه.  ندهد نشان یبیعج  العمل عکس که رفتیم کلنجار

  بود داخلش که یمخصوص قاشق  با و کرد باز را یشکر جا در

 کی.  کردیم ری سراز اش قهوه  فنجان به را شکر  دیسف یها دانه

 یجا که بود کوچک آنقدر فنجان!  قاشق  سه ،  قاشق  دو ،  قاشق 

.  بود ارغوان حرکت به نگاهش فرهان!  نداشت را  نیا از ترشیب

 :  دیشن را  شیصدا حال همان در

 !  باشه یکس  یجا ینشست که اونجا دیشا -
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  به که چند هر.  آورد بال  ارغوان یچشمها تا را  نگاهش فرهان

  آنقدر را دخترک که نیهم اما.  کردینم نگاه  فرهان  صورت

 . داشت یوبخ حس دیدیم خودش قابلم یواقع

 ! ستین مهم اش هیبق!  منه یجا گهید الن - 

 ؟ داشت یانتظار چه.  انداخت فرهان صورت به  ینگاه ارغوان

 برسد نظر به خودخواه  کمتر نکه یا ای ؟ شود فروتن  شبه کی که

  کیک سمت به  را چنگالش و کرد مزه  مزه  را اش قهوه  از یکم ؟

 نیا با ،  است تهرف نیب از کل به شیهااشت کردیم احساس برد

 چنگال به را  کشیک از یکم  داشت که یاضطراب خاطر به وجود

  یدنینوش منو به ینگاه مین با  فرهان.  برد دهان اسمت به و زد

 در.  دوخت  ابانیخ به را نگاهش و داد سفارش را  نظرش مورد

 :  گفت حال همان

 !  نمتیبب نجای ا کردمینم فکر -

 !ید ی ند منو یکن وانمود یتونستیم -

 : کرد  نگاهش فرهان 

 : گفت و داد فرهان یچشمها به را نگاهش ارغوان



 

2166 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !   بکشم راحت نفس هی  بتونم من که - 

 :  داد جواب یخونسرد  با فرهان

  شتری ب تونمینم !  یداشت تنفس فرصت یادیز هم جا نیهم تا - 

 !  بگذرم حقم از نیا از

  ود، بر داشت  الیخ.  گرفت فرهان  صورت از را نگاهش ارغوان

 صدا به  لیتبد اما آمد یم  زبانش یرو تا حرف...  کند فرار

 یبد جنگ.  رفتیم کلنجار خودش با.  بشنود فرهان  که شدینم

 . بود گرفته  در  احساساتش و افکار انیم

  ؟ یبش سبز راهم سر روز هر که  نهیا متیتصم -

 یلیخ یوندیم ؟ ینشد سبز من راه  سر تو بار نیا نظرت به -

 !  امیم نرستورا نیا

  خودش آمد،  یم آنجا دینبا.   دیدزد فرهان از را نگاهش ارغوان

 اما است اد یز فرهان با برخورد امکان که دانستیم خوب هم

  به را گذشته  خاطرات که یالتیخ و فکر مقابل در بود نتوانسته

 ! کند کنترل  را خودش آورد یم ادشی
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  را شیهادست.  بود ده یرس یسبن یآرامش به فرهان صورت حالت

 سرش در که یحرف ینیچ  مقدمه بدون کرد  قلب نهیس یرو

 : آورد زبان  بر را رفتیم رژه 

 !  داده  کار شنهادیپ بهت اریجان دمیشن -

  کنترل یبرا  بود معذب فرهان یقبل حرف از هنوز که ارغوان

 نیا اش ینیر یش.  دی نوش اش قهوه  از یکم و کرد یمکث خودش

  مذاقش به قهوه  تلخ طعم  روزها نیا که انگار!   زدیم دل بار

 . آره  -:  داد جواب و کرد باز  هم از را شیلبها!  بود سازگارتر

 !  یریبگ فاصله یخوایم یگفت ؟ یکرد رد من خاطر به -

 !  رسوننیم بهت خبرارو هنوزم -

 . کار کردن رد وردم در البته......  یگرفت یدرست میتصم -

 : داد ادامه مکث با فرهان. کرد گاهشن تنها ارغوان 

 !  نباش دواریام یلیخ...  من از گرفتن فاصله مورد در یول - 

 حال  بود بسته  پر وجودش از یا  لحظه یبرا که یحرص و خشم 

 :   داد نشان را  خودش گرید بار
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 و یمونیم تو اونوقت!  برم شهر از که کن  فکر یروز به -

 .  یباش  خودخواه  کمتر ینکرد یسع که ییروزا  حسرت

!  رمیگیم یزندگ از حقمو دارم منم هیگرفتن حق ! خودخواه؟ -

 !  یمن حق  توام

 سخت و سخت فرهان یحرفها برابر در کردن مقاومت روز هر

  ندهد اجازه  که بود ریدلگ مقابلش مرد از آنقدر  اما شدیم تر

 : شد تلخ زبانش .  ردیبگ تدس  به را رفتارش افسار  احساساتش

 دنبال الن ؟ ادینم ادتی.  یت کش خودت یدستا با رو حقت - 

 ! یاریب در آب ته از رو اش جنازه  و یبرگرد دیبا ؟ یکردیم یچ

 یدرون یها زمزمه هم شهیهم اما باشد آرام کردیم یسع فرهان

  یعصبان ارغوان شدن تلخ همه نیا از یگاه و داد ینم جواب اش

 !  شدیم

 ؟ هن یری بگ ده ینشن حرفامو یدار عادت - 

  به را هیبق توجه تا شود بلند آنقدر  شیصدا که ود ب نمانده  یزیچ 

 قبل انداخت اطراف به ینگاه  ارغوان!  کند جلب خودشان سمت

 : داد ادامه فرهان   دیبگو یزیچ بتواند نکهیا از
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 یچ هر.  کنمینم تکرار رو کلمه نیا هم گهید.  مونمیپش گفتم 

 - ! کن فراموش رو بوده  یچ هر و شده 

 : گفت و د یکوب زیم یرو را  نجانشف.  خوردیم حرص وانارغ

 همه و دادم دست از عقلمو  درصد  کی محال فرض بر اگه -

 و کردم اعتماد بهت دوباره  نکهیا ای ،  کردم  فراموش رو یچ

  که محال اونقدر !  محاله البته که بودم که یز یچ سر برگشتم

 نیاول با هگید   بار که هینیتضم چه یول!  شینیب  خواب به یتونیم

 کار بار نیا و ینکن آب  ریز  مو سر افتاد دلت به که یشک

  ؟ یکن ضمانت یتونیم اصل ؟ ینکن تموم رو ناتمومت

 توانستیم.  داشت  جواب که البته. کرد نگاهش  یا لحظه فرهان

 وجه چیه به که ،  دارد مانیا دخترک به وجود تمام با دیبگو

  دلش به دیترد یا لحظه و کند شک او به گرید  بار ندارد کانام

 ! بدهد  راه 

 : گفت  زودتر ارغوان اما

 البته.  بود مونده  جواب یب سوالم و بودم ده یپرس هم قبل  نویا -

.  ستین یضمانت چیه که دونمیم...  دونمیم جوابشو بهتر خودم
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  ارترفت تو یر ییتغ من!  یهست  یعصبان  همونقدر هنوزم تو چون

  دنیبخش به ،   برگشتن به کنه دلگرمم  بخواد که  کنمینم احساس

 از دیبا کنمیم فکر  هنوزم!  یباش مونیپش که کنمینم باور یحت! 

 از منو شده  باعث و گفته یزیچ اون احتمال . کنم تشکر اریجان

 من خون به  آخر ی لحظه تا  که تو وگرنه.  رون یب دی بکش آب

 تشنه 

 !  یبود

  هانفر احساس از زیچ چیه دخترک.  دی کش هم در ابرو فرهان

  را ییکذا شب آن تمام که یلعنت سردرگمی حس آن.  دانستینم

 مرز تا را  او که یدیترد و شک  تمام.  بود کرده  جهنم شی برا

 ! بود برده  جنون

  متوجه تا کرد یمخف فرهان دی د مقابل از را شیدستها ارغوان 

 و ینگران رخاط به همه که  یلرزش!  نشود  دشانیشد لرزش

 آن ی دوباره  یادآوری خاطر  به همه!   بود اش یدرون اضطراب

 اش کننده  ناراحت یها لرزه  پس با هم هنوز.  بود تلخ اتفاق

  را حرفش  و شد مسلط خودش به!  کردیم نرم  پنجه و دست

 ادامه کوبنده 
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 : داد

 نگاه  ی چهیدر از رو یچ همه و زننیم حرف  شهیهم مردم -

 که یته  و سر یب یحرفا.   دنیم حیتوض هیبق  واسه خودشون

 و یکرد اعتماد حرفا نیا به تو .  ستنین ماداعت قابل کدوم چیه

 که یکس با مقابله یبرا رو راه  نی تر درست خودت الیخ به

  یحرفا نیا از منم.  یکرد انتخاب بود ختهیر هم به رو تیزندگ

!   نامزدت مرگ مثل!  دم یشن موردت در  ادیز ته و سر یب

  بدم حکم مدرک و لیلد بدون و فتمیب راه  هیبق دنبال  ستمتونیم

 یوقت!  نکردم فکر  ینجوریا اما.  یآورد سرش ییبل  حتما که

 .  کردمیم قضاوتت  دینبا نداشتم تو از یشناخت

 یکم ارغوان آخر یحرفها.  شد راحت یکم الشیخ فرهان

 و حس داشت او به ارغوان که یاعتماد فکر. کرد دلگرمش

  نمانده  نشانیب صلح تا یراه الشیخ به.  کردیم بهتر را حالش

 : کرد باز لب گرید بار  دخترک که بود

  افتاد نمونیب که یاتفاق و دارم ازت که یشناخت با الن اما -

  فکر که ها  یراحت نیا به هم  نامزدت ی هی قض که مطمئنم
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 ادیم بر ازت یکار هر که مطمئنم الن حداقل!  نبوده  کنمیم

 !  آدم هی جون گرفتن یحت

  حرفها نیا که! رسندب نجایا به که دیرسینم هم  ذهنش به اصل  

  کرده  رامش مرگ به یا اشاره  که نیهم!  بشنود ارغوان از را

  را خشمش نتواند که یآنقدر.  بود بد یکاف ی اندازه  به بود

  اش یشانیپ رگ و خورد گره   هم در شیابروها!  کند کنترل

  کلمات تا دادیم فشار هم یرو رصح  پر را شیلبها. شد متورم

 حرص پر صورت ارغوان!  کنند دایپ رونی ب به یراه  نندنتوا

 قرار!  کند ین ینش عقب داد حی ترج لحظه همان و دید  را فرهان

 یزیچ طبق   بر اوضاع نبود قرار انگار اما نکند  دعوا و بحث بود

 !   برود شیپ  داشت الیخ که

 ! یبزن یحرف  رامش مورد در یندار حق  -

. ودب آورده  زبان بر ار جمله نیا یسخت به و  شمرده  شمرده  

  به را نیا ارغوان.  دارد نگه آرام را  شیصدا که بود  سخت شی برا

 فیک بلفاصله شد باعث یعصبان نگاه  همان دی شا.  دیدیم یخوب

  از اش قهوه  پول کردن حساب  قصد به و بکشد رونیب را پولش

 ! بزند  رونیب رستوران
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  نیا به زیچ  همه نداد اجازه   و آمد حرف به گرید ربا اما فرهان

 : شود تمام یراحت

 یقاض به طرفه هی ؟ هیچ کردم  قضاوت که  من با تو فرق -

 ییمدرکا و حرف حساب رو من!  یگردیبرم هم یراض و یریم

  گمان و حدس رو یدار فقط تو اما.  کردم حکم داشتم ازت که

  ؟ یدونیم وردمم در رو یچ همه الن یکنیم فکر یریم جلو

 یکلم.  بود مانده  ره یخ دخترک دیترد پر یچشمها به نگاهش

 مطمئن آنقدر خودش ی گفته از که انگار اما آورد  ینم زبان بر

 !  بدهد  فرهان به را حق  ساده  ی جمله کی با  نخواهد که بود

  که هم ی وقت تا!  یدونینم من از یچیه تو...  گمیم بازم -

 نیا من!  یبد حکم یالک یتون ینم یبشناس منو کامل ینخواست

 شمیم رد کنارت از ساده  که نکن  هم فکر!  دمینم بهت رو ازه اج

. 

 ! یداشت مشکل من با  اول روز از تو - 

 !  داشتم  مشکل تتیجنس با من - 

 ؟ یداری برنم سرم از دست که دادم تیجنس رییتغ الن -
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  شیپ از یکی یبرا را دستش. کرد نگاهش مکث با فرهان 

 :  آمد  سمتش به نجوا  پسر بلفاصله و  کرد بلند خدمتها

 ؟ دیدار لزم یزیچ -

 ! لطفا حساب  صورت - 

  صورت  به اخم پر فرهان گرفت فاصله شان زیم از که پسر 

 :  زد زل ارغوان

  میریم!  کنم یحال بهت حرفمو یحساب درست تونمینم نجایا -

 !   کنم متیتفه  قشنگ بتونم که ییجا هی

.  زدیم رونی ب نرستورا از دیبا شود منفجر حرص از کهآن از قبل

  بر خانه به و بخورد رستوران در یآرام شام بود قرار الشیخ به

  شده  داریب دوباره  که یخشم و ارغوان وجود با حال  اما.  گردد

 ! دیرسیم نظر به ممکن ریغ یکم داشتنش آرامش.  بود، 

  ارغوان . شد بلند جا از فرهان و شد پرداخت حساب صورت

  راه  فرهان با هم قدم کی و  دبچسب زیم همان به داشت الیخ

 خلف بر فرهان چون بود مشخص نگاهش از  که انگار!  نرود

  به و زد دور  را زیم راست کی  و نرفت در سمت به ارغوان فکر
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 و کرد حلقه دستش مچ دور  را دستش.  برداشت قدم او سمت

 :  آمد حرف به وار زمزمه

 !  کن رون ی ب سرت از رو برم و کنم ولت نجایا نکهیا فکر -

  خودشان به را یکس توجه ادیفر و داد با نداشت  لایخ ارغوان 

.  رفت دنبالش یا اضافه حرف بدون و شد بلند جا از.  کند جلب

 به و شدند   دور رستوران از یکاف ی اندازه  به که نیهم اما

 تظرمن که فرهان.  کرد آزاد  را دستش دندیرس  فرهان نیماش

 یچشمها  به  را اهشنگ دی چرخ سمتش به بود  حرکت نیهم

...  دارد دوست را نگاه  نیا کرد اعتراف و دوخت ارغوان عسلی

  توانستینم هم باز باشد یعصبان   دستش از که هم چقدر هر

 !  بگذرد نگاهش ینی ریش کنار از ساده 

 بهم بازم!  بزن داد ؟ یبزن داد  یبتون که نجای ا یکشوند منو -

 !  یهست یبود که یآدم  همون نک ثابت

  بعد و صورت تا  را ارغوان نگاه  و  دیکش صورتش به یستد  فرهان

  گذشت ذهنش از یا لحظه.  دی کش اش ده یتراش یموها تا آن از

 .  کردینم کوتاه  را شی موها  کاش که
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 !  یدادیم کشتن به  منو یداشت که یفهمینم چرا -

  به را شیلبها اما ردک  اریهوش را  ارغوان نگاه  فرهان  ادیفر یصدا

 گرید بار فرهان .  آمد یمن  در نشانیب از ییصدا  و دوخته هم

 : دیغر

  که اول روز از!  میدادیم کشتن به یداشت کارام دادن لو با - 

  یحرف یندار حق  شد یچ هر  گفتم یگذاشت من ی خونه به قدم

 سخت و سفت که بود یقانون تنها!  یببر رونیب ام خونه از رو

 تا گمیم بهت مه  گهید بار صد  نویا.  یبمون بندی پا شبه   خواستم

 !  آورد میزندگ  و من سر ییبل  چه ات خودسرانه رفتار یهمبف

 یچشمها.  دی کش ششیر ته  به یدست گونه  وسواس هم باز 

  شیصدا گرید بار.  بود مانده  ره یخ فرهان ناراحت نگاه  به ارغوان

 :  دیشن را

 بازم ینداشت خبر یچیه زا اگه یحت!  بدم حق  بهت تونمینم -

 منو حرف که ینبود کیوچک  ی بچه!  ستی ن کدر  قابل برام

 یفهمیم یببر اعدام یپا تا منو یتونستیم کارت نیا با! ینفهم

 ؟ نویا
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 که انگار.  ستادیا حرکت از ارغوان قلب که  انگار لحظه کی

  که کردینم  هم را فکرش یحت!   بکشد توانستینم هم نفس

 !   شود یکس مرگ باعث یروز

 : کرد زمزمه  و تانداخ اطراف  به ینگاه فرهان

  اسم به یزیچ گهید.  ندارم یبرگشت راه  فتمیب ریگ من اگه -

 !  مونه ینم یباق فرهان

 یراه وسط  ندانسته.  دیچرخی م ارغوان سر در  وار اکو شیصدا 

 فکر از یحت!  نداشت آن از یا  سررشته چیه که بود گرفته  قرار

 اه یس ی اسلحه آن فکر از.  آمد یم بند  شنفس  هم فرهان مرگ

 فکر از ،  بود کرده  لمس را  اش یشانیپ بش  آن که ییکذا

 به را او که یا وزنه و شده   محکم دستش دور  که ییطنابها

 ... دیکشیم نییپا

  از قبل تا که یمرگ به دیتهد  و اریخشا یحرفها الیخ و فکر از

 که انگار.  بود ه کرد وحشت بود ده ید لمهایف در  فقط را همه نیا

 یلرز و آب سردی  ،  بود گشته  بر شده  نیرنف شب  آن به دوباره 

...  کردیم کر را  شیگوشها که یسکوت...  بود افتاده  جانش به که

.  نداشت تحمل قلبش ؟ بود  آمده  اش یزندگ سر ییبل  چه
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.  کند هضم را بود گرفته مدت  نیا که یاطلعات تمام توانستینم

 … بود  یادیز شی برا

 و آورد بال  را لرزانش یدستها ،  گذاشت یقرار یب یبنا قلبش 

  به فرهان نگاه .  بکشد نفس  توانستینم.  داد قرار  شی گلو یرو

  را نشانیب ی فاصله.  ماند ره یخ ارغوان ی شده  دی سف صورت

 : زد شی صدا سامانش نابه حال از مضطرب و برداشت

  ؟ یخوب ؟ شد یچ...  ارغوان...  ارغوان -

 یاشک قطره .   شد محکم شی گلو  دور دخترک لرزان یتهاانگش

 دستپاچه فرهان .  افتاد نییپا  و خورد شر چشمش ی وشهگ از

  بود؟ آمده   دخترک سر ییبل  چه.  شد

 !  بزن یحرف هی ؟ شد یچ! ؟ یشنو یم صدامو -

  تا نکرد صبر ،  گذاشت کنار  را دی ترد.  دیکوبیم امان یب قلبش

  به و کرد ن یماش سوار را او  فاصلهبل .  بشنود ارغوان از یحرف

 از و دادیم فشار  گاز پدال یرو  را شیپا.  راند  مارستانیب تسم

  وجودش تمام وحشت که حال همان در.  شدیم رد نهایماش نیب

 : آمد حرف به بود گرفته را
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 ... ارغوان...  بگو یزیچ هی -

  هم یرو شیپلکها.  باشد تر راحت تا بود خوابانده  را اش یصندل

.  بود گرفته قرار شکمش یرو جان یب  دستش و افتاده 

  هنوز.  نداشت رو به رنگ.  بودند شده  دیکل که  انگار شی انهادند

 یبازو به  یدست فرهان.  بود نیسنگ و نامنظم شی نفسها هم

 :   دیکش ارغوان

 ؟یخوب...  بزن یحرف هی...  ارغوان -

 

  بلند را جوابش داشت دوست ،  دی چرخیم سرش در فرهان یصدا

  وقت چیه!  شودی نم خوب وقت  چیه گرید که دی بگو و بزند ادیفر

 .. وقت چی ه!  شودینم یشگیهم  ارغوان آن

.   بکشد نفس کردیم تلش.  گذاشت  جواب یب  را فرهان  سوال 

 می ن فرهان.  کرد پر هوا حجم از را شی ها هیر  و باز را دهانش

 : انداخت سمتش  به ینگاه

 !  کن صبر کمی.  مارستانیب میرسیم الن - 
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 تمام زیچ همه که دیبگو و ردیبگ  آغوش در را او یکس  بود یکاف

  کنار بود ی کاف ،  دیایب سرش به ییبل  ستی ن قرار که ،  شده 

 که...  دارد ارزش نهایا از شتریب جانش که کند زمزمه گوشش

  فرهان کاش...  اوردیب بند را شینفسها گری د بار ندارد الیخ

 ...  دیبگو

 دست یرو  را دستش.  کرد باز هم از را رمقش یب یچشمها

 منصرف مارستانیب به رفتن از  را او داشت الیخ.   اشتگذ  فرهان

  سمتش به فرهان  سر شد باعث اش بسته خی یانگشتها.  کند

 :  بچرخد

 . مارستانیب میرسیم الن - 

 :  کرد زمزمه کردیم شان باز ی سخت به که ییلبها نیب  از ارغوان

 .  خوادینم -

 :  دیغر فرهان 

 ! نکن بحث من با -

  و فشرد را دستش داشت بدن در که ینجا تمام با رغوانا 

 :  ندازدیب او به ینگاه که کرد وادارش
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 ...  خوادینم -

 یب فرهان. خورد شر نییپا به  چشمش ی گوشه از یاشک قطره 

 :راندیم او به توجه

 ! م یبرس تا کن استراحت کمی ببند چشماتو ،  نزن حرف -

 بهتر یکم ش یفسهان!  بکشد ادیفر سرش بر  توانستیم کاش 

 که یترس.   بودند شده  وجودش از یبخش حالتها نیا.  بود شده 

  خودش ،  نداشت دکتر به یازین...  بود همراهش شب و روز تمام

  بهتر حالش تا ردیبگ فاصله فرهان از دیبا که دانستیم خوب

 گرید بار.  ودب  اش ییکذا  ترس آور ادی شی برا فرهان.  شود

 :  دیایب حرف به کرد یسع

 ..  وبمخ......  من -

 :  انداخت سمتش به ینگاه  می ن فرهان

 ! ؟ خوبم یگیم یچجور ده یپر رنگت -

 !  سایوا - 

 کند یرانندگ همچنان حرفش به توجه یب داشت الیخ فرهان

  بند بار نیا و داد یتکان زحمت به را جانش کم  دست ارغوان که
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 جمع ار اش یانرژ تمام که حال همان در. کرد  فرهان  ساعد

 : آمد رفح به کردیم

 ..  خوبم......  دار نگه -

  شده  تر منظم شینفسها.  انداخت سمتش به ینگاه  می ن فرهان

  فشار گرید بار.  دیرسیم نظر به ده ی پر هم هنوز  رنگش اما بود

  فشردن یبرا یکاف یانرژ یحت. کرد احساس را ارغوان دست

 بار ارغوان ؟ زدیم حرف یبودن خوب چه از.  نداشت فرهان دست

 : گفت گرید

 ...  قرصم -

 مغازه  نیاول  دنید محض به فرهان  که بود یکاف  حرف نیهم

  تنها را دخترک لحظه چند.  دارد نگه ابانیخ ی  گوشه را نیماش

 حرکت یب بدن یرو.  گشت بر آب بطری با تینها در و گذاشت

  را اش کوله.  برگرداند  هیاول حالت به را یصندل  و شد خم ارغوان

  قرصش ی  بسته دنبال. کرد باز اجازه  یب ار  پشیز و برداشت

 مقابل را قرصها از یکی حرف بدون.  کرد دایپ  بالخره  و گشت

  به.  بود فرهان دست به دخترک نگاه .  گرفت ارغوان دهان

 ره یخ او یچشمها  به هم فرهان یچشمها کرد که یمکث خاطر
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  اراحتشن یچشمها در را اشک برق توانستیم هم زهنو.  شد

 را شیلبها ارغوان بار نیا.  برد تر کی نزد یکم  را دستش.  ندیبب

  و گذاشت دهانش داخل را قرص بلفاصله فرهان. کرد باز هم از

 یسخت به  ارغوان دست.  کرد کی نزد شیلبها به را آب بطری

 ینیسنگ انستتوینم هم هنوز اما.  نشست یبطر کنار و آمد بال 

 .کند  تحمل را یبطر

 فرهان.  بست را شیپلکها و  خورد ار قرصش سکوت  در ارغوان

.  برنداشت او از چشم هم لحظه کی  و دیکش یقیعم نفس هم

. کردیم مرور خود با را شیحرفها ؟ افتاد روز ن یا  به که شد چه

 !  بود فتاده ین حال نیا به او خاطر به مطمئنا

  کی بایتقر.  اوردیب جا را حالش  یکم قرص  نیا بود دواریام 

 ینفسها.   بودند کرده  توقف ابانیخ ی گوشه  که شدیم یعرب

 هنوز اما. کردیم راحت را فرهان الیخ و بود شده  منظم ارغوان

.   بود مردد یحرف هر گفتن یبرا.  بود بسته شی چشمها هم

 !   کند خراب را حالش گرید بار  نداشت دوست

 به متعجب ارغوان آرام هق  هق  یاصد با که گذشت گرید یکم 

 :  کرد باز لب اده ار یب.  شد ره یخ صورتش
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  ؟ یکنیم هیگر -

  به سر.  شود باز دخترک یچشمها  تا بود یکاف  حرف نیهم

 دستپاچه فرهان. کرد نگاهش  هیثان چند و چرخاند فرهان سمت

  او حضور خاطر به.  دیرسیم  نظر به معذب هم یکم البته شد، 

  دیبا چرا ؟ بزنند حرف هم با راحت توانستندینم چرا  ؟ بود ناراحت

  به شتریب را خودش اراده  یب ؟ دیکشیم یناراحت و هیگر به کار

  آرام و بکشد آغوش در را او  داشت الیخ.  کرد کی نزد دخترک

 ناراحت ارغوان که ییجا تا را اش فاصله کردیم یسع اما.  کند

 !   کند حفظ نشود

 کنمیم ناراحتت اگه ؟ یخوایم  که هیزیچ نیا ؟ نباشم  یخوایم -

... 

  راه  دخترک  دل به یکم دیشا تا زدیم پس را شا یناراحت تمام

  کامل حرفش!  کند دایپ نجات سامان نابه حال نیا از و دیایب

 : گفت هیگر انیم ارغوان که بود نشده 

 .. ارمیب سرت ییبل  خواستمینم من - 



 

2185 
 

 مهرسا .  مسلخ

  را دخترک  فکر  ودب نتوانسته یحت.  شد مات ی ا لحظه فرهان 

 :  داد هادام ارغوان!  بخواند

 ...  بزنم بیآس بهت واستمخینم -

 و گذراندیم  نظر از را صورتش ،  بود شده  نگاهش غرق فرهان

 یداشتن دوست یها یچتر.   بود سخت کردن  یخوددار شی برا

  تمام مضطرب شیچشمها ،  بود  انداخته هیسا ی شانیپ یرو اش

 گرفتیم رنگ کم کم شیلبها.  ذراندگیم نظر  از را فرهان رفتار

. 

  را خودش گرید یکم.  کند  تقل  آن از شتریب  نداد اجازه  هانفر

 که بود کم آنقدر هم از صورتشان ی فاصله.  دیکش | جلو

 احساس صورتش یرو را دخترک جان کم ینفسها توانستیم

 . کند

 ! نکن  هیگر -

  مشخص دلش خراب حال شیصدا از اما داشت تحکم لحنش

 .  ودب
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  هیگر با که د یبگو و اوردیب زبان بر را احساسش توانستیم چطور

 :گفت گرید بار  ارغوان ؟ رودیم ینابود تا او یا

 ...  تو  خوامینم من -

 :  دی پر حرفش نیب  طاقت یب فرهان

 ! نکن هیگر گمیم -

  بتواند ارغوان نکه یا از قبل.  بود رفته هم در شی ابروها بار نیا 

 :  داد ادامه رهانف بزند یگرید حرف

 !   ینک هیگر ادینم خوشم -

 اش گونه یرو  و بود گرفته راه  ارغوان چشم از که یاشک قطره 

  شیلبها به که ییجا تا. شد ده یکش دنبالش فرهان نگاه .  دیغلت

 : کرد زمزمه و دی دزد  دخترک از را شی چشمها.  دیرس

 . یکنیم فرق  اطرافم یآدما تموم با تو -

 :  کرد باز لب  گرید بار و دکر مکث هیثان چند

 .ینداشت بد  دقص  که مطمئنم هگید حال  -
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  ارغوان یچشمها به سکوت  در و چرخاند را سرش  طاقت یب 

 :  کرد زمزمه حال همان در. شد ره یخ

 . یبود که ییجا همون برگرد -

 تقل  به ارغوان قلب.  بود کرده  تکرار را اش خواسته گرید بار

  خشک اشکش ی چشمه.  شد ینطول  یکم سکوتش ،  افتاد

 یحرفها  اگر.  بود شده  تربه  هم اوضاعش حال  و بود شده 

 !  شدیم هم بهتر آورد ینم بند را  نفسش فرهان

 .. تونمینم -

  هنوز وجودش  اعماق دیشا.  بود گفته را احساسش تمام صادقانه 

 یوابستگ حس همان ،  داشت  مقابلش مرد به یاحساس هم

 نیتر ینهان در حداقل اما شود کرشمن توانستینم که یبگیغر

  دردسر به گرید بار تا بود کرده  انپنه  را آن  قلبش قسمت

 ...  یکرد یم ییخودنما قدرت تمام با حال !  ندازدشین

 یبهتر کلمات دنبال که انگار.  کردیم نگاهش هم هنوز فرهان

 باز لب یسخت  به ارغوان.  د یبگو چه دانستینم اما.  گشتیم

 : کرد
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 تنگا یوقت...  مکنارت یوقت...  فتمیم اتفاق اون  ادی زمهنو - 

 فکر یا گهید  زیچ به تونمینم...  شنومیم صداتو یوقت...  کنمیم

 ..  شهینم...  کنم

  از حالش و حس دانستینم یحت.  گرفت او از نگاه  فرهان

 !  بود شده  سر که انگار!  ستیچ حرفها نیا دنیشن

...  شمیم نگران یول ستین خودم دست یشیم یعصبان یوقت - 

...  رمیگیم اضطراب یکنیم یخودخواه  و ینزیم حرف که یوقت

 ...  که یوقت

 !  شمیم گهید آدم هی  تم کنار یوقت -

 چشم تماما  ارغوان!  شد ها یتلخ گفتن از مانع فرهان یصدا

 .  بود شی رو روبه مرد به ره یخ و شده 

 ..  یبود که ییروزا اون -

 ؟ دی بگو توانستیم چطور.  رفتیم نجارکل خودش با.  کرد مکث

 ارغوان اما بود ایدن کار  نیتر مشکل ساساتشاح از گفتن شی ابر

  یبرا چقدر که بفهمد داشت اجیاحت.  بشنود داشت ازین هم

 … دارد تیاهم فرهان
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  از بعد. داشت خرابش  حال از نشان فرهان ی شده  منقبض فک 

 :  داد ادامه کوتاه  یمکث

 ..  دارم خودم یبرا رو یکی کردمیم حس روزا اون -

  یزیچ که یجور.  بود مشخص اتش کلم تک تک در ق تعل حس

 ! بپرد  رونیب اش نهیس از ارغوان قلب بود نمانده 

 ! نداره  امکان نیا از ریغ!  یبرگرد دیبا تو یول خودخواهم  من -

 رتیح و بهت توانستیم حال . چرخاند ارغوان سمت به را سرش

  شدیم تر کی نزد یکم اگر دیشا ،  بخواند دخترک  نگاه  از را

 هم از اما.  بشنود هم  را قلبش امان یب ربانض ی صدا توانستیم

  تا بود چسبانده   در به را خودش ارغوان حال .  بودند گرفته فاصله

 یبو که نیهم.  اوردیب جا را حالش بتواند یکم  فاصله  نیا دیشا

  فرهان! ردکیم بهتر را اوضاع دیرسینم مشامش به فرهان عطر

 :  آمد حرف  به گرید بار

 !   ایب کنار باهاش!  ادیم مخوش ازت  هنوزم من -
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 زبانش که انگار !   نتوانست اما دارم دوستت دی بگو  داشت الیخ

  زبان بر تا  بود کنده  جان هم را کلمه چند نی هم.  دیچرخینم

 اورد یب

  ارغوان.  فرستاد رونیب قدرت  پر را نفسش جمله نی آخر گفتن با

 : کرد زمزمه بازش مهین یلبها نیب از

 . خونه برم امخویم -

 ی اضافه به خودش  خراب حال و شد زده  نشانیب که ییحرفها 

  کرده  اش خسته بود برده  مرگ یپا تا را او که یعصب ی حمله

 را کلمات یمعن.  بود رفته  خواب به که  انگار ذهنش. بود

 .  بدهد یجواب چه دیبا دانستینم اما دیفهمیم

 یجا به و کند  فتارر  عاقلنه داد حیترج بار نی اول یبرا هانفر 

  به را نیماش.  برساند خانه به را او ارغوان دادن قرار فشار تحت

 تمام با.  گرفت   دخترک از را اش ره یخ نگاه  و آورد در حرکت

 در که یا علقه تمام با ،  بود زده  حرف ارغوان یبرا احساس

  هیسا نشانی ب که یسکوت نیا  حقش.  بود دوانده  شهیر  وجودش

 !   نبود انداخته، 
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  هم هنوز.  گرداند اش یکنار  ی شهیش سمت هب سر  ارغوان

 هنوز.  است مانده  شده  منقبض بدنش عضلت کردیم احساس

 ذهنش  بدتر هم فرهان یحرفها.  نداشت یخوب روز و حال هم

...  بود نشده   ریدرگ ذهنش فقط هم دیشا.  بود کرده  مشغول را

 نداشت لایخ.  کند احساس را  قلبش ضربان توانستیم هم هنوز

 . کند  رو فرهان یبرا  را  لشد دست

  نیآرامتر در بود  کرده  یسع فرهان.  دندیرس چهریپر ی خانه به 

 یبو یزود ن یا به نداشت دوست.  کند یرانندگ ممکن حالت

 !   بدهد دست از را ارغوان یا وه یم عطر

 :  گفت فرهان شود اده یپ دخترک  آنکه از قبل

 . کنم کمکت بذار -

 !   خوادینم - 

  پر .  نچرخاند فرهان سمت به هم لحظه کی یرا ب یحت را سرش

 :  کرد باز لب اضطراب

 !  خداحافظ -
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  ری اس شیبازو شود اده یپ فرهان لکسوس از بتواند آنکه از قبل 

  توانستینم ،  کند نگاهش توانستینم.  شد قدرتمند ییانگشتها

 ! بزند  پس را او و اشدب کنارش  گرید بار کی

 !  کن صبر -

  داد ادامه فرهان.  انداخت سمتش به ینگاه مین اراده  یب ارغوان

: 

 !  کن عادت بعد به  نیا از هم یری مس هم نیا به -

 :  گفت و دیکش هم در ابرو فرهان.  کرد نگاهش مبهوت ارغوان 

 !   می چونیبپ که نکن فکرشم -

 لیم یب تینها در و کرد نوازش آرام  را شیبازو  شست انگشت با

 بود ده یرس یآزاد به انگار که ارغوان.  دی کش پس را شیانگشتها

.  رفت خانه سمت به یگرید  حرف بدون و شد اده یپ بلفاصله

 فقط لحظه آن.  کند فکر دشی جد مشکل به توانستیم هم بعدا

 ! داشت فرار لیم
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 همان در.  بود  مانده  رفت ارغوان که یراه به نگاهش فرهان

 دنیشن با. گرفت را اریجان ی  شماره  و برداشت را لشیموبا حال

 : گفت بلفاصله شیصدا

 .کن دایپ واسم خوب قلب دکتر هی-

 : شد نگران اریجان

 ؟یسالم شده؟ یچ-

 :دی کش هم در ابرو فرهان

 .بده   خبر بهم کن داشیپ زود.  خوامی نم خودم یبرا-

 یماریب و  ارغوان قلب حال  به یفکر دیبا. کرد قطع را تماس

 .دنیبب حال ن یا به را او توانستینم. کردیم اش

************************* 

  لی تحو رو یچ همه دیبا خودت.  رسهیم یبعد بار گهید ماه  -

  ؟ یکن  کاریچ دیبا که یدونیم.  یریبگ

 : دیکش بال  مبل یرو  را خودش ساینک

 ؟  یچ کنم خراب اگه...  گمیم - 
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 : دی کش هم در ابرو فرهان 

 !   شهیم تیخرابکار نیآخر ،  یخرابکار نیاول - 

 هی منم.  کار سر بال  سایوا خودت.  ستمین آماده  هنوز من -

 . رمیگیم رو گوشه

 اش یشگیهم اتاق در یقدم و شد بلند زشیم پشت از فرهان 

 یزندگ  یبرا و اتاق نیا  یبرا دلش که دیرسیم یروز.  زد

 ؟ شود تنگ سابقش

 اش هیبق.  یبپرس  ازم یخوایم یچ هر یردا وقت مدت نیا - 

  . گهید  خودته با

 و دور نی ا گهید ستین قرار انگار یزنیم حرف یجور هی -

 ! یباش اطراف

  رفت پر ابانیخ به ینگاه.  رفت پنجره  سمت به آرام آرام فرهان

 ،  آدمها ی همه   از فرار.  بود ده یچ فرار ی برنامه.  انداخت آمد و

 تمام ،  کردیم ینیسنگ شی ها شانه یرو که یفیوظا تمام از

 لییتحم یزندگ  خاطر به ،  ماندنش  زنده  خاطر به که ییزهایچ

 !  بود گرفته  گردن اش یلعنت



 

2195 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !  خداحافظ نه اگه.  بزن یدار اگه مهم حرف -

  بلند جا از ساینک.  کردیم رونی ب اتاقش از را او ی زبان یب زبان به

 شهیهم.   بود ده ش تمام نی سنگ شی برا فرهان  رفتار نیا.  شد

  روزها نیا اما.  ودب کرده  حساب او یرو بزرگ برادر کی مثل

  بهیغر که انگار.  نداشت دوست را گرفتیم فرهان که یا فاصله

  خرد اعصاب یآنقدر  فرهان دستورات و کارها فشار .  بودند شده 

  نیب خوش  مقابل مرد نیا به سابق  مثل توانستینم که  بود کن

 ! بزند  نه یس  به را شانیبرادر سنگ و باشد

 یخوب به را نیا.  بود ده ی بر زیچ ههم از فرهان  الشیخ به

  یبو نظرش به که ییحرفها از.  بفهمد رفتارش از توانستیم

 ی همه و  برود فرهان که  بود یوقت از ترسش و دادیم رفتن

 ! شود آوار او سر یرو تهایمسئول

 !  فرهان -

 :  گفت بود ده ینش که ییصدا  به توجه یب فرهان و زد شیصدا 

 پا یبخوا ،  نهیسنگ تا فهیوظ.  ش با یگذرون خوش فکر کمتر -

 .  فتنی م دردسر تو انتی اطراف ی همه و خودت  یبذار کج
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  به را شیموها .  انداخت سای نک یپا تا سر به ینگاه و دیچرخ

 ی گوشه ی آدامس و بود داده  حالت ممکن شکل نیاتر شلوغ

  شلوارش.  آورد یم در را فرهان  حرص که  بود گذاشته لپش

  به یشرت یت و دی ایب در شیپا از داشت کانام لحظه هر که انگار

 !   نبود ریمد کی و هتل مناسب اصل  که کرده  تن

  هی. یبمون اری هوش  کار سر کن یسع.  کن درست وضعتم و سر -

  به تویزندگ فکر بدون میتصم به اضافه،  حرف هی ،  اشتباه  یامضا

 هم 

 ؟ یفهمیم!  ی باخت نباشه تحواس نجایا. زه یریم

  ده یرس کجا به دیفهمیم کم کم انگار .ترساندیم ا ر او فرهان لحن 

 : گفت ترس با!  کند چه است قرار و

  منم جات سر  بمون تو!  کنسله یچ همه گمیم مامان به من - 

 ؟ چطوره .  مونمیم کنارت

  و بود بال  شهی هم مثل سرش.  برداشت سمتش به یقدم فرهان 

  را یکس هر اش یلعنت نفس به اعتماد.  کردیم  نگاهش غرور پر

  به را همه که بود بلد آنقدر و دانستیم آنقدر.  آورد یم در زانو به
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  به اعتماد آدم نهیتهم دانستندیم خوب همه!  داشتیوام نیتحس

  ثابت را خودش.  داشت فرق  همه با فرهان اما.  ستین یکس

  و قدرتمند ی هره م دانستیم خوب نهیتهم حال .  بود کرده 

 نیا.  دیآ یم بر او زا یکار  هر هک دارد دست در را یخطرناک

 !   بود ده یفهم  هم ساینک حال  که بود یزیچ

  که ستمین آدمت من.  کن رونی ب سرت از رو مسخره  فکر نیا -

  وقتم هر و بکشم دوش به تاتویمسئول بمونم یآورد   کم وقت هر

 !   کنم کم زحمتو یداد صیتشخ رو چاه  و راه  که

 ... که گمیم.  ستین نیا اصل  من بحث نیبب -

 !  یریبگ ادی تا نیبب شتریب!  نگو -

 :  دیکش هم در ابرو و فرستاد رونیب  را نفسش ساینک

 . یدار سهم هتل از که دونمیم من - 

 !   بمونه یمخف نبود قرار - 

 ! یدار یا فهیوظ به توام که بگم خوامیم یعنی -

 .  کوتاه  دتم هی تا یول!  دارم -
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 تواسنتیم آنوقت .  گذاشتیم نهات ساینک با را نهیتهم و رفتیم

 خوب هم خودش . بشنود دور از را شانی جیتدر شدن  غرق خبر

  یبرا بود شده  یراض نهیتهم که ستیارزش با ی مهره  دانستیم

  بر را افکارش سای نک!  بود داده  او به هتل از یسهم  داشتنش نگه

 : زد هم

  ؟ بفهمه سی پل اگه ؟ میبر  لو اگه -

 یخوایم اگه.  هیزندگ و مرگ موضوع.  بفهمه یبذار دینبا -

 ن!  کن  تلش واسش یبمون زنده 

 فرهان نگاه  از که نبود یزیچ نیا.  بود ده یترس وضوح به سایک

 !   بماند دور

  ؟ اومده  کجا از یکنیم خرج راحت که ییپول  یکرد الیخ -

 وحشت را ساینک قبل از شتریب که ییصدا با و رفت تر کی نزد

 : داد ادامه کردیم زده 

 تا داده  انجام درست  رو کارا ی  همه و ده ینترس که ه بود یکی - 

 غرق تیزندگ  یایخوش تو و یبپوش  لباس رنگ به  رنگ یبتون تو

 !  یبش
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  فاصله هراسان یساینک از و نشست  فرهان لب یرو یپوزخند

 : داد ادامه حال همان  در.  گرفت

 !ییجا برم دیبا باشه یچ همه به حواست -

 :  گفت و دی چرخ تشسم  به عیسر ساینک 

 !   سایوا قهیدق هی.  ییجا برم دیبا.  تونمینم من فرهان -

  پشت را شیصدا و ساینک و  رفت در سمت به توجه یب فرهان

 آن.  بود شده  ارزش یب شیبرا  زیچ همه که انگار.  گذاشت سر

 به.  بود تیاهم یب شی ابر زیچ همه...  لتشانی تشک تمام و هتل

. افتاد راه  به مقصدش متس به سرعت پر و رفت نشیماش سمت

 یا مکالمه از یراض.  بود انکار قابل  ریغ دنیرس یبرا اقشیاشت

 یب که یقلب و راحت الیخ با توانستیم حال  داشت ساینک با که

  اش یزندگ ی نده یآ یروزها آدم سمت  به دیکوبیم نهیس  به قرار

 ! باشد  دور او از هم لحظه کی  شدینم حاضر هک یکس! برود

  بود کرده  دایپ  شیبرا راحت یلیخ عطا  را ارغوان ارک محل آدرس

  خوب.  برود دنبالش هی سا به هیسا عطا  بود داده  دستور. 

 ،  داردینم بر  سرش از دست  ها یراحت نیا به  اریخشا  دانستیم
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  که هم چقدر هر.  برسد او به یآزار بدهد اجازه  نداشت الیخ

 بود  بلد کار عطا

!   ندیبب هوا یب را  او ارغوان یروز که شتدا وحشت فرهان باز اما

  عکس چه دخترک  دارد امکان که کند فکر نی ا به خواستینم

  نرسد او به یب یآس که بود مهم شیبرا  فقط!  بدهد نشان یالعمل

 ! بود عطا  نهیگز نیبهتر کار نیا یبرا و

 و داشت نگه یمیقد ی انهخ  مقابل را نشیماش بعد ساعت مین 

  دی بگو و بزند زنگ یحت ای بدهد غامیپ او به تتوانسیم.  شد اده یپ

 سمت به را ش یقدمها. نکرد را کار نیا اما است منتظرش رونیب

  با در مقابل  گرد ی پله چهار از.  برداشت خانه ی مانده  باز در

  به داخل از ییصداها و سر.   رفت نییپا ممکن حالت نیتر آرام

 ساختمان یکارگرها از بود مشخص که مرد دو.  دیرس وششگ

  خودش به آنها از یکی و گرفتند بال  را سرشان دنش ید  با ستنده

 : دیپرس و داد شجاعت

 ؟  دیدار یکار ؟ دییبفرما - 

.  گرداند ساختمان سمت به را  نگاهش مرد به  توجه یب فرهان 

  شیصدا و زد یم حرف بلند بلند.  داد صی تشخ را ارغوان یصدا
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 یها نگاه  به یجواب آنکه بدون.  شدیم اکو خانه یخال یفضا در

 کرد رد را اطی ح وسط بزرگ نسبتا حوض ،  بدهد مرد دو کنجکاو

 تر واضح ارغوان یصدا. برداشت  قدم ساختمان سمت به ا و

 :  بود شده 

  بافت خوادیم دلم.  دینکن خراب وجه چیه به  رو طاقچه نیا -

  میدیم بهش یتر  یسنت ینما کمی فقط. بشه حفظ خونه قدیمی

 دیبا یول رو ییرای پذ و هال نیب ی غهیت ونا.  میکنیم مشیترم و

 مونهیم فقط.  شدیم تر قشنگ ییرا یپذ و هال ینجور یا.  می بردار

 ..  که حموم در

 را فرهان در چوب چار انیم درست  و چرخانده   سر لحظه همان

 انتظار.  ماند ازب مهین شیلبها و آمد کش نگاهش.  بود ده ید

 ؟ کندیم کار  آنجا بود ده یفهم ورچط اصل .  نداشت  را دنشید

  در نیخوایم حمومم در -:   دیرس گوشش به  کارگر سر یصدا

 ! ؟ نیاریب

 یا لحظه ارغوان که بود زده  را حرف نیا  تعجب با یجور 

 :  گفت حرص با کارگر سر  به رو و شد دور  فرهان از فکرش
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 پاشو یکس  نظرتون به میاریب  در جا از درو اگه  یمحمد یآقا -

  ؟ اره ذیم حموم نیا تو

.  بماند ساکت بود نتوانسته که بود شاخدار حرفش آنقدر

 : گفت و داد ادامه را  حرفش بلفاصله

 اش هیبق  به نوبت تا دیبرس گفتم که ییکارا به فعل  شما - 

 .  برسه

 نآ و دی کش شالش به یدست دستپاچه ارغوان رفت که یمحمد 

 یمانتو امتم بایتقر و بود کار به مشغول صبح  از.  کرد مرتب را

 بدون صورت  یحت.  بود شده  کسانی خاک با اش یمشک

 با فرهان.   زدیم یدیسف به رو  اش یکار فشار از هم ششیآرا

.  کردیم نگاهش ندهد بروز را اش خنده  کردیم  یسع که یصورت

  فرهان هب نگاهش که یحال در  پرسشگر ییچشمها با یمحمد

 .  شد رد کنارشان از بود

 : کرد زمزمه و رداشتب جلو به یقدم فرهان

 ! سلم -

 : گفت و انداخت سمتش به ینگاه  می ن ارغوان
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  کنم؟یم کار نجایا یدیفهم کجا از اصل ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 : گفت مصرانه فرهان

 ! سلم - 

 چرخاند سمتش به سر.  بدزدد نگاه  آن از شتریب نتوانست ارغوان 

 یشگیهم یناراحت  که انگار .افتاد فرهان یچشمها به نگاهش و

 : کرد زمزمه.  بود رفته نگاهش از

 . سلم - 

 : گفت و انداخت اطراف به ینگاه .  شد  تر کینزد  یکم فرهان 

 !ستین یسخت کار برام کردنت دایپ - 

  نشانه را ارغوان  نگاهش با حال .  شد تر کی نزد و تر کی نزد

 : داد ادامه و رفت

 دایپ راه  من.  یبش ردو ازم  ادیز یتونینم گمیم نیهم یبرا - 

 !   بلدم کردنتو

  قلبش به کباره ی متفاوت حس دو.  بود شده  خشک ارغوان دهان

  دی ترد ای شود  خوشحال حرف  نیا از دی با دانستینم.  شد ری سراز
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  ندارد فرهان دست از یفرار راه  نکهیا فکر از و فتدیب دلش به

 !  شود زده  شتوح

 ...  که بهتره  ... دارم کار الن.....   مهیکار ساعت -

 ! ؟ برم -

  داشت دوست!   دیبگو را نیهم داشت قصد. کرد سکوت  ارغوان

  و فتدین صورتش به ارغوان نگاه  که یآنقدر.  شود  دور فرهان

 ادامه فرهان!   نکند دایپ راه  قلبش به مختلف احساسات زمان هم

 : داد

 ظرمنت.  شهیم تموم تیکار ساعت گهید ساعت  مین مکن فکر - 

 !  مونمیم

 .  مونمیم شتریب.  دارم کار امروز.  یبر بهتره  -

 .  مونمیم منتظر.  برس کارات  به.  ستین یمشکل ؟ جدا -

  بود نیزم یرو  کار نیتر رممکنی غ دستش از یخلص که انگار 

  که یلبخند کردیم یسع ارغوان به پشت که یحال در فرهان! 

 :  گفت حال  همان در کند یمخف  بود برده  بال   را لبش ی گوشه

 !  ستم ین نجایا اصل  کن فکر -
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  صورتش به یدست! ؟ ردیبگ ده یند را فرهان داشت امکان اصل 

 و آورد بال  گر ید بار را سرش.  تکاند را  شیمانتو خاک و دیکش

 :  گفت و زد کنار را شیها یچتر یکم

 ؟ یبر شهیم -

 .  کرد نگاهش رهانف بار نیا 

 چرا؟ -

 !  برو فقط - 

 :  ستادیا ش یجا سر نفرها

 ؟ کنمی م پرت حواستو -

 : دی غر  ارغوان

 !  نه -

 ؟ هی چ مشکل پس -

 !  کارمه طیمح نجایا -

  باشه داشته کردنت  کار با یمنافات که دادم انجام یکار! ؟ خب -

 ؟
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  دلش که  دانستیم فقط.  بتراشد لیدل توانستینم ارغوان 

 !   باشد آنجا  او خواهدینم

 !   کنم کارم وارد  مویشخص  لمسائ خوامینم فقط -

 : گفت و  انداخت ساعتش  به ینگاه فرهان

!   کن تموم کارو گهید ساعت می ن تا میباش ییجا  دیبا ۷ ساعت -

  در ابرو ارغوان!  نشه پرت حواست که نمیشیم نیماش تو رمیم

 :  دیکش هم

 !  شهینم  پرت حواسم -

  به که یسر  و بود لبش ی گوشه  نشسته شخندی ن انفره جواب

  حرف بتواند ارغوان نکهیا از  قبل.  دادیم تکان دیی تا ی نشانه

  ارغوان.  رفت  رونیب در از فرهان کند دفاع خود از و بزند یگرید

 و یمشک یمانتو ،  انداخت نامرتبش یلباسها به ینگاه گرید بار

  رنگ را صورتش تحال اش یمشک  شال.  بود ده ی پوش نیج شلوار

 یبهداشت س ی سرو تسم به.  دادیم نشان شهیهم از تر ده یپر

 دی پاش صورتش به یآب.  انداخت خودش به نهیآ در  ینگاه و رفت

 یب اما.  کند پاک  صورتش از را یخستگ گرد یکم  بتواند دیشا تا
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 رژ کردن دایپ  یبرا و برداشت  فشیک سمت به یقدم.  بود ده یفا

 فشیک ته توانست تینها در. کرد جا بهجا را لشیوسا یکم لب

 !  بود چیه از بهتر باز.  کند دایپ را نگشکمر رژلب

  را رژ تا آمد بال  دستش برگشت یبهداشت س ی سرو سمت به

  صورتش یرو نگاهش. کرد  مکث اما بکشد شیلبها یرو

.  بود کرده  اخم شی برا نهیآ  یتو دختر! ؟ کردیم چه ،  دیچرخ

  خودش با و  آمد  نییپا دستش.  کردینم دییتا را کارش که انگار

 :  کرد زمزمه

 ! ؟ یکنیم یغلط چه یردا -

 به یرییتغ  فرهان خاطر به دی با چرا!  بود یعصبان   خودش از

!  ؟ دیایب چشمش به که کردی م یکار دیبا چرا ؟ دادیم ظاهرش

 او از اصل !  دی آ ینم خوشش او از دانستیم خوب که خودش

 نام که یزیچ هر از اصل  ،  شی ها یواهخودخ تمام از.  بود متنفر

 !   دیکشیم دکی  خود با را فرهان

  مواخذه  را خودش هم هنوز.  فشرد  شیانگشتها انیم را لب رژ 

  پرت فشیک داخل را رژ و زد رونیب یبهداشت سیسرو از.  کردیم

.   کرد خشک را صورتش و  برداشت یدستمال عوض در.  کرد
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  از هنوز چقدر که دادیم نشان او به دینبا. کردیم فرار او از دینبا

 !  ددار اهمهو بودن کنارش

  یقدم نتوانست هم باز کردیم  مرور خود با که ییحرفها تمام با

  نشان را ۵ عدد که بود ساعت به نگاهش. بردارد در سمت به

 و کردیم لیتعط  را کار حدود همان  دیبا یعیطب حالت در.  دادیم

  دیشا.  کرد یکش وقت گرید یکم اما.  رفتیم خانه سمت به

  از فرهان حداقل ای.  شود  طمسل خودش به یکم توانستیم

 !  برود و شود  خسته انتظار

. کردیم ترش کافه نیهم و  رفتینم جلو ساعت یها عقربه

  نداشت الیخ ارغوان هم باز.  رفتند ۶ ساعت کارگرها و یمحمد

  و بود کرده  گرم سر طرحش با را خودش.  بردارد  قدم از قدم

 را دادندیم انجام دیبا فردا که ییکارها جدا یا برگه یرو

 را سالن که یلمپ جز به و بود شده  کیتار  هوا. کردیم ادداشتی

 فرهان به نداشت الیخ. بود مطلق  یاهیس جا همه کردیم روشن

  دی با ۷ بود گفته.  کند فکر دیکشیم خانه از رونیب که یانتظار و

  حس به!   بروند کجا است قرار دانستینم یحت باشند ییجا

 ،  کرد یتوجه  یب دبو کرده  خرد را اعصابش که یکنجکاو
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 سمت  به بلفاصله و دیا یب راه  فرهان دل  با نداشت دوست

 !   برود نشیماش

 سمت به تر  قرار یب ارغوان رفتندیم جلوتر  ها عقربه چه هر

 که نیهم اما.  انداخت یم کوچه به ینگاه و رفتیم پنجره 

  سر و فرستادیم رونیب کلفه  را نفسش دیدیم  را فرهان نیماش

 خانه به زودتر خواستیم دلش و بود خسته!  گشت یبرم کارش

  بود گرفته تماس و شده  نگران هم آرزو که خصوص به.  برگردد

 !  نبود ریپذ امکان خانه آن از  رفتن رونیب فرهان وجود با اما. 

 نگاه  یجا به و  خورد گره  هم در شیابروها ،  گذشت ۶ از ساعت

  نوشتن یور کردیم یسع پنجره   از زدن دید و ساعت به انداختن

.  اوردیب طاقت گرید یکم توانستیم.  کند تمرکز شی ها برنامه

 فرهان بالخره  کرد الیخ.  شد بلند لشیموبا یصدا  لحظه همان

 الشیخ امیپ نام دنید با اما است گرفته تماس انتظار از خسته

 : شد راحت یکم

 .  امیپ سلم - 

 .  خونه یایم رید امشب گهیم ییدا زن.  سلم -
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  بود شده  یزندان نجایا واقع در.  فرستاد رونیب را  نفسش انارغو

 !  برود فرهان تا

 .  بدم انجام رو همه بمونم دیبا.  داشتم کار کمی.  آره  -

 !  دنبالت امیم من  ؟ شهیم تموم کارت یساعت چه -

 .رفت پنجره  سمت هب یورود  در به پشت و شد بلند جا از

 . امیم خودم من ستین یازین -

 زود.  ستی ن یا فاصله هم اونجا  تا خونه از شده  کی تار هوا -

 ! می بخور یبستن  ییجا هی می بر  میتونیم بعدشم.  میرسیم بهت

  خود ادی به.   گرفت محو یلبخند طرح اراده  یب ارغوان یلبها 

 از یکی زمستان یسرما در  خوردن یبستن ،  افتاد اش گذشته

 !  بود شی ها یعلقمند

 .  امشب خستم واقعا!  امیپ گهید شب  هی یبرا باشه -

 ! دنبالت امیم فقط پس !  یزنیم مخالف ساز همش -

 . کنمیم خبرت شد تموم برسم کارام به بذار حال  -

 .  مونمیم زنگت منتظر خوبه - 
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 و رونیب به  نگاهش و کرد قطع یآرام یخداحافظ با را تماس

  شیابروها.  بود نیسرنش از یخال که انگار.  افتاد فرهان نیماش

  برگشت عقب به و زد یچرخ ؟ بود رفته کجا.   دیکش هم در را

  ترس از.  دید  خودش از تر  دور یکم را فرهان لحظه همان

  نکشد غیج که گرفت  را خودش یجلو و برداشت عقب به یقدم

  بود برده  فرو بیج داخل را شی دستها و رفته هم  در شی ابروها! 

  نفس.  بود زده  زل غوانار صورت به منتظر حرصش پر نگاه  با. 

 ره یخ فرهان به و شد چشم تماما و آمد بند یا  لحظه دخترک

  که هیثان چند یبرا فقط اما انداخت هیسا نشانیب سکوت.  ماند

 .  دیایب جا سر ارغوان نفس

  ؟ تو یایم  دزدا مثل چرا -

 ! ؟ یبذار گهید یکی با تو  ارمد قرار که یکاشت رونیب منو -

 ینینش عقب  قصد ارغوان یا لحظه  یبرا که بود یعصبان آنقدر 

  هم در ابرو نکرده  یاشتباه کار چیه نکهیا فکر با بعد اما.  داشت

 :   دیکش

  ینجوریا یکی با یبد اجازه  خودت به شهیم باعث یچ -

 ؟ یکن صحبت
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 ! ؟ هیک امیپ - 

 ! برگردد ارغوان  دل هب ترس شد باعث فرهان  ادیفر یصدا

 !  نزن داد -

.  بود کرده  تحمل را ییکذا اسم نیا حد از شیب  مه جا نیهم تا

 : دیغر گرید بار و برداشت جلو به یقدم

 !  هیک امیپ گفتم -

 !  ستمین بدهکار  یحیتوض چیه بهت من -

  در که ماندیم یکس مثل ،  دیچرخیم فرهان صورت یرو نگاهش

  ییبل  که بود یوقت از ترسش.  اشدب شی رفتارها تک تک تعقیب

 :  کرد کمتر و کم را نشانیب فاصله انفره.  اوردیب سرش به

 ! هیک امیپ!  ارغوان نکن یباز من  اعصاب با - 

  شد شتریب شجاعتش ارغوان. نکشد ادیفر  بود کرده  یسع بار نیا 

: 

  می شمونیپ رو یذاریم رو ات اسلحه ؟ یکنیم کاریچ نگم اگه - 

 !؟ یریگیم نشونه و
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 هم جا نیهم تا.  یبش خلص دستم از یتونی نم حرفا نیا با -

 !  کردم  مراعات یادیز

  هیز یچ نیا بشم خلص دستت از  تونمینم یجور چیه واقع در - 

 !  وحشتناکه واقعا که

  ارغوان یچشمها به را خشمش  پر نگاه . کرد  مکث فرهان

 :  دیشن را  دخترک یصدا گرید بار.  دوخت

 ظرمنت از اگه!  نجایا یایب که بودم نفرستاده  نامه دعوت برات -

 من با باشه آخرتم بار!  یبر یتونستیم یبود ناراحت دنتمون

 ! ستمین بدهکار یکس  به من!  یزنیم  حرف ینجوریا

  بدون را جمله نی ا بتواند تا  بود کرده  جمع را  شجاعتش تمام

 :آمد حرف به فرهان!  دیبگو ترس و مکث

 رو یزیچ تونه ینم هم یکس  زنمیم حرف بخوام طور هر من -

 !  تو یتح!   نهک کتهید بهم

  کرد ثابت ارغوان  به گرید بار.  بود دهنده  آزار  گفتنش تو یحت

  کوتاه  یکم  خاطرش به که ندارد  یتیاهم شی برا هم آنقدرها

 و حرص.  شدیم ده ییسا  هم یرو ارغوان یدندانها!  دیایب
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 و شد تلخ زبانش ،  یرکا هر یجا  به که بود یحد  به تشیعصبان

 :  آمد حرف به

 ! یافتاد روز نیا به ره یبگ جلوتو  نبوده  یسک نقدرا.  واضحه -

 نیا از شتر یب و گرفتیم را  دهانش یجلو لحظه  همان دیبا 

  یابروها گره .  بود گذشته  سرش از آب اما.  کردینم یشرویپ

 امده ین خوشش ارغوان حرف نیا از چیه.  شد تر تنگ فرهان

  هک بود یزیچ آن از تر تنها که آورد یم ادشی  به گرید ارب.  بود

  سرزنش زده  که یحرف بابت را خودش  هنوز ارغوان! کردیم الیخ

 :   داد ادامه را حرفش.  بود شده  رید یلیخ اما کردیم

 ! کنم بحث باهات ندارم دوست من -

 :آمد حرف به گرید بار ارغوان.  کردیم نگاهش تنها فرهان 

  یزندگ نطور یهم.  مربوطه خودم به من یشخص  یزندگ - 

 . باشم اون از یبخش  خوامینم من که.  تو یشخص

  از را فرهان قلب توانستیم که  یآنقدر.  بود کوبنده  جملتش 

  یناراحت و غم و بماند خونسرد بود گرفته ادی او اما.  اوردیب در جا
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  احساساتش کردن پنهان وقت بود گرفته ادی.  ندهد بروز را اش

 !  شود سخت سنگ لمث

 نیا یول.  عممه رپس.  تس ی ن میزندگ تو یخاص آدم امیپ -

 شدم متعهد خودم به بعد به نی ا از من!  کنندست وانهی د اییبازجو

 یزیچ ندم  اجازه  که!  باشه خودم اوضاع و حال به حواسم که

 !یکن ییبازجو  ازم دمینم اجازه  توام به.  کنه  بد حالمو و حس

  و کرد فکر یا لحظه یبعد حرف گفتن یبرا مردد و کرد یمکث 

 : آورد ان زب بر تینها در

 و یکن تیاذ منو نه بهتره .  یندار  ینقش گهید من یزندگ تو -

 !  خودتو نه

 تمام ی  نشانه به که بود کننده  ناراحت آنقدر آخرش حرف

  پوزخند ی نشانه  به لبش ی  گوشه خوردیم فرهان که یحرص

 با و انداخت ساعتش به یعیسر ه نگا حال همان در.  رفت بال 

 : گفت باشد یعاد دکریم یسع که ییصدا

 ! م یبر کن جمع.   شد رمونید - 
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  فرهان الشیخ به دیشا. نداشت را برخورد نی ا انتظار ارغوان 

 تمام بود گرفته میتصم فرهان  اما!  کردیم  یپافشار شتریب

  باتاث یبرا.  بدهد دندیرسیم آن  به دیبا که یقرار  به را حواسش

 !  داشت وقت  هنوز ارغوان یزندگ در گاهشیجا

 !؟ یچ - 

  کوله سمت به  که همانطور فرهان.  بود ارغوان مبهوت یصدا

 :  گفت رفت یم ارغوان ی

 !  باش زود.  شد رید -

 یم یعصبان  یکم نظر به لحنش و بود خورده  گره  شی ابروها 

 . آمد

 :  گفت کلفه ارغوان

 …  خونه برم دیبا من -

  ترف ارغوان سمت به و گرفت شیانگشتها انی م را کوله بند دو 

 فرهان بزرگ یدستها  برابر در دخترک کوچک  ی ولهک. 

 ردیبگ را ارغوان یبازو آنکه از قبل.  آمد یم نظر به هم کوچکتر

 |:  گفت
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  بهش میبر.  واجبه قرار نیا !  هنوز میدار حرف هم با حال  -

 منکرش کل به که حقوقم و حق  واسه یفکر  هی بعد تا  میبرس

 ! بکنم یشد

 امینم ییجا باهات من.  ینشد حرفم متوجه درست کنم فکر - 

 ! 

 خوامینم و شهینم و امینم ی مرحله نیا از کردمیم فکر-

 هر امشب چون یکن مخالفت که نکن فکرشم!   گهید می گذشت

 !یایم من با شده  جور

 شده  که هم  سمجش ی عمه  پسر خاطر به که  دیبگو نتوانست 

 ظرشن به قرار نی ا که چند هر!   برود و کند شی رها ندارد الیخ

.  کند دایپ ادامه بحثشان نیا از  شتریب نخواهد که  بود مهم آنقدر

  شیرو روبه یجور فرهان. کرد مقابلش سد به  ینگاه ارغوان

  به یراه دانستیم خوب هم خودش که بود ده یکش  قد  وارید مثل

  کی نیهم فقط  که زد بینه   خودش به!  ندارد کردن قبول جز

 ! کندیم اش یهمراه بار

 ؟ می بر اکج ره قرا - 
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 !یفهمیم - 

 اده یز یکم هم جا نیهم تا. کرد دراز ارغوان سمت به را دستش 

 اما!   دیایب سمتش به دادیم اجازه  او به دیبا حال . بود کرده  یرو

  نظر به دلخور بود شده  نشانیب که یبحث از هم هنوز ارغوان

  کنارش از  فرهان ی شده  دراز دست به توجه یب.  دیرسیم

 ! زد رونی ب در زا و گذشت

  از تا دیکشیم ق یعم ینفسها.   افتاد راه  به دنبالش هم فرهان 

  سرش در!  نشود خفه بود وجودش در  هنوز که  یخشم حجم آن

 گفتیم راه یب و بد خود به و دیکشیم نشان و خط دخترک یبرا

 !  بماند مآرا اریجان یحرفها طبق  تواندینم که

 جلو یصندل یرو یرگید حرف بدون ارغوان دندیرس نیماش به 

  جا فرهان کنار تینها در و خورده  شکست اش نقشه.  نشست

 ! بود شده  پوچ تلشش تمام! بود گرفته

  خودش و گذاشت عقب یصندل یرو را ارغوان ی کوله فرهان

 . گذشتند خانه مقابل از که دینکش هیثان به.  نشست فرمان پشت

  کیتار  هوا.  بود ابانهایخ به  حواسش تمام یار یهوش  با ارغوان

 نام یابانهایخ دنید با اما.  بود نشسته جانش به ترس و شده 
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  برگشت آرامش حالت به  بدنش و شد تر راحت الش یخ یکم آشنا

.  خوردیم حرص شتریب و شدیم شیحالتها رییتغ  متوجه فرهان. 

  دخترک ی رفته  دست زا اعتماد ذره  ذره  داشت قصد الشیخ به

  چند هر!  زد یم یبزرگتر گند بار هر اما برگرداند وجودش به را

  العمل عکس امیپ مورد در که  دادیم حق  خودش به هم  هنوز که

 !  دهد  نشان یتر یجد

  به را سرش ارغوان.  دندی رس نظرش مورد مقصد به بالخره 

 : گفت بلفاصله فرهان.  گرداند اطراف

 ! شو اده یپ - 

  به شدن اده یپ محض به و برداشت را دخترک ی کوله گرید بار 

 :  شکست را سکوت ارغوان.  داد ستشد

 ! ؟ میبخور شام قراره  -

 ؟  گشنته - 

 : دیبگو  عیسر شد باعث فرهان  سوال 

 ! اصل !  نه...  نه - 

 :  داد تکان سر فرهان 
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 !  می خوریم شام میریم شه  تموم کارمون -

 تیعصبان رد شدیم نگاهش ته هم هنوز اما بود شده  آرامتر 

!   بود شده  مانیپش اش گفته  از ارغوان!  دید را  قبل قهیدق چند

!  کردیم تحمل هم را شام دی با داشت که یکار بر علوه  حال 

 : کرد مقابلش پزشکان ساختمان به یا اشاره  فرهان

 !  طرف نیا از - 

 : دی چرخ سمتش  به عیسر  ارغوان

  چرا؟ نجایا -

 .  تو برو -

 ؟ شده  تیزیچ ؟ بده  حالت -

 ینگران ن یا فرهان.  شد د تن  یننگرا از لحنش لحظه کی 

 دخترک یچشمها به لحظه چند  یبرا و کرد احساس را شیصدا

 !! .؟ دی ایب کش شتریب یکم لحظه نیا شدیم.  ماند ره یخ

 !  ستی ن خودم یبرا -
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  کم نگاهش ینگران از یکم حال . کرد نگاهش پرسشگر  ارغوان 

 یکم بایتقر و گذاشت او کمر  پشت را دستش فرهان .  دبو شده 

 :   داد هلش جلو به

 !  بشه چک قلبت  دیبا.  تو برو -

 : آمد  حرف به فرهان.  نخورد تکان ش ی جا از ارغوان 

 !  می کرد  رید  قهیدق چند النم نیهم بود ۷ ساعت  وقتمون -

 : گفت او از زودتر اما فرهان.  بود مخالفت از  پر ارغوان نگاه 

  اهامب پس شهینم راحت المیخ  خوبه حالت که ندونم  یوقت تا - 

 !   کردم کنترل خودمو یل یخ هم جا نیهم تا نکن مخالفت

 : گفت حرص پر و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 ! ؟ اته شده  کنترل  نیا تازه  -

  به دنبالش فرهان.  رفت ساختمان سمت به یگر ید حرف بدون

 ده ینشن را کلمش ی طعنه.  دیکش یراحت نفس و افتاد راه 

  شکم حال به  یفکر  بعد و دندی رسیم شقلب وضع به اول.  گرفت

  دخترک به را  حقوقش و حق   هم آن از بعد!  کردیم اش گرسنه
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  انداختن رونیب  هوس خودش الیخ به گرید بار  تا دادیم نشان

 !  نزند سرش به اش یزندگ از فرهان

 پر انتظار یها یصندل و بود شلوغ نسبتا.  شدند دکتر مطب وارد

 : گفت و رفت یمنش زیم متس  به فرهان.   دیرسیم نظر به

 . میداشت وقت ۷ ساعت یبرا ،  سلم - 

.  دوخت فرهان  به را نگاهش و آورد بال  را سرش جوان دختر

 :  نشاند لب یرو یلبخند  و کرد یمکث صورتش یرو

 ؟ اسمتون سلم -

  : گفت و انداخت ارغوان به ینگاه مین 

 !  ایآر -

  منشی صورت به را نگاهش ده یکش هم در یابروها  با ارغوان 

!   دیرسیم نظر  به بایز  ششی آرا بدون صورت.  بود دوخته جوان

 : گفت و انداخت دفترش به ینگاه دختر

 .  دیآورد فیتشر ری د ایآر یآقا -

 را مکالمه اراده  یب چرا دینفهم و برداشت جلو به  یقدم ارغوان 

 :  گرفت دست در
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 .  بود کی تراف -

 یصدا گرید بار.  ختاندا  ارغوان سمت  به ینگاه فرهان

 : دیشن  را دخترک

 .  میدی رس رید قهیدق  چند حد در - 

  گرید شیلبها ،  انداخت نگاه  ارغوان صورت  به بار نیا دختر 

 زود یلی خ! کردیم تر یعصبان  را ارغوان نی هم و دی خندینم

 ،  دوخت فرهان به گری د بار و گرفت ارغوان از را نگاهش

 به یخودکار و رگهب.  آورد لب یرو مهین  و نصفه یلبخند

 : گفت  و گرفت  سمتش

 . دیکن پر رو فرم نیا لطفا -

  ارغوان او از  زودتر اما ردیبگ  را برگه تا آمد بال  فرهان دست 

 :  گفت و گرفت را  خودکار و برگه

 ! ممنون - 

 یبرا رفتارها نیا دیفهمینم.   دی پر بال  فرهان ی ابرو لنگه کی 

 . داد یمنش دست به و کرد پر را فرم بلفاصله ارغوان!  ستیچ

 . کنم صداتون تا دینیبش لطفا - 
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  بود هم کنار که یخال یصندل  دو به اشاره  خواسته خدا از فرهان 

 :گفت و کرد

 . می نیبش نجایا ایب -

 ،  کرد خوش جا فرهان کنار کرده  گره  یابروها همان  با ارغوان

 نفرها لب یرو  نشسته لبخند و بود یمنش به هم  هنوز هشنگا

 ،  بود نشده  هم  بد شیبرا  انتظار نیا انگار!   داد دست از ار

  ارغوان سمت به سر. ندیبنش ارغوان کنار  شتری ب توانستیم

 شده  گره  هم  در که ییابروها و یعصبان نگاه  دن ی د با و چرخاند

 دی پر بال  شی وهاابر.  دیرس یمنش  به و گرفت را  نگاهش رد بود

  اوردیب زبان بر  را دیرخچیم ذهنش در که یسوال نکهیا از قبل و

 :  دی شن گوشش کنار  را ارغوان ی زمزمه یصدا

  حالمم رفتم دکتر خودم ؟ دارم اجیاحت دکتر به من گفته یک -

 . خوبه

 داشت یخوب حس کینزد ی فاصله  آن از ارغوان یصدا دنیشن

  که یشرط به بماند منتظر صبح  تا توانستیم فرهان که یآنقدر. 

 !  بزند حرف وار زمزمه شوش گ کنار  مدام ارغوان
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 !   بشه راحت المیخ که خودمه خاطر به.  ستی ن تو یبرا نیا - 

 : کرد زمزمه و انداخت فرهان به ینگاه حرص با ارغوان

  ؟ بدم انجام تو لیم به  یکار دیبا چرا -

 !  ندادم انتخاب حق  بهت چون -

 . ییگو زور که چون .  آره ! آها -

  هم  شیآرا بدون صورتش. ردک  قلب نهیس یرو  را شیدستها 

  فرهان چشم به یگرید کس که یحد به.  بود یداشتن دوست

 یمنش یرو از را اش ره یخ یها نگاه   ارغوان اما.  دیاین

  فرهان به شیکردنها نگاه   یدزدک نیا از اصل .  داشتیبرنم

 امده ین خوشش یمنش زیچ چ یه از کل در!  بود امده ین خوشش

 ! بود 

 یسمت به  را بحث ارغوان کلم ی نهطع به توجه یب فرهان

 : دی کش گرید

  ؟ یکن یکش اسباب ات عمه ی خونه از قراره  یک - 

  ؟ کنم یکش اسباب اونجا از قراره  گفته یک -
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  بدهد اجازه  نداشت امکان مطمئنا.  رفت هم در فرهان یابروها

 !  دارد حضور هم امیپ  که بماند یا هخان در  نیا از شتریب

 ! من -

 ! ؟ یکن دخالت من یزندگ تو کمتر یکن یسع  یخوایمن چرا - 

 نیا انقدر و یکن  عادت تیزندگ تو من وجود به یخواینم چرا -

 ؟ ینپرس  رو مسخره  سوال

 معذب یها نگاه  بالخره  و دی چرخ فرهان سمت   به ارغوان 

 که یحال در.  داشت  بر تهبرگش بخت یمنش یرو از را اش کننده 

 :  داد  جواب بماند زمهزم  حالت به شیصدا کردیم تلش

 یزیچ گهی د که گفتم و زدم بهت حرفمو بار هی کنمیم فکر -

 !   یستین من یزندگ تو گهید توام و شه ینم سابق  مثل

 نگاه  و دیکش سرش به یدست و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

 :  گفت اراده  یب.  ترف  اش ده یتراش ی موها تا  ارغوان

 ؟ یکنیم کوتاه  انقدر موهاتو چرا -

 :  کرد زمزمه و انداخت ارغوان سمت به ینگاه  مین فرهان 

 !  ترم راحت ینجوریا -
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 : کرد زمزمه نشنود فرهان که  یجور ارغوان

 !  خودخواه  -

 :  دوخت دخترک به را نگاهش و  دیشن فرهان اما

 ؟ یدار دوست یچجور تو -

 :  انداخت بال  هشان ارغوان 

  خوش که چقدرم هر یکی حال هر به.  کنهی نم یفرق برام -

 !   ادینم چشم به هم اش چهره  باشه نداشته اخلق یوقت ،  افهیق

 :  گفت و نشاند لب یرو محو یلبخند فرهان

 !   یبود گفته  بهم نویا هم گهید بار هی -

 !  شد زده  حرفم به یدییتا مهر الن پس!  خوبه -

 رخ به گر ید بار را سابقشان ی مکالمه یزهوش یت با فرهان 

 :  دیکش کدختر

  بهم کوتاهمم یموها و نافذه  بلنده،چشمام هام مژه  یبود گفته-

 بگم؟ بازم!  ادیم
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 که ییفهایتعر تمام. داشت خاطر به را شی حرفا  یخوب به ارغوان 

  صورتش یکل  بیترک نظرش  به هم هنوز...  بود کرده  فرهان از

  که ینافذ نگاه  و آورد یم بند  را نفس که یتیجذاب ،  است جذاب

  ری ناپذ نفوذ آدم همان  هم هنوز فرهان که کردیم یادآوری وا به

!   داندینم اش گذشته  و خودش مورد  در زیچ چیه او و است سابق 

 یزندگ یها  ندانسته تمام دانستیم خوب حال   که تفاوت نیا با

 !   شود تمام ضررش به است ممکن فرهان

 : گفت و چرخاند فرهان  صورت سمت  به را نگاهش

  تونهیم کدومش هر که یدار راز هم عالمه هی نایا بر علوه  - 

 !  زه یبر هم به منو یمعمول یزندگ

 کنار که یا لحظه انگار.  شد صاف خط به لیتبد  فرهان یلبها

!  است شده   گرفتار یمنجلب چه در که ردیم ادی از بود ارغوان

  تر یواقع شی برا را زیچ همه  ارغوان زبان  از دنشیشن حال 

 : آمد رفح به  فرهان! کردیم

  ؟ یبدون یخوایم یچ -

 ؟یبگ تویزندگ راز که یدار اعتماد بهم انقدر -
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 ! دارم  اعتماد آره  -

 افتاده  نشانیب  که یاتفاق از بعد نداشت انتظار.  کرد مکث ارغوان 

 گفت یالیخی ب با فرهان!   بزند  اعتمادش از حرف راحت آنقدر بود

 : 

 ؟  باشم نداشته اعتماد بهت یداشت انتظار -

 ! کنه اعتماد شی خون دشمن به یکس دمیند حال  تا - 

 شیب یکم شیلبها.  افتاد خنده  به حرفش نیا  با فرهان بار نیا

  داد جواب حال  همان در!   نشود قهقهه  به لیتبد کرد یسع و آمد

: 

 !   ادیب ات  قواره  و قد به بگو یزیچ هی ؟ تو ؟  یخون دشمن - 

 در ای ؟ ام بچه یکنیم رکف ؟ نه یریگینم یجد منو هنوزم تو -

 !؟ ستم ین وال  حضرت با کردن یدشمن ی اندازه  و حد

  به شتریب  را دهانش و لیما ارغوان سمت به را خودش یکم 

 : کرد کینزد دخترک گوش



 

2230 
 

 مهرسا .  مسلخ

  که یشد بزرگ نظرم از انقدر.  یا بچه کنمینم فکر مطمئنا - 

 ! ادینم بهت نه ؟ یدشمن یول!   دارم موردت در یا گهید یفکرا

 !  یستین دشمن من با حداقل

  دیکش کنار یکم  را  خودش که یجور!  گرفت تمیر  ارغوان قلب 

 !  نفهمد قرارش  یب قلب از یزیچ فرهان تا

 ! ؟  یدار من مورد در یفکر چه تو -

 : انداخت خط  ارغوان اعصاب یرو یمنش یصدا  لحظه همان

 !   داخل دییبفرما ایآر یقاآ - 

 :کرد زمزمه  گرید بار شود بلند جا از نکهیا از قبل فرهان

 !   وقتش به بمونه -

  شد  بلند هم ارغوان.  رفت دکتر  اتاق در سمت به و شد بلند جا از

 گفت و کرد مکث یمنش زیم کنار یا لحظه.  افتاد راه  دنبالش و

 : 

 !   دی دیند درست که گاران گانهی ارغوان بودم نوشته فرم یتو -
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  نماند شتریب هم ارغوان و کرد نازک  شیبرا یچشم پشت یمنش

 همان در و چرخاند را در ریدستگ فرهان. بشنود او از یجواب که

 : گفت حال

 ؟ یدار کارشیچ - 

 !  هیشخص ی مسئله به - 

 خارج او درک از بود چه هر.  فرستاد رونیب را  نفسش فرهان 

 !  بود

 یمسن زن.  بستند  سرشان پشت را در و شدند  اقات وارد دو هر

 ی نهیمعا از بعد.  بود کرده  خوش جا دیسف روپوش اب زیم پشت

 : گفت یکل

  ؟ کجاست مشکل خب -

 :  داد  جواب ارغوان

  هستم پزشک  نظر تحت که سالهاست.  دارم یقلب مشکل من -

 شهیهم داشت  یقلب یماریب اونم که دوقلوم برادر فوت خاطر به. 

 یور
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  کنترل تحت رو میماریب دارو با.  بود یخاص وسواس  میسلمت

 .. داشتم

 و شده  منقبض فک.  شد ده ی کش فرهان صورت تا نگاهش

 نشان را اش یناراحت و وجدان عذاب یخوب به همش در یابروها

 :  داد ادامه را حرفش فرهان.  دادیم

 !   شهیم  بد حالش بعد به اون از.  اومد شی پ یا حادثه به -

 : چرخاند ارغوان سمت به  را سرش دکتر

 .  بده  حی توض برام کمی ؟ هیچ علئمت - 

 منقبض بدنم عضلت ،  آوردم کم نفس که کنم یم احساس -

  اطرافم و دور  کنمیم احساس ،  ره یم بال  قلبم ضربان ،  شهیم

  عرق ،  زنمیم پا  و دست هوا یب  یجا به تو دارم و مطلقه سکوت

 ..  لرزمیم هم یگاه و کنمیم

 ابلشمق  کاغذ یرو.  دادیم گوش  شیحرفها به دقت با دکتر

 : گفت و کرد  ادداشتی یزیچ

 یروح یناراحت بار که یا کننده   ناراحت اتفاق برات اواخر نیا - 

 ؟ افتاده  باشه داشته
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  اتاق جو.  رفت نشانه فرهان سمت به گرید  بار ارغوان نگاه  

  رونیب آنجا از  دادیم حیترج فرهان که یآنقدر.  بود شده  نیسنگ

 گرفت میتصم و نشست شی جا سر ارغوان خاطر  به اما.  بزند

 :  کند فیتعر خودش

 … من و  ترسهیم آب از -

  آب به را  او که کند اعتراف فرهان نداشت دوست ارغوان 

  را زیچ همه  دارد الیخ که بود مشخص نطوریا  لحنش از انداخته

 :  گفت و دی پر حرفش نیب  بلفاصله! د یبگو

 که یجور هی. آب تو افتادم یاتفاق و ایدر لب  میبود رفته -

  ییجورا هی.  کرد تمیاذ کمی.  ببرم ادی از رو صحنه اون تونمینم

 !  دارم ایفوب ق یعم  یآبها به نسبت

  در و دیپرس سوال ارغوان علئم از هم باز و تکان  یسر دکتر 

 : گفت تینها

 یناراحت به هیشب دیشا یگیم من یبرا یدار که یعلئم نیبب -

  ییداروها همون با.  مکرد چک رو قلبت من اما باشه یقلب یها
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  واقع در و یکن کنترلش همچنان یتونیم ی خوریم الن که

 . ستین قلبت از یمشکل

 :  دیپرس بلفاصله فرهان

 ؟  هیچ یبرا حالتش نیا پس - 

 یعصب حملت ریگ در احتمال  داشته آب از که یترس طبق  - 

 ننیبب دیبا.   ره یبگ کمک متخصص دکتر و مشاور از دیبا.  شده 

  دیتشد باعث یزیچ چه و ره یگی م صورت حملت نیا ییاتوق چه

  دکتر به زود یلیخ که نهیا بهتون ام هیتوص.   شهیم بدش حال

  کنترل دینتونست یوقت تا نکهیا ضمن.  دیکن مراجعه مخصوص

 یکس حتما.  دینمون  ییجا تنها دی کن دایپ براش یدرمان راه  و دیکن

 چند.  کنه کمک نوبهت ازین صورت در بتونه که باشه تون کنار

  ؟ یشد ینجور یا حال  تا بار

 یا لحظه هر.  دی چرخ ارغوان سمت  به هم فرهان پرسشگر نگاه 

!   شدیم تر نگران و نگران دکتر یحرفها دنیشن با گذشتیم که

  شی دردها  از فرهان مقابل ن ی ا از شتریب نداشت الیخ ارغوان

 : کرد زمزمه یلب ریز.  دیبگو
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 !  نبوده  ادیز - 

.  گرفت فاکتور  کل به را اش روزانه بد حال و شبها  سکابو 

   بدهد آزار را فرهان نیا از شتریب نداشت یلیدل

!  کندیم فکر او دنیند  آزار به چرا دانستینم یحت هم خودش 

  صورت به را نامطمئنش نگاه  بود نشده  راحت الشیخ فرهان

  دچن از بعد و گرفت او از نگاه  دخترک  که ییجا  تا دوخت نارغوا

  اتاق از هم با دو هر داد گوش دکتر یصحبتها  به که یا قهیدق

 زدند  رونیب

 کرد پرداخت را تیز یو پول فرهان ،  ارغوان ی خواسته  خلف بر

 بیغر و بی عج یلبخندها متوجه که بود ارغوانش فکر آنقدر و

  حبس نفس ارغوان و زدند رونیب مطب از هم  با!  نشد یمنش

 حملت نیا بود ده یفهم مه  خودش. کرد رها را اش شده 

 !  باشد داشته قلبش به  یربط تواندینم

 ؟ یداشت ها حمله نیا از بازم -

  حالش و بود  هم در شی ابروها.  دی چرخ فرهان سمت   به ارغوان 

 . نبود راه  به رو ادیز
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 !  گفتم یچ دکتر  به که یدیشن -

 بگو بهم راستشو!  ندارم یداد لش یتحو که ییدروغا به یکار - 

 ! 

  شهیم نگرانم مامانم شده  رید یلیخ ؟ خونه یبرسون منو شهیم -

. 

 یانگشتها ری اس شیبازو که برود نیماش سمت  به خواست

 :  شد فرهان

 !   بده  جوابمو -

 !  گفتم رو یچ همه -

  ؟ یگینم که یکنی م ویچ مراعات -

 :زد  پوزخند ارغوان

 کنم؟  ویک مراعات اصل  ؟  کنم مراعات دیبا چرا ؟ اعاتمر -

  بدونم دیبا من ،  نکن یباز لم یف  واسم!  بگو هست  یچ هر - 

 ! شده  چت
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 کننده  ناراحت اتفاقات از حرف نداشت دوست.  کرد  مکث ارغوان

 ! بود خسته زیچ همه از که لحظه آن نه حداقل.  بزند

 ! یزد راه  ونا به خودتو  فقط!  یدونیم النشم نیهم تو -

 سمت به  و دی کش رونیب  فرهان انگشتان ن یب از را شیبازو

 را  نفسش و دی کش سرش به یدست  فرهان.  برداشت قدم نیماش

  روشن را نیماش شدن سوار محض به.  فرستاد  رونیب حرص پر

 : آمد حرف به ارغوان. کرد

  منو زودتر  و کن انتخاب رو  میمستق ریمس هی  خواهشا فقط -

 !   هخون برسون

 !  شام اول -

 : گفت کافه ارغوان 

 !   خونه - 

  اش کلفه لحن. کرد اش ده یپر رنگ صورت  به ینگاه نفرها

  را خودش  کار او ی خواسته به توجه یب بار نیا دادینم اجازه 

 : آمد حرف به طاقت یب رفتند که یکم!   دهد انجام

  ؟ نه نبود بار نیاول یبرا...  ها حمله نیا - 
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 :  داد  ادامه خودش.  دی شن را ارغوان ق ی عم نفس یصدا

 . یحساب  درست دکتر  هی شی پ میبر التنبد امیم فردا -

  ؟ یکن تمومش  شهیم - 

 !  گفتم  که نیهم!  نه -

 !   ششیپ برم و کنم دایپ دکتر تونمیم خودم -

 خر کل  و ینگ من به یچی ه بعدش که یبر  خودت بذارم -

 ! ؟ یکن فرضم

  بزند کننده  دیناام یحرفها بخواهد  هم باز ارغوان آنکه از قبل

 : گفت  فرهان

 !  باهات  ندارم یشوخ مورد نیا تو صل ا - 

 از منو ذهنت تو یخوایم طور هر ،  کن فکر یخوایم جور هر 

!  امینم کنار  باهات اصل  مورد  نیا تو.  رونی ب بنداز تیزندگ

 !   باشم دیبا منم دکتر میریم

  ؟ بده  وقت هتب فردا  نیهم که هیخوب  دکتر کدوم -

 ! کنمیم حلش ؟ فقط نهیهم مشکلت -
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.  فرستاد رونی ب را نفسش و دوخت پنجره  به را  نگاهش نارغوا 

  ی خانه به!  اش هیثان هر ترس از ،  گفتیم شی کابوسها از دیبا

 با و انداخت ساختمان به  ینگاه فرهان.  دندیرس چهریپر

 : گفت بودند خورده  ساله صد گره   که ییابروها

 !کنم یم خونه واسه  هم یفکر هی - 

  نجایا فعل  هم اونا.  باشن نوادمخا که کنمیم یزندگ  ییجا من -

 …  پس!   کردن انتخاب رو

 !  یباش  پسره  نیا کنار خوادینم دلم - 

  خوشت من انیاطراف ی همه از تو ستین قرار!  عممه پسر -

 !   ادیب

 ینینش عقب  بود دواریام و رفت ارغوان به یا غره  چشم فرهان

 : کرد یپافشار حرفش یرو  ارغوان اما.  کند

 نظر به یخوب آدم چهریپر عمه  هم و هیخوب پسر مایپ هم -

  عوض بهشون نسبت تمیذهن یحساب هم جا ن یهم تا.  رسهیم

 … حال   و کردن کمکمون یلیخ بابا یها  یبده سر.  شده 

 :  دی پر کلمش انیم فرهان
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 ! ؟ تبابا یا یبده یگفت!  قهیدق  هی کن صبر -

 ،  بدم بابارو یا یبده بتونم و رمیبگ حقوقمو نکهیا از قبل.  آره  -

 .  بود کرده  پرداخت رو  یبده تمام عمه

 .  رفت هم در فرهان یابروها 

 ؟ کرده  پرداخت رو یبده که ؟ گفته بهتون نویا خودش -

 یبده انقدر.  بود شده  متعجب جوابها و سوال نی ا از ارغوان 

  ؟ بود مهم فرهان یبرا پدرش

 ؟ هیچ واسه سوال  نیا -

 ؟ نجایا دیکرد  یکش سبابا دیاومد نی هم خاطر به - 

 نیهم و رفتیم هم  در قبل از شتریب لحظه هر فرهان یابروها 

 .  کردیم تر متعجب  را ارغوان

 ؟ بابام یها  یبده ای ام عمه ی خونه ای امهیپ مشکلت تو -

  کشونده  اروشم  حرفش خاطر  به که هیآدم اون با مشکلم من -

 !   نجایا

 !؟ یچ یعنی -
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  پرداخت  رو یبده که گفته بهت امیپ.  بده   سوالمو جواب - 

  ؟ کردن

 ! قتهیحق که نهیا موضوع ؟ گفته یک  داره  یفرق چه -

 : گفت و زد  یپوزخند فرهان

  باشه وسط گهید یکی یپا اگه ؟ یچ باشه نداده  ات عمه اگه - 

 ؟ رونیب یزنیم خونه نیا از ؟ یچ

 آدم هی حق  در رو لطف ن یا نشناخته و ده ی ند تونهیم یک - 

 کنه؟  بهیغر

 یچ باشه داده  گهید یکی رو ی بده اگه!  بده  منو سوال جواب -

 ؟

 یزیچ به توانستینم.  بود شده  محکم هم یرو  ارغوان یلبها

 لب تینها در!   دیفهمینم درست را فرهان منظور یحت.  کند فکر

 :  گفت رده ک گره  یابروها با و کرد باز

  و دروغگو انقدر ؟ نییآدما جور چه ما یل یفام یکنیم فکر تو -

  ؟ بدن مونیباز که پستن

 ؟  نه ای رونیب یزنیم خونه اون از -
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 !یگینم من به که یدونیم یزیچ هی تو - 

  سوت مغزت کنم باز دهن اگه که دونمیم زایچ یلیخ من - 

 ! کشهیم

 :  داد دامها فرهان. دیبگو یزیچ  نتوانست ارغوان

 بهم توام عوض در ،  کنمیم روشن برات رو یبده نیا انیجر من

 -!   یدیم یقول به

 !  گفتم بهت که نهیهم یچ همه!   نداره  یانیجر -

 : گفت و انداخت ساختمان به یگرید  نگاه  مین فرهان 

 !  یدیم یقول هی بهم تو یول!  شهیم مشخص یچ همه -

 ! بگو نال  ؟ یگینم من به که یدونیم یچ - 

 !   مهمه واسم قول اون فقط!  وقتش به.  گمیم - 

  ؟ یقول چه -

  حرفم به یحساب درست ،  یمونینم خونه نیا تو هم هیثان کی -

 !  بگم من که یریم ییجا و یدیم گوش

 ! مطمئنم من.  داده  یپر  عمه رو یبده -
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 نیا تمام که کند باور توانستینم اما.  نبود مطمئن که البته 

 : آمد حرف به فرهان!  اند خورده  ودستر مدت

  گوش حرفام به و ینشست نجایا هنوز چرا یمئنمط انقدر اگه - 

 ؟ یدیم

 :  گفت فرهان و کرد  مکث ارغوان

 دلتم.  ی ندار اعتماد بهشون هم اونقدرا!  یستین مطمئن -

 بهت!  کنم کمکت خوامیم منم.  یباش خونه نیا تو  خوادینم

 که یکنیم ثابت  من به توام عوض  در کنمیم ثابت رو یچ همه

 !   بگم من که یریم ییجا و یبندیپا داده  که یقول به

 که یزیچ اگه یول!  برم یگیم تو که ییجا ستمین حاضر -

 خونه نیا تو  لحظه هی شمینم حاضر خودمم باشه درست یگیم

 !  بمونم

 : داد تکان سر فرهان 

 !  یشیم عاقل یدار تازه  -

 !   داده  رو یبده یک!  بهم بگو -

 .نکن عجله -
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  ذهنش از یا گوشه شهیمه.  بود کنجکاو و تاب یب ارغوان 

.  بود مشکوک ده یرس راه  از تازه  ی عمه نیا به نسبت

 با تشیمیصم  که چند هر.  کند قبول را تشین حسن  توانستینم

  هم چهری پر مورد در بود شده  باعث اش دوستانه رفتار و امیپ

 افکار همان دوباره  حرفها نیا دنیشن با حال  اما کند نظر دی تجد

 !  بودند آورده  هجوم ذهنش  به مسموم

 !؟ یگینم بهم الن چرا یمطمئن یچ همه مورد در  انقدر اگه -

  اگه داره  خنده  کمی یدار من  به حاضر حال در  که یاعتماد با -

 باش داشته صبر پس!  بگم یز یچ هی هوا رو بخوام  مدرک بدون

 . کنم ثابت بهت یسابح درست رو یچ همه تا

 که ینیا  فکر تو اگه!  داینم  خوشم شدن زی سورپرا  از من - 

 … و یکن رمیغافلگ

 :  دی پر حرفش نیب فرهان 

!  یبش آماده  اتفاقا تمام یبرا  تو  که مونهینم منتظر یزندگ -

 . یکن استفاده  خودت نفع به تا یموقع نیا از یبتون که کن عادت
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 مهین و نصفه یحرفها همان از  قدرآن.  بود کرده  سکوت ارغوان 

  بخورد تکان ش ی جا از توانستی نم که دبو کرده  وحشت  فرهان ی

 : گفت گر ید بار فرهان! 

  به رسهیم نوبت بعد و میکنیم دکتر ی واسه یفکر هی اول  

 -!  یبده ی هیقض

 !؟ یدار نگه منتظر منو روز چند  تا یخوایم -

 ییکذا ی خونه  نی ا از خوادی م دلم تو از شتریب من کن باور -

 تونمیم اون از بعد.  تره  مهم تیسلمت برام فعل  اما رونیب یایب

 !  چونمیبپ رو دروغگوت  ی عمه پسر نیا گوش

  عمه به ربط هست یچ هر.  نداره  دست انیجر  نیا تو امیپ -

 !  داره 

 : گفت و زد  یپوزخند فرهان

 شاز یچی ه پسرش و بده  انجام یکار مادر که یکنیم باور -

 کننیم دارن یکار هر و گفتن هم با هست یدروغ  هر ؟ ندونه

 !   بوده  جفتشون با مشیصمت
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 یبده ی هی قض کجا از اصل !  یمشکوک یادیز یچ همه به تو

 -؟ یدونیم رو

 نیهم.  کردیم نگاه  فرهان به دقت با و کرده  ز یر  را شیچشمها

  سرش به که  یفکر از شیچشمها دیدزد او از نگاه  فرهان که

 : شد گرد بود زده 

 ؟ آره ...  یداد رو  یبده تو...  تو که نکنه...  نکنه -

 :  گفت ممکن حالت نیتر خونسرد با فرهان 

  خونه به رفتن و دادن گاز واسه کنهیم درد سرم الن من نیبب -

 و یبگ بلند یصدا با رو اتتیحدس و نجایا ین یبش یتونیم!  باغ

 ای.  هست  نفعمم به اتفاقا که  یطرف اون کنم کج اراهمو منم

 تا یبمون منتظر و یش اده یپ الن نیهم دمیم فرصت بهت نکهیا

 اول راه   که نهیا  حمیترج البته.  کنم ثابت برات  رو یچ همه

 !  یکن انتخاب

 ی ره یدستگ  به را دستش و دی کش عقب را خودش یکم ارغوان

 راه  نیدوم گرفته می تصم دادیم نشان که یحال در . کرد قلب در

 : گفت کند تخابان را
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 !   باشه انیجر نیا یتو ،  تو   از یرد هی اگه حالت به یوا - 

  جلو را خودش یکم که یحال در و کرد نگاهش ره یخ فرهان

 :  گفت دیکشیم

 به التیخ و یداد رو پسره  نی ا به نمیبب اگه حالت به یوا -

  نویا!  ره یبگ ازم رو منه مال که یزیچ تونهیم که زده  سرش

 !  ره یبگ ازم تورو تونهینم یکس و یمن مال تو  هک باشه ادتی

!   کنهیم تر وحشتناک تورو یحت  حرفات نیهم!   یرسناکت تو -

 یبش من انتخاب که یکن یکار  کن یسع!  یست ین من مال تو

 نه

 ! کنم  انتخابت بشم  مجبور نکهیا

  گذاشت سر پشت را فرهان حرص پر نگاه  و کرد باز را نیماش در

 :  گفت ببندد را نیماش در نکهیا از قبل .  شد اده یپ و

 . باشه  کننده  نعقا یبحسا لتیدل بهتره  - 

 .  باش منتظرم فردا -

 حرف بدون.  بست را در و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

.   بود شده   ریدرگ ذهنش.  برداشت  قدم خانه  سمت به یگرید
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 گذشت اطیح  از.  کند فکر یگرید زیچ به توانستینم که یآنقدر

  هب خانه گرم یهوا و کرد باز را آن.  رفت یورود در سمت به و

 با و زد رون یب آشپزخانه از آرزو لحظه همان. خورد تشصور

 : آورد لب یرو  لبخند دنشید

 . ینباش خسته.  سلم -

 :  داد تکان  سر ارغوان 

 ؟ ومده ین بابا.  یمرس.  سلم -

 

 کمی ایب.  زننیم حرف ات عمه با.  نشسته سالن تو چرا -

 .  نیبش شمونیپ

 . امیم کنم  عوض لباسامو -

 وارد و رفت بال  ها پله از ارغوان .  رفت سالن سمت به آرزو 

  اتاق در لحظه همان.  شد رفتیم اتاقش سمت  به که ییراهرو

 :  گفت  ارغوان دنید  با و شد باز امیپ

 ! دنبالت امیب  خواستمیم گهید.  امشب یکرد رید چقدر!  سلم -
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 که کردیم باور دیبا.  افتاد امیپ  صورت به ارغوان طمئننام نگاه  

  ختهیر هم به  را  ذهنش فرهان یحرفها! ؟ دروغگوست مه او

 .  بود

 من...  خونه اومدم راحت یتاکس با...  داشتم کار کمی.  سلم - 

 .  کنم عوض لباسامو برم

 ؟یریگیم یتاکس کجا از -

 ؟ یچ -

  برات لکسوس که یریگیم یتاکس کجا از نمیبب خوامیم - 

 !   فرستنیم

 : داد ادامه امیپ .برد ماتش ی ا لحظه ارغوان

 اون که هیپسر همون نیا!  دمتونید اتاقم ی پنجره  از یاتفاق -

 ...  ابونیخ تو روز

 :دی پر حرفش نی ب ارغوان

  تا بودم یک  با ینیبب و برسم من یبود منتظر  ای ده ید یاتفاق -

 !  ؟ شب وقت نیا
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 که یا زمزمه با.  نداشت را تند برخورد نیا انتظار.  خورد جا امیپ

 : گفت دادیم نشان را اش یعلن  ینینش عقب

 فقط من ؟ کردم ناراحتت...  کنم یفضول ندارم قصد اصل  من - 

 ...  که بود کرده  بد انقدر رو حالت روز اون آدم نیا.  شدم نگرانت

 و ترف روز دو با!  یدونینم من یخصوص یزندگ از یزیچ تو -

 !   دیفهم همه مورد در رو یچ همه شهی نم هم آمد

 !   نداشتم رو کردنت ناراحت قصد.  ئهتو با حق -

 امیپ به فرهان حرف خاطر به.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

.  بود نزده  یبد حرف هم آنقدرها دیشا.  بود شده  اعتماد یب هم

 !   بدهد نشان یالعمل عکس نیا از بهتر نتوانست ارغوان اما

 .  کنم عوض لباسامو رمیم -

  وارد ارغوان.  افتاد راه  به ها پله سمت هب و داد تکان یسر امیپ

 و فرستاد رونی ب را نفسش.  بست سرش پشت را  در و شد اتاقش

. زد کنار یکم  را شیها یچتر.  دیکش صورتش  به یدست کلفه

  هب چهریپر اگر!  نه ای کند اعتماد فرهان حرف به  دیبا دانستینم

  !؟ بود  یکس چه مرموز ر یخ نیا پس بود نکرده  کمک آنها
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 و چهریپر.  رفت نییپا ها پله از و کرد عوض را شیهالباس

 .  زدندیم حرف کار از و نشسته هم یرو به رو منوچهر

.  شدند مشغول گرید بار و دادند جواب را ارغوان یلب ریز سلم

 که آمد یم  کرپ نظر به هم امیپ و بود ونیز ی تلو به آرزو نگاه 

 شی جا رس  را او یحساب شی حرفها با دانستیم خوب ارغوان

  گناهکار  هنوز.  داشت وجدان عذاب حس چرا دروغ. نشانده 

 کرده  صادر شی برا حکم زودتر  ارغوان و بود نشده  اثبات بودنش

  در دلش از و  نرود جلو تا کرد کنترل  را خودش وجود  نیا با.  بود

 منوچهر. شد جلب اش عمه و پدر ی مکالمه به حواسش!  اوردین

 : گفت یناراحت با

 !   شهیم ورشکست  کارخونه بره  شی پ ینجوریا - 

 : گفت نداشت را یشگیهم  تیرضا صورتش  انگار که چهریپر

 راه  به رو اوضاع تا میکن ق یتزر پول کارخونه به زود یلیخ دیبا -

 . بشه

 . گرفت رو جلوش شدی م نایا از زودتر -
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 دارم سالها ؟ یشناس یم رو کارخونه اون من از تربه  یکنیم فکر -

 به اوضاع و مملکت یاقتصاد وضع نیا با.  کنمیم لشت براش

 !  م یموند پا سر  همه از شتری ب یلیخ ها کارخونه ی ختهیر هم

  ؟ م یکن ق یتزر کارخونه به و می اریب پول قراره  کجا از -

 :  کرد  زمزمه و دوخت ونی زیتلو  به را  نگاهش چهریپر

 !  شهیم درست.  دارم  ییفکرا به -

.  بود ونیزی تلو به نگاهشان یهمگ ل حا و کرد سکوت منوچهر

  کردن سرپا یبرا  یپول چهریپر اگر که کردیم فکر نیا به ارغوان

 یبده یبرا پول همه آن دفعه ک ی  توانسته چطور ندارد کارخونه

 زیناچ او یبرا  پدرش یها یبده که چند هر ؟ بدهد  پدرش یها

 به ار او که یز یچ.  نبود درست وسط نیا یزیچ  هم باز اما دیایب

 !  ؟ است کرده  آنها به را  لطف ن یا یکس چه که انداخت یم کرف

 به را ها نگاه  یا لحظه یبرا و شد بلند لشی موبا زنگ یصدا

 ها نگاه  تمام لش یموبا برداشتن محض به اما.  د یکش خود سمت

  هم هنوز که امیپ جز به.  رفت  نشانه ونی زیتلو سمت  به گرید بار

 .  بود ارغوان به نگاهش
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.  کرد باز را بود بسته  نقش لشیموبا ی صفحه یرو که یامغیپ

 لنگه کی.  بود فرستاده   اتاق کی از یعکس شی برا فرهان

 : بود نوشته عکس ریز بلفاصله.  رفت بال  آن دنید با شی ابرو

  یدار ستشدو ؟ خوبه تیدائم اقامت یبرا اتاق  نیا نظرت به - 

 ؟ بکشه بهش یدست هی و ادیب مخصوصم طراح بگم ای

 . دی کش هم در ابرو غوانار 

 ؟  هست  کجا اتاق نیا -

 غامیپ هم  بعد و دید را صفحه یبال  پیتا حال در علمت 

 : را فرهان

 از کنمیم فکر.  داره  فاصله خودم اتاق با اتاق به!  من ی خونه -

 !  آله  ده یا نظر همه

 من؟ ای ؟ تو ؟ یک  یابر آل ده یا -

 چند د ی با که مکن فکر تو  ی خواسته به خواستم یم اگه - 

 !  شدمیم  دور  ازت لومتریک
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 قراره  من نه!  یداد رو اولت سوال  جواب خودت که خوبه -

  قدم گهید بار  هی مخصوصت  طراح قراره  نه و کنم  یزندگ اونجا

 ! بذاره  خونه اون به

 یایب که کنمیم دایپ رو راهش بالخره .  نباش مطمئن ادیز -

 !   نجایا

 !  ریبخ شب!  ینیبب خواب به نکهیا مگه -

 !   ریبخ شب!  مینیبیم...  هوووم - 

  یناسازگار یبنا قلبش دی بگو دروغ خودش به توانستینم 

  همان به لی تبد ارغوان ای شده  یگرید آدم فرهان.  بود برداشته

 ؟  بود شده  سابق  یاحساسات و ال یخ خوش دختر

********************* 

  لشیوسا نی ب زا را اش یسرخاب یدستکشها. زد رونیب خانه از

  به را آنها شده   که هم شیانگشتها نزدن خی خاطر به و کرده  دایپ

  یپا تا سر که اهیس ی مرده  رنگ همه آن نیب.  بود کرده  دست

  را اش گذشته ،  یسرخاب یدستکشها ،  بود گرفته را شیلباسها
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 آن از فرسنگها امروز و بود قبل  که یزیچ. آورد یم ادشی به

 .   بود گرفته فاصله

 راه  به یاصل ابانیخ سمت و  دیکش بال  شانه یرو را اش کوله

 یحرفها.  بود نکرده  شی رها  قبل شب از التیخ و فکر.  افتاد

  از چهریپر و ام یپ صورت لحظه کی و دیچرخیم سرش در فرهان

  لشیفام به توانستیم الشیخ به.  شدی نم دور شی چشمها مقابل

 خورده  سوگل به ادشاعتم از  که یا ضربه از بعد.  کند اعتماد

 با اما کند اعتماد یکس به گرید تواندینم کردیم احساس بود

  او با آنقدر.  بود شده  باز اش یزندگ به امیپ ی پا زمان گذشت

 او به یگرید  جور توانستینم حال  که کرده  تی میصم احساس

 ی مانده  ته همان با و فرستاد رونیب را نفسش!  کند نگاه 

 اما!  کند تبرعه یبد فکر هر از را او کردیم  یسع اعتمادش

 یآدمها شناخت از!  دیرسیم نظر  به درمانده  که بود نیا قتیحق

 و بشناسد  درست را آنها توانستینم!  بود شده  عاجز اطرافش

 رییتغ لحظه هر که انگار.  کردیم اش سرخورده  قایعم نیهم

  مه  دیشا ای گرفتندیم فاصله شانی واقع خود از که انگار ،  کردندیم
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  یکس به گرید  بود بهتر دیشا.  نبودند دادندیم نشان که یزیچ آن

 . نکند اعتماد

  را دهانش و ینیب یجلو تا  دیکش بالتر یکم را گردنش شال

  و ریگ نیهم  در.  سوزاندیم را  صورتش هوا یسرما سوز.  ردیبگ

 بود ستاده یا یاصل ابانیخ سر  درست که ینیاشم بوق یصدا دار

 طاقت یب را  نفسش و آورد بال  را نگاهش .کرد  لبج را توجهش

 نیماش سمت به  آرام آرام و شد سست شیقدمها.  فرستاد رونیب

  توانستیم فرهان فقط نداشت یگرید راه .  افتاد راه  به فرهان

 . کند فاش را چهریپر ییکذا راز

  را اضطرابش تمام نیماش یگرما. شد سوار و کرد باز را جلو در 

 :  گفت و کرد رها را دنشگر  شال . برد نیب از

 !  سلم -

 یحال در داد تکان سر و انداخت دخترک به یق یدق نگاه  فرهان

 باز لب نترساند را او و نرود هم در شی ابروها کردیم یسع که

 : کرد

 !؟ مرده  یکس - 
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 همان  دلش.  بود شده  خسته  دخترک یمشک یلباسها از 

  باعث نگشر  تنوع فکر که خواستیم را یکمان نیرنگ یرنگها

 خودش اصل به دیبا و رنگارنگ همانقدر! ردی بگ سردرد شدیم

  خوش دل اش یسرخاب یها دستکش  به توانستیم.  گشتیبرم

 ! دادینم اجازه  اش یمشک پا تا سر پیت اما کند

 :  انداخت فرهان  صورت به مبهم ینگاه ارغوان 

 ! ؟ یچ -

 یالباسه  هب یا اشاره  و آورد  در حرکت به  را نیماش فرهان

 : کرد ارغوان

 !   لباسات -

 :   داد جواب و  انداخت خودش به  ینگاه ارغوان

  ؟ یدار لباسام با یمشکل -

 !  ادینم خوشم رنگشون از -

 ؟ ادی ب خوشت دیبا - 

 که یتلش خلف بر و انداخت سمتش به ینگاه  مین فرهان 

 :  دیکش هم در ابرو بار نیا کردیم
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 ! کنمیم  درستش نمیا -

 تا داشت راه  یلیخ هنوز.  فرستاد رونیب کلفه را  نفسش انارغو

 نه.  کند  درست را سرش  پشت ی شده  خراب یپلها بتواند

 !  را سابقش احساسات نه و داشت را  دخترک اعتماد

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا صبح وقت نیا -

 !   دکتر میریم -

  باهات یکرد  اراده  که یساعت  هر تونمینم.  دارم کار من - 

 ! امیب ییجا

 : گفت رفتن کلنجار و بحث یجا به فرهان

 ؟  کشهیم طول کارت چقدر - 

 به مکث یکم  از بعد.  دیایب کوتاه  فرهان نداشت انتظار ارغوان 

 : آمد حرف

 ... دونمینم -

 . یدار وقت ۱۱ ساعت -

 : آمد راه  او با یکم و تگذاش  کنار را یلجباز  هم ارغوان 
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 . کنم  فیرد کارمو ساعته  کی تونمیم -

 !  خوبه -

  ارغوان.  رفتند شهل  ی خانه  سمت به یگر ید حرف بدون

 مین و ساعت کی از بعد و  داد یمحمد به را لزم حاتیتوض

 جا فرهان کنار و زد رونیب  خانه از دادن حیتوض  و زدن حرف

 دکتر مطب سمت  به نفرها.  داشتند وقت یکم  هنوز.  گرفت

  به توجه یب.  داشت گهن یحوال همان یرستوران کنار و راند

  که بود بی عج و کرد صبحانه خوردن قصد ارغوان  اعتراضات

 که یبار ن یآخر آورد ینم اد ی به.  بود شده  دوبرابر  شیاشتها

 به یلیم ارغوان او خلف بر!  بود یک ،  خورده   غذا لذت با آنقدر

 مانده  یباق نخورده  دست اش صبحانه اببشق.  نداشت خوردن

  ارغوان!   آمد فرود فرهان شکم به تمامش تینها در که بود

  شی صدا که کردیم نگاهش فرهان  وار وانهید یاشتها از متعجب

 :  دیشن را

 ؟ یساکت چرا -

 :  گفت  و کرد قلب  نهیس یرو را شیدستها ارغوان 
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 ! یشیم ریس یک نمیبب منتظرم -

 یکم.  گذاشت زیم یرو را آرنجش و زد عقب را  بشقاب فرهان 

 : دیکش جلو را خودش

 ! وقت چیه ،  یکنارم تو یوقت تا - 

 یگرسنگ تیسالگ چند و ۳۰ تمام کنم فکر ریتفاس نیا با پس - 

 !   یدیکش

 . بود خونسرد اما فرهان.  بود خورده  گره   هم در  ارغوان یابروها

  و نشاند لب ی گوشه یشخندین!  یگرید زمان هر از شتریب

 .  داد یصندل به را اش هیتک

 ! بوده  هم ینجوریهم ینگ یبگ -

 . کرد عوض را صحبت ریمس و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان 

 !  بشنوم حرفاتو که منتظرم من - 

  ؟ ییحرفا چه -

 !   چهریپر عمه -

 !   وقتش به اونم -
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  ؟ یبزن حرف که کنم اصرار بهت مدام ادیم خوشت -

 !  یکن صبر دیبا فعل  هک گفتم -

 : گفت  حرص پر ارغوان

  آورده  در خودت از رو اناتیجر نیا ی همه که نهیا زا  ترسم -

 !  یباش

  ؟ گفتم دروغ بهت حال  تا -

 ینم ادی به وقت چیه یحت ،  بود نگفته دروغ.  کرد  مکث ارغوان

  وجود نیا  با!  ستیخوب و موجه آدم  که باشد  کرده   تظاهر آورد

 :  دیچرخ گزنده  و تلخ زبانش

  بگم تونمیم یحت!  یفتنگ دروغ بهم وقت چیه!  یگیم راست -

 !   یکرد عمل  صادقانه هم داتی تهد تمام به که

 را اش یصندل پا پشت با که یحال در و دی دزد او از نگاه  فرهان

 :  گفت شدیم بلند و فرستاد یم عقب به

 ! شد ری د.  میبر  پاشو -

  از ای بود یعصبان خودش از.  آمد یم یعصبان  نظر به شیصدا

 و افتاد راه  به وانارغ  از ترجلو! ؟ تلخش زبان و دخترک
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  رونیب را نفسش ارغوان.  کرد پرداخت را زشانیم صورتحساب

 و شدند نیماش  سوار گرید بار.  افتاد  راه  به فرهان دنبال و فرستاد

  سکوت نیا شکستن یبرا یتلش کدام چیه.  افتاد راه  به فرهان

  سکوت نی ا هم دکتر مطب  به دنیرس تا.  کردندینم  ردا کش

 یصندل یرو که ینیمراجع تمام از زودتر بار نیا.  کرد دایپ ادامه

 ییآشنا  که انگار.  شدند دکتر  اتاق وارد بودند نشسته انتظار

  هم.  شد بلند جا از دنشید با بلفاصله.  داشت فرهان با یدور

 مهر شان مانهیصم یساحوالپر و سلم و بودند هم سال و سن

  دباغ دی وح را خودش . زد ارغوان گمان و  حدس به یدییتا

  یبرا کم  کم که یا قهیدق چند از بعد بالخره  و کرد یمعرف

  اغوان به ینگاه جوان مرد  بود شده  بر سر حوصله ارغوان

  نگاهش ره یخ  مدت تمام فرهان. کرد شروع را  کارش و انداخت

 روز و حال  مورد در که ی کلمات تک تک که انگار و کردیم

  شیابروها هلحظ هر!  گرفتیم هوا یرو را گفتیم خودش

  نگرانش گفتیم دیوح یبرا که یعلئم و رفتیم هم  در شتریب

 ! کردیم
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  فرهان یبرا  عمر کی ی  اندازه  به که یا  قهیدق چند از بعد

 :کرد باز گفتن  به لب جوان دکتر بالخره  گذشت

 اما میکن  کنترل دارو با و ر حملت نیا میکنیم یسع ما - 

 ...  گرفت  نظر در براش یقطع  درمان شهینم که نهیا موضوع

 : دی پر حرفش نیب و دی کش هم در ابرو فرهان

  ؟ یچ یعنی -

  دیتشد یک.  بشه   مشخص اضطراب نیا منبع دیبا نکهیا یعنی -

 . شهیم ها حمله نیا دچار  چرا و شهیم

 : گفت  کلفه فرهان 

 ! کنمیم شک بهت کم کم دارم ؟ تبره مع مدرکت یمطمئن -

 ی اندازه  به.  بشنود یحرف ن ی ا از شتریب نداشت دوست ارغوان

  وحشتناک ش یبرا  بود گذرانده   سر از آنچه تمام یآور ادی یکاف

  آنکه از قبل.  خواند را یناراحت دخترک ی چهره  از دیوح.  بود

 : گفت  ارغوان به رو  بدهد فرهان به یشتریب حیتوض
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 ،  مشاوره .  دمیم بهت رو خوبم یدوستا از یکی ی ه شمار - 

 زنگ بهش الن نیهم چطوره  اصل .  کنه کمک بهت هتونیم

 به ؟ یبزن

 بهت امروز نیهم دیشا یمن  طرف از بگو دکتر خانوم یمنش

 .بده  وقت

.  کنند سرش  به دست است قرار ینوع به دانستیم خوب ارغوان

 : گفت گرید  بار دیوح. شد بلند جا از و فرستاد  رونیب را  نفسش

 فقط.  ره یبگ که  رهانف به دمیم و سمی نویم برات دارو یسر هی -

 یدی د اگه.  نمتیبب من یایب گهید ماه  کی  که باشه حواست

 ی جهی نت انیجر در حتما.  شمیپ ایب زودتر بده  یلیخ حالت

 ؟ باشه.  بذار منو ات مشاوره 

 از که نیهم.  کرد یخداحافظ یلب ریز و داد تکان  سر ارغوان 

 : رخاندچ فرهان سمت به سر دیوح رفت رونیب اتاق

 ! بگم بهت رو منظورم تونمیم بهتر حال  - 

 . بود مانده  دیوح به  ره یخ و شده  چشم تماما فرهان
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  نداره  یقرص.  نداره  یقطع درمان یعصب یها حمله نیا نیبب - 

!   بشه راه  به رو  ارغوان ماه  کی  از کمتر در و کنم زی تجو من که

  ناراحت قاتفا هی ،  بد ی خاطره  هی.  هیا ده ی چیپ زیچ آدم مغز

  و بشه موندگار یکی مغز تو ابد تا تونهیم ناجور حرف هی ،  ننده ک

  تونهیم!  نباشه متوجه خودش اگه یحت.  بده  آزارش | روز شبانه

 اون با مشابه که  ییزایچ به نسبت و کنه ریگ در  رو ناخودآگاهش

  مورد در که یکنترل نیا.  بده  نشون العمل عکس  بوده  اتفاق

.  کاره  یابتدا یبرا فعل  زنمیم حرف ازش دارم ارغوان مشکل

 یگیم که یشدن  غرق نیا اثرات ،  بگم برات تر راحت بذار نیبب

 بوده  کننده  ناراحت و سخت حادثه  نیا انقدر و مونده  ذهنش تو

 امکان!  ده یم  نشون یعصب حملت نیا شکل  به رو خودش که

 و ده ی د چشم  به شدن غرق ی  لحظه اون تو که یزیچ هر داره 

  پشت حملتش و بشه دیتشد شیمار یب بشه باعث کرده  حس

 کمکش و کنم کنترلش یحد  تا قرص با تونمیم من.  هم سر

  و حس.  بشه  درست ذهنش دیبا تینها در اما.  بشه آرومتر کنم

 نیهم.  حله قابل مشاور کمک با اونم که.  بشه عوض حالش
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 یبزرگ کمک بزنه حرف کنهیم ناراحتش که ی زیچ از بتونه که

 . کنهیم بهش

 و کلفه  مرگ حد سر تا.  دی کش صورتش به  یدست فرهان 

.  اوردیب زبان بر یکلم توانستینم که یآنقدر.  بود ناراحت

 ییجا را مشتش لحظه هر بود  آماده  و کرد مشت را شیانگشتها

 یصدا.  کند یخال را شا یناراحت  و خشم تمام و اوردیب فرود

 :  دیرس گوشش به  گرید بار دیوح

  خودت که مهمه یانقدر برات احتمال  دختر نیا دونمیم -

  حرفامو سخته  برات که  دونمیم نمیا ،  نجایا یاومد باهاش

 بهت فقط.  کشهیم عذاب و  ناراحته حد چه تا یبفهم و یبشنو

 که  کنمیم هیتوص

 هر با و ییجا هر داره  انامک.  باشه بهش قبل  از شتری ب حواست

  بد حالش و فتهیب ونده گذر سر  از که ییزایچ ادی دوباره  یطیشرا

  هی اگه و برسه بیآس بهش ممکنه یعصب ی حمله  هر با.  بشه

.  برسه مارستانیب به حتما دی با شد تر یطولن  حملتش یوقت

 حادثه اون که یزیچ هر از.  نذار تنهاش امکان حد تا ؟ یمتوجه 

 .  دار  نگهش دور فعل   ندازه یم ادشی رو
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 . بچرخاند را زبانش تتوانسینم یحت.  داد تکان سر فرهان

  احساس دخترک که یناراحت هر و حملت نیا تمام یبان و باعث

 و باشد او به حواسش هم توانستیم چطور!  بود خودش کردیم

  آن به گرید بار و نکند یناراحت  احساس که شود  دور یآنقدر هم

 ! ؟ فتدین حال

  شنگاه. زد نرو یب  اتاق از یسرسر یخداحافظ با.  شد بلند جا از 

  هراسان.  نبود ارغوان از یخبر اما چرخاند انتظار اتاق اطراف را

 کم که زندیم تند آنقدر قلبش کردیم احساس.  د ی دو در سمت به

 در به یوقت تا! ؟ بود رفته ارغوان.  بپرد رونیب اش  نهیس از مانده 

  جنون حد  سر تا را او و گرفته را وجودش مامت اضطراب برسد

  که دید را ارغوان  شد راهرو  وارد نکهیا ضمح به اما !  بود برده 

 .کردیم صحبت لیموبا با و نشسته ها پله از یکی یرو

  با ارغوان. دی کش یراحت نفس دید  را دخترک  نکهیا محض به

  فرد به رو و انداخت بال  ابرو فرهان  ی زده  وحشت حالت دنید

 : گفت خط پشت

  یادیز راتییتغ  اول از ودنب قرار حال هر به.  نداره  یادیز کار - 

 .  دیریبگ لی تحو رو خونه گهی د ی هفته دو دیتون یم.  بشه انجام
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  فرهان به ینگاه  مین.  شد بلند ها پله یرو از و  داد  گوش یکم

 بود داشته نگه گوش کنار را لی موبا  هنوز که یحال  در و انداخت

 : ردک زمزمه

  شده؟ یزیچ -

 و داختان  بال  سر بود شده  راحت الشیخ  حال  که فرهان

 بکشد هیر به را یا وه یم عطر  بتواند که یآنقدر.  رفت کشینزد

  را اش رفته دست  از آرامش بتواند که یآنقدر.   شود آرام یکم و

  به حد چه تا که برود ذهنش از که یآنقدر  و کند دایپ دوباره 

 ادشانیز یک ینزد از ارغوان یچشمها!  است کرده  یبد ارغوان

 : آمد حرف به وار مهزمز فرهان.  شد  متعجب یکم

 !  کن قطع -

 :  گفت  خط پشت فرد به رو و انداخت بال  ابرو ارغوان

  که یراتییتغ هم  جا نیهم تا!   باشه راحت التونیخ جون شهل  -

 . شده  انجام دی بود خواسته

.  برداشت جلو  به گرید یقدم  فرهان.  داد گوش گرید یکم 

  را صدا نیا  عمرش تمام تاس  حاضر که کند اقرار توانستیم
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  را دخترک وجود تمام با ابد تا توانستیم ،  نشود خسته و بشنود

  دل توانستیم نکشد،  دست وقت چیه خواستنش از و بخواهد

  که بشود  یزیچ همان شی برا و شی ها خواسته تمام به بدهد

 و دیچرخیم دخترک  صورت جز به زج یرو نگاهش...  خواهدیم

  شیبرا را دیوح یها گفته ی لمهک به کلمه  نافرمانش ذهن

 ،  کردیم یکار دیبا ،  بود شده  تاب یب قلبش.  کردیم تکرار

  رفتن به یرا   مشاور که بود ی وقت از اش ینگران...  زدیم یحرف

 یاصل مشکل باشد ازین ارغوان حال بهبود یبرا  که.  دهد فرهان

  که خواستینم...  برود اش یزندگ از توانستینم !شود  حذف

 یب یلبها و  دوخت دخترک  صورت به را شیچشمها .. برود

 : داد تکان گفتن به را طاقتش

 !  دارم دوست -

.  دی نشن ارغوان اما ،  دیبگو را جمله  کی نیهم تا  بود کنده  جان 

  تمام دخترک و بود زده  لب را  اش علقه حرف صدا یب فرهان

 دست گفتن از لحظه کی که بود شهل  یصدا  به حواسش

 طاقت یب که را فرهان احساسات مق ع بود انستهنتو!  دیکشینم



 

2270 
 

 مهرسا .  مسلخ

!  ؟ بود چه پس نبود یبدشانس اگر!  بشنود را بود  آورده  زبان بر

 :   کرد وزمزمه داد تکان دنینفهم ۔ یمعن به را سرش

  ؟ یچ. دمینشن -

  حلقه دخترک ردو و ببرد جلو  را شیدستها داشت الیخ فرهان

 دی ایب بند شانی دو هر نفس که بچسباند خود به ی جور را او.  کند

  او فقط را قلبش یمگو راز تمام...  دیبگو او به داشت دوست. 

 بداند 

 زبان بر را  احساساتش بلند یصدا با بار نیا توانستیم کاش

 لب با بتواند  بار نی ا دیشا تا بود منتظر هم هنوز ارغوان.  اوردیب

 و نصفه یلبخند  به بار نیا اما.  بفهمد را فرهان حرف یخوان

 : کرد زمزمه و  کرد بسنده  مهین

 !  کن قطع - 

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 بهتون خبرشو رمیگیم تماس  باهاتون دوباره  من جون شهل  -

 دمیم



 

2271 
 

 مهرسا .  مسلخ

 قطع را تماس بالخره  شد یطولن  یکم که یخداحافظ از بعد

 : گفت ان فره به رو. کرد

 ... یگفت یچ دمینشن -

 : کرد ها پله به یا اشاره  و رفتگ  دخترک از نگاه  فرهان

 ؟ میبر ،  نبود یمهم زیچ - 

 راه  به فرهان پشت تینها در و داد تکان سر نامطمئن  ارغوان 

  هم ینگاه مین ی اندازه  به یحت کرد یسع فرهان بار نیا.  افتاد

  خطرناک آنقدر  اتشاحساس.  نگرداند بر دخترک سمت به سر

!   کند رلکنت را  خودش نتواند که بود یوقت از ترسش که شده 

 از گفتن دارند که یطی شرا  با دانستیم خوب  هم خودش

  خواستینم!  باشد ممکن کار نیتر احمقانه تواند یم احساسات

 ادیز اشتباه  هم جا نیهم تا!   کند جیگ نیا از  شتری ب را دخترک

  دخترک به را  اش یواقع خود آرام آرام کردیم ی سع دیبا.  داشت

 که یحال همان در.  شدند  نیماش سوار گری د  بار!  بشناساند

 :  دیپرس ارغوان به رو کردیم یرانندگ فرهان

 ؟ مشاور به یزد زنگ -
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 :  داد جواب و دوخت کنارش ی شهیش به را نگاهش ارغوان

 !   خوبه حالم من ستین یازین -

  که ییابروها با .  بردارد دخترک  زا چشم نتوانست بار نیا فرهان 

 : گفت و دچرخان سمتش هب سر  بود رفته هم در

  ؟ گفت یچ دیوح یدی نشن! ؟ ستین یازین یچ یعنی - 

 !   خوبه حالم گمیم که منم مهم.  گفت یچ اون ستین مهم -

  را دلش ته هم  دکترها یها گفته .  نبود خوب  حالش که البته 

  در که یدرد به نیا از شتری ب نداشت دوست اما!  کردیم یخال

  به چه هر خودش الیخ به.  هد بد  بال و پر داشت اش یزندگ

 دیدیم حال  اما!  شودیم بهتر حالش کند یتوجه  یب اش یناراحت

 شبها نیا!   شودیم بدتر و بدتر فقط زمان گذشت با که

 را فرهان  که بار هر.  بود شده  شتری ب برابر  چند شی کابوسها

 که بار هر !  آورد یم خاطر به را شخشم  پر صورت دیدیم

  تپش پر و  تند وار وانهید یاضطراب  از قلبش نشستیم کنارش

  بود ی کاف فقط.  افتاد یم لرزش به شی دستها ای!  شدیم

  سوت ساحل آن انیم را خودش گرید بار تا ببندد را شیچشمها
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!    بود کرده   سست  را تنش بند بند سرما که ییجا!  ندیبب کور و

  نانهیخوشب  او و شود صادر مرگش  دستور بود نتظرم که ییجا

  توانستیم چطور!   بود دوخته  فرهان مرح یب یدستها به چشم

 !  ؟ شود میقد آدم و کند فراموش را نهایا تمام

 :  دیشن را فرهان یصدا گرید بار

 که یا شماره  به بزن زنگ الن نیهم کنار بذار  رو یلجباز -

 !  داد دیوح

 !  برم کجا دونمیم خودم برم ورمشا شیپ بخوام اگه -

  موضوع!   گرفت دیند  بشه که ستین من با یلجباز نیا - 

 !   تهیزندگ

!   نداشت اتیح از یرنگ یزندگ نیا ؟ زدیم حرف یزندگ چه از

 :کرد باز لب ارغوان

 !  گرفت دیند  ممیزندگ شه یم که شده  ثابت من به یول - 

  نگاهش میمستق حال  ارغوان.  رفت هم در فرهان یابروها

 : آمد حرف  هب گرید بار ممکن حالت نیتر خونسرد با ،  کردیم
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  نکن اصرار شی گرفت دی ند خودت قبل  که یزیچ  به گهید پس -

 !  داره  تناقض هم با کمی! 

  بود ادیز آنقدر تش یعصبان و حرص! د ییسا هم یرو  دندان فرهان

 ی گوشه به را نیماش.  کند کنترل  را خودش توانستینم که

  ارغوان آنکه از قبل.  شد اده یپ بلفاصله و کرد تیهدا ابانیخ

  چشم  با تنها دخترک که  شد دور  آنقدر بپرسد یزیچ بتواند

  آب بطری و شد یا مغازه  وارد بلفاصله.  کند دنبالش توانستیم

 رونیب و کرد پرداخت را اش  نهیهز.  دیکش رونیب خچالی از را

.  بود اش یعصب یحرکتها تک تک به ارغوان متعجب نگاه . زد

  به که یزیچ نهات و کرده  خوش جا عقب یصندل یرو کتش اور

  سرما اگر ؟  شدی نم سردش!  بود اش مردانه راهن یپ داشت تن

  فرهان.  گذشتیم ارغوان ذهن  از که بود ییزهای چ ؟ چه خوردیم

 آمد یم نیماش سمت به که   همانطور و کرد باز را یبطر در

 یرو را آب ی مانده  یباق تی نها در و دیکش سر  را آن از یکم

  وجودش کردی م اساحس که بود یعصبان آنقدر. کرد یخال سرش

  نیا هم گرید ی لحظه کی  توانستینم!  است  گرفته  آتش

  توانستینم!  کند تحمل را بود افتاده  جانش به که یلعنت یگرما
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 بکشد دوش به نیا از شتریب را وجدان  عذاب حس و گناه  بار نیا

! 

 یکاف دستانش انیم یخال یبطر  دنید و انفره حرکت نیهم

  چه! ؟ بود شده   وانهی د!  بماند باز وحشت از غوانار دهان تا بود

  گرد یچشمها  به توجه یب فرهان آورد؟ یم خودش سر بر ییبل 

  نیماش سوار  گرید بار و دیکش سرش به یدست ارغوان ی شده 

.  دیچکیم آب شیرو و سر از و شده   سیخ راهنشیپ تمام.  شد

 تواندب نکهیا از قبل و کرد پرت عقب یصندل یرو را یخال یبطر

 : دی شن را ارغوان یصدا  آورد در حرکت به را نیماش

 ؟ یکرد خودت با بود یکار چه نیا - 

.  آورد در حرکت به را نیماش ارغوان  یصدا به  توجه یب فرهان 

 انگار.  ختیر یم نیی پا شیرو  و سر از آب قطره  قطره  هم هنوز

  را آب اگر کردیم الیخ هم دی شا.  بود شده  یآن  یجنون ردچا که

 ارغوان! ببرد ادی از را اتفاقات تمام دارد امکان د زیبر  سرش یرو

 به یکم و دی کش رونیب دستمال  برگ چند فشیک از بلفاصله

 با و دی کش گردنش پشت را دستمالها.  شد لیمتما فرهان سمت
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  خودش بلفاصله ارغوان.  دیپر  جا از بایتقر فرهان حرکت نیاول

 : کرد زمزمه و دی کش عقب را

  شهیم سیخ داره  لباست...  لباست.  چکهیم آب داره  سرت زا - 

. 

  دور را شی دستها و گرفت ارغوان  صورت از را  نگاهش فرهان

 گرید بار مکث هیثان چند از  بعد ارغوان.  کرد  تر محکم فرمان

  گردن و سر یسیخ از یکم  کرد یسع و داد خرج به جرات

.  ردندکیم  سشی خ راهنیپ یبرا یفکر دیبا!   کند کم فرهان

 نگاه .  گرفت یا شماره  و رفت لشیموبا سمت  به هانفر  دست

  فرهان یصدا مکث یکم از بعد.  شد ده ی کش سمتش به ارغوان

 :   دیرس گوشش به

 یمشاور نی ا از وقت هی بکش یزحمت هی.  سلم جان دیوح -

  یبزن زنگ خودت گفتم.  ریبگ ام یبرا یداد رو  اش شماره  که

 . باشه بهتر دیشا

 : گفت تیانه  در و  داد  شگو یکم

 .  هستم خبرت منتظر یمرس -
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 :  کرد نگاه  او به ناباور ارغوان.  کرد قطع را تماس

  خودت یبرا یالک چرا ؟ مشاور شیپ برم خوامیم گفتم من -

 ؟ یریگیم میتصم

 : کرد تر یعصبان ار او نیهم .  نداد ارغوان به  یجواب فرهان 

 بزن النم . امینم باهات ییجا من!  بکن یدار دوست  کار هر - 

 !  شم اده یپ خوامیم کنار

 :  گفت گری د بار ارغوان.  راندیم همچنان او به توجه یب فرهان

 !  شم  اده یپ خوامیم گمیم.  نزن دنینشن به خودتو -

  تنش به یس ی خ زور از شیلباسها.  کرد سکوت هم  باز فرهان

  دنش  خشک به یکمک نیماش  یگرما بود دواریام.  بود ده یچسب

 از یحرف گر ید بار بتواند ارغوان نکهیا از قبل!   ندک شیلباسها

  به توجه یب . آمد در صدا به فرهان لی موبا بزند کردنش اده یپ

.  کرد باز  را بود ده ی رس دستش به دیوح از که یغامیپ دخترک

 :  گفت و خواند را متن

 !  داده  وقت همونب ۶ ساعت -
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 مشاور هی هب اجیاحت یسابح!  یبر من یجا دیبا تو من نظر به -

  یکرد تو که یکار نیا هوا نی ا تو یعاقل آدم کدوم اصل !  یدار

  ؟ یکنینم حس!  شده  سیخ لباسات ؟ کنهیم رو

 :  داد جواب تنها.  گرفتینم مقابل از را  نگاهش فرهان

  دکترا به ای ؟ یباش تهنگف بهم مشکلت از که هست یزیچ -

 ؟ یباش نزده  ازش یحرف

 کس چیه.  بود  نگفته که البته. کرد ینینش عقب یمک ارغوان

  از ترس.   نداشت فرهان از اش یدائم ترس و کابوسها از خبر

  آن از سر که یزندگ از ،  شیکارها از ،  اش یبعد  العمل عکس

 داستا!  آورد ینم در

 !  کارم سر برسون منو - 

  بود یکاف یجد نگاه  کی همان.  چرخاند سمتش به سر فرهان

 به!  ندازدی ب مشیقد ی کودکانه ی علقه ادی به را انارغو  تا

 هیتک نظرش از!  اقتدار از پر!   بود صلبت از پر  فرهان الشیخ

  سمت به شتری ب که بود نمانده  یزیچ.  رفتیم شمار به یخوب گاه 
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 را  نفسش و دی دزد وا از را نگاهش بلفاصله!  شود ده یکش فرهان

 : کرد اصرار گرید  بار حال همان در.  فرستاد رونیب

 .  افتادم عقب کارم از یکل هم جا نیهم تا -

 !  یباش دکتر مطب دیبا ۶ ساعت -

 !  کار سر برگردم خوامیم الن.  برم تونمیم خودم -

.  بود گذشته ۱۲ از یکم.  انداخت ساعتش  به ینگاه فرهان

  یکارها دنبال  هم خودش و برساند  کار سر را ارغوان  توانستیم

 با.  آمد یم  دنبالش به هم ۵  اعتس سر.  برود اش افتاده  عقب

  دنید با ارغوان .  افتاد راه  به شهل  ی خانه سمت  به فکر نیا

 با.  داد یصندل به را اش هیتک و دیکش یراحت  نفس آشنا ریمس

  نیا به دیبا خوردی نم دردش  به فرهان که کردیم تکرار خودش

 نمرده  نوزه  وجودش در یکوچک بخش که انگار!  دیس ریم باور

 آورد یم خاطرش به را گذشته ی  علقه از یکم  که یبخش!  بود

 تمام با اما!  بود کرده  فرهان ی  دلبسته را او که یزیچ آن تمام. 

  ییجا حداقل!  باشد تنها که داشت ازین.  زدیم پس  را همه وجود

  مقصدشان به ساعت  مین از کمتر! نباشد نفرها از  یخبر که برود

.  شد اده یپ نیماش از و کرد یافظ خداح یلب ریز  نارغوا.  دندیرس
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  ارغوان نکهیا از قبل و شد اده یپ نیماش از دنبالش هم فرهان

 :  گفت و کرد سد را راهش شود خانه وارد

 . دنبالت امیم ۵ ساعت -

 .  رمیم خودم -

 ...  ارغوان -

 مقابلش را دستش  ارغوان کند باز گفتنش به  بل نکهیا از قبل

 :  گفت و گرفت

.  بزنم یحرف تو  یجلو خوادینم دلم من ؟ ستین رمشاو مگه - 

  که بهتره  پس!   اتاق تو بده  راه  رو  تو کنمینم هم  فکر  حال هر به

 !   برم خودم

 !  رسونمتیم امیم -

 ... سرده  هوا...  کن عوض  لباس خونه برو جاش به.  این -

  را بحث هم بلفاصله!  دیبگو را آخر ی جمله  تا بود کنده  جان

 : فتگ و کرد عوض

 . بفرست برام رو آدرس فقط.  رمیم خودم - 



 

2281 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ارغوان یخال یجا و ماند فرهان.  شد رد و زد  کنار را فرهان 

  یبرا اش یسلمت  هم هنوز دادیم نشان او به که یا جمله

 هر ؟ کردیم  خوش دل جمله نی هم به دیبا!  است  مهم ارغوان

  متیغن هم  ملهج کی نیهم  احساسات قحطی  نیا در که چند

 !  ودب

*************** 

 شیچشمها.  بود  زده  رونیب مشاور مطب از که شد یم یساعت مین

 !   بود سیخ ،  گرفته راه  اش  گونه یرو که یاشک  از هم هنوز

 دی دینم.  کرد  خشک را صورتش و دی کش رونیب فیک از یدستمال

 طاقت!  است نشسته انتظارش به ابانیخ سمت آن نفرها که

  که حد نیهم در انگار.  بگذارد تنها را دخترک  که بود اورده ین

  با ارغوان! کردیم اش یراض هم  بود کرده  اش  یهمراه دورادور

.  ستادیا ابانیخ  ی گوشه بود یزمان  هر از تر سست که ییقدمها

  و کرد مرتب  را گردنش شال.  دادیم آزارش قبل  از شتریب سرما

 و دکتر مطب متس به فکرش.  داشت نگه دهان مقابل را آن

 است نگهبان شبنم نامش دانستیم حال  که  ییخوشرو زن

 از قبل.  بود  رفته شیپ خوب اولشان ی جلسه.  شد ده یکش
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 ریاخ ی کننده   ناراحت اتفاقات تمام  تا کند مجبور را ارغوان نکهیا

 از یکم تا بود خواسته او از کند  فیتعر شی برا  دارید نیاول در را

 ی چشمه  ارسلن از گفتن با هم انارغو.  بزند حرف خودش

  بود زنده  ارسلن اگر که کردیم  الیخ دیشا.  بود ده یجوش اشکش

 ینیسنگ دوشش یرو که یبار نیا دیشا.  داشتند یبهتر اوضاع

  به بود مجبور حال  اما.  شدی م میتقس ارسلن و او نیب کردیم

 در که یلیفام  خصوص به!  باشد زیچ همه به  حواسش ییتنها

 حال  و داشتند را خرابکار حکم شان  فتهگر سامان تازه  یزندگ

  شیپا مقابل ی نیماش!  کند اعتماد تواندیم یکس  چه به دانستینم

 سر تکان با و گفت را آدرس حوصله یب ارغوان و کرد ترمز

 نکهیا ضمح به فرهان. کرد خوش جا عقب یصندل  یرو راننده 

 مقابل.  رفت دکتر مطب سمت به شد مطمئن ارغوان رفتن از

 :  گفت  تحکم با و ستاد یا ینشم زیم

 !  هستم ایآر -

 اتاق به یا اشاره  و شد بلند جا  از فرهان دنید با بلفاصله یمنش

 : کرد

 .   منتظرتونن دکتر خانوم ایآر یآقا دییبفرما -
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 با  دکتر. شد اتاق وارد و رفت در سمت به بلند ییقدمها  با فرهان

 : گفت  و نشاند لب یرو  یلبخند دنشید

 ؟  ایرآ یآقا -

 مقابل یمبلها از یکی به یا اشاره  شبنم.  داد تکان سر فرهان 

 : گفت و کرد زشیم

 . دی نیبش دییبفرما - 

 : آمد حرف به و نشست مبل  یرو فرهان 

 ؟ گفتیم یچ ارغوان -

  با و برداشت  چشم یرو از ار نکش یع.  دیپر بال  شبنم یابروها 

 :  گفت ممکن  یصدا نیآرامتر

.  دیکن صحبت خودتون مورد  در که دی گرفت توق کردمیم فکر -

 ؟  دیدار گانهی  خانوم با ینسبت

 : گفت  گرید بار.  نداشت رفتن کلنجار ی  حوصله فرهان 

  ؟ گفت یچ.  کردیم هی گر داشت -

 ؟ مهمه چقدر براتون -
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  گفت گرید بار لب به لبخند.  نگرفت یبجوا و گذشت هیثان چند 

: 

.  بدم هیبق  به رو نمیمراجع  تاطلعا ستین رار ق نجایا من - 

 اگه مطمئنا.  زده  حرف باهام و کرده  اعتماد من به ارغوان

  فکر نطوریا.  زنهیم حرف براتون خودش باشه داشته دوست

  ؟ دیکنینم

 : گفت حرص پر فرهان

 .کرده یم اشتباه  انگار اما دی هست یخوب دکتر گفتیم دیوح - 

 یخوب دکتر که هکنیم مشخص  هستم یخوب دار  راز که نیهم - 

  نهیا بکنه دیبا  که یکار نیکمتر مشاور هی ایآر ی آقا!  هستم هم

  نیا!  کنه سکوت   هم موقع  به و بزنه حرف موقع  به بتونه که

 !   گرفتم  ادی سالها نیا تو که  هیکار  نیکمتر

 . گهید یکی شیپ بفرستم  رو نارغوا دی با کنم فکر -

 یرو از را لبخندش  هک یتیجد  با بار نیا شبنم. شد بلند جا از 

 :  آمد حرف به کردیم محو شیلبها

 . میبزن حرف هم با تا دینیبش قهیدق چند بهتره  ایآر یآقا -
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  دیتهد شبنم  الشیخ به.   نشست شیجا سر فاتحانه فرهان

 !  بود گرفته  را کلمش

  فکر. میدار ش ی پ در هم با یطولن راه  مطمئنا ارغوان و من -

 م؟ یبخور  بر حضورتون و شما هب راه  نیا از ییجا دیکنیم

  ؟ نزده  حرف باهاتون مگه - 

 برام رو  شی زندگ یسال   کل اول ی جلسه تو ستی ن قرار-

 بهش کنمیم  یسع و میشناسیم رو گهیهمد  کم  کم.  کنه فیتعر

  ؟ هیچ یقرار  یب نیا لیدل.  دیبگ بهم شما حال .  کنم کمک

 : انداخت  پا یرو پا فرهان

  درست کارتونو هیکاف فقط!  دیبزن حرف من با ستین یاجیتاح -

.  دیبگ بهم بلفاصله رو گفت  ارغوان که یچ  هر و دیبد انجام

 !  دیریبگ تماس راحت که دمیم  بهتون رو تم کار

  ؟ دیدار دوست رو ارغوان -

  ارغوان او که نداشت یارتباط یس ک به.  دی کش هم در ابرو فرهان

 که بود یحس  نیتر  یشخص نی ا نظرش به!  نه ای دارد دوست را

 !  داشتیم نگه خودش  یبرا دیبا
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 ؟ داره  ارغوان شدن  خوب به یربط  سوال نیا -

 یآدما از یکی شما مطمئنا!   باشه داشته د یشا.  دونمینم -

 . دیبگ برام خودتون از کمی.  دیارغوان یزندگ

 دیشا.  ماند ره ی خ فرهان  صورت به و داد یصندل  به را اش هیتک 

  باز هم از را شیلبها...  باشد لزم ارغوان هبودب  یبرا  شیحرفها

 : کرد

  ؟ بگم دیبا یچ - 

  شدن خوب  اندازه  چه تا بفهمد شبنم تا بود یکاف  حرف نیهم

  دخترک  خاطر به بود حاضر!  است مهم فرهان یبرا ارغوان

 !   بزند حرف

 .  بدونم  موردتون در لزمه دیکنیم فکر که یچ هر -

 یا هیثان چند!   نداشت گفتن به عادت.  انداخت  پا یرو اپ فرهان

  و گذراندیم نظر از را شیرفتارها تک به تک شبنم. کرد مکث

 زحمت به فرهان.  کردیم ادداشتی مقابلش ی برگه  یرو یزیچ

 :  گفت

 !   بود کارمندام از  یکی ارغوان -
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 ؟ کنهینم کار براتون گهید الن -

 ! نه-

 :  دیسپر و داد تکان  سر شبنم

 ؟ هیچ  تونخود کار - 

 دوخته هم به شیلبها دیس  ریم خودش به بحث  تا که انگار 

  به شبنم که بود یزیچ نیا!   دی بگو چه دیبا دانستینم.  شدیم

 پاسخ با که ییزهایچ.  گذشت معارفه  به یساعت می ن دیدیم یخوب

  نتواند که بود کم آنقدر بود  شده  متوجه هانفر یا کلمه یکی

 ،  ارغوان از شتر ی ب بود ده یفهم  داقلح اما.  کند باز  شی رو یحساب

  و شد بلند جا از شبنم. دارد مشاوره  به اجیاحت که است فرهان

 :  گفت در سمت به فرهان ی بدرقه ضمن

 مینیبب رو گهیهمد  گهید بار کی  هفته نیا تو بهتره  کنمیم فکر -

 . 

 :  دی کش هم در ابرو رهانف

  ؟ یچ یبرا -

 . میبزن حرف  ارغوان مورد در شتریب که -
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 احساس اما.  رفت و داد تکان سر.  شد قانع ی راحت به فرهان 

 ،  گفته زحمت به که یا کلمه چهار همان انگار.  داشت یبهتر

 ! شود سبک یکم تا بود  کرده  کمکش

 مقابل.  افتاد راه  به ارغوان ی خانه سمت به و شد نشیماش سوار

 .کرد رسالا و  نوشت شیبرا یغامیپ دی رس که در

 ده ی کش دراز تخت یرو خانه به ورودش ی لحظه از که ارغوان

.  دیپر جا از بود بسته  نقش لشیموبا یرو که یغام یپ دنی د با بود

 :   بود نوشته شی برا فرهان

 !  نییپا ایب -

!  ؟ بود آنجا!   بود آورده  بند را  ارغوان نفس اش یدستور لحن

  دنرو پنجره  سمت  به که کردی م مقابله خودش با ؟ بود آمده  یک

 : نوشت ش ی برا! ندازدین رونیب به ینگاه و

 ! ؟ یکنیم کاریچ نجایا - 

 : دی رس دستش به یگرید غامیپ بعد یا هیثان

 . گرفتم  داروهاتو -

 :  دیرس دستش به یبعد غامیپ بدهد یجواب نکهیا از قبل 
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 !؟ بال  امیب من ای نییاپ یایم تو -

 با فرهان.  رفت ه پنجر یکینزد تا ارب نیا شد بلند  جا از ارغوان 

 همان را سرش خورد یفیخف تکان که ارغوان اتاق ی پرده  دنید

 فاصله آن  از ارغوان ی ده یپر  رنگ صورت.  داشت  نگه سمت

 تینها در و شدند ره یخ هم به یا هیثان.  بود مشخص هم

 بود  ارغوان

  |!زد  هم بر را نشانیب  اتصال اتاق ی پرده  انداختن اب که

 تمام  پدرش و عمه. زد رونیب  اتاقش از و دیپوش لباس فاصلهبل 

  رفته اتاقشان به خواب یبرا دو هر تینها در و  کرده  بحث شب

  ونیزیتلو  مقابل هم آرزو.  بود رونیب انگار هم امیپ.  بودند

  غفلتش از ارغوان. دیدیم را  اش علقه مورد الیسر و نشسته

  نششد  باز محض به.  ترف در سمت به بلفاصله و کرد استفاده 

 ی فاجعه از  بعد انگار را راهنشیپ.  شد اده یپ  نیماش از فرهان

 که یینهایآست و دی سف راهنیپ آن با حال .  بود کرده  عوض ظهر

  ارغوان مقابل  دادیم نشان یخوب به را ساعدش و رفته بال 

 او کم یلباسها و هوا یسرما  به دخترک گرید بار و بود ستاده یا

 !؟ بود کرده  را شخود  جان قصد  امروز!   کرد فکر
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  را شیدستها شدیم تر کینزد و کی نزد فرهان به که یحال در

 به و داد ن یماش به را اش ه یتک فرهان. کرد  قلب نهیس یرو

 : دیرس گوشش  به دخترک یصدا.  ماند ره یخ  ارغوان یقدمها

 ای تو یایب یتونیم واقعا نم یبب و بمونم منتظر ارب هی دیبا - 

 !  حرفه حد در همش

  تنگ راهنشیپ و کرد قلب نه یس یرو را شیدستها  هم انفره

  را دخترک نفس توانستیم  تشیجذاب که یجور .شد قبل از تر

 !  ردیبگ

 !  مجانیه امتحانش -

  ؟ هست حواست یبزن رشیز ی تونینم بعدا یبد الن یقول هر -

 و در چیه.  ندارم یشوخ خوامیم که یزیچ به دنیرس یبرا -

 !  نرسم بهش که بشه مانعم تونهی نم هم یا ره پنج

 صفحه به ل ی تبد ذهنش که انگار. کرد مکث ی ا لحظه ارغوان

 : گفت و زد یشخندین فرهان.  بود شده  دیسف یا

 !   نیماش تو می نیبش یتونیم سردته اگه - 
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  شی ساعدها از.  افتاد فرهان ازکن راهنیپ به هم باز ارغوان نگاه 

 : کرد زمزمه اده ار یب.  دی رس شیزوبا قسمت به و رفت بال 

 ؟ ستی ن سردت تو -

 براندازش ق ی دق که ییچشمها نیا از.  گرفت را  دخترک نگاه  رد 

  گوشه و کرد بلند را دستش!   فتدیب خنده  به بود مانده  کم کردیم

  در!  کند یمخف را اش خنده  بتواند دی شا تا کرد  لمس را لبش ی

 : داد جواب  حال همان

 . ستین سردم نه - 

  پلک یبار  چند و گرفت فرهان از را ماتش و  جیگ نگاه  ارغوان

!   برود نی ب از رفتیم رژه  سرش در که ییفکرها  دی شا تا زد

 : گفت و برد هم در شتر ی ب تمرکز قصد  به را شی ابروها

 .  یبد یخواستیم داروهامو - 

 :  ددا  تکون سر فرهان

 .  نهیماش تو. آره  -

  را شیداروها و برود نیماش  سمت به او تا ماند منتظر ارغوان

 :  گفت  عوض  در نخورد تکان شیجا از فرهان اما اوردیب
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  بود؟ چطور امروز -

 : کرد زمزمه و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 !  بود خوب -

 .  میکن عوضش میتونیم ستی ن یخوب دکتر یکنیم فکر اگه -

 .  خوبه ،  ستین یازین!  نه - 

  ؟ گفت یچ بهت -

   . ششیپ برم  دیبا ههفت هر -

  فرهان به بود گذشته نشانیب که  یزیچ از نداشت الیخ ارغوان

 داد تکان سر.   بود ده یفهم را نی ا خوب یلیخ هم او.  بزند یحرف

 : گفت و

 .  امیب باهات  من بگو یخواست  وقت هر -

 !   ستین یازین -

  ارغوان حال  و بدهد انجام یخوب  به را کارش  شبنم  بود دواریام

 انتظار  شبنم  از معجزه  حد در یزی چ!  دبشو راه  به رو زود یلیخ
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  گرید بار ارغوان کند یمخالفت  بتواند فرهان نکهیا از قبل!  داشت

 : آمد حرف به

  هنوز من ؟ یکن ثابت رو یزد بهم که یحرف  قراره  یک -

 !  منتظرم

 .  دنبالت امیم فردا -

 !  باشه شده  تموم کارم که بعد به ۵!  عصر -

 !  یبخوا  تو که  رطو هر -

  خودش کرد ینم باور ؟ بود  فرهان.  دیپر بال  ارغوان یبروهاا

 !   باشد آمده  کنار   حرفش با راحت آنقدر و باشد

 !؟ واقعا -

 .دنبالت امیم یخواست یساعت  هر!  آره  - 

 . خوبه  ۵ همون - 

 !  باشه -

 : گفت کنجکاو  یلحن با ارغوان 

 .  عجیبه کمی!  یدار آزاد وقت یلیخ روزا نیا -
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 :  ستادیا صاف و برداشت نیماش از را اش هیتک فرهان

 . کنمیم سبک کارامو دارم -

  ؟ کنن سبک شونو  کار توننیم شماها امثال مگه ؟ یچجور -

  ششیر ته به یدست و انداخت دخترک به یق یدق نگاه  فرهان

 ۱ دیکش

 :  داد جواب و  کرد قاب  شلوارش بیج به را شیتهادس از یکی

 !   نی چجور  ماها مثالا بگو تو! ؟ ماها لامثا - 

!  کننینم و نکردن دایپ راه  میزندگ  تو حال  تا ییآدما نیهمچ -

 !  باشم داشته ازشون یشناخت ستین یازین

 یکس خوادی نم دلم باش تی زندگ مواظب ینجوریهم!  خوبه -

 ! بلدم خوب رو مزاحما کردن رونیب راه  که هالبت!  ره یبگ منو یجا

 . یول ینشد  متوجه درست موحرف دیشا - 

 !  ستمین یکنیم فکر که یآدم اون من - 

 :  گفت و کرد ارغوان قلب به یا اشاره  

 !  نجاستی ا درست جامم -
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 که یزیچ از  وجودش بند بند.  بود شده  خشک ارغوان دهان 

 را فرار راه  و مانده  او به ره یخ فرهان  نگاه .  بود شده  گرم دیشنیم

 اما!  کردیم انکار  دیبا.  کند انکار شتدا دوست.  بست شیرو به

 استفاده  ارغوان سکوت از فرهان.  دیچرخینم دهانش در زبان

 : داد ادامه را حرفش ،  شد  کینزد او  به یکم و کرد

 ! یکن انکارش یتونینم.  رفتم  نشونه رو یدرست یجا!  ینیبیم -

 او ی گفته برخلف یحرف کرد یسع و آمد خودش به ارغوان 

 :  بزند

 ! بود   دار خنده  یدایز حرفت...  حرف -

 !  ؟ یبخند حرفم  به رفت ادتی یحت  که یاونقدر -

. کردیم مسخره  را دخترک بودند ده یپر بال  که ییابروها با

  را احساساتش تمام که انگار و گرفتیم کم دست را او نگاهش

 !   دانستیم

 ! یکرد  اشتباه  چقدر که کنهیم ثابت بهت  زمان گذر -

 ستی ن اشتباهاتم جز یکی نیا اما  شتمدا ادیز اشتباه  میگزند  تو - 

. 
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  یبرا ناچار به ارغوان که بود شده  کینزد  دخترک به یآنقدر 

 .  بود گرفته بال   را سرش دنشید

 !  داروهام -

.  بود آورده  زبان بر را ده ی رس ذهنش به که یزیچ نیاول اراده  یب

 . کند فرار  آنجا از لحظه همان دادیم حیترج

   ؟ یدار جلهع -

 !  برگردم دیبا -

 !  بگو بهم - 

  اما برود تا دیچرخ و گرفت فرهان یچشمها از را نگاهش ارغوان

  فرهان به  تر کی نزد بار ن یا و شد ده یکش عقب به شیبازو

 .شد متوقف

 !  کن صبر -

 : گفت  دستپاچه.  دیدزدیم نگاه  ارغوان 

 !  کن ولم -
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  یحرف داشت  دوست. شد آزاد ش ی بازو دور از فرهان یانگشتها 

 هر.  کند  تکرار گرید بار را  بود آورده  لب بر صدا یب ظهر که

 تیاهم ش ی برا کردیم تر ده یچیپ را شان رابطه که هم چقدر

  کی توانستینم!  خواستیم  را دخترک وجود تمام با.  نداشت

 !   کند تحمل هم گرید ی لحظه

 !  داروهات -

  ودبر تا کرد صبر و اختاند فرهان به ینامطمئن نگاه  می ن ارغوان 

 سمت به را دستش  و برگشت  فرهان. اوردیب را داروها  ی بسته و

 :  گفت حال همان در. کرد دراز ارغوان

 ... کنمینم و نکردم کارا  نیا از کس چیه یبرا من -

 هم هانفر!  زدیم نبض ش یگلو  در که یانگار  ارغوان قلب

  اش یزندگ کلمات نیتر سخت که انگار.  نداشت یبهتر اوضاع

 !  آورد یم زبان بر را

 ...  تو یبرا یول -

 داشت یبیعج لیم.  دوخت  دخترک صورت به  را قشیدق نگاه 

  کنار یشانی پ یرو از را شی ها یچتر و ببرد جلو  را دستش که
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  الشش از که ییموها تار و کردیم یشرویپ یکم  دی شا ای.  بزند

  گفت و دیرپ حرفش  نیب ارغوان.  گرفتیم یباز به را زده  رونیب

 : 

 ! ؟ داروخانه یرفت باره  نیاول که نهیا رتمنظو -

 : گفت و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

 ؟ یبکن رو برداشت نی ا حرفم از خوادیم دلت - 

 : زد راه  آن به را   خودش ارغوان

  داروها بابت ممنون  حال هر به!   کرد شهینم یا  گهید برداشت -

 ! 

 !   ارغوان -

  به بود که یحال  هر  در را دخترک. بود ده ش آهنربا  مثل شیصدا

 !  کردیم جذب خودش سمت

 ..  رو تو من...  یخاص برام تو...  یمهم برام تو -

  فرهان  صورت به ارغوان متعجب و منتظر یچشمها.  کرد مکث

 ی جمله نآ  بود ممکن لحظه هر...  بود منتظر و مانده  ره یخ

.  بود شده  ی لنطو سکوتش...  بشنود فرهان زبان  از را ییجادو
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 بار که ییجا تا. بود آمده  کش زمان! ؟ کردینم کامل را جمله چرا

 :شکست را انشانیم سکوت فرهان یصدا گرید

 ...  چوقتیه...  ذارمینم تنها رو تو من -

 اش نگفته حرف خاطر به که یحرص از!  نبود نیا حرفش

 را شیانگشتها کردیم یسع.  بود شده  منقبض فکش ردخویم

 تمام توانستینم چرا!   نشود رسوا ارغوان مقابل تا کندن مشت

 یچشمها که نیهم اورد؟یب زبان بر را اش یقلب احساسات

  کنترل تا کردیم تیکفا بود  مانده  ره یخ او  به ارغوان منتظر

 یلاص حرف یجا به یگرید حرف و شود خارج دستش  از کلمات

  شیپا و ستد  هم جمله همان با اما ارغوان!  اوردیب زبان بر اش

 : گفت بلفاصله و انداخت نییپا  را سرش.   بود کرده  گم را

 . برم دیبا من -

 یلب ریز یخداحافظ با.  دارد نگه را او نکرد یسع  فرهان بار نیا

 فرصت  فرهان  رفتنش با.  شد تر دور و دور  او از دخترک

 :  دیغر یلب ریز.  کرد  دای پ را خودش کردن سرزنش

 !  یبگ نویهم تا  اومد در جونت -
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 اش ده ی تراش سر به یدست و فرستاد رونیب  فهکل  را  نفسش

  سوار بلفاصله!   بود یعصب و خورده  گره  شی ابروها!   دیکش

 ! رفت و شد نشیماش

          **     *** 

 به یگرید نگاه  مین.  داد سرعت شیقدمها به و بست را خانه در

 تاخیرش نیبا و باعث!  دیدو بایتقر بار نیا و  انداخت ساعتش

 تک تک.  بود اش گذشته شب التیخ  و رفک و فرهان

 ازسرش  را  خواب که یجور ،  کرده  مرور خود  با را شانیحرفها

  هم یرو اش خسته یپلکها که بود صبح کی نزد.  بود پرانده 

  لشیموبا ساعت به توجه یب  که بود ده یخواب کم  آنقدر اما افتاد

 بار داشت کردنش داریب در یسع  یکن خرد اعصاب یصدا با که

 ! بود رفته خواب  به و بسته را  شیپلکها گرید

  را توجهش  آشنا ییصدا که بود  شده  دور خانه  از قدم ده  بایتقر 

 : کرد جلب

 !   ارغوان سلم -
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  یبرا را هراسانش نگاه  که  بود آشنا آنقدر جوان دختر یصدا

  یجد یصورت با و ستاده یا یمشک  ۲۰۶ کنار.  رخاندچ او دنید

  چشم تماما.  ستادیا حرکت از  دخترک یقدمها.  کردیم نگاهش

 یتنگ نفس احساس.  کردیم برانداز  ره یخ ره یخ  را سوگل و شده 

 .کردیم

 : گفت و برداشت جلو به یقدم سوگل

 ؟ نه.  ینیبب نجایا منو ی نداشت انتظار - 

 چنگ جانش به اضطراب گری د بار.  کرد سکوت هم  باز ارغوان 

  که بود شده   کهشو سوگل ی منتظره  ریغ دنی د از یآنقدر.  زد

  دایپ را احساساتش یحت!  کند  دایپ را کلمات  توانستینم یحت

 نیا یناراحت و خشم یسوزن سر ی اندازه  به بتواند تا کردینم

 !  کند یخال دوستش مثل  آن  سر بر را مدتش

 .  بزنم حرف باهات دیبا -

 باز بل زحمت به.  کرد باز را  اضطرابش از شده  خشک یلبها

 : کرد

 ! نجایا یایب یتنداش حق  -
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  بدهد نشان او به را خشمش اوج توانستیم که بود  یا کلمه تنها

 به گرید یقدم.  کند حرفش به یتوجه  نداشت ال یخ اما سوگل. 

 : گفت و  برداشت سمتش

 ! اومدم خودت خاطر به بار نیا - 

 !  وغگودر - 

 !  یبگ بهم یتونیم یخواست یچ هر بعد ،  بده  گوش   حرفم به -

 ! کنار برو راهم سر از.  دمینم گوش -

.  نبود جالب یلیخ دیشا  افتاد نمونیب که ی اتفاق دونمیم - 

 …  و کرده  ات شوکه  احتمال  ید یفهم که ییزایچ

 اسم احساساتم یرو که یدونیم می زندگ و من از یچ تو! ؟  شوکه

 - ! ؟ یذاری م رو بودن  شوکه

 !   کن گوش حرفم به قهیدق هی -

.  یکرد که یکن استفاده  ازم  یخواستیم!  بردار سرم از دست -

 ! ؟ یاومد نجایا  تا که هیچ دردت

 …  منو پدر آدم اون!  بودم ناچار که یبفهم خوامیم -
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 :دی پر حرفش نیب ارغوان 

!   شنومب  خوامینم.  ستین  مربوط من به تی زندگ و تو پدر - 

 !   بشم ریدرگ اناتیجر نیا با خواد ینم دلم یحت

 !  ارغوان - 

 :   گرفت  قرار  سوگل  صورت مقابل ارغوان ی ره اشا انگشت 

 باهات آروم انقدر دمی نم قول یبش  سبز راهم سر گهید  بار هی اگه

 -! ؟ یدیفهم.  کنم برخورد

 :  گفت مقدمه  یب سوگل

  فکر!  کنه رو  ودستش  دیبا یکی.  ستین یدرست آدم فرهان -

  کمی هیکاف ؟ می وردخ زخم ازش که  میاریخشا و من فقط یکنیم

 طولنی صف یتونیم اونوقت.  یکن نگاه  اطرافت به تر ق یدق

 زخم ده یم انجام داره  که یکار و فرهان ی واسطه به که ییآدما

 ! ینیبب رو خوردن

 !   ستین  مربوط من به -
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 تیزندگ و وت سر از دست آدم نیا!  مربوطه بهت چرا -

  با خوادیم دلت تو.  یبش دور ازش ده ینم اجازه !  داره یبرنم

 آره؟ ؟ یباش یآدم نیهمچ

 !   ستمین کس چیه با من -

.  بچرخه اطرافت و دور و کنه  اصرار بهت گهید کمی هیکاف -

  یبندیم دل بهش و یشیم داره  که یمشکلت تمام منکر اونوقت

 . 

 هم با ینسبت چیه نفرها و من!  نگو پرت و چرت انقدر -

 !  باشم کرده  هک یی کارا نگران بخوام من که می ندار

 ؟ چرخهیم  دورت پروانه مثل یچجور که دمیند یکنیم فکر -

  ؟ هیچ یبرا نایا ی همه یکنیم فکر

 !  برو!  بشنوم  خوامینم -

  شیصدا اما.  بگذارد سر پشت را  سوگل تا داد ی تکان شی پاها به

 : دی شنیم هنوز را
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  یداد حیترج.  تمیمیقد  دوست من ؟ نیهم ؟یبشنو  یخواینم-

 فرهان ی جبهه تو یبر یبد گوش  من یحرفا به نکهیا یجا به

 ! ؟ مشتشن تو که ییآدما از یکی  به یبش لیتبد و

 و یکرد استفاده  ازم یچجور رفته ادتی انگار ی میقد دوست - 

!   ریش دهن  تو یانداخت منو بودم شوکه  خودت  قول به که یوقت

 ! ره ینم رونیب ذهنم از اریخشا یحرفا و خرابه خونه اون هنوز

  بودم ده یشن که ییزایچ از شدم زنده  و ممرد که  یروز اون هنوز

 خنده  به منو و نزن یدوست از دم  پس!  کنم فراموش  تونمینم رو

  که یهمون شیپ.  یبود که ییجا همون یگردی برم النم!  ننداز

 !  داده  ادوک بهت ۲۰۶ هی بهش یخدمت خوش خاطر به

 او از تا برداشت دمق  انه مصر بار نیا و کرد سوگل به را پشتش

 !  بود تر یکار بار  نیا سوگل ی ضربه اما.  شود ردو

 ییبل  چه فرهان  دونمیم خوب.  دارم خبر یچ همه از من -

 !  آورده  سرت

  از حرف!  بترسد قبل از شتریب  ارغوان تا بود یکاف  حرف نیهم

  بار نداشت دوست!   دیلرزیم وجودش بند بند شدی م که فرهان

 و مرگ هم باز  داشتن دوست!  ندازدیب دردسر به را خودش گرید
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 بار را سوگل یصدا! بخورد  گره  فرهان دستان به اش یزندگ

 :  دیشن گرید

  رو شیرحم یب خودت یچشما  با خودت!   نهیهم فرهان -

 ! ؟ یدیند.  یدید

 امکان  لحظه هر  که بود زده  حلقه چشمش در یاشک قطره 

  یآنقدر.  دیکش  ق یعم نفس.   ردیبگ راه  شیها  گونه یرو داشت

 :  د یچرخ سمتش به.   بزند پس را اش یناراحت تمام که

 ؟ آورده  من سر ییبل  فرهان گفته یک -

 !؟ یکن انکار یخوایم واقعا -

 !   رسوندن بهت یاشتباه  یخبرا- 

  مانیا خبرش درستی به نیهم  یبرا!  بوده  یخود رسونم خبر -

 !  دارم

 نبود نشانیب  بهیغر آدم.  رفت  ییکذا اتفاق آن سمت  به فکرش 

 : دیشن گری د بار را شیصدا!  ببرد سوگل یبرا  خبر خواهدب که

 دیبا یریبگ اطلعات یکی یزندگ  مورد در یخوایم گنیم - 

 !   شیمیصم دوست سراغ یبر
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 :  نبود یراض صحبتشان  ریمس از چیه.  دی کش هم در ابرو ارغوان

  ؟ رسونده  خبر بهت یک -

 من از شمی نجوریهم.  پرستو اعصاب رو برم کمی  بود یکاف فقط-

 با تا بدم قلقلک احساساتشو کمی بود یکاف.  ادینم خوشش

!   بزنه بهم رو دیبا که ییحرفا  شده  که راهمیب و بد و فحش

  مو کار بتونه که  یبود داده  اطلعات بهش یاونقدر خوشبختانه

 حد سر تا ،  فرستاد رونیب را اش کلفه نفس ارغوان ! بندازه  راه 

 خط اعصابش یرو سوگل یصدا . بود یعصبان پرستو از مرگ

 :  انداخت

  به که بود نمونده  یزیچ هم جا نیهم تا گفت بهم پرستو -

 راحت ؟ خودتن هیشب یلیخ دوستاتم  یدونستیم!  بدمت کشتن

 !   داشتنین دوست یلیخ آدما نجوریا.  زننیم حرف

 !   برو حال !  بوده  محض دروغ ید یشن یچ هر -

 مرگ یپا تا.   کرده  تتیاذ انفره.  نبوده  دروغ یدونیم خودتم -

 نگو !  یهست یعصبان   دستش از من ی اندازه  به توام حال .  یرفت

 !   شهینم باورم که یستین
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 . گردمینم  دردسر دنبال من ؟ هیچ تو با من فرق یدونیم -

 : دیکش عقب به و گرفت را شی ازوب سوگل که  برود خواست 

 ؟ یچ یبعد  نفر ؟ بکنه بخواد کار هر یدیم اجازه  یعنی - 

  ؟ بشه یقربان ندونسته یبعد نفر نکه یا از یترسینم

  تو یانداخت منو بدتر!  نه ؟ یدی ترس من شدن یقربان از تو -

 !   ریش دهن

  ازت اگه اما کنمیم اعتراف نو یا کردم اشتباه  جاها یلیخ من -

  ؟ یکردیم کمکم   خواستمیم

 ! نکن خودت یکار  گند یقاط منو -

 خدا یرضا محض  فرهان یکرد  فکر!  یشد یقاط گهید تو -

  کارش نیا پشت یا نقشه یکنیم فکر ؟ داد نجات رو جاسوسش

 هر.  کنه استفاده  ازت خوادیم اونم!  یا ساده  چقدر تو ؟ ستین

 چرا.  دونهیمن  یکس هر که یدون یم ازش ییزایچ الن نباشه یچ

 ! ؟ بشه  التیخیب دیبا

   ! احمقانست حرفات چقدر که یفهم ینم خودت -
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  بزرگ درس به هم با میتونیم ما.  کن فکر خوب  حرفام به -

 ! می بد بهش

  هاتون برنامه یقاط من!  اری خشا و ییتو!  نداره  وجود ییما -

 !  شم ینم

  یچجور که  ادیب ادتی.  کن فکر  کمی.  نده  جواب بهم الن -

 ؟ نه ادتهی هنوز یداشت که یوحشت و ترس.  کرد رو جونت قصد

 گناه  یب

 تو به رو حرصش و خشم.  نبود مهم اون یبرا اما یشد قضاوت

  ازت خواستینم اگه ؟ شد  مونیپش که شد یچ.  داد حیترج

 یباز نیا  یکرد فکر نکنه ؟ داد نجات چرا اصل  کنه استفاده 

  فکر اول از داشت  دوست اگه! ؟ واقعیه انداخته راه  که یا علقه

 !  کردینم کشتنتو

  ارغوان صورت به یلیس لمث یگر ید از بعد یکی  وگلس یحرفها

  به گرید بار را تشیعصبان و حرص و خشم تمام.  شدیم ده ی کوب

 : دیشن دوباره   را سوگل یصدا.  آورد یم ادشی
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  میریبگ ازش کاراشو تمام انتقام نکهیا یبرا میدار راه  هی فقط - 

 شیحال داره  مشتش تو رو  تو خودش الیخ  به که حال  بذار! 

 !  گذاشته دممون یرو پا که کرده  یکار بد میکن

 دیفهمینم را خودش  حال شد ره یخ سوگل  صورت به ارغوان نگاه 

  یزندگ به  توانستیم کاش.  بود افتاده  جانش به اضطراب. 

  ارغوان چشمان از را  دیترد سوگل  دیشا!  برگردد خودش یعاد

 : داد ادامه بلفاصله که ندخوا

 ای دادمیم دستت از اگه کن باور.  مونمیم خبرت منتظر من - 

 همون من واسه هنوزم تو.  شدمیم وونهید اومد یم سرت ییبل 

 !  کنم عوضش یچی ه با ستمین  حاضر که یهست یمیصم دوست

  یا بوسه و شد کشینزد  سوگل که بود ساکت هم  هنوز ارغوان 

  رفتیم نشی ماش سمت به که یحال در.  تگذاش اش گونه یرو

 : کرد زمزمه

 . نذار منتظرم دزیا -

 یافکار و بود مانده  ارغوان.   نبود سوگل از یخبر  بعد هیثان چند

  به یدست!  کردیم قبل از تر آشفته را اش ختهیر  هم  به ذهن که
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  داشتیم بر که یقدم هر.  داد تکان شی پاها به و  دیکش صورتش

  توانستیم هم هنوز ،  شدیم اکو شسر در سوگل یحرفها

  مقابل فرهان یکارها تمام ،  اورد یب اطرخ به را  اریخشا یحرفها

 دینفهم که یآنقدر .  شد تر تند و تند شیقدمها!  بود چشمانش

  کردن دای پ یبرا نگاهش.  است ده یرس یاصل ابانیخ به یک

 و دادیم تکان هوا یرو هدف یب را دستش.  دی چرخیم یتاکس

 عقب یصندل  یرو.  برسد مقصدش به زود  یلیخ ودب دواریام

 انگار.  بود دوخته  پنجره  به را نگاهش و کرده   خوش جا نیماش

 برگشته قبل ی روزها به ذهنش.  دیشنینم و دید ینم زیچ چیه که

 انگار.  بود شده  باز اش یزندگ به نفر سه یپا که  ییجا به ،  بود

 .  بود خورده  گره  آنها به سرنوشتش و ری تقد که

  اریشهو و خورد تکان راننده  مرد  یصدا با و دی رس مقصدش به 

.  برداشت قدم  جلو به مصمم  و کرد رداختپ را  اش هیکرا.  شد

  به پا ترسش  خاطر به نداشت الیخ نکند گرد عقب کردیم یسع

 ! شود  دور یاصل هدف  از و بگذارد فرار

 پشت را شادمان  ناباور صورت و گذشت ینگهبان اتاقک مقابل از 

 :  دیشن را شی صدا بعد یا لحظه.  گذاشت سر
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 ؟ یخودت !  ارغوان - 

 . رفت جلو و داد تکان شیپاها به.  دنکر  صبر ارغوان 

  توقف نیاول با دانستیم خوب خودش.  کند صبر نداشت الیخ

 !   دهدیم دست از را  شجاعتش تمام

  از دیشا!  بشنود دور از را شادمان یصدا توانستیم هم هنوز 

  ارغوان مقابل لحظه  آن  توانستینم یکس اما کردیم منعش رفتن

  یجا سر هم  هنوز انداخت فرهان نیماش به ینگاه  مین!   دستیبا

 خوب یلیخ  ساعت به ینگاه مین با.  بود پارک اش یشگیهم

 !   است زود خانه از زدنش رونیب یبرا  هنوز که  بفهمد توانستیم

  فرهان از ی خبر اما چرخاند را نگاهش و کرد  باز را یورود در

 یشرویپ هم باز اما دیلرزیم بودن آنجا اضطراب  از شی پاها.  نبود

 دوم ی طبقه  به را خودش و کرد  انتخاب را ها  پله بار نیا.  کرد

.  داشت اخم طرح شی ابروها  و شده  مشت شی دستها.  رساند

 اتاق 

 را در.  افتاد راه  به سمت همان بلفاصله و رفت نشانه را فرهان

  هم.  بود گرفته یا اجازه  نه و زده  در نه.  کرد باز هم از شتاب با
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 کت ینبو.. دیچرخ سمتش به فرهان و ینبو متعجب نگاه  زمان

 یها دکمه او تا بود منتظر و انداخته ساعد یرو را فرهان

 را  راهنشیپ

  به دستش نهیآ   مقابل هم فرهان.  بدهد لشیتحو را کت تا ببندد

 دنید با حال همان در دو هر اما.  بود رفته راهنشیپ سمت

  به یونب تا دی کش طول یا هیثان  چند!  بود زده  خشکشان  ارغوان

 : ادیب خودش

 .....  نجایا شما!   گانهی خانوم -

 :  دیپر ینبو حرف  نی ب ارغوان

 ؟ بزنم حرف تنها خودش با شهیم -

  فرهان شی برا هم هنوز. زدیم باز سر اسمش بردن  از هم هنوز

  دلش و بود ترسانده  مرگ حد  سر تا را وا که  بود یآدم همان

 سمت به  ناباور ینگاه مین ینبو! ببرد او زا ی اسم خواستینم

 :  کرد زمزمه فرهان سر ی اشاره  با و انداخت فرهان

 ! چشم -
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 به  بلفاصله داشت الیخ ارغوان.  بست را در و رفت  رونیب ینبو

 کامل که فرهان یپا حرکت اما کند باز را آن و برود در سمت

 نیا یا اجازه  ،  کرد کینزد  دخترک به را خودش یکم و دیچرخ

 : نداد او به را کار

 ؟ هستم یچ ون یمد رو یصبح اول زیسورپرا -

  زودتر داشت الیخ ،  بود راهنشیپ یها دکمه یرو نگاهش

  دیشا تا بزند وندیپ هم به را تکشان تک و ببرد جلو را دستش

 نیا یبرا یا  عجله اام فرهان!  دیایب بال  تر راحت نفسش یکم

 که انگار.  بود شده  جانیه و شوق از پر نگاهش.  نداشت کار

 !   بود آمده  خوش مذاقش به یحساب ی ناگهان دارید نیا

 !  یبپوش رو لباست شهیم -

 ینگاه فرهان.  برداشت عقب  به یقدم و گرفت  فرهان  از چشم

 که یحال در.  دیچرخ نهیآ سمت به بعد و انداخت خودش به

 بستیم را اش مانده  باز یها دکمه و کردیم مرتب را هنشرایپ

 یم نگاه  اش یعصب و مضطرب تحال و دخترک صورت نهیآ از

 !   نبود درست یزیچ.  انداخت
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 . دیچرخ  ارغوان سمت به  و زد یچرخ شیها  دکمه بستن با

 : گفت و کرد باز هم  از را شیدستها 

 ؟ شد بهتر حال  - 

 :  گفت و دی کش اش کلفه صورت به  یدست ارغوان 

 ..  یبدهکار حیتوض من به تو -

  ی شده  کج شال تا کرد ارششلو بیج ریاس را ش یدستها فرهان

  ای ،  نزند کنار  را شیها یچتر نکهیا ای نکند،   صاف را دخترک

 !  نشود دختر کی نزد

 ! ؟ یحیتوض چه -

 ؟ رمی بم ینذاشت چرا -

  که بود ظره منت ریغ آنقدر.  نداشت را سوال آن  انتظار فرهان 

 جواب بتواند حداقل تا کند  سکوت یا لحظه یبرا داد حیترج

 گرید بار طاقت یب اما ارغوان.  کند دایپ والشس  یبرا یخوب

 :  گفت

  نیهم به مگه ؟ رمیبم یخواستینم مگه ؟ یداد   نجاتم چرا -

 تنها فرهان ؟  یداد نجاتم چرا...  چرا ؟ آب تو یننداخت منو تین
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  راه  به دلش در یطوفان اما خونسرد ظاهر به.  کردیم نگاهش

 : داد ادامه رغوانا.  بود افتاده 

  به دی با دونمینم!  گهید یکی ای  یداد نجاتم تو دونمینم اصل  - 

 ! داده  نجاتم  واقعا که یکس  ای کنم گله تو

 

 دخترک یرفتارها تک تک نگاهش.  کرد سکوت هم  باز فرهان

 خواندیم نگاهش از یخوب به را یکلفگ.  گذراند نظر از را

 اب.  ستادیا فرهان ی نهیس به نه یس و کرد یشرویپ یکم ارغوان.

 :  گفت نداشت ادیفر از  کم که ییصدا

 بکش رخم به رو قدرتت دوباره .  بزن حرف ؟ یساکت  پس چرا -

  ینجوری ا دیشا !  یذارینم سرم  بودنمو زنده  منت چرا اصل ! 

 !  شهیم آب بر نقش یدیکش که ییها نقشه

 .کند سکوت  حرفش مقابل در  نتوانست بار نیا 

 به التیخ و یشد مان خواب که شده  یچ حال  تا شبید از - 

 !  ؟ دمیکش  برات یا نقشه من که زده  سرت
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  سو وجودم و من از دارن همه روزا نیا ؟ یبکش  دینبا چرا -

  ؟ یبکن کارو نیا دی نبا تو چرا کننیم استفاده 

 !  خوامینم چون -

 : کرد اصرار گرید بار  دخترک!  نبود رغوانا جواب نیا 

 ! ؟ زندم وزهن من چرا -

.  خواستینم هم دیشا. ردیبگ دخترک چشم از اه نگ توانستینم

 نفسش که ینگاه.  بود گذاشته جا یعسل نگاه  نیا به را قلبش

 او از یگرید زمان هر از شتریب حال  که ینگاه.  آورد یم بند را

 . بود یعصبان

  ؟ یناراحت بودنت زنده  از - 

 !  حتمنارا موندنمه زنده  پشت که یهدف از -

 :  دی کش هم در ابرو فرهان 

 ...  هدف -

 شال ی لبه و آمد رونیب بیج از اراده  یب  دستش بار نیا

 و گرفته فاصله اتاق آن از یا لحظه که انگار.  گرفت   را دخترک

  دستش کی یمشک یموها آن و دخترک ذکرش و فکر تمام
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  با فرهان یدستها اتصال و برداشت عقب به یقدم  غوانار! بود 

 که افتاد ییچشمها به فرهان نگاه  گرید بار. زد هم بر را ششال

 .  کردیم براندازش خصمانه

 ! نیهم فقط.  یبمون زنده  که  بود نیا هدف -

 یقدم هم باز  ارغوان که دیچرخ نهیآ سمت به دخترک  به پشت 

 :  گفت و  برداشت جلو به

 !  بگو رو تیاصل هدف!  کردم باور منم و یگفت  تو ؟ نیهم -

  گردنش دور را آن و رفت کراواتش سمت به فرهان دست 

  ندازدین دخترک  به را نگاهش کردیم یسع که یحال در.  انداخت

 : گفت

  ینجوریا فقط.  کنمیم دییتا من بگو تو ؟ یهست  یچ دنبال -

 !   شهیم بد حالت نباش یعصبان

 !  داره  خنده  یلیخ! ؟ واقعا! ؟ یمن حال  فکر به تو -

 او به که یا علقه  تمام با که  کند رافاعت داشت دوست فرهان

 الیخ!  است کرده  خلصش یلعنت مواج یایدر  آن شر از داشت

  اوج دخترک که کند انتخاب یجور  را جملتش  تک  تک داشت
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 و مشاور با او خاطر به است حاضر که بفهمد را  داشتنش دوست

 و باشد سالم او که یشرط  به بزند حرف نفر کی و هزار

  شی قرمزها خط متما است حاضر که دیفهمیم کاش!  خوشحال

 تمام کاش! ردیبگ آرام کنارش یا لحظه تا کند  رد او یبرا را

 !   خواندیم نگاهش از را اش نگفته یحرفها

 یجا به پس .  یدونیم خوب نویا و توام حال فکر به من -

 میتونیم اونوقت.  کشونده  نجا یا رو تو یچ بگو خوردن حرص

 !  میبزن رفح بالغ آدم تا دو مثل

 : گفت و زد قبع به یچرخ مین

  خواسته یبرا که یشد  ییها بچه دختر ه یشب ینجوریا -

  ها بچه دختر با ام رابطه ادیز من.  کوبنیم نیزم به پا هاشون

 !  ستی ن خوب

 . خوردیم حرص شتری ب فرهان خونسرد لحن از ارغوان 

 رو یداشت که یفیکث هدف یتونینم یساختگ  آرامش نیا با -

 !  یکن یخفم
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 محکم کامل را  آن هنوز.  ماند  کراوات گره  یور  فرهان یدستها

 .  دیچرخ عقب به حرف  نیا دنیشن  با که بود نکرده 

 ! ؟ کثیف هدف -

 !  کن اعتراف -

.   خوردیم تاب دخترک یچشمها نیب نگاهش. کرد مکث یکم 

  مدت بخواهد که نبود یزیچ ارغوان تیبانعص از سرخ صورت

 را اش یداشتن وستد یدیسف همان دادیم حیترج ! ندیبب یطولن

 !  کردیم درخشان را صورتش که یلبخند با همراه  ،  ندیبب

  خوادیم دلت که یمطمئن!  کنمیم اعتراف.  باشه ؟ کنم اعتراف -

 ؟  یبشنو

 :  گفت و رفت تر کی نزد  فرهان.  نداد یجواب ارغوان 

 و یپرینم حرفم نیب ،  می ندار زدن جا ،  یبر یتون ینم وسطش -

 !  کنمیم اعتراف قبوله اگه!  یکنی نم قطع صحبتمو

 هم هنوز فرهان داشت انتظار  دیشا.  ترساند را ارغوان  حرف نیا

  آنقدر بود  ستاده ی ا مقابلش که یمصمم مرد اما!  کند انکار
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 از یا لحظه نداشت امکان که بود کرده  سپر نهیس شجاعانه

 !  برگردد حرفش

 ؟ هن ای یدار طاقتشو ؟ شد یچ -

 ! دارم -

 دادیم اجازه  فرهان به هم همان اما بود ن نامطمئ لحنش 

  کند  فکر دخترک  العمل عکس  به آرامش در و بزند  را  شیحرفها

 همان از.  دوخت دخترک یچشمها به میمستق را نگاهش! 

 امکان اما.  دارد  فتنر به لیم  ارغوان که ندیبب  توانستیم لحظه

 ! دبرو رونیب  اتاق نیا از ها یراحت  نیهم به بدهد اجازه  نداشت

 کلمه  به کلمه کرد یسع و فشرد هم به را   شیلبها فرهان

  چه است قرار نبود مطمئن ارغوان.  ندیبچ هم کنار  را  شیحرفها

  یزیچ از شتری ب بود قرار اگر.  ترساند یم را او بود  چه هر اما بشنود

 موضوع حتما کند متصل اش یزندگ و فرهان به را او بود که

 ! بود یاکترسن

 یچ شب اون یبدون خوادیم دلت! ؟ نه یتقیحق  دنبال پس - 

  ؟ شد
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 الیخ.  شد ره یخ فرهان  صورت به و گرفت بال   را سرش  ارغوان

 فرهان و نبود موفق  اما برسد نظر به زده  وحشت نداشت

  که بود یوقت از سشتر.  است مضطرب حد چه تا که دیفهمیم

  نداشته را اتفاقات یرادآوی طاقت دخترک فی نح تن گرید بار

 : دیرس گوشش  به ارغوان فیضع یصدا.  باشد

 !   یبدهکار رو  حیتوض نیا بهم.  بدونم رو یچ همه خوامیم -

  داد یتکان شی پاها به تینها در و کرد مکث یا  هیثان چند فرهان

  به فکرش که یحال در .کرد تر   کینزد دخترک  به را خودش و

 :آمد حرف به بود رفته شیپ ماه  کی

 ... رو یچ همه -

 حالت.  ردیبگ آرام ارغوان یا  لحظه نشد باعث  آرامش ی زمزمه

 جا گردنش  پشت که یدست.  دی دیم چشم به را  فرهان یعصب

  را نیا یخوب به دیدزد یم دخترک از که ییچشمها و کرده  خوش

 . دادیم نشان
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  بزنه رشیز تونه یم یکس بدم ی دستور من یقتو یکنیم الیخ -

 ؟ مهلیم خلف که  بکنه رو یکار من حرف یرو و

  میمستق ریغ  داشت الیخ فرهان.  اوردین در سر درست ارغوان

 چرا.  بود  تر راحت نطوریا.  اوردیب زبان بر را اعتراف نیتر

 یسوال ارغوان آنکه از قبل! ؟  دیایب کنار کلمات با توانستینم

 : داد ادامه خودش بپرسد

 …  تورو شب اون دادم ردستو من یوقت!  تونهینم که معلومه -

 دیکشیم که یدرد  از نشان اش شده  منقبض فک.  کرد مکث 

 را  چشمش در شده  حلقه اشک تا دیدزد نگاه  هم ارغوان.  داشت

 :  دیشن را  شیصدا.  ندینب فرهان

  انتظار!  کنم نقضش   تونستمیم خودم فقطم و دادم دستور من - 

 ؟ باشه داده  نجاتت یک یداشت

 آمده  رونیب ، آورد یم دندانش  به که یشارف از  فکش استخوان 

  را شیچشمها که رفتیم کلنجار خودش با.  بود شده  برجسته و

  آن یادآوری با تا کردیم مبارزه  خودش با! ردینگ  اشک یا هاله

 ...  اوردین کم روز
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  که ییتو  به بشم ره یخ ساحل از  نتونستم. ارمیب طاقت  نتونستم -

 به ارغوان نگاه !  یشدیم دورتر چشمم مقابل از لحظه لحظه

 لجباز یلبها انیم از جمله نیا دنیشن.  افتاد فرهان  رتصو

 : د یرس گوشش به فرهان  یصدا!  بود بیعج فرهان

 !  یموندیم زنده  دیبا -

  ییحرفها مقابل در توانستینم و کردیم نگاهش  هم هنوز ارغوان

 بار.  کند دایپ یا کلمه دادیم نشان را فرهان  احساس همه که

 : دیشن  را شی صدا گرید

 !  آب به زدم خودم -

  ییدندانها نیب از و گرفت  خودش سمت به را اش اشاره  انگشت 

 : گفت  بود شده  د یکل حرص از که

 ی نقشه!   آب دل به زدم دختر هی یبرا!   فرهان!  من - 

  من!  بود ن یا میلعنت ی شهنق !  بدم نجاتت که بود نیا فممیکث

 ! من ،  دادم تتنجا من ،  یبمون  زنده   خواستم

.  شدیم تر متعجب بود ده یشن  که ییزهایچ از ذشت گیم چه هر 

 به کردیم یسع !   بود گرفته درد  سر و شده  نی سنگ شینفسها
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 گرید  بار نداشت الیخ.  نکند فکر ییکذا روز آن اتفاقات

 عضلت تک تک  انقباض تتوانسینم.  بدهد دست از را کنترلش

 یبرا ق یعم ینفسها با کردیم یسع اما.  ردیبگ ده ی ناد را بدنش

 ! بخرد تازه  یهوا شی ها هیر

 شده  منقبض ییکذا روز آن درد از فرهان وجود  بند بند که انگار 

  کند احساس را دخترک ی بسته خی تن  توانستی م هم  هنوز.  بود

.  داشت ادی به را اش یزندگ از شده  خاموش یچشمها  هم هنوز

 انیم! بود داده  دست زا را ارغوان الشیخ به که یا لحظه همان

  یانگار شینفسها.  زدیم ید ی سف به صورتش و مانده  شآغوش

 !  دیشن ی نم فرهان که فیضع آنقدر ای ،  بود  شده  قطع که

 خودم با.  مارستانیب بردنت عطا و اریجان ،  ساحل رسوندمت - 

  خودمو نیقوان هم جا همون تا!   منخور تکون که رفتمیم کلنجار

!   تو از هم و بودم یعصبان خودم از هم . بودم گذاشته پا ریز

 ... یموندیم یاونجور دینبا...  نمتیبب حال اون  تو تونستمینم

 ...  یبود حال اون باعث خودت -

  ببندد پلک فرهان یا لحظه یبرا  شد باعث ارغوان لرزان یصدا

 :   دهدب جواب ه یثان چند از بعد و
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 که یکار  نیبدتر.  بودم گرفته عمرمو م ی تصم نی بدتر -

  ! بدم انجام تونستمیم

 ؟ یداد نجاتم چرا...  چرا...  نگرفتم سوالمو جواب هنوز -

 ی زده   غم نگاه  از شدیم مگر.  بود ده یفهم  هم جا نیهم تا

 به که ییانگشتها بند بند از شدیم مگر ؟ نفهمد  را قتیحق فرهان

!  ؟ نبرد خوردیم که یحرص به یپ شدیم دیسف ن شد مشت خاطر

 دیبا.  آمد یم  حرف به فرهان دیبا...  نبود یکاف شیبرا انگار اما

  هم و بشنود داشت دوست هم.  گفتیم را یلعنت ی جمله آن

 . داشت دنینشن و فرار به یبیعج لیم

  دور مویواقع خود ،  دختر هی خاطر به من ؟ چرا یدینفهم واقعا -

  به!  داشتم اعتقاد بهش که  یچ هر ریز زدم خاطرت به!  زدم

  از هم لحظه هی که یروا وونه ید تیعصبان و  حرص تو خاطر

  تو یبرا رو کارا نیا من...  زدم پس رو رفتینم رونیب سرم

  دوستت هنوزم نکهیا یبرا!  داشتم دوستت نکهیا یبرا...  کردم

 !  دارم

  فرهان!  بود روا اددیم جان جا همان اگر.  آمد بند ارغوان نفس

.   بود داشته نگه ره یخ دخترک صورت یرو را اش ره یخ نگاه 
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 ثبت حافظه در که انگار را دخترک یالعملها عکس تک تک

  شیجا سر ارغوان که انگار اما کند یحرکت تا بود منتظر.  کردیم

 هم نفس انگار.  شد نگرانش یا لحظه یبرا.  بود شده  خشک

 . دیکشینم

  کرد گرد عقب  دخترک که یوقت تازه  و رفت  کشینزد یکم

  نگرانش که یزیچ اما.  شد راحت اش یمتسل  بابت از الشیخ

 ! بود  یلعنت گرفتن فاصله  نیا کردیم

 ...  من...  برم دیبا من...  من -

  یابروها که بود منقطع یکلمات بود آورده  زبان بر  که یحرف تنها

 در ی ه ری دستگ یرو دستش که  نیهم! برد هم در را فرهان

 حال .  تگذاش در یرو را دستش و شد تر کینزد فرهان  نشست

 را اش زمزمه یصدا.  بود  شده  گرفتار نفرها بدن و در نیب

 :  دیشن

  یخواستینم مگه!  یبر و یبزن جا یتونینم یدی شن یوقت گفتم -

 ؟ یشد دیناام یچ از!  یدیشن حال   ؟ یبشنو حرفامو
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  گرفته ضربان ارغوان قلب که دیفهمینم و زدیم یدیناام از حرف 

 در او اب هم لحظه کی  تواندینم که دتپیم کوبنده  و تند آنقدر و

 !  بماند اتاق نیا

 !  برم دیبا - 

 واسه و م یروان آدم هی که ؟ یبشنو ازم یچ یداشت انتظار - 

 که یبود کیکوچ  حیتفر زنگ ه ی توام حتما ؟ کشمیم آدم حیتفر

  ؟ کردن مغزت  تو که هیزیچ نیا !  رمیبگ رو جونت خواستهیم دلم

  ؟ گفت بهت مق اح سوگل اون که هیزیچ نیا

. گرفت قرار فرهان مقابل و دیچرخ سوگل  اسم دنیشن با

 ختنیر هم به یبرا اخمش پر یچشمها.  کرد نگاهش  پرسشگر

 !  دیرسیم نظر به  یکاف افکارش

 و طرف نی ا بزارم که احمقم انقدر یکرد فکر یخور جا چرا-

 یاحتمال یدشمنا فکر به که وونمی د انقدر ؟ یبر طرف اون

 ضربه نیاول داره  شکلم من با  که یکس هر بدم جازه ا و نباشم

 ؟ بزنه   تو به رو اش



 

2329 
 

 مهرسا .  مسلخ

 به دخترک نامنظم ینفسها که  یآنقدر.  برد ک ی نزد را سرش 

 .   خوردیم صورتش

 دمینم اجازه  یکس  به!  یشد من یزندگ بزرگ ضعف  نقطه تو -

 ! ذاره ب ضعفم نقطه رو دست

  پشت تشضربا ؟ کردینم دخترک ی وانهید قلب به یرحم چرا 

  فرهان عطر د یکشیم نفس چه  هر.  بود شده  امان یب و هم سر

 ! کردیم سخت شدن آرام یبرا را کارش  و بردیم هیر به را

  دادینم اجازه  و بود ده یچسب در  به هم هنوز فرهان یانگشتها 

 : کرد باز لب تیانه  در ارغوان.  بردارد قدم از قدم  دخترک

..  اونا حرف یعنی.... . یعنی...  ستین مهم برام یکس حرف -

 ... ندارم اعتماد بهشون!  نداره  تیاهم برام

. کرد باز هم  از را فرهان  یابروها گره  کم  کم حرف نیهم

  را دستش که بود نمانده  یزیچ و شد سست در ی رو شیانگشتها

.  کردیم مقابله خودش با اما.  بگذارد دخترک ی شانه یرو

  ارغوان العمل عکس از اما بردارد را فاصله نیا داشت| دوست

 .  دیترسیم
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 ...  کردم اشتباه  من -

 ارغوان.  کرد یم یمانیپش ابراز که بود فرهان ی گرفته یصدا

 : کرد زمزمه

 . یکرد  قضاوت - 

 . آره  -

 . یبود شده  رحم یب -

 .  دونمیم - 

 ...  یترسوند منو -

 .   فرستاد  رونیب را  نفسش

 . ستمین دادم نشون خودمو که یبد اون به من -

  یبد از حرف یوقت و کند اعتماد او به گرید بار  توانستیم کاش 

  بزند خط ها یبد تمام ی ره یدا  از را فرهان راحت الیخ با شدیم

! 

 :  دیشن را شی صدا گرید بار 

 . کنمیم درست رو یچ همه -
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 ده ید مارستانیب در که یشاهپویس مرد سمت به  ذهنش ارغوان

 :  دیپرس مقدمه یب. شد ده یکش بود

  درست  نتونستم یعنی...   دمید انمارستیب تو رو یکی من -

 ..  دمید آدم هی از یا هیسا لحظه هی اما نمشیبب

  فاصله دخترک از یکم حال .  دوخت  فرهان به را منتظرش نگاه 

 و کردیم ماگر  احساس.  بکشد  نفس تر راحت بتواند تا بود گرفته

 !   دیرسیم نظر به بیعج یکم سرد زمستان نیا در

 ! شدمیم خبر با اوضاعت از دیبا -

  هنوز.  گرفت دخترک از نگاه  و دیکش گردنش  پشت به یدست 

  متعجب ارغوان حال !  نبود راحت آنقدرها احساساتش انیب با هم

 چیه مطمئنا.  بود نشناخته را فرهان مطمئنا.  بود شده  قبل از تر

  که بود حواض آنقدر  زیچ همه.  دانست ینم اش یزندگ  و او از زیچ

 یاجیاحت

  هم  هنوز!  باشد شتریب لیدل  دنبال حرفش اثبات یبرا نداشت

 .  شدیم اکو سرش در داشتن دوست ی کلمه و احساس ابراز
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 و نصفه تا و اومدم شب نصفه.  نمیبب یکس خواست ینم دلم -

 ..  بود زده  سرم به یحساب...  ینیبیم!   رفتم یاومد هوش به مهین

  هیگر نداشت  الیخ ارغوان.  شستن لبش ی  گوشه یشخندین

 یب.  ردیبگ آرام و بشنود را فرهان یحرفها توانستینم اما کند

  راه  شیها گونه  یرو بود زده  حلقه چشمش در که یاشک اراده 

 .برد هم در را فرهان  یابروها بلفاصله و گرفت

 ؟ مزد یبد حرف ؟ شد یچ - 

  رغوانا.  بود شده  آشفته دخترک یاشکها دنید از وضوح به 

 : انداخت بال  را سرش

 ...نه-

   ؟ شد تیزیچ ؟ خوبه حالت -

 : دوخت  فرهان به را  اشکش پر نگاه 

 !   خوبم - 

  ؟ یکنیم  هیگر چرا پس -

  هیگر بود انداخته فاصله نشانیب که ییکذا اتفاق نیا خاطر به

 وارید و کرده  خانه دلش در هنوز هک یترس خاطر به.  کردیم
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  بود حسرت ی  هیگر دیشا.  بود ده ی کش انانشیم  وحشت از یبلند

  تجربه که یزیچ نیا از بهتر توانستیم که  ییروزها یبرا

 ... باشد کردندیم

 ... برم دیبا...  دیبا -

 فرهان بار نیا و رفت در ی ره یدستگ سمت به گرید بار دستش

 خودش سمت به را او و کرد شی گشتهاان ریاس را  دخترک یبازو

  نفس.  گذراند  نظر از را صورتش جز به جز نگاهش.  دیکش

 :  گفت و دیکش یقیعم

 . کنمیم درست رو یچ همه.  نکن فرار -

 !  بود خوانده  را  حسرت که یانگار  نگاهش از

  ؟ یدیم فرصت بهم - 

 …  شهینم درست یچیه -

 :  دی پرس تحکم با  بار نیا فرهان 

  ؟ یدیم فرصت بهم -

 . ستمین قبل ماه  کی آدم من -
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 ! ؟ یدیم فرصت بهم -

 تاب یب ارغوان نگاه .  دیپرسیم که بود سوم بار یبرا را سوالش

 . بود رفتن

 !   تونمینم -

  شانیبرا مشاورش دکتر نکه یا از قبل.  دینکش  عقب فرهان

.  گشتیم بر اش یاصل یجا  سر زودتر دیبا کند  یدور زی تجو

  زنده  توانستینم ارغوان بدون  مطمئنا بود کرده   فکر را شب تمام

 او بدهد اش یزندگ به یرنگ بود توانسته که ی کس تنها.  ندبما

  نفس هم لحظه کی حضورش بدون توانستیم چطور.  بود

 ؟  بکشد

 …  ارغوان - 

 ینیب که یعطر  آن با اش جانانه  اعتراف آن با شی صدا لحن 

  به را ردش دست.  بردیم ونجن یپا تا را او کردیم نوازش را اش

 . فت گر  فاصله و زد فرهان ی نهیس

 … تو زندگی.  ستمین دردسر دنبال من - 

 .  برسه بهت یب یآس ذارمینم - 
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  خونه قمار ،  تن کنار کلفت گردن یآدما!  ی دار اسلحه تو -

 بند یبرا ییتنها به کدومشون هر که کنهیم یی کارا تو ،  یدار

  تیزندگ و تو از...  ترسمیم ازت من!  بسه من نفس آوردن

 ...  دارم وحشت

 !  کنمیم درست رو یچ همه -

 اسلحه اون  با که ییآدما جون یتونیم ؟ یکنی م درست ویچ -

  ؟ یبرگردون رو یگرفت

 !  خودم از دفاع  واسه.  مهیشخص ی اسلحه اون -

 :  کرد خودش به یا اشاره  ارغوان

 !  دمهای خوب..  یکرد دفاع  خودت از من مقابل در -

  کلمه چند با بتواند که بود یزیچ آن از تر خراب زیچ همه

 . .کند درستش

 !   کردم یوونگید  تو مقابل در - 

 : داد ادامه و رفت تر کی نزد

 .  ستمی ن چون باشم،   قصه ی بده  آدم نذار !  نیبب منو -
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  و آمد کش که یسکوت.  شد برقرار نشانیب سکوت  هیثان چند

.  بدهد کردن فکر ی اجازه  او به وانستتیم فرهان.  شد یطولن

  بود شده  طاقت یب آنقدر اما.  بدهد جواب رصتف  سر دیبگو مثل 

  که بود یوقت از ترسش.  بدهد او به را حق  نی ا توانستینم که

  داشته را دخترک توانستینم آنوقت.  برود نیب  از شی حرفها اثر

 : کرد باز لب ارغوان. باشد

 -بشه  راه  هب رو یچ همه دمی نم قول بهت

 - یبد بهم یقول خوامینم

 -یکن  اعتراض یتونینم

 :ستنش  فرهان لب ی  گوشه یشخندین

 - !کنمینم

 - ترسمیم  ازت هنوزم من

 :شد اخم از پر صورتش بار نیا

 - دونمیم

 که یحال در.زد  پس را اشکها و  دیکش صورتش  به یدست ارغوان

 : کرد زمزمه دیایب نظر به یعاد  کردیم یسع
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 .  کار سر برم دیبا - 

 فرهان.   شده  هگذاشت  یقرار  نشانیب ناگفته  دانستندیم دو هر

 :گفت بلفاصله.   بود شده  تر حترا یحد تا الشیخ

 !   رسونمتیم - 

  اتاق از بالخره  و چرخاند را در ی ره یدستگ. نزد  یحرف ارغوان

 نگاه  نفرشان دو به ینگران با و  ستاده یا در رونیب  ینبو. زد رونیب

 : داد  دستور  و دیکش هم در ابرو نفرها. کردیم

 !  ستمین خونه شام.  بشه مرتب اتاق - 

   :شد خم ینبو 

 .آقا چشم -

  دخترک حال .  برود ارغوان تا کرد ها پله به یا اشاره  فرهان

 نیهم با انگار.  بفهمد را  فرهان قرمز خط معنی توانستیم

  هچ تا فرهان که بود آورده  ادی به ینبو با کوتاهش| برخورد

 یگرید دمآ  روزها نیا او یبرا  اما!  شود تلخ توانستیم اندازه 

 کنارش یبرا  و زدیم لبخند.  زدیم رفح و کردیم یصبور. بود

 . دادیم خرج  به سماجت بودن
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 :  گفت  بلفاصله ارغوان.  رفتند نییپا ها پله از دو هر 

  فکر خوامینم.  نتمیبب نتی ماش تو یکس نجایا خوادینم دلم -

 ...  هم با که کنن

 سمت به را او و گرفت را دخترک دست حوصله یب فرهان

 : داد جواب حال همان در . کرد تیهدا راننده  کنار یصندل

 !  میهم با ما که بفهمن همه خوامیم من اتفاقا -

  یفرصت فقط.  ستندین هم با که بزند  ادیفر داشت  الیخ ارغوان 

  نداشت تدوس.  کند ثابت را خودش تا بود داده   فرهان به

 و بست را نی ماش در فرهان اما.  بزند سرش به یگرید التیخ

 ارغوان شدند رد که شادمان یجلو از . شد  سوار هم خودش

 با.  ندیبب را تعجبش از شده  گرد  یچشمها یخوب  به توانستیم

 پر نگاه  از  یسرسر یخداحافظ و شهل  ی خانه  به دنشیرس

 بالخره  فرهان حرف

 و ده ی شن که ییحرفها.  کرد رها را اش  شده   حبس نفس

  در عتسا چند  که انگار.  کردینم باور را بود ده ی د که ییزهایچ

 و افتاد پرستو ادی به ساعت چند از بعد تازه .  بود رفته راه  خواب
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 از هم او مطمئنا کردیم حالش به یفکر دیبا!  اش یلق دهان

  ربا نداشت الیخ.  خوردیم خط اعتمادش قابل یآدمها ی ره یدا

 ! دبده  سوگل دست به سوژه  گذشته اشتباهات تکرار با گرید

  پرستو با تماس قصد به و دی کش رونیب اش کوله از را  لشیموبا

  از قبل. کرد مکث سوگل نام یرو  اما شد نشیمخاطب ستیل وارد

 به. کرد ارسال و نوشت شیبرا یغامیپ شود مانیپش نکهیا

 :  خواند را غامیپ متن گرید  بار شد تمام کارش آنکه محض

 ! کنمیم کمکت.  گرفتم تصمیممو - 

******************** 

 !  ؟ سوگل دست  کف یگذاشت رو یچ ههم یکرد  یفکر چه -

 اومده !  گمیم یچ دمینفهم اصل  که  کرد میحرص انقدر خدا به -

  هنوز که ییپررو  چقدر تو گمیم بهش.  ره یگیم تورو سراغ من از

 !  شهیم داتیپ ارغوان اطراف و دور

 !   یکرد خراب هم یلیخ!  یکرد  خراب پرستو - 

  بدونه دیبا.  ازش مشد یعصبان فقط.  نبود قصد از کن باور -

 !  ره یبگ ازت ی سراغ نکنه جرات گهید که آورده   تو سر ییبل  چه
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 خودم...  بود  خودم ریتقص گفتمیم بهت یزیچ دینبا اصل  - 

 … زدم گند خودم بازم...  کردم خراب

 . کردیم متعجب را پرستو که  بود یزیچ رغوانا عصبی حالت

 :  گفت و دیکش ش ی زوبا به یدست

  ؟ شده  خراب یچ مگه ؟ هچت معلومه -

 : انداخت پرستو صورت به  ینگاه ارغوان

  بر ازش که  ییکارا و سوگل از یچیه تو ؟ شده  خراب یچ - 

 . یدونینم ادیم

  سوگل دختره  ن یا گفتم بهت اول از که من!  بدونم بگو خب - 

 ! ستین اعتماد قابل

  هم یحرف  نداره  یحساب تدرس  بست و چفت دهنت یوقت - 

 !  بزنم  بهت که مونهینم

  با پرستو که  شد بلند جا از رفتن قصد به و برداشت را اش کوله

 : گفت شده  گرد یچشمها

 .  رسنیم ها بچه الن ؟ یریم کجا -
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 . باشم تنها  خوادیم دلم -

 .  نکن ینجوریا خودت با...  ارغوان - 

 با یجور الن.  مبود کرده  اعتماد بهت من ؟  نکنم یچجور -

 بهت رو یا افتاده  پا شیپ موضوع انگار یزنیم  حرف یخونسرد

 از بعد!  یکن یم هیتوج یدار  فقط یستی ن مونمیپش یحت!  گفتم

 کدومشون  و دوستن کدومشون ستین معلوم  که آدم همه نیا

 ثابت من به توام که ینیبیم اما. کردم اعتماد تو به من ،  دشمن

  هاتن خوادیم دلم!  کنم اعتماد یکس به تونمینم گهید یکرد

 …  باشم

 یعل ی کافه از  عیسر آنقدر ارغوان.  بزند یحرف نتوانست پرستو 

 ابانیخ به را  او اش شده  تند یقدمها یک دینفهم که زد رونیب

 صلا ؟ برود  کجا بود قرار. شد جیگ یا لحظه.  رساند یاصل

 شتدا اجیاحت  دوست به که ی زمان درست ؟ کند چه خواستیم

 دنبال.  دییپا یم را اطراف نگاهش! بود کرده  دشیناام هم  پرستو

  توانستینم اما.  کند دنبالش که یکس و گشتیم فرهان از یرد

 نهایا ی همه و نبود دنبالش یکس  واقعا هم دیشا.  ندیبب را یکس
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 فرستاد رونی ب را نفسش!  بود ختهاندا راه  به فرهان که بود یباز

 .آمد ینم  خوشش کند بشیتعق دامم یکس نکهیا از چیه. 

 یصدا ،  رفتیم رژه  سرش در  فکر  کی و هزار  که لحظه مانه

 نام دنید با و  دی کش رونیب اش کوله از را آن.  شد  بلند  لشیموبا

  را تماسش لحظه همان داشت الیخ.  دی کش هم در ابرو سوگل

  دیکش یقیعم نفس.  افتاد بود داده  که یقول ادی به اما کند قطع

  تماس ،  بود مشخص  یخوب به شیصدا  در هنوز که یحرص با و

 :کرد برقرار را

 ؟ بله -

 ؟ یعصبان انقدر چرا -

 !   ستمین یعصبان - 

  ؟ شده  یزیچ.  مشخصه صدات از -

  ؟ یداشت یکار.  بگو...  نه -

 ..  ندتیبب خواد یم اریخشا -
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 الشیخ به.   بود نکرده  را نجای ا فکر.  شد خشک وانارغ یلبها

  ادی به را او اریخشا.  شودیم محدود سوگل به شی برخوردها تمام

 همان

 یخوب به هم  هنوز.  انداخت یم مخروبه ی خانه  و ییکذا روز

 حک ذهنش در ییجا که انگار.  بشنود را شی صدا توانستیم

 :  گفت سوگل که شد ی طولن یکم سکوتش.  بود شده 

 ؟ یهست ...  ارغوان -

 ... آره  -

  افتاد رهانف  با قرارش ادی به کردن  فکر یکم با  ؟ خوبه امروز -

 :  داد جواب و

 . دارم کار  امروز فردا یبرا باشه...  نه - 

 !  نذار منتظر و  اریخشا ادیز یول.  فردا یبرا مشیذاریم باشه -

.  رمیبگ دستور بخوام رفتارم هر  یبرا که ستمی ن یکس آدم من-

  ارمیخشا به نو یا.  بوده  خودم خاطر  به کردم قبول  کارو نیا اگه

 ! یبگ یتونیم
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 بود شده  تند قلبش ضربان.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا 

!   باشد زده  سوگل به یحرف نی همچ که کردینم باور هم خودش

 یزیچ اما ندیبب  اطرافش را یمشکوک آدم تا چرخاند نگاه  گرید بار

 : کرد زمزمه و فرستاد رونیب  را فسشن!   دیند

 !  الکیه همش.  نهکینم بمیتعق یکس -

 کارکنان از یک ی به رو و رساند هتل به را ودشخ  قرارشان طبق 

 :  گفت

  ؟ نمیبب رو ایآر  یآقا تونمیم -

  ؟ دیداشت  یقبل قرار -

 !  هستم گانهی.  بودم  کرده  هماهنگ خودشون با -

 با و شد بلند  جا از دیشن را  اسمش جوان مرد نکهیا محض به

 : گفت احترام

 . اوردم ین جا به خوامیم عذر.  گانهی خانوم  دییبفرما - 

  و برداشت عقب به یقدم بود خورده  جا حالت نی ا از که ارغوان 

 : کرد  زمزمه یسخت به

 .. کنمیم خواهش - 
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  بدون نیآورد  فیتشر شما  وقت هر دادن دستور ایآر یآقا -

 .  شون  دفتر می بد راهتون سوال

  گرید بار جوان مرد.  دیپر بال   اراده  یب ارغوان ی ابرو لنگه کی 

 : گفت

 ؟ کنم تونییهنمارا -

 -.بلدم رو راه  ستین لزم ،نه نه

  سمت به بود مردد یکم که یی بااها ارغوان و داد  تکان سر مرد

  ارغوان دل ها اجازه  نیا با الش یخ به اگر.افتاد راه  فرهان اتاق

 ! بود کرده  فکر درست صد در صد که گفتیم شدیم نرم

 ! د بو مانده  احساس و عقل نیب و شده  ریدرگ  ذهنش دخترک

 امکان که  است کار محاقظه انقدر فرهان که دانستیم خوب

 لطف نیا حال . بدهد یهرکس به را اجازه  نی ا لی دل یب ندارد

 ! بود  شده  ارغوان حال شامل

  به فرهان ی صدا ستادیا منتظر و زد ییا تقه.  دیرس اتاق در به

 : دیرس گوشش

 - دییبفرما
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  سر ورود محض به. شد وارد و  چرخاند را در ی ره یدستگ ارغوان

 با.  گذراند  نظر از را دخترک و دیچرخ بال  سمت  به فرهان

 هم تکان شیلبها اما دیخندیم شیچشمها  که انگار دنشید

 ! نخورد

 !   یبرس یزود نیا به کردمینم فکر.  سلم -

 :  گفت و  شد اردو ارغوان

 بهت رو آمدم و ترف خبر آدمات که یبگ یخوایم.  سلم -

 دن؟ینم

  نایا از شتریب کردمیم فکر. رمی گینم تماس باهاشون هقیدق هر -

 !  یبمون دوستت ی کافه تو

 یکس شد مطمئن حرف نیا با.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

  دادیم شانن  دی دینم را او چرا  نکهیا!  است دنبالش مدت تمام

 به که یحال در.  بست سرش  پشت را در!  ستیا  حرفه یحساب

 :   گفت تداشیبرم قدم   فرهان سمت

 ؟  هیقشنگ کار کردنا بیتعق نیا یکنیم فکر -
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 مقابلش که یا برگه دیکشیم هم در ابرو که  یحال در فرهان 

 :  داد جواب و  کرد امضا را بود

 دوست هیچ  یبرا انیا گفتم بار هی!  ندارم شیقشنگ  به یکار -

  ؟ بگم  روز هر یدار

 !   ندارم یکس به یاجیاحت من -

 !  مدیم صی تشخ من نویا -

 دیبا من بالخره !   هیجور چه ،  هیشکل چه آدمت  نیا بگو لاقل

 - ! بدونم نارویا

 یحال در و بست را سشینو روان در و آورد بال  را سرش فرهان

 :  داد جواب داشتیبرنم ارغوان از چشم که

 !  باشه لزم کنمینم فکر -

 فرهان کند یاعتراض ای بزند یحرف دبتوان  ارغوان نکهیا از قبل 

 : داد ادامه

 ؟ ارنیب برات بگم یخور یم یزیچ - 

 ! نه - 



 

2348 
 

 مهرسا .  مسلخ

  را شیصدا لحظه همان و گرفت  فرهان از را اش یعصبان نگاه 

 :دیشن

 رو طرف مشخصات  و زنمیم یحرف من کارا  نیا با نکن فکر

 - ! دمیم بهت

  ؟ هیک بدونم  دینبا چرا -

 بهت!  گذاشتم  محافظ برات بشه  متوجه یکس  خوامینم چون -

 !  شی بد لو و یکن نگاهش قهیدق به قهی دق یخوایم بگم

 !  ستمین یآدم نیهمچ من -

  دنبالش یدار روز هر که نگفتم بهت که ن یهم! ؟ یجد -

 ! یگردیم

  ؟  ده یم گزارش بهت رو یچ همه -

 !  باشه لزم که یچ هر -

  شدن برنده  سشان  فرهان مقابل در مطمئنا.  کرد سکوت  ارغوان

  که هم ابد تا پس بزند یحرف ستخواینم  او اگر.  نداشت

 د یپرسیم
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  مزاحم نیا حال به یفکر خودش دیبا !  شدینم رش یدستگ یزیچ

 اش یشگ یهم حضور و او وجود با مطمئنا.  کردیم روزه  هر

 .   برسد شی ها نقشه به توانستینم

 . شهیم تموم ینیبش قه یدق چند اگه دارم کار کمی من -

.  نشست فرهان  زیم لمقاب مبل یرو و داد تکان  سر ارغوان 

 گرید بار اون از بعد و گرفت  یکار تماس ییتا  چند هم فرهان

  ارغوان!  شد ادداشت ی و زدن امضا مشغول و نشست شی جا سر

 :  گفت مقدمه یب بود سوال از پر سرش که

  و شد بلند  جا از گفتم مویلیفام نکهیا محض به  مندتکار به -

 . اتاقت تو  امیب تونمیم گفت

 یمتن و شده  ره یخ مقابلش کاغذ به دقت با که  یحال در فرهان 

 : داد  جواب خواندیم را

 !  اوهوم - 

 : گفت و دیکش جلو مبل یرو را   خودش ارغوان

 ؟ یبود کرده  سفارش تو - 

 :  داد یا کلمه کی را جوابش گرید  بار فرهان 
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 !  آره  -

 :  دیپرس هم باز ارغوان

  ؟ دارم ه ژیو ازیامت به هیبق به نسبت من یعنی -

  از آمد نظرش  به و انداخت ارغوان صورت به ینگاه  می ن فرهان

  کاغذ یرو  را سشینو روان.  آمده  خوشش ژه یو ازیامت نیا

 :گفت  و گذاشت

  ؟ یناراحت  موضوع نیا از -

 یخاص ی  رابطه کنه فکر ی کس خوامینم فقط...  دونمینم -

 !   میدار

 : گفت و نشاند لب ی گوشه ی شخندی ن فرهان

 !  میدار خاص ی ابطهر -

 :  دی کش هم در ابرو ارغوان

 ...  که هیفرصت هی نیا  گفتم فقط من -

 !  ادیم خوشت من از چقدر ادیب ادتی دوباره  تو که -

 !  نه که معلومه - 
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  بود شده  تر ق یعم حال  که یشخند ین همان با را  جوابش فرهان

 بار کوتاه  یمکث از بعد ارغوان.  شد کارش مشغول هم باز و داد

 :  شکست را نشانیب سکوت گرید

  ؟ دارن رو ازیامت نیا من جز به گهید نفر چند -

  فکر از.  بود شده  یجد صورتش و رفته بال  شی ابرو لنگه کی

  حسادت ریگ  در دباش داشته را ازیامت نیا ی گرید فرد نکهیا

 ی برگه در یا جمله ری گ در که فرهان!  بود شده  یبیعج

 :  گفت اسحو یب  بود شده  مقابلش

 ! نفر دو یکی دیشا...  دونمینم -

 .  بود کرده  اخم وضوح به ارغوان 

  بدون همه بگو!  شهی نم محسوب یا ژه یو ازیامت گهید نکهیا -

 !  گه ید  اتاقت تو انیب توننیم اجازه 

  تا دیکش طول یا لحظه.  زد هم  بر را تمرکزش ارغوان یحرفها

  از و کرد رها زیم یور را ها برگه.  شود کلمش ی طعنه جهمتو

 :  شد بلند جا
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 هم یکنیم وونهی د منو هم یبمون نجایا گهید کمی.  میبر  پاشو -

 !  یاریم خودت سر ییبل  هی

 :  شد  بلند جا از ارغوان

 !  دمیپرس ی عاد سوال هی -

 ! ادیب شیپ یآدم هر یبرا بود ممکن!  یعاد کامل  ه آر - 

 ارغوان یصدا کردیم تن به که یحال در و برداشت را کتش اور

 : دیشن را

 !  میبر  کجا قراره  دونمینم هنوز من - 

 !یفهمیم -

 یا قهیدق.  نداد ارغوان به را  شتری ب سوال ی اجازه  حرف نیا با

  کردیم کنترل  را شخود ارغوان.  بودند نشسته نی ماش داخل بعد

 سمت به  را آنها که یریسم از اما نکند چیپ سوال   را فرهان تا

 ! بود ده یترس بردیم شهر ی حومه

 !  میشیم خارج تهران از میدار - 

 !؟ خب -
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 ؟  دوره  انقدر که کجاست  نجایا - 

 بهت رو قتیحق که برمتیم دارم ؟ ینبود قتیحق دنبال مگه - 

 . بدم نشون

 مدام مدت نیا تمام.  افتاد اش یاحتمال دروغ  و چهریپر ادی به 

 که انگار حال  اام بفهمد را زی چ همه زودتر تا  بود ه کرد اصرار

 . شود خراب زیچ همه و باشد درست فرهان حرف  بود ده ی ترس

  بشیفر  مدت تمام  چهریپر که دی بگو پدرش به توانستیم چطور

  الیخ نیا از  را پدرش که شدی م خوشحال یطرف از ؟ است داده 

  گرید فطر از بدهد نجات است تمام زیچ همه خواهرش  که خام

 قابل هم داشتند که یلیفام تنها که ندیبب بود  سخت شی برا

 !   ستین اعتماد

 از که دندیرس  ییجا به.  کند سکوت داد حیترج ریمس ی هیبق 

  که اوردین ادی به کرد فکر چه  هر اما بود آشنا ار یبس ارغوان نظر

.  دندی رس یبزرگ ییل ی و در به که ییجا تا!   اند آمده  کجا

.  رفت نشانه را فرهان اش شده  گرد و متعجب یچشمها

  باز شی برا را در شد منتظر یبوق  تک با.  بود خونسرد  صورتش

 : دیرس گوشش  به گرفته ارغوان یصدا.  کنند



 

2354 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ؟ کنمیم فکر من که هییجا  همون نجایا -

 جواب بردیم داخل را نشیماش که یحال در فرهان و شد باز در

 :داد

 ! یکن فکر یچ به داره  یبستگ -

 خانه یورود بلمقا و گذشتند یا شده  فرش سنگ راه  از 

.  کرد مکث ارغوان اما شد اده یپ بلفاصله  فرهان.  ستادندیا

.  دادینم یشرویپ ی اجازه  او به  اضطراب و ترس به هیشب یحس

 : گفت و کرد باز شی برا را در فرهان

 . شو اده یپ - 

 :  کرد زمزمه یلب ریز.  شد اده یپ نیماش از مکث با ارغوان 

 ؟  میخوایم یچ نجایا -

 رو قتیحق  بهت تونهیم خودش فقط!  قتیحق دنبال میاومد -

 !  بگه

 ؟ می برگرد شهیم -

 او طرف به را  دستش فرهان شد  باعث اش زده  وحشت یصدا 

 : گفت حال همان در ردیبگ
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 ! بکنه تونهینم یکار یمن با یوقت ؟ یترسیم یچ از - 

  کار نیتر عاقلنه.  انداخت فرهان دست به ینگاه ارغوان 

  و ترس از یکم دی شا تا ردیبگ را او دست که بود نیا ممکن

 یسع و گذاشت کنار  را دیترد اما شود کم اش یدرون اضطراب

 قدم او به توجه یب ردیبگ ده یناد را فرهان به اش یوابستگ کرد

  رونیب را اش کلفه نفس فرهان. گذشت رشکنا از و برداشت

  شیپ در یطولن راه  مطمئنا.  افتاد راه  به  شدنبال و فرستاد

 !  داشت

 : کرد خم سر و ستادیا مقابلشان یاندام درشت مرد

 . منتظرتونن شهروز آقا دییبفرما -

  آنجا که یبار نیاول یها صحنه  گرید بار و  شدند خانه وارد 

 آن از فرهان چقدر.  گرفت جان وانارغ یچشمها مقابل بودند

  که دبو نبرده  ادی از هم هنوز. بود کرده  رییتغ الن به تا روز

 رحم به دلش ینبو اگر دیشا!   بود رفته و کرده  رها را او چطور

  را خودش!  دیرسینم ادشیفر به  یکس دادینم نجاتش و آمد ینم

 ی خانه به قدم که یاول روز از.  دانستیم ونی مد ینبو به

 . بود مهربان او با ،  گذاشته  فرهان
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 :   داد آزار را گوشش شهروز یصدا 

 منور رو ما یل یو!  آقا نمتونیبیم خوشحالم ،   ایآر یآقا!  به به

 -.  دی کرد

 آن از را ارغوان روزها نیا که یشگیهم تیجد همان با فرهان

 : گفت و  زد  زل شهروز به  بود گرفته فاکتور

 !  ومدمین بش و  خوش یبرا - 

 بگم یزیچ ییچا ،  یآب به حداقل دینیبش فقط.  کن امر شما -

 . براتون ارنیب ها بچه

.  یدیم جواب  مو به مو توام پرسهیم سوال خانوم.  نکرده  لزم -

  ؟ واضحه!  یندازینم قلم از رو یزیچ

 !   چشم -

  دخترک صورت. کرد نگاه  او به ره یخ و داد ارغوان به را نگاهش

 :دی غر گرید  بار فرهان.  شد  هم  در انزجار از

 !  پره یم هرز چشمات نمینب!  ید یم جواب سوالشو فقط گفتم -

 :  گفت و گرفت دخترک از نگاه  زشهرو 
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 !   برم قربونت می ندار کار شما دیز به که ما -

 !  نزن یالک حرف -

  نیا حداقل.  بود شده  دلگرم فرهان ی جذبه همه نیا  از ارغوان

  که نیهم!   بود خورده  دردشان به جا کی اش ییکذا اخلق

 الشیخ اورندیب حرف حرفش یرو  کردندینم شجاعت آدم و عالم

 !  کردیم راحت را

 .  بدم جواب تا بپرسن سوالشونو!  چشم -

  سمت به سر  و برداشت شهروز یرو از را اش ره یخ نگاه  فرهان

 با  شدیم باز شیابروها انیم  گره  که یحال در.  چرخاند ارغوان

  گفت بود گرفته خود به را ممکن حالت نیآرامتر حال  هک ییصدا

:  

 . ده یم جواب رو همه  بپرس سوالتو -

 باز لب بلفاصله.  بود شده  زده  شگفت رییتغ همه نی ا از ارغوان 

 :  گفت و کرد

 اومدن آدماتون از یکی شد پرداخت من یبابا بدهی  که یوقت -

   ؟ درسته. داده  رو همه ریخ آدم هی گفتن و
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  به نگاهش یا هیثان یحت کردیم یسع که یحال در هروزش

 : داد جواب فتدی ن ارغوان تصور

  . درسته - 

 ؟  بود گانهی چهریپر آدم اون -

 :  گفت و گرفت  فرهان سمت به را  سرش شهروز 

 ! ؟ هست یک خانوم نیا -

  را چهریپر اصل !  نداشت ضربان که انگار!  ستادی ا ارغوان قلب 

 ؟ شناختینم

 :  گفت و انداخت ارغوان به نگاه  فرهان 

 !   شناسهینم چهریپر که ینیبیم -

.  ندیبب اش عمه  از ینشان و رد که داشت دیام هم  هنوز ارغوان 

  ناباور شدیم  لی تبد اسی به دش یام تمام تک  تک که انگار اما

 :   دیپرس

 ؟ بوده  یک  پس نکرده  پرداخت رو یبده گانهی چهری پر اگه -

 ؟ ینبرد آدم اون از یاسم موقع همون چرا
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  صورت به منتظر و کرد قلب  نهیس یرو را شی دستها فرهان 

 . دوخت  چشم شهروز

  در خودشون ایآر  یآقا.  نشه برده  ازش یاسم  بود گفته چون -

 .  بودن انیجر

 الیخ فرهان اما.  خورد چرخ فرهان سمت به نگاهش ارغوان 

 :  گفت  حال همان در. ردیبگ شهروز از را  صورتش نداشت

 . یبگ رو طرف اسم یتونیم الن -

 که یا لحظه تا. رفت نشانه را  شهروز گرید ربا ارغوان  یچشمها

  قرن  کی دخترک یبرا دیبگو را نظر مورد اسم و کند باز دهان

 !   گذشت

 !  شاهرخ -

.  شناختینم را اسم نیا با یفرد .  رفت هم در  ارغوان یابروها 

 : گفت بلفاصله

 ! ؟ یک -

 :  کرد تکرار گرید بار شهروز
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. نجایا  اومد خصاش خودش یحت.  داد رو  یبده شاهرخ - 

 از بعد.  بره  یی بو انیجر نیا از  یکس دینبا که گفت   بهم خودش

  باز دینبا کس چیه دهن دمیفهم  بازم کرد سفارش که آقا اون

 .  بشه

  چیه که یاسم و اطلعات فشار  از دخترک مغز بود نمانده  یزیچ

 :کرد باز لب.  شود منفجر نداشت سرنوشتش در ییجا

 !  یگیم دروغ یدار!  شناسمینم رخشاه  اسم به یکس من - 

 :  دیپر جا از بلفاصله شهروز

  کردن سفارش خودشون اصل .  شاهده   خودش آقا.  هیچ دروغ -

 ؟  دینگفت خودتون مگه آقا.  بهم

 : دی چرخ فرهان  سمت به ارغوان

 ؟ هیک شاهرخ - 

 : اومد  حرف به شهروز 

 . ادینم ادمی ش یلیفام.  نشیدی د صد در صد - 

 :  کرد زمزمه فرهان 
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 !   ینبو -

 : گفت  هبلفاصل شهروز

 !   ینبو شاهرخ.  خودشه. آره  - 

  رونیب چشمش ی کاسه از ارغوان  یچشمها بود نمانده  یزیچ

 نام حال به  تا چرا!  ینبو جز  به داشت را یکس هر انتظار!  بپرد

 بودند  زده  صدا ینبو را او همه آنقدر ؟ دبو ده ی نپرس را کوچکش

 کردیم الیخ آخر ی لحظه تا .  بود کرده  عادت ماس  نیا به که

  ینبو اسم دنیشن با حال !  بوده  فرهان ناشناس فرد آن که

 ؟ کردیم پرداخت  را پدرش یبده دیبا او چرا!   بود شده   شوکه

 :آمد حرف به شهروز  فرهان یجا به. دی پرس بلند یکم را سوالش

 نیا از و بشم دختر هی مزاحم دینبا که کرد دیتهد منو اومد - 

 . حرفا

. آمد یم خونسرد نظر به.  چرخاند نفرها سمت به سر  ارغوان

 :  گفت و انداخت دخترک به ینگاه

 !  رحمه دل  اده یز کمی - 



 

2362 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ساعت مین! ؟  یرحم دل خاطر  به!  نبود ارغوان سوال  جواب نیا 

  یکس که داد نشان  مدرک و لی دل با زشهرو  ماندند آنجا هم گرید

  پر یسر با ارغوان  حال . است نکرده  داختپر را  یبده ینبو جز

 چه هر اما.  بود کرده  خوش جا فرهان کنار  گرید بار سوال از

 ریمس تمام  هم فرهان.  دی رسیم جهینت به  کمتر کردیم فکر

 شب ۷ از ساعت.  دندیرس تهران به بالخره .   بود کرده  سکوت

 : گفت  فرهان به رو.  بود هگذشت 

 

 .  نمبز حرف ینبو  با دیبا من -

 ...  نم ی خونه یایب صبح فردا یتونیم -

 ؟ نه خونه نرفته هنوز!  الن نیهم -

 باهاش یخوایم یچ یبرا گهید.  یدیشن رو یچ  همه که تو - 

  ؟ یبزن حرف

 بهش رو پول نیا ضمن در!  کرده  کارو نیا چرا بفهمم دیبا من

 - . باشم یکس ن ید ریز  خوادینم دلم .  ردونمگیبرم
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 یمکک هی قض نیا یبرا وقت چیه داشت لزم ولوپ  نیا اگه -

 .کردینم

 .  بزنم حرف باهاش دیبا من  حال هر به -

.  افتاد راه  به خودش ی خانه سمت به فرهان هم تینها در

 اده یپ محض به و کرد پارک یشگیهم یجا همان  را نشیماش

  شهیهم مثل.  دیآ یم سمتشان به  که ددنی د  را ینبو شدن

 حیرمت حالت اما.  دیپرس را ارغوان  احوال و کرد سلم مودبانه

 ! ست ین درست نیب  نیا یزیچ کرد ثابت  او به ارغوان

 :  گفت فرهان 

 ؟ یبگ یچ یخواست یم خب -

 : گفت بلفاصله و د ی چرخ ارغوان سمت  به ینبو سر

 .  بشه تموم صحبتتون تا مونمیم منتظر داخل من - 

 : گفت  فرهان  شود  دور  آنکه از قبل

 ! توئه اب کارش اتفاقا.  نداره  یکار من با!  کن صبر - 

 ینگاه ارغوان  به هم بعد و فرهان به اول تعجب با ینبو 

 : گفت و انداخت
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 ؟ افتاده  یاتفاق ؟ من با - 

 :  گفت فرهان 

 .  اونجام نیداشت می کار!  یپشت اطیح رمیم من -

  رفتن به ره یخ ینبو.  شد  رد تمام یخونسرد با رشانکنا از

 :کرد زمزمه نفرها

  ؟ شده   شونی زیچ آقا -

  گفت ینبو سوال دنیشن با. کند شروع کجا از دانست ی نم وانارغ

: 

 ...  کنمینم فکر...  نه - 

 :  چرخاند  ارغوان سمت به  سر بار نیا ینبو

 .  کنم آماده   براتون دیدار لیم یچا اگه - 

 . برم زود دیبا.  نه -

.  رفتیم گلنار  خودش اب ارغوان.  شد برقرار سکوت نشانیب یکم

 :  گفت ینبو

 ... ادیم بر دستم از یکمک اگه...  منتظرم من -
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 :  دی پر حرفش نی ب ارغوان

 . دیکرد  کمک یحساب قبل  -

  داد ادامه دخترک.  انداخت نگاه  ارغوان صورت به نامفهوم ینبو

 : 

 یمخف ازم رو یزیچ ستین یازین.  دونمیم رو یچ همه من -

 .  دیکن

 ؟ دیدونیم رو یچ -

 متوجه ینبو  کم کم که نگارا.  دی کرد حقم در که یلطف - 

  حرف به گرید  بار دخترک.  گرفت ارغوان از نگاه .  شدیم اوضاع

 :  آمد

 و مدرک با.  گفت بهم رو یچ همه .  شهروز شی پ میرفت امروز -

 پرداخت رو پدرم یبده که یریخ دمآ اون که کرد ثابت لیدل

 ! یبود شما کرده 

 دیشا.  وختد بود رفته فرهان که یریمس به را  نگاهش ینبو 

  دی شن را دخترک یصدا.  کند کمکش و گردد بر  او داشت انتظار

: 
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   ؟ دیکرد کارو نیا چرا -

  دانستیم خوب هم خودش اما.  کند انکار داشت الیخ ینبو

 . ندارد انکار یبرا یراه

 ...  نبود لطف بحث - 

 یمن حق  در رو لطف نیا چرا فهممینم فقط.  دی کرد لطف چرا -

  ؟ دی کرد دیاختشنینم یلیخ که

 آقا ی واسطه به.  کننیم یباز فیکث یلیخ آدماش و شهروز -

  رفت تو یبار چند که بهم دادن خبر نگهبانا ،  بودم آشنا باهاشون

  باهاشون آقا بارم هی یحت و اومدن دنبالتون شهروز یآدما آمد و

 ...  شد  ریدرگ

  دیفهم یخوب به ینبو که بود شده  گرد قدرآن ارغوان  یچشمها

 !   داندی نم هیقض  نیا از یزیچ که

.  بود ده یپرس دی ترد پر را سوالش! ؟ شد ریدرگ باهاش  فرهان - 

 :  گفت و زد دستپاچه یلبخند ینبو

  دینبا منم دیشا.....  بودن نزده  مورد  نیا در یحرف آقا کنم فکر -

 !  گفتمیم
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 یزمستون خواب از کنمیم احساس.  بدونم من  که خوبه اتفاقا -

  گرفت ینفس ینبو! نداشتم اطرافم اتفاقات از خبر اصل .  پاشدم

 :  داد ادامه  را حرفش و

.  بشه دار ادامه  مزاحمتا نیا  خواستینم دلم بود  که یچ هر -

  شنهادیپ آقا  به همه از اول!  نداشتم  جا هی رو پول  نیا من البته

 که  دادم

  رو حقوقت گفتم یحت و کنن نگاه  پول نیا به قرض هی حد در

  کار آخر تا که داد قرار اون یامضا با خب اما.  بدن بهت زودتر

  آقا هم زمان اون.  نبود ممکن یزیچ نیهمچ یریگینم یپول

  از ینبو و داد  تکان سر  ارغوان!  داشت جبهه موردتون در یادیز

  بود ده یرس بست بن به فرهان کردن یراض یبرا که گفت یراه

 : دیشنیم را شی صدا هم هنوز ارغوان .

 من به رو پول نی ا گفتم شدم دی ناام کردنشون  کمک از یتوق -

 بعد بالخره .   کنن کسر رو حقوقم از یبخش ماه   هر و بدن قرض

 که کردمیم فکر نیا به فقط من.  کردن قبول زدن حرف یکل از

 هی یحت ای بترسوندش و فتهیب خواهرم  دنبال ینجور یا یکی اگه

 .  ده یم دست بهم یسح چه بدزده  اونو بسته پا  و دست گهید بار
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.  دی هست یخوب و بزرگ مرد هم  شما.  هیبزرگ یلیخ لطف نیا -

 :  گفت و زد لبخند ینبو

  داد رو پول که بود آقا تینها در!  بود من با کار یابتدا البته -

  گهید بایتقر ماه کی جز به. بدم شهروز به خودم طرف زا تا بهم

 اما بود من با انیجر نیا شروع دی شا. نشد کسر یپول حقوقم زا

 بفهمن اگه دیشا.  کرد پرداخت رو پول که  بود آقا تینها در

  هم شهیهم!  نگم  گرفتن  قول ازم  چون بشن ناراحت گفتم نارویا

.  دادم رو یبده مامت من انگار که  زدن حرف هیقض  نیا از یجور

 رو کار  اصل و بود نم از اصرارش فقط که دونمیم من اما

 کردن خودشون

 

  به دانستینم که بود گرفته بیغر و بیعج اطلعات آنقدر

 کند تشکر کار نیا شروع خاطر به ینبو از!  کند  فکر کدامشان

 را او تمام روز چند که چاندیبپ  را گوشش و برود فرهان سراغ ای

  غلط تمامش  البته!  بدهد غلط  اطلعات تا بود ده ی کش ودخ دنبال

  به گرید بار ی نبو!  نداشت قتیحق آن از یمیعظ بخش اما.  نبود

 : آمد حرف
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  دونمیم که نهیا خاطر به زنمیم رو حرفا نیا دارم الن اگه - 

 حداقل خوادیم دلم واقعا و.  گنینم بهتون وقت چیه خودشون

 ریسختگ د یشا.  ستین یبد آدم هم اونقدرا آقا که دی بدون شما

 ناو واقعا اما.  باشه گذرونده  سر از رو ازیچ ی لیخ دیشا ،  باشه

 . ستین ده یم نشون که یآدم

 مرد نیا.  افتاد بود رفته فرهان که یریمس به ارغوان نگاه  حال 

  در شی کارها از  سر اصل !  بود نیزم یرو آدم نی تر  بیعج واقعا

  بار ؟ بکشد کنار کل به را خودش که دبو یاصرار چه.  آورد ینم

 :  چرخاند یبون سمت  به سر گرید

  به من نبود تون اصرار اگه.  کارمبده بهتون  تشکر هی بازم - 

 یآدما دونستیم خدا ای.  نمیبب بابامو تونستمی نم ها یزود نیا

 .  آوردن یم مادرم و من سر ییبل  چه شهروز

 گهید من اجازه  با.  داین شی پ براتون یمشکل گهید دوارمیام -

 . برم دیبا

  . کرد بدرقه را ینبو کوتاه  یری بخ شب با و داد  تکان سر  ارغوان

 هر از شتریب !   دیبگو چه فرهان به که رفتیم کلنجار  خودش با

 ازیامت از نداشت الیخ یحت یعنی.  بود زده  شگفت یگرید زمان
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 یلیخ گفتنش با دیشا ؟ کند استفاده  بود کرده  که یکار مثبت

  نشان خوب آنقدر ارغوان نظر  در  را خودش  توانستیم راحت

  که یکار منت بار کی یحت !  ببخشدش یراحت  به که بدهد

 !   بود نگذاشته سرش  بر را کرده 

.  رفت یپشت اطیح سمت  به و فرستاد  رونیب را  نفسش

  که بود ریدرگ فکرش آنقدر.  داشتیم بر آرام  را شیقدمها

 . کند چه دیبا دانستینم

 اما نداشت یخوب حس اصل  چهری پر از شدن  دیناام یطرف از 

  بگذراند  دعوا و  حثب به را امشب که نداشت بدن در جان قدرهاآن

 روشن فرهان با را فشیتکل رفتن خانه از قبل بود بهتر دیشا! 

 ! کند

  باشد چهریپر با اش یاحتمال ی دعوا فکر به توانستیم آن از بعد

  رونیب تن از را  کتش اور فرهان . دی رس یپشت اطیح به بالخره ! 

  را اش مردانه  راهنیپ نیآست.  بود  شتهگذا مکتی ن یرو و ده یکش

.  بود کرده  خوش جا شیانگشتها انیم یبسکتبال توپ و زده  تا

  خاطر به که یشب همان. آورد یم خاطر به را تور آن و توپ نیا



 

2371 
 

 مهرسا .  مسلخ

 زود زمان چقدر!  بود گرفته  نظر در شی برا مثبت ازیامت شان

 ! بود  قبل  سال چند یبرا اتفاقات نیا که انگار.  گذشتیم

 نشانیب سکوت  که بود ییصدا تنها  نیزم به توپ برخورد یصدا 

.  بود نشده  ارغوان حضور متوجه هنوز فرهان.  شکستیم| را

 به ارغوان ق یدق نگاه .  بود  شده  غرق افکارش در که انگار

  از را ییازهیچ چه بفهمد توانستیم کاش.  افتاد فرهان  صورت

 حال !  گذرانده  سر

 رامش مرگ. بود شده  کنجکاو  اش یدگزن  مورد  در قبل  از شتریب

  نداشته اجازه  یزن چیه مدتها  تا که بوده  گذار ر یتاث انقدر مطمئنا

  رامش به  نداشتن علقه از دم که او اما!بگذارد  اش خانه به پا

 هم یپا که  باشد سوگوار انقدر  فوتش با تواندیم چطور. زندیم

 تداش یگرید  لیدل هم دی شا!ببرد  اش خانه از را جنسانش

 ! کردینم خطور  دخترک ذهن به که یزیچ.

  به نگاهش لحظه همان.  د یچرخ و رفت عقب یکم رهانف

  درهم که  شی ابروها.  بود شده  صورتش مات که افتاد ارغوان

  گرفت شیدستها انیم را  توپ.  شد باز دخترک دنی د با بود رفته

 :فت ر  سمتش به و



 

2372 
 

 مهرسا .  مسلخ

 -؟یکنیم یباز

 : داد جواب و دیکش یقی عم نفس ارغوان

 ! ؟ میکن یباز فقط - 

 : شد طنتیش  پر فرهان نگاه  

 ؟ نظرته مد یا گهید  کار.  دونمینم -

 :  گفت و رفت او به یا غره  چشم ارغوان 

 ! میبذار شرط.  مینکن ی باز هدف یب که نهیا منظورم -

 ! ؟ یشرط  جور چه -

  صادقانه دی با اونم که بپرسه بازنده  از سوال تا  ۳ تونهیم برنده  -

 . ده ب  جواب

  ؟ یبپرس سوالتو که یبخر جون به رو یباز دردسر یحاضر -

 ! دمیم جوابتو بپرس الن

 دست به رو اطلعات ناجوانمردانه کنمیم حس  یاونجور -

 !  یبرد تو و  باختم دمیشا معلوم کجا از!  آوردم
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  انتخاب  رو شرط خودم.  ستم ین دنی پرس سوال اهل من - 

 !  کنمیم

 ! بدم انجامش نتونم  که یکن انتخاب ی زیچ یتونینم -

 :  زد برق ن فرها یچشمها 

  ؟ گذره یم سرم تو یچ یدونیم کجا از -

 ! یکنیم نگاه  بهم شکار گوشت مثل یدار نکهیا از -

  ارغوان که افتاد قهقهه به یجور.  اوردیب طاقت نتوانست فرهان

!   باشد ده یخند بلند انقدر یروز آورد ینم ادی به . کرد متعجب را

  مشخص آن در خنده  موج هنوز  که ییصدا با  هی ثان چند از بعد

 :  گفت بود

 یبد اجازه  بهم که یحد در.  رمیگینم سخت بهت ادیز نترس -

 !  هیکاف کنم مزه   مو شکار گوشت

 

  سمتش به که یحال در و رفت فرهان به یا غره  چشم ارغوان

 :  گفت و دیکش رونی ب دستش  از را توپ رفتیم

 !  برسه بهم  دستت اگه -
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  فرهان به ینگاه کردیم یسع و زد نیزم یرو ی بار چند را  توپ

  ره یخ صورتش یرو که ییچشمها ینیسنگ توانستیم!  ندازدین

 :  گفت و گرفت فاصله او از یکم. کند  احساس را مانده 

 !   میکن مشخص رو نیقوان ،  شروع از قبل -

 : داد جواب و زد  کمر طرف دو را ش یدستها فرهان

 ؟ ین ینقوا جور چه - 

 :  گفت و داشت نگه را توپ ارغوان 

 !  یداریم نگه دور من از دستاتو -

 :  شد تر کی نزد دخترک به یقدم دیپر بال  فرهان یابروها

 !   توپه دنبال فقط من یدستا -

 !  باشه نکرده  یباز  باهات قبل  که بگو یکی به -

 یکی دیشا.  کردند مکث یا لحظه دو هر شانی قبل یباز رفک از 

 طرح اراده  یب نارغوا یلبها.  بود عمرشان یشبها نیبهتر زا

 کردیم یکار.   نماند دور فرهان نگاه  از که گرفت محو یلبخند

  محو صورتش  یرو از ابد تا که  شوند پررنگ آنقدر لبخندها نیا

 . نشوند
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  ؟ هیچ یبعد قانون -

 !  باشه وانمردانهج یباز هی -

 :  داد تکان سر فرهان 

 ؟ گهید -

  ۵ از بعد حداقل اونم باشه داشته یدرخواست تونهیم برنده  قطف -

  تونهیم شد برنده  نکهیا از بعد !  تور یتو توپ کردن پرت بار

 !  یمنطق گفتم کن دقت!  بگه شویمنطق درخواست

 انارغو.  انداخت یم خنده  به  را فرهان یمنطق یرو دشیتاک

 :داد ادامه

 !   شتریب  نه باشه داشته تونهیم درخواست به فقط ضمن در -

 !   کن باور!  کافیه من واسه دونه  هی همون -

 :  داد فرهان به یگرید ی غره  چشم ارغوان

   ؟ ینشد متوجه رو یمنطق ی کلمه یکجا -

 !  هیمنطق کامل  ام خواسته اتفاقا -
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 انجام نبود یمنطق ،  مبگ الن از یاول هیمنطق میکنیم فرض -

 !  دمینم

 !   یند انجام که ستین یالک جنگمیم ام خواسته  خاطر به دارم -

  استاندارد ی اندازه  که یتور با اونم یکنیم یباز یدار ؟ گجن -

 .  نداره 

  یبنداز تور یتو رو توپ کنم کمکت قبل ی دفعه مثل تونمیم -

! 

 رفت فرهان  طتوس کردنش بلند و شانیقبل یباز به ارغوان فکر 

 : گفت و دی کش هم در  را شی ابروها! 

 !   ندارم ارفاق به یاجیاحت بلدم یباز خودم من - 

 !  بود گفتن من از -

 !  میکن شروع - 

 یسع لحظه هر که دخترک به آماده  و داد تکان سر فرهان 

  کم لبخند.  ماند ره یخ شود کی نزد تور به توپ کنترل با کردیم

 لحظات نی ا کاش.  بود کرده   خوش جا لبش ی گوشه یجان

 !  شدیم دار ادامه ابد تا خوششان
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 را  توپ نیاول داد اجازه  فرهان.  رفت تور یک ینزد تا ارغوان 

 :  گفت و د یچرخ سمتش به  خندان دخترک.   ندازدیب تور داخل

 !  چیه ،  کی -

 :  گفت فرهان 

 .  نشو خوشحال ادیز.  ه یباز اول تازه  - 

  به تا بردارد بلند قدم چهار بود یکاف.  افتاد فرهان دست به توپ

 هم شیپا گرد  به اما دیدویم دنبالش بایتقر غوانار.  برسد تور

 تمام نیسنگ  شی برا که یمتوال گل دو خوردن از بعد.  دیرسینم

 : دی غر  بود شده 

 ! ینیبب خواب به  رو شدن برنده  -

 :  گفت بود مشخص  آن از یخوب  به خنده  که  یصورت با فرهان

 در  دادن انجام یبرا - 

 ! ؟ ی حاضر خواستم 

  از زشیر ی جثه با و دی کوب  نیزم به را  توپ  حرص پر ارغوان

 ی دفعه ی باز از که یا تجربه با.  شد رد فرهان یدستها ریز

 در.  باشد داشته را پرتاب  نیتر بلند کردیم یسع داشت قبل
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 نیا که یلبخند  از صورتش  و شد  رد تور از توپش  هم تینها

 .  دی درخشیم بود شده  نادر یاتفاق به لیبد ت روزها

 !  بدون بازنده  خودتو ! دو ،  دو -

 : گفت و گرفت  را توپ فرهان 

 . زوده  حرفا نی ا واسه هنوز - 

  ردیبگ دستش از را توپ کردیم  یسع و رفت سمتش به ارغوان

 هم  یبعد توپ و گذشت کنارش از ماهرانه یچرخش با فرهان اما

 گفت و کرد تور به یا اشاره  ابرو و چشم اب فرهان!   شد تور وارد

 : 

 !   گل گنیم نیا به -

 : داد  جواب و زد دست شی برا ارغوان

 !   کن باز خودت واسه هم  نوشابه هی یکرد  وقت ،  نیآفر - 

 :  گفت و  انداخت دخترک  سمت به را  توپ

 ! یکنیم کاریچ تو نمیبب برو -
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 به گرید  ارب را آن چطور دینفهم اما گرفت را توپ ارغوان 

 ازیامت که د آم خودش به یوقت !  باخت فرهان عیسر یدستها

 و بود شده  دو به چهار جهی نت!  بود شده  او بینص هم یبعد

  یا خواسته از هم هنوز!  ببازد فرهان به نداشت الیخ دخترک

  با خصوص به!  دیترسیم زدیم حرف آن از هی کنا و شین با که

 ..  آورد یم رد  لرزش به را قلبش که ییها اشاره 

 به تن تا  ببرد ده ش یمتیق  هر به داد حیترج بار نی ا دخترک

  ارغوان شود  شروع یباز آنکه از قبل.  دهد فرهان ی خواسته

 : گفت

 ! کن صبر - 

  شالش.  رساند بود آن یرو فرهان کت که یمکتین به را خودش

  را شیمو کش .  انداخت فرهان لباس یرو و  برداشت سر از را

  یرو لختش و یمشک یموها حال  و کرد باز رکتح  کی با هم

  ودب شده  شرخ سرما از اش ین یب نوک.  بود ختهی ر شی ها شانه

 :  گفت و زد هم به  را شیدستها!  داد ینم یتیاهم اما

 !   میکن شروع -
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  سبز رنگ آن از یخبر.  بود دخترک یموها به هنوز  فرهان نگاه 

  دوست را دیجد  رییغت نیا چقدر که دی بگو توانستینم.  نبود می قد

  دستش از را  توپ  خوردینم ی تکان فرهان دید  که ارغوان.  دارد

 :  گفت و دیقاپ

 !  برم زود و ببرمت دیبا!  کنم  صبر نجایا صبح تا  تونمیمن -

 حالت کردیم یسع که یحال  در و داد خودش  به یتکان فرهان

 : گفت بدهد رییتغ برده  مات مدل آن  از را صورتش

 !  یبزن هم پشت گل تا سه و بشه  معجزه  نکهیا مگه! ؟ یببر - 

 گاه ن دخترک  یموها رقص به  فرهان و شد رد کنارش   زا ارغوان

 سمت به طنتیش پر ارغوان و رفت تور داخل توپ.  کردیم

 : گفت و دی چرخ فرهان

 !   شیاول نیا - 

 و برد.  بودند  چسبانده  نیزم به یقو یچسب با را فرهان که انگار

  همانطور ابد تا ارغوان کاش .  بود کرده  ش فرامو  را باخت

 صورتش یرو  را رینظ یب لبخند آن و بچرخد و بدود مقابلش

 .. ندیبب
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   برد؟ خوابت ستاده یا ؟ شد یچ - 

  یبرا بود زده   که یگل از خوشحال ارغوان.  شد  اریهوش نگاهش

 نیهم به خوش دل اما فرهان.  انداخت یم بال  ابرو فرهان

 یا خنده   ی نشانه به چشمش ی گوشه خوشحال  صورت

 . بود شده  جمع فروخورده 

 . شد پرت لحظه هی  واسمح -

 ؟  کرد  پرت حواستو یچ!  عجیبه -

  حال همان در دیقاپ ارغوان دست از را توپ و رفت  جلو فرهان 

 : گفت

 !  امیب  بر میپرت حواس عامل  پس از یچجور بلدم من - 

 بر علوه  حال  هک ییجا تا شد تر کی نزد و کینزد  او به دخترک

 یا وه یم  یبو ستتوانیم خورد یم چرخ هوا  یرو که ییموها

  توپ گرید بار  که شد چه دیهمنف.  کند استشمام هم را عطرش

 ابرو فرهان!   شد زده  ارغوان نفع به یبعد گل  و داد دست از را

 :  گفت و دیکش هم در

 !؟  نه گهید  جوانمردانه یباز یگفت -
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  ؟ بوده  نیا از ریغ مگه -

 ! رمیگیم ادی ازت دارم.  بوده  ن یهم قایدق نه -

 صلهفا دخترک  از کردیم یسع.  افتاد فرهان دست  به توپ 

  را راهش ارغوان اما شود ثبت او نام به هم یینها گل تا ردیبگ

  دی شا تا برد فرهان دست نیب  را شیدستها یبار  چند.  کرد سد

  به تا برد  بال  را دستش فرهان.  بگذارد اثر توپ یرو بتواند

  فرهان آرنج به  را دستش و دیپر  ارغوان که برود نشانه تور سمت

 تعادل که  ییجا تا. کرد پرت وا سمت به را خودش و دی کوب

  بود یزیآو دست دنبال آسمان و نیزم نیب و زد هم بر را فرهان

 با زمان هم بود خورده  هم به تعادلش که هم ارغوان اما فتدین تا

  فرهان گفتن آخ یصدا.  افتادند نیزم یرو ود هر  و افتاد فرهان

 با سفت و سرد نیزم یرو ،   داشت حق  دیرس  انارغو گوش به

 ی نهیس.  داشت یبهتر اوضاع اما ارغوان.  بود آمده  فرود بضر

 . بود شده  شی بل  سپر فرهان

. کردیم احساس اش نهیس یرو  را دخترک سر ینیسنگ فرهان

 زمان مدت دادیم حیترج و شد تند   قلبش ضربان یا لحظه یبرا

 !  بماند جا  همان یشتریب



 

2383 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :  آورد بال  را  سرش نارغوا 

  ؟یخوب -

.  ماند ره یخ دخترک صورت به و شده  باز  نفرها یچشمها

  ناز یتارها سرش آوردن بال  با و ختهی ر صورتش یرو شی موها

 فرهان یا وه یم عطر یبو.  کردیم نوازش را فرهان صورت کش

 زمزمه حال همان در.  کردیم  مرور را انارغو صورت  جز به جز

 : کرد

 .  ستین مهم - 

 …  کمرت -

 

 ،  داشت دوست را اش ینگران.  ودب گفته وار زمزمه هم دخترک

  بود افتاده  جانش به که یدرد  کمر خاطر به نداشت الیخ اما

 ! بگذرد  لحظه نیا کنار از ساده 

 !   خوبم - 

 دست دو هر  با و زد گوشش پشت را دخترک نافرمان یموها

  نیب شیچشمها.  دی کش خودش سمت به و گرفت را او یبازوها
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 یشرویپ شتری ب یکم شتدا الیخ.  دیچرخیم دخترک یچشمها

  در.  بچشد را ارغوان بودن طعم  بتواند که یا  اندازه  به.  کند

 به متعلق ...  اوست  یبرا گرید  بار دخترک کند احساس  که یحد

 خودش 

 به.  ببرد دختر  صورت کینزد را سرش تا دیکش بال  را گردنش

 تقل  به فرهان یدستها نیب و  دیپر جا از ارغوان که دینکش هیثان

 اش شده  قرمز  صورت و بود دخترک به فرهان دیناام نگاه .  ادافت

  دستش انیم از یماه مثل ارغوان و کرد شل را شیانگشتها. 

 و ستاده یا سرش یبال  بعد یا  هیثان.  گرفت فاصله و خورد سر

 :  بدهد جلوه  یعاد را زیچ همه کردیم یسع

 ! دادم هلت یچجور دمینفهم.  بزنم توپو  خواستمیم -

 شی پاها به بلفاصله .  نشست شیلبها یرو دستپاچه یدلبخن 

 :  کرد زمزمه.  رفت شالش سمت به و داد یتکان

 .. شد سردم -

  گونه گرفتن گر توانستیم!  بود گرفتن  آتش  حال در درون از 

 ده یکش دراز  نیزم کف هم هنوز فرهان.  کند احساس  را شیها
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.   انداخت سر  یرو را شالش و بست را شی موها اما ارغوان.  دبو

 فرهان سر  به سر دیبا  چرا!  بود محض یوانگی د کارش

 !؟ گذاشتیم

  خودش  خراب حال آمدن جا و لباسها شدن مرتب از یوقت 

 یکم که ی لبخند با و رفت  فرهان سمت به شد  راحت الشیخ

 : گفت بود یمصنوع

 ؟ یبخواب جا ن یهم یخوایم -

  کند الیخ هم  هنوز دادیم حیترج که انگار.  بود بسته  را شیلکهاپ

 با اما...  قلبش کینزد...  دارد شیانگشتها انیم را ارغوان

 شد زیخ مین.  کند  باز چشم شد  مجبور تینها در  شی صدا دنیشن

  بلند جا از کند کمکش تا کرد دراز  دخترک سمت به را دستش و

 .  شود

 کمکش تی نها در و کرد فرهان دست به ینگاه  مردد ارغوان

 یفیکث از  را لباسهاش که  یحال در فرهان.  شود بلند تا کرد

 :  گفت تکاندیم نیزم یاحتمال

  ؟  شد برنده  یک -
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 !   میشد یمساو!  کس چیه -

 ؟ حال  هیچ حکمش...  خب -

 ...  دونمینم -

 . نمدویم من یول -

 : داد  ادامه فرهان.  کرد سکوت ارغوان 

 گمیم ور ام خواسته منم بپرس خوره یم داره  تو مغز  که یسوال - 

 !  یمساو کامل .

 !  ینرس یدار که یا خواسته  به تو که دمیجنگیم داشتم من -

 . یریبگ حالمو یدار الیخ که یکنیم اعتراف صادقانه  ،  خوبه -

  حرکت نیا  از را فکرش نکهیا یبرا فرهان.  د یگز لب ارغوان 

 : گفت کند  منحرف دخترک

 ! آمادم من.  کن شروع...  خب - 

  یبده انیجر  دیبا.  گذراند نظر از را فرهان تظرمن  صورت ارغوان

  هم ینبو به و نزده  آن از یحرف  خودش که یوقت ؟ گفتیم را

  که بود درست واقعا نبرد ییبو  انیجر نیا از یکس بود سپرده 
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 از.  کند ناراحت  را فرهان نداشت  الیخ ؟ بزند یفحر ارغوان

 را زیچ همه که  بفهمد اگر دانستینم.  بود ینبو   فکر به یطرف

  شده  مانیپش گفتن از.  کردیم او با یبرخورد چه گفته ارغوان به

  داد حیترج اما دادندیم جولن  سرش در سوالت هم  هنوز.  بود

 یبرا یفکر  بعد تا دینگو ی زیچ فعل  حداقل ای.  نزند یحرف

 :  گفت و تادفرس رونی ب را نفسش...  کند لطفش جبران

 !  رفت ادمی سوالم -

  ؟ یگینم بهم چرا.  نره  ادتی که بوده  مهم ونقدرا مطمئنم -

 ... رفت  ادمی واقعا -

 .گمیم خواستمو من پس خب -

 ؟ نرفته ادتی هنوز - 

 ! دارم یخوب  ی حافظه من تو خلف بر - 

  یسخت کار  بود دواریام.  ماند ره یخ او به و بست دهان ارغوان 

  را رامشانآ  نسبتا شب و کند  فرار آنجا از نداشت دوست.  نباشد

 :  گفت و کرد باز لب بلفاصله فرهان!   کند خراب

 ! کن یزندگ  من با ایب -
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  درک ارغوان انگار.  شد برقرار سکوت نشانیب یا هیثان چند

.  نداشت آمد یم رونیب هانفر  دهان از که ی کلمات از یدرست

  ره یخ فرهان  جدی و خونسرد صورت  به اش شده  گرد یچشمها

  اراده  یب!  کردیم یشوخ دیشا!   دی بگو چه دیبا دیفهمینم و مانده 

 : گفت

 !؟ یکنیم یشوخ - 

  قبل از تر محکم  و کند اخم فرهان تا بود یکاف  حرف نیهم 

 :  دیبگو

 !  ام یجد کامل  -

 به یجواب بتواند  دی شا تا کند  دای پ را ماتکل کردیم یسع  ارغوان

 آن از ییصدا چیه و مانده  باز مهین دهانش اما بدهد فرهان

 : گفت و  برد بیج داخل  را دستش فرهان.  آمد ینم رونیب

 اون تو گهی د توام و کنم ثابت بهت رو یبده ان یجر شد قرار -

 !  ینمون خونه

 !  ؟ نمونم خونه اون تو-
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 یصدا با که انگار.  بود کرده  تکرار راده ا یب را  فرهان جملت

 : داد ادامه  فرهان!  برسد یدرست یمعن به ات گفتیم بلند

  یزندگ واسه ییجا هی به اجیاحت رونیب یایب خونه اون از یوقت -

 !؟ بهتر من ی خونه از کجا.  یدار

 ! ؟ تو ی خونه - 

 : شد کینزد او به یقدم فرهان.  بود آمده  حرف به تعجب با 

 ؟ یکن  تکرار حرفامو یخوایم یک تا - 

 : دیپرس و آمد رونیب زده  رتیح حالت آن از ارغوان 

   ؟ کنم یزندگ تو ی خونه امیب یاسم چه به -

 : گفت گری د  بار ارغوان.  کند سکوت که بود فرهان نوبت حال 

 

  ؟ یکرد  فکر نایا به ؟ رفتم کجا که بگم بابام و مامان به -

 مطمئن حال   که ییصدا با باشد افتاده  شادی به یزیچ که انگار

 :  ادد ادامه بود تر
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  به میبتون که می بد  یرصتف هی شد  قرار نکهیا مهمتر همه از بعد -

.  عجیبه ما اوضاع یبرا کمی شنهادی پ نیا!  می کن فکر یچ همه

 !  رمیبگ فاکتور بابامو و مامان بخوام من اگه تازه 

 !  یبمون خونه اون تو خوادینم دلم من -

 اما.  خوامیمن  واقعا دمیفهم که ییزایچ از بعد.  خوامینم منم - 

 ... اومدن نجایا

  ارغوان یصدا.  بود مانده  ره یخ او به نتظرم  فرهان یچشمها

 :  شد جان کم یا  زمزمه به لی تبد

 ...  من کردن قبول نه ،  شنهادشیپ نه...  ستین یمنطق اصل  -

 : فرستاد رونیب کلفه را  نفسش فرهان

 !  تره  راحت من الیخ یباش نجایا - 

 !  ستین راحت من الیخ -

  بار.  دیکش  خودشان نیب گری د بار که بود یواری د مثل جوابش

 : آمد حرف به گرید

  یچجور نیا  از قبل  تیزندگ ا ی هیچجور فکرت طرز دونمینم - 

.  کنم فکر تی زندگ یاحتمال یها  رابطه به خوامینم یحت.  بوده 
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 یهمخون من یزندگ ی وه یش  با شنهادتیپ که دونمیم نویا فقط

 !  نداره 

  نمبتو کنمینم فکر یول  هیمیقد فکرم طرز یبگ بهم دیشا

 نایا ی همه!   کنم یزندگ تو با امیب و بردارم لمویوسا  ینجوریهم

 ...  داره  محکم تعهد هی به اجیاحت

 و بزند تحکم نیا یرو یدییتا مهر تا شد باز مهین فرهان دهان

 که ارغوان اما.  خواهدیم شهیهم یبرا را او که  دیگو ب دیشا ای

 :کرد اضافه بود خوانده  را فکرش گاران

 به اجیاحت...  نداره  ما نیب ییجا فعل  محکم  تعهد نیا که - 

 ... .  دارم من حداقل.  میدار زمان

 الیخ.  کند   فرار جذاب نگاه  آن از تا انداخت نییپا  را سرش

  یناسازگار سر  که یقلب ضربان و احساساتش ی اشاره  با نداشت

  ختم کجا به دانستیم خوب  که بدهد یقاتفا به  تن بود گذاشته

 : کرد باز لب هانفر !  شودیم

  ؟ منفیه جوابت - 

 !  آره  -
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 !  یبمون خونه اون  تو ذارمینم من -

 . میفکر هم مورد نیا در  حداقل.  بمونم خوامینم منم -

 ؟ یچ امشب نیهم ؟ یکن یزندگ  کجا که یکرد فکر بهش - 

  ؟ یبمون کجا یخوایم

 مطمئن.  نداشت  موردش در یفکر لحظه آن تا  که بود یزیچ

  ییدروغگو و کند تحمل تواندینم برسد خانه  به شی پا اگر بود

 نکرده  را آن از بعد فکر اما.   کوبدیم صورتش یتو را ا چهریپر

 : گفت وار زمزمه.  بود

 به...  انیم من با هم اونا بفهمن رو انیجر بابام و مامان اگه -

 . میکنیم اجاره  میریگیم خونه

 ؟ یکنیم کاریچ امشب ؟ بره  زمان چقدر کار ن یا یکرد فکر -

 ! دونم ینم -

 ! کن یزندگ من با -

 بار نیا.  دوخت فرهان صورت به را نگاهش  گرید  بار ارغوان 

 حرف کردیم تلش که انگار.  بود شده   تر ق یعم اخمش

 :  داد جواب ارغوان.  بزند حرف  آرامش کمال در  و نزند ینامربوط
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 ! نه-

 :  گفت  و چرخاند کلفه را  نگاهش فرهان

 ! کنم کمکت مخوایم -

 !  ده یم رییتغ   رو میزندگ.  کنهینم بهم یکمک شنهادت یپ نیا -

  کنار خوامیم فقط یمنف ای مثبته رییتغ نیا ستین مهم برام -

 !  یباش خودم

 خوب اما.  بلرزاند را ارغوان قلب که  بود قدرت پر  آنقدر  کلماتش

  طیشرا با نه.  ستین یدرست کار   فرهان شنهادی پ قبول دانستیم

  هنوز که یا مهین و نصفه ی رابطه و داشت خودش  که یروح

 !  داشت خود در نشده  حل  یها گره  هم

 انقدر!  کنم جور  و جمع خودمو که خوامیم فرصت فقط من -

  ؟ یبد  تیاهم ام خواسته به که سخته

 ؟ شهیم راحت التیخ کنار  بکشم خودمو -

 :  داد جواب کردن فکر یا لحظه بدون ارغوان 

 ... نکش رکنا خودتو -
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  رفته رفته که را فرهان خشم همان که انگار.   بود آرام شیصدا

.  برد نیب از را  شدیم شتریب حرفش ننشستن یکرس  به خاطر به

 :  دیشن را دخترک یصدا گرید  بار و شد دلگرم

 !   کنم قبول نتونم که نده  یشنهاد یپ فقط - 

 :  آمد حرف به مکث هی ثان چند از بعد و کرد  مکث فرهان

...  امشب نه...  هتل  تو.  دیبمون من تییسو تو  امشب دیتونیم -

 .  دیکن دایپ ییجا که یوقت هر تا

 یزیچ دخترک نکهیا از قبل فرهان و کرد  باز دهان ارغوان

 :  دیغر  خشم پر دیبگو

 ! یدونیم  خودت یکن مخالفت کلمه کی -

 : کرد  هزمزم اما ارغوان

 . کنم تشکر خواستمیم - 

 نکهیا با.  داد تکان سر و فرستاد رونیب ا ر نفسش فرهان 

 بود یراض هم نیهم به اما داشت دوست شتریب  را اولش شنهادیپ

 :  دیشن را شی صدا.  است کشینزد ارغوان دانستیم حداقل. 

 . خونه ردمبرگ  دیبا من -
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 . رسونمتیم -

.  رفتند فرهان نیماش سمت  به مه با.  نکرد ی مخالفت ارغوان 

 یقدم فرهان برسد  در ی ره یدستگ به ارغوان دست  آنکه از قبل

 تشکر یلب  ریز ارغوان.  کرد  باز شی برا را در و  برداشت جلو به

 را نیماش و  کرد اکتفا سر تکان به تنها فرهان.  نشست و کرد

 تا  زد دور

 

 یزندگ حس هم  باز ارغوان رفتن با کردیم احساس.  شود سوار

 .. ماندیم شهیهم یبرا کاش.  رفتیم خانه نیا از

 و زدیم یحرف او نه.  انداخت راه  به را نیماش و  شد سوار کلفه

  که یاتفاقات به سکوت در بودند کرده  عهد انگار.  ارغوان نه

 که بود شب  ۹ حدود ساعت.  کنند فکر بود افتاده  قبل یلحظات

  قبل و کرد متوقف را نیشما فرهان.  دندیرس چهریپر ی خانه به

 :  گفت شود اده ی پ ارغوان نکهیا از

 .   هتل رسونمتونیم بعدش مونمیم نجایهم من - 
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 ادیب بابا اگه گهید طرف از.  بکشه طول  مون کار دیشا -

 .  ده یم نشون یالعمل  عکس چه دنت ید  با دونمینم

 . بمونم ای برم که بده  خبر بهم ،  تو برو.  هستم فعل  -

 نیماش از و داد تکان سر.  آمد یم تر یمنطق نظر  هب حرف نیا

 ماه  کی اگر.  شدیم شتریب خشمش خانه آن به نگاه  با.  شد اده یپ

  خانه آن به  قدم نداشت امکان بود بهتر احوالش و اوضاع شیپ

 فکر  به ودترز  چرا که بود یعصبان هم خودش از حال .  بگذارد

 .   بود فتاده ین خانه آن  از زدن رونیب

 ق یعم یسهانف.  گذاشت اطیح به قدم و کرد باز دشیکل با را در

 کردیم یسع د ی با. کند کمتر را حرصش و خشم  دیشا تا دیکشیم

  کی با را چهریپر تا  بزند حرف محکم آنقدر و کند رفتار یمنطق

 !   کند مات و شیک حرکت

 صحبت یصدا .  شد خانه وارد و رفت ال ب یورود  یها پله از

 سمت همان  به شیقدمها.  دی شن سالن از را چهریپر و منوچهر

 : گفت و زد لبخند آرزو همه از اول دنشید با.  شد کج

 .جان مامان یکرد رید چقدر.  سلم - 



 

2397 
 

 مهرسا .  مسلخ

  را شیصدا.  افتاد  منوچهر صورت به و خورد چرخ ارغوان نگاه  

 : دیشن

 .  بابا ربخو ییچا هی نیبش - 

 کرد مکث چهری پر صورت یرو  بار نیا و گرداند چشم گرید بار 

 :  دیرس گوشش به آرزو یصدا. 

  ؟ یخوب...  رغوانا - 

 ،  شناختیم  را کش دختر یکس  هر از شتریب.  بود شده  نگران

.  بخواند  نگاهش از را شی حالتها تک تک توانستیم خوب

 :آمد  حرف به چهریپر

 ؟ جان دختر یبگ یخوایم یزیچ -

  سمتش به قدم.  ارغوان گفتن یبرا شد یا اجازه  حرف نیهم

 ستاده یا که یحال  در و کرد رها مبل یرو را اش کوله و برداشت

 :  گفت کردیم نگاه  اش عمه به نییپا به بال  از و

  ؟ شده  یزیچ.  دیبگ  شما.  دونمینم -

 .  شمینم متوجه -

 !  هیچ یباز همه نیا لی دل شمینم متوجه منم قتشیحق -
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 :  شود بلند منوچهر ی صدا که بود یکاف  حرف نیهم

 !  بزن حرف درست ات عمه با -

.  ندیبب را اش شده  سرخ صورت  و پدرش تا گرداندبرن سر  ارغوان

 ند یبب نبود که او!   ندیبب را دخترش یها یدوندگ تمام نبود که او

 او.  بدهد  را شی ها یبده تا زد آتش و آب به را خودش چطور

 یشهاتل  تمام هم حال ...  نبود سخت یروزها آن تمام...  بودن

 نیکوچکتر که یکس.  بود شده  تمام چهری پر نام به ارغوان

 یمخف نی ا لی دل دانستینم ارغوان یحت و بود  نکرده  یکمک

 !  داشته نگه اش خانه در چه یبرا را آنها اصل  و ستیچ یکار

 ؟ دیدار یمشکل من زدن حرف با شما عمه -

 به یخوب یبوها  ارغوان رفتار از.  دیبگو چه دانستینم چهریرپ 

  کند رفتار کارانه محافظه یکم  دادیم حیترج.  دی رسینم اش شامه

 :کرد اضافه ارغوان. 

  مودبانه باهاتون  دارم یادیز  دیدونیم خودتونم که نظرم به -

 !  زنمیم حرف

 !  ارغوان -
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 یم شانیها یسخت ادی به  را او که بود آرزو یصدا بار نیا 

 حقش.  بود کرده  اش یهمراه  سخت راه  نیا در هم او.  انداخت

  به سر!  بگذارد سرش را اش نکرده  کار منت یکس  که نبود نیا

 :  گفت و چرخاند آرزو سمت

  نیا دارم چرا دونهیم خوب خودش عمه.  مامان نباش ناراحت -

 . زنمیم حرفارو

 :  رفت  جلو منوچهر

 ! اتاقت تو برو ایب -

  ؟ ماست ی خونه نجایا شده  باورتون ؟ اتاقم - 

 ؟ دختر زده  سرت به باز -

 داد قرار مخاطب را چهریپر گرید بار منوچهر به توجه یب ارغوان

 : 

  به مدت نیا تمام اما باشه سخت  براتون باورش دیشا عمه -

!   می بود متشکر تون از قلبا ما دی بود نکرده  که یکار خاطر

  و میبد انجام  یکار دیبا بهتون نید یداا یبرا م ی کردیم احساس

 .  میکن جبران
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 آمد یم ده یرست  نظر به مدت آن در بار نیاول یبرا  چهریپر نگاه 

 :گفت آرزو.

 ارغوان؟  یگیم یچ ؟ نکرده  کار-

 :گفت منوچهر

 ! اتاقت  تو برو گفتم!گهیم پرت و چرت داره -

  ارغوان که بکشد عقب به را او خواست و گرفت را ارغوان دست

 :  فتگ و زد پس  را دستش آورده  کجا از دانستینم که یقدرت با

  باتلق نیا تو که ییکسا بذار پس !  ینبود وقت چیه که شما -

 !   بزنن حرف کردن حس وجود  بند بند با اشویناراحت و بودن

  و چرخاند چهریپر سمت به  سر ارغوان.  برد ماتش منوچهر

 : گفت

  یبرا ایب!  زنمیم حرف یچ از دارم یدیفهم گه ید کنم فکر -

 پرداخت یک  به بابارو یهبد که بگو شده  که  هم یساز شفاف

 و یرفت کجا اصل  ؟ بود کاره  هچ ؟ بود یچ اسمش ؟ یکرد

  ؟  یکرد پرداختش
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 دوخته چهری پر  به چشم و شده  ساکت هم منوچهر و آرزو حال 

.   بود مشخص منوچهر یچشمها  از یخوب  به تعجب.  بودند

  زدیم هیتک شی عصا به که یحال  در و شد بلند ش ی جا از چهریپر

 : گفت

  دیبا می قد حرف ؟ جان دختر هی چ یبرا جنجال و  جار همه نیا -

 !   بمونه گذشته تو

 من ای دیگیم شما!  کنه روشن رو نده یآ قراره  که یوقت نه - 

 ؟ بگم

 در.  کند حفظ را مقتدرش ظاهر شهیهم مثل کرد یسع چهریپر

 :  آمد حرف به حال همان

 !   ندارم گفتن یبرا یحرف -

 :  امدین کوتاه  ارغوان

 من یبابا دیدونیم حتما ؟ دینکرد پرداخت رو یبده  شما مگه -

  ؟ دیدونینم.  بود بدهکار یک به

 ! هیسوال چه نیا.  دونمیم که معلومه -

 !  خوامیم اسم هی ازتون  منم خب -
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 :زد پوزخند  ارغوان. نزد یحرف چهریپر

  دی نداد بابارو یبده شما اصل  چون.  دیدار حق   ؟ هن دیدونینم - 

! 

 : برداشت جلو به یقدم رزوآ 

 ؟ خانوم چهریپر گهیم یچ بچه نیا - 

 : آمد حرف به چهریپر یجا به ارغوان 

  ستین داده   رو یبده که یریخ آدم اون از یحرف  ده ید یوقت -

!  بزنم جاش خودمو و کنم سواستفاده  که بهتر نیا از یچ گفته

 مارو ینوع  به که بوده  مهم براش چرا دونمینم هنوزم من

  ؟ یبگ یزیچ یخواینم هنوزم!  خونه نی ا تو شونهبک

 شده  باز گفتن  یبرا مهین تا که  یدهان و بود چهریپر  به گاهشانن

 :  کرد شان ریغافلگ منوچهر یصدا لحظه همان اما.  بود

 !   اتاقت تو برو ارغوان میدیشن یگفت یچ هر !   گهید بسه -

  کر و کور  که انگار. گرداند منوچهر  سمت به  سر ناباور ارغوان

  ؟ است داده  بشانیفر  اندازه  چه  تا چهریپر دیدینم واقعا!   بود شده 
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 یکی رو یبده ؟ گفتم یچ یدینشن مگه ؟ بابا یگیم یچ -

 .. زده  خودش اسم به عمه  و داده  گهید

 !   بود گفته بهم.  نداده  رو یبده ات عمه که دونستمیم خودم - 

  هم چهریپر یحت . بود شده   شتریب آرزو و ارغوان تعجب حال 

 . نماند دور رغوانا نگاه  از نیا و خورد جا یا لحظه

. یکرد تعجب  خودتم گفتم یوقت ؟ بابا یگیم یچ یفهمیم -

 ؟  یبود خبر با یچ همه از یگیم یچجور

 یک هر.  نیهم فقط.  شده  سوتفاهم  هی.  بود گفته بهم قبل  -

 به رو یزیچ  خواستهینم ات عمه یول.  نکنه درد دستش داده  که

 !  کنه تموم  خودش اسم

  اقتدار همان به را خودش  یجا چهریپر صورت ناباور حالت

 :  گفت و داد یشگیهم

 ؟ دختر یگرفت  رو جوابت -

 یصدا به اعتنا یب.  دیفهمینم را پدرش یحرفها ارغوان 

 :  گفت چهریپر

 ! یکنیم شاز یالک  دفاع یدار -
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 !  ارغوان سرت به زده ! ؟ یدفاع چه -

 زن نی ا با خودمم یبابا شهیم یچجور.  سرم  به زده  آره  -

 یدار ؟ می ندون تیواقع از یچیه ما که باشه شده  دست هم

  دروغ که یشد دست هم باهاش  توام ؟ نه یگیم بهم نویهم

 ؟یبد لمونیتحو

 :  دیغر چهریپر

  ؟یبزن حرف درست پدرت با نداده  ادتی یکس -

 منوچهر سمت به یقدم و کرد یمحل یب او به  هم باز ارغوان

 :  برداشت

 داستان نیا از  رو خواهرت که یگیم دروغ یدار دونمیم من - 

 یول!  بابا کرده  مزه  زبونت ریز پول.  یدار هم حق.  یبد نجات

  به نزن رو خودت.  کنه یخال پاتو ریز زن نیا که یوقت از بترس

 کرده  اگه که.  برات نکرده  یخواهر زن نیا که نیبب ،  دنینفهم

  ؟ بابا یشنویم.  یبکش یسخت  ذاشتینم سالها نیا مامت بود

 :  بود شده  کر منوچهر

 !  ارغوان نکن یعصبان منو بال  برو -
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  ستمین حاضر یحت!  ندارم خونه نیا تو ییجا من ؟ برم کجا -

 !  نمک یزندگ سقف هی ر یز زن نیا با گهی د ی قهیدق کی

  به سکوت در چهریپر.  بود رفته  بالتر معمول حالت از شانیصدا

 انگار ،  بود یعصبان  اما وانارغ.  کردیم نگاه  ره یخ اش زاده  برادر

  یطرفدار نیا یبرا یخوب یمعن توانستینم!  بود شده  وانهید که

 :  گفت آرزو به  رو!   کند دایپ پدرش ی احمقانه

 ! م یبر  خونه نیا از کن جمع رو لتیوسا مامان -

 اما آمد خودش به فحر نیا با  بود ریمتح و مات هنوز که آرزو 

 :  گفت  رمنوچه  بدهد یجواب  نکهیا از قبل

 من که دی مونیم ییجا جفتتون!  آرزو نه یر یم ییجا تو نه -

 !  باشم

 : دی غر و دی کش هم در ابرو ارغوان 

 دتم نیا تمام دیبا می باش کنارت ما خواستیم دلت  واقعا اگه - 

 و اقااتف مقابل در ازمون و یبردیم جا همه خودت با رو ما

 بدهیاتو و  یگزند تیمسئول نکهیا نه یکردیم  دفاع طلبکارات

 !  یکن فرار ترسوها مثل و دخترت گردن یبنداز
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  فرود ارغوان ی  گونه یرو محکم و کرد بلند را  دستش منوچهر 

 به ورنابا و  خورد یسخت تکان دخترک که محکم آنقدر.  آورد

 ده یپر ق یعم ی خواب از که انگار  آرزو. دوخت چشم پدرش صورت

  شوهرش محکم و تانداخ ارغوان و منوچهر نی ب را خودش باشد

 : داد هل عقب به را

.  مامان نمتیبب ارغوان ؟ یشد   وونهید ؟ مرد سرت به زده  - 

 ؟ شد یچ

 منوچهر آورد ینم ادی به.  بود  زده  حلقه دخترک چشم در اشک 

 یکتک دانستیم خوب.  باشد کرده  بلند شیرو دست حال به تا

 وچهرمن به  رو آرزو!  شودیم چهر یپر سهم یروز بود خورده  که

 :   دیغر

 پدر گنیم توام به ؟ کنیم بلند دست بچه نیا رو یحق چه به -

 ؟

  گرفته شیگوشها که انگار.  د ی نشن را مادرش یحرفها ی هیبق 

 نگاه  یپدر صورت به تنها وانارغ  اما خوردیم تکان شیلبها.  بود

 ییروزها تمام.  بود ده یدو خاطرش به مدت نیا تمام که کردیم

 تمام.  بود کرده  کار ببرد لذت  اش یزندگ از ترش ی ب توانستیم که
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 که یا لحظه درست اما.  بود  پدرش برگشتن هدفش و آرزو

 بار.  بود کرده  یخال را پشتش شود گاهش هیتک داشت اجیاحت

 و ستین  بلد کردن یپدر هم  آنقدرها بود داده  ادی او به گرید

 که گشتی م مرد نیا وجود در  یکس دنبال احمقانه چه نارغوا

 !  باشد داشته  خود با را پدرانه اتیخصوص

  چهریپر سمت به سر و گرفت  منوچهر از را  بغضش پر نگاه 

 :  گفت  نلرزد کردیم یسع که ییصدا با.  چرخاند

 ! نکردم اعتماد هتب اول روز از که خوشحالم -

  شیصدا آرزو.  شد رد انکنارش از و برداشت را اش یپشت کوله

  را خودش و  رفت بال  ها پله  از سترا کی.  نداد یجواب اما کرد

  داخل را بود مهم شی برا که یلیوسا و لباسها.  رساند اتاق به

  ری سراز ها پله از  بعد ی قهیدق ده  از کمتر و ختی ر یبزرگ چمدان

 : رفت سمتش به و دید را او ها پله نییپا آرزو. شد

 . آخه نمتی بب سایوا قهیدق هی ؟ شب وقت نیا یریم کجا - 

  ارغوان  که نبود یزیچ نیا.  دیلرزیم مادرش یدستها اباضطر از

 : گفت  باشد آرام کردیم یسع که ییصدا با.  بخواهد
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 دایپ رو ییجا به زود یلیخ.  دوستام از یکی ی خونه رمیم - 

  -.  برمتیم نجایا از و مکنیم

 ...  ارغوان

 زمزمه یرلب ی ز و گرفت ده ی نشن ارغوان اما دبو  منوچهر یصدا

 : کرد

 . خداحافظ -

 نشانیب یدختر و پدر حرمت  تمام که نماند نیا از شتریب 

 به دادیم اجازه  دیبا پس بود چهریپر  او انتخاب اگر.  شود شکسته

 باور را قبل  یا هلحظ اتفاقات هم هنوز!  برسد  اش یزندگ

 باور.  بود کرده  رییتغ زیچ  همه قهیدق ده  از کمتر در. نداشت

 یکس چه نپرسد یحت که  باشد  لایخیب آنقدر منوچهر کردینم

  آنقدر!  ده ی فهم کجا از ارغوان نکهیا ای کرده  پرداخت را یبده

  که بود کرده  رها را دخترش و آمده  در خواهرش پشت مطمئن

 !  دیرسیم نظر به باور قابل ریغ
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  به فرهان.  زد رونیب خانه از و دیکش خودش  دنبال را چمدان 

  نور.  ردیبگ را انشچمد تا شد  اده یپ نیماش از  دنشید محض

 : شود دخترک ی آشفته صورت متوجه که بود  یآنقدر کوچه

 ؟یخوب-

  بغض.  دیپرس ارغوان از لحظه آن شدیم که بود یسوال نیبدتر 

 یآدمها تنها.  بود رسانده  جنون به را او و بسته را شی گلو راه 

  یخوب حال توانست یم چطور نداشت  ارشکن را  اش یزندگ مهم

  ؟ باشد داشته

 ..  میبر -

 منوچهر دست  یقرمز رد لحظه کی فرهان.  بود گرفته  شیصدا

  بند را دسش و دیکش هم در ابرو.  دی د ارغوان صورت یرو را

 :   اندبرگرد خود سمت به را او و کرد  دخترک ی چانه

 ؟ شده  یچ -

 : گفت اما دید را اش اشاره  ارغوان 

 ؟  میبر شهیم.  یچیه - 

 :  دیغر.  بود شده  وانهید  هیثان از یکسر در که انگار فرهان
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 ؟ هیک کار ؟ شده  یچ گمیم - 

 سمت به ی قدم  فرهان که شود   رد کنارش از خواست ارغوان 

 در یرو اش  کرده  گره  یمشتها نکهیا از قبل.  برداشت خانه

.  دیکش قبع  به را او و گرفت  را کتش پشت ارغوان  دی ایب فرود

 :  گفت حال همان در

 ! م ی بر کنمیم خواهش!   میبر فقط -

.  کردند دای پ شدن یجار مجال شیاشکها که  بود لحظه همان

  و دیکش  ق یعم نفس چند  ارغوان روز و حال دنی د با فرهان

 یصندل  یرو و کرد بلند ن یزم از را ارغوان  چمدان بلفاصله

  تک تک زا یخوب به تشیعصبان و حرص.  کرد پرت عقب

 رفتارش 

  حرصش هم باز  و شود وارس ارغوان تا ماند منتظر.  بود مشخص

 .کرد یخال در سر را

  به دست مدام.  افتاد راه  به هتل سمت به بعد ه یثان چند از کمتر

  کند مشغول یجور  را شیدستها کردیم یسع و د یکشیم صورتش

!   نشود فرمان به یپ در یپ  یها ضربه به ل ی تبد شمشخ تا
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 یرو یلعنت رد آن قتایحق اما بترساند را دخترک نداشت الیخ

 : دیرس گوشش  به ارغوان یصدا! بود کرده  وانهی د را او صورتش

 خوب ی خونه  هی که یوقت تا.  مونمیم هتل روز چند فقط - 

 .  کنم دایپ

 ی کننده  وانهید  سکوت نآ شکستن یبرا فقط را  جمله نیا انگار

 نیماش یبرا عوض در.  نداد یواب ج اما فرهان.   بود گفته نشانیب

 ارغوان که یآنقدر داد فشار رقب یرو  را دستش ییجلو

  و گذاشت فرهان  فشار از شده  دیسف دست یرو  را شیانگشتها

 :گفت

 !   رفت ،  بسه -

  مسلط خودش به توانستینم یحت نداشت یخوب  حال فرهان

 یبان و باعث داشت دوست.  کند خوب را دخترک الح و شود

 از یخوب  به تیعصبان و  حرص!  کند خفه را یلعنت رد نیا

 :  کرد زمزمه ارغوان.  بود مشخص  شرفتار

 .  شد  دعوام بابام با -

 : ماند حرفش ی ادامه منتظر.  چرخاند سمتش به سر فرهان
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 گفتمیم دینبا که گفتم رو یزیچ منم.  اومد در خواهرش  پشت -

 ...  کردم ناراحتش... 

  نشان یقو و یساز ظاهر به توجه یب و فرستاد  رونیب را  نفسش

  فرهان.  داد دنی بار ی اجازه  شی اشکها به گرید  بار خودش دادن

 :  گفت کافه

 ؟  باباته کار - 

  هیگر که حال  همان در.  کرد اکتفا سر تکان به فقط ارغوان 

 : داد  جواب بود کرده   لرزان را شیصدا

 ... بود نزده  منو حال  تا - 

  گوشه را نیماش طاقت یب فرهان.  دیلرزیم هیگر  از شی ها شانه

  را دستش.  د یکش دخترک سمت به را خودش و داشت نگه یا

 به را او و کرد لمس را شیها شانه تینها در و  برد جلو دیترد  پر

  دخترک فی ظر ی جثه بعد ی ا لحظه. کرد لی متما خود سمت

 . بود آغوشش انیم



 

2413 
 

 مهرسا .  مسلخ

 تشد  اش هی گر ،  کرد احساس را آغوش یگرما که نیهم

  به گوشش ریز.  اوردیب کم نفس دی ترس فرهان  که آنقدر. گرفت

 : آمد حرف

 .  شهیم بد حالت!  بسه - 

  قلبش کردیم احساس.  کند تمامش نداشت الیخ ارغوان اما

 : آمد حرف به هیگر هق  هق انیم.  است  گرفته  آتش

  بتونم که زدم کله و سر یآدم  هر با.  دمکر کار  همه براش -

 .. اون اونوقت.  کنم ر جو شوی بده پول

 نیهم از یک ی دانستیم فرهان.  دیبگو  شتریب  نداد امانش هیگر

  به بود کرده  مجبورش.  بود خودش گفتیم ارغوان که ییآدمها

 ! بود  کرده  یانصاف یب.  قصد بر سازش هر

 . باش آروم -

 یصدا.  بزند رونیب نهیس از نمانده  یزیچ قلبش کردیم احساس 

  ریز گرید بار.  انداخت یم خط اعصابش یرو ارغوان ی هیگر

 :کرد زمزمه گوشش

 . کنه تتیاذ ی کس ذارمینم.  شد تموم گهید - 
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  آزاد را خودش.  برگرداند حال زمان به را ارغوان جمله نیهم

 خوردیم سر  شیها  گونه یرو اشک قطرات که یحال در و کرد

 هم هنوز اما.  کرد  سکوت و دوخت جلو ی شهی ش  به را شنگاه

 کلفه فرهان.  دید  شیها  گونه یرو را اشک قطرات شدیم

  گرید بار که یا فاصله نیا از یناراض  و دی کش صورتش به یتدس

 : آمد حرف به بود  افتاده  نشانیب

 ؟  شد دعوات بابات با فقط -

 یسع که  یحال در ارغوان.  بود خورده  گره  هم  در شی ابروها

 : داد  جواب کند پاک را  شیاشکها نیآست پشت با کردیم

 ... آره  -

 : امدین کوتاه  فرهان

  ؟ نزد یحرف که اون ؟ یچ پسره  اون - 

  سره  کی را  کارش تا  بدهد دستش  به یا بهانه بود آماده  انگار

 : کرد زمزمه ارغوان.  کند

 .   نبود خونه اون -

 :  دیپرس مه باز اما.  دیکش یراحت  نفس فرهان
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 ؟ یچ ات عمه -

.  بزند چهریپر به  دشی ترد و شک از یحرف نداشت الیخ ارغوان

 حلش  دیبا خودش و بود یشخص ل کام موضوع نیا نظرش از

  آن به دیبا شخصا  که بود یزیچ خوادیم چه آنها از نکهیا.  کردیم

.  داد تکان نه ی نشانه به را  سرش فرهان جواب در.  دیرسیم

 :  گفت افتاد یم راه  به که یحال در فرهان هی انث چند از بعد

 . میبخور  شام میبر -

 :کرد باز لب ارغوان 

 . بخوابم خوامیم فقط.  خستم من - 

  قبلشان قهیدق چند برخورد  از.  دیدزدیم فرهان از را نگاهش 

 کردیم احساس اما.  بود شده   تر آرام که چند  هر.  نبود یراض

 . ردیگب فاصله همه از دارد اجیاحت

  به سترا کی  یگرید حرف  بدون ارغوان حال دنی د با فرهان

 تک تک از حرص نیا و بود یعصبان  هم هنوز.  راند هتل سمت

 کرده  تیاذ را  ارغوان یکس نکهیا فکر از.  بود مشخص  رفتارش
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  باشد پدرش آدم آن اگر یحت.  بود ده یرس جنون حد سر  به باشد

 . شدیم تر کلفه گذشتیم  که یا لحظه هر

  بودند رده خو کور گره  که ییابروها  با.  دندیرس هتل به بالخره  

 سلم و میتعظ و رفت آسانسور  سمت به ارغوان از جلوتر

  بایتقر کوچکش یپاها با هم ارغوان .  گرفت ده یند  را کارکنانش

.   شدند آسانسور وارد دو هر.  دیدویم او ی ده یکش یقدمها دنبال

 چند ی هیگر  از شیچشمها . انداخت دخترک  به ینگاه فرهان

  رونیب صدا پر را اش کلفه نفس. بود شده   قرمز قبل قهیدق

 فرستاد 

  به ورود محض به. نزد یحرف نظر مورد ی طبقه به دنیرس تا و

 : گفت و کرد رها یا گوشه را ارغوان چمدان اتاق

 .  یبمون نجای ا یتونیم یبخوا که  وقت هر تا - 

 :کرد  زمزمه ارغوان

 .  ممنون -

 : اوردین طاقت دلش فرهان
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 فقط. بشه کتی نزد  نکنه جرات ی کس که کنم یکار  هی تونمیم -

 !  ذارمیمن اش زنده  شبونه بگو بهم

  همان هم باز.  شود راحت ارغوان الیخ نداد اجازه  آخرش لفظ 

  به یقدم شد باعث  و داد نشان  را خودش ییجا از  ناشناخته ترس

  نشد گونه وسواس گرفتن هفاصل نیا متوجه فرهان.  بردارد عقب

. 

  نیهم و بود یعصبان  هم نوزه.  دی کش گردنش  پشت به یدست

  خودش به کرد یسع. بود گرفته  او از را زبانش اریاخت خشم

 :  آمد حرف به گری د بار ارغوان به رو.  شود تر مسلط

  نییپا یها بچه به ای بزن زنگ خودم به ای یخواست یزیچ اگه -

 زنگ یخواست که وقت هر.   باشه یعتسا چه ستین مهم.  بگو

  ؟ یمتوجه .  بزن

 :کرد  زمزمه وانارغ

  شمینم مزاحمت - 

 .  یستین مزاحم -
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 اصل  پدرش رفتار.  بود که  شو  هم هنوز.  دی دزد  نگاه  غوانار

 کردینم باور اصل . نداشت بود کرده  که ین یشبیپ به یشباهت

 نیغمگ او امشب چهریپر یجا به که برود شی پ یجور اتفاقات

 ! باشد 

  دار کش  سکوت نیا تا بزند یحرف گرید بار خواست فرهان

  در صدا به رغوانا لیموبا لحظه همان که شود  شکسته نشانیب

  یتکان باشد شده  داریب ساله هزار خواب از که انگار دخترک.  آمد

 صفحه یرو آرزو نام.  دیکش رونی ب را لشیموبا فش یک از و خورد

  با را بود زده  حلقه چشمش در که یاشک قطره .   کردیم ییخودنما

 :  کرد برقرار را تماس و زد پس  ق یعم ینفس

  بله؟ -

 : دی رس گوشش به آرزو  غم پر یصدا

 ؟ یخوب ارغوان -

 اما ببرد نیب از  را عالم یها غصه تمام  توانستیم مادرش یصدا

  شدی م تر خراب لحظه هر که یحال و دیتپیم وار وانه ید که یقلب با



 

2419 
 

 مهرسا .  مسلخ

 ،  گذشتیم جنجالشان و بحث از  یساعت دو که حال ؟ کردیم چه

 . کردیم احساس بدنش  چپ قسمت در یفیخف درد

 ؟ نگفت یزیچ بهت که بابا ؟ ی خوب تو.  خوبم-

 راحت الیخ با ارغوان داد اجازه  و رفت پنجره   سمت به فرهان 

 .  کند صحبت

 مامان یندار که درد ؟ چطوره  قلبت.  نباش نگران  تو خوبم -

 جان؟

 . خوبم من -

 ؟ ییکجا الن - 

 : گفت و انداخت فرهان به یچشم ری ز ینگاه ارغوان

  ؟ ادیم ادتی  سابقمو سیرئ - 

 : داد جواب آرزو.  شد زیت  فرهان یگوشها

 ؟ خب -

 :کرد زمزمه  و گرفت فاصله فرهان از شتری ب یکم ارغوان

 . هتلش اومدم الن...  داره  هتل  که بودم گفته - 
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 ..ارغوان-: -

 ! بود  ده یفا یب فرار.  آمد بال  اراده  یب دخترک سر

 قلبت؟ ای؟ خوبه حالت-

 ...خوبم-

 باشم؟  مطمئن-

 :دیدزد  نگاه  گرید بار

 .آره -

 .کن نگاه  منو-

  چرخاند فرهان  سمت به سر و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 :دیشن گری د بار را شیصدا

 ...یداشت یکار اگه که مونمیم هتل تو امشب من-

 . ندارم یکار-

 ! بشه  کامل حرفم بذار-

 :داد ادامه فرهان  و بست دهان ارغوان. دبو گر  خیتوب  شیصدا
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  من ذهن به  که یزیچ هر ای شد  بد حالت ای یداشت  یکار اگه-

 باشه؟. یزنیزنگم بهم بلفاصله...رسهینم

 .باشه-

 را ی کس گردن تا انگار.بود نشده  راحت الشیخ فرهان

 ی گونه یقرمز.شدینم آرام کردینم اپ به یجنجال و شکستینم

  با.بود مشخص آن از یکم  هم  هنوز اما دبو شده  کمتر ارغوان

 و برداشت در سمت به یقدم   بودند خورده  گره   که ییابروها

 :گفت

 فرستمیم رو یکی فردا نجاستیا من لیوسا و لباسا از یسر هی-

 .کنه یخال  رو کمدا ادیب

 . مونمینم نجایا ادیز من...خوادینم-

 : گفت و کرد رها را  نفسش فرهان

 . ریبخ شب.  کن استراحت-

 ر یبخ شب -

 اریاخت و  دیکش دراز تخت یرو هم ارغوان فرهان رفتن با

 تقه یصدا با که گذشته چقدر دینفهم. داد دست از را شیاشکها
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 بلند جا از و دی کش شیچشمها به یدست خوردیم در به که یا

  زحمت به شیچشمها و شده   قرمز هی گر از اش ینیب نوک. شد

 : گفت و ستادیا در پشت شدیم باز

 ه؟بل-

 .آوردم شام براتون گانهی خانوم-

  ییغذا چرخ به و کرد باز را در! بود داده ن سفارش یزیچ که او

 به یا اشاره  جوان پسر. دوخت چشم دیکشی م را انتظارش که

 :کرد داخل

 نم؟ یبچ براتون رو زیم تونمیم-

  دانستیم خوب اما ندادم فارشس من دیبگو خواست ارغوان

  کنار.بود داده  سفارش فرهان ئنامطم.  است ده ی فا یب گفتنش

 را زیم بلفاصله  جوان پسر.شود اقات وارد غذا چرخ تا رفت

 و ماند ارغوان. رفت رونیب اتاق  از اجازه  کسب با و دیچ شی برا

 یعکس و برداشت را  لشیموبا  بلفاصله. بود غذا از پر که یزیم

 :نوشت عکس  ریز. فرستاد فرهان یبرا و گرفت شی غذا زیم از

 ! نبودم گرسنه من یول ونممن-
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 :بود منتظر که انگار آمد،  هانفر  از یجواب که دی نکش هیثان به

  همشو بهتره  پس برگرده   نخورده  دست غذا اون خوامینم-

 ! ی بخور

 یاجیاحت یحت. بود مشخص غامشیپ از یخوب به کلمش تحکم

 به یا لحظه و گذاشت کنار را  لیموبا!نودبش را  شیصدا  نداشت

 انگار کرد؟یم چه امشب نداشت را فرهان اگر هک کرد فکر نیا

 یمحکم گاه  کهیت  به لیتبد  شی برا امشب فرهان یها شانه که

.  دیکشیم خود  به تنه  کی را دخترک رنج و درد تمام  که بود شده 

 ! بدهد؟  فرهان بودن خوب به یرا  امشب توانستیم

****************** 

  مدت نی هم تو اما. ارغوان شناسمتیم که  هیکم مدت من-

 بهبود تیاحتنار نیا و یعصب یها حمله یزمان که  دمیفهم کوتاه 

  فرهان با  دی با. یبش مواجه یاصل مشکل با  تو که کنهیم دایپ

 .یبش رو روبه مشکل نیا با و یبزن حرف
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 ی دسته  یرو را شیدستها و داد مبل به را ش کهیت  ارغوان

  حال همان در. شدند دیسف شی انگشتها سر که ی جور فشرد مبل

 :آمد حرف به

 !زدم حرف باهاش من-

 یبگ بهش و یکن صحبت تر ق یدق لزمه. یافک ی اندازه  به نه-

  باهاش واضح طور به ترسات تمام مورد در.  ی داشت یسح چه

 .کن صحبت

 ینیب یرو اشاره  انگشت با را نکشیع شبنم.  شد ساکت  ارغوان

 :گفت و کرد جا جابه

  هنوز که یزیچ.  یردک  تحمل رو یبزرگ درد هی تو نیبب-

 من چون. شمینم هی ضق یحقوق بحث وارد من.  یریدرگ باهاش

  حاضر حال در.  باشم دار امانت نمیمراجع مشکلت مورد در دیبا

  فرار ازش یوقت.  می کن کنترل رو تیعصب حملت که مهمه برام

 درست منم یبرا یحت تو.  بدم انجام درست کارمو تونمینم یکن

 .کنهینم بهت یکمک نیا. ینکرد فیتعر ق یدق و
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.  بود شده  مضطرب.  دیکش صورتش  به یدست ارغوان

 لحظه به لحظه را شوم اتفاق آن و برگردد عقب به توانستینم

 . کند فیتوص

  سوت شیگوشها ،  دی این بند نفسش و کند فکر آن  به توانستینم

 ممکن کار ن یتر ینشدن!  نشود تار و ره یت شی چشمها ،  نکشد

 بود منتظر و شده  ره یخ او به شبنم منتظر یهاچشم حال .  بود

 : کرد زمزمه ارغوان.  بشنود خواهدیم که یحرف

 ؟ کنم شروع دیبا کجا از -

 خودکارش.  انداخت پا یرو پا  و داد مبل به را  اش هیتک شبنم 

 : گفت و گذاشت ورق یرو را

 بهت فرهان که  یدی جد شغل  و فرهان با ات رابطه.  اول از - 

 . داد

********************* 

 ی خانه از  که شدیم یا هفته کی.  نداشت  یخوب روز و حال

 تماس او با بود کرده  تلش بارها امیپ.  بود زده  رونیب چهریپر

.   بدهد جواب کدامشان چیه  به نداشت الیخ  ارغوان اما ردیبگ
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  بود انداخته عقب مختلف یها  بهانه به هم را اریخشا با قرارش

  وانهید به هیشب و مضطرب نداشت الیخ.  شود راه  به رو یکم تا

  هنوز آرزو.  کند  خراب را زیچ همه و برساند او به ار  خودش ها

  اما گرداند  بر خودشان شی پ ینوع به را او داشت الیخ هم

 یحت ندی بب را چهری پر صورت گرید بار نداشت دوست ارغوان

 ! بود مردد هم منوچهر صورت  دنید یبرا حال 

  زودتر صبحها.  بود او به حواسش هفته کی  نیا متما فرهان 

  به باز هم شبها و ببرد کار سر را ارغوان تا  زدیم هتل به سر

 البته.  نکند یط را ریمس تنها تا رساندیم او به را خودش ینوع

 بشیتعق هیسا به هیسا  که را شی جاسوسها حضور نبود که یوقت

 کردند، یم

  بر البته که!  عطاست آنها از یکی دانستیم حال . کردیم احساس

 بد ی حمله د ید را او که یوزر  همان!   بودش ده ی د اتفاق حسب

  دید شیچشمها مقابل را مرگ که افتاد جانش  به یجور یعصب

  خودش چطور دندینفهم و داد خبر فرهان به که بود عطا حتما. 

  بود یکاف دخترک حال همان.  رساند بود وانارغ که ییجا به را
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 شبنم مطب به را خودش و شود  وانهید گری د ربا فرهان که

 !   کند خراب سرش یرو را  سقف تا برساند

  ارغوان تا بدهد را اش ییدارا تمام بود حاضر...   بود شده  درمانده 

  یکار هر بود  حاضر.  اوردیب  دست به را اش یسلمت گرید بار

 دی پرس را  اش حمله لیدل او  از چه هر.  باشد رامآ او که کند

.  نگفت  دنشید و عطا از کلمه کی یحت. نزد  یحرف ارغوان

 حداقل.  بشناسد را اش یاحتمال نگهبان  بود بخو  شی برا

 اش یاحتمال قرار  به و بزند دور  را او تر راحت که کردیم کمکش

  قرارشان انداختن عقب هفته کی  از بعد بالخره !   برسد اریخشا با

 روز آن.  گذاشت ملقات قرار و گرفت تماس  سوگل  با خودش

  دی با بود هگفت  فرهان به یحت .  بود تدارکات حال در صبح از

  از زودتر یکم.  دی ایب دنبالش ست ین یازین و بزند پرستو به یسر

 قدم به قدم یبهایتعق و صبح از.  زد رونیب شهل  ی خانه

 حالت نیتر خونسرد با.  تاس  دنبالش عطا امروز  بود ده یفهم

 ماند منتظر معمول طبق  و رفت اتوبوس ستگاه یا سمت به ممکن

 شدن سوار یجا  به و دییپا را ف اطرا اتوبوس دنیرس محض به. 

  کوچه نیاول وارد ندشیبب عطا نکهیا از قبل و زد  دور را اتوبوس
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  که بعد ساعت مین تا مطمئنا انداخت ساعتش به ینگاه.  شد

  نبودش متوجه  ستادیا یم  ارغوان مقصد ستگاه یا در اتوبوس

 .  شدینم

  شد یتاکس سوار. بود رفته شی پ یخوب به اش نقشه   اول خشب 

 تمام اضطراب و ترس.  رساند سوگل ی خانه به را ودشوخ

 نیا اما...  نبود کردن یباز آدم که او. بود گرفته   را وجودش

.  دباش ی گرید جور کردیم وادار را او نهفته حرص و خشم

  به رشتیب  حواسش بار نیا  و شود یگرید آدم کردیم وادارش

 !  باشد انشیاطراف

  یرو را انگشتش و دیشک یق یعم نفس دیرس سوگل  ی خانه به

.  شد باز هم از یا تقه با در فشردنش  محض به.  گذاشت زنگ

 باز مهین یورود در.  دیرس اول ی طبقه به و رفت بال  را ها پله

 .  بود

 به.  داد هلش  عقب به و برد جلو را دستش مکث یا هیثان از بعد

 ! سلم -:  دی رس گوشش به سوگل یصدا  رودو محض

 کردیم یسع.  بست محکم را  در و گرفت بال  را  سرش ارغوان 

 . باشد مسلط و ندهد فشار  هم یرو را شی دندانها حرص از
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 !  سلم -

 ! یاومد واقعا -

  ؟ امین بود قرار -

 منتظرت.  تو ایب.  نداشتم اومدنت به یدیام دایز...  چرا دروغ -

 .می بود

 . نبود سوگل مادر از یخبر.  گذاشت  خانه داخل به قدم  ارغوان

 سالن وارد.  بداند موردش در یزیچ که دی نپرس هم یسوال

 پا و داده  لم مبلها از یکی یرو  اریخشا.  شدند ییرای پذ  کوچک

  و نشاند لب یرو یدلبخن ارغوان دنید با.  بود انداخته پا یرو

 : گفت

 !  من ی کشته کار جاسوس از نمیا - 

 در ابرو.  ندهد  نشان واکنش حرف نیا به نسبت نتوانست ارغوان

 :  گفت  و دیکش هم

  هم با فمونویتکل بشه شروع یکار  نکهیا از قبل  نباشه بد دیشا -

 !  می کن مشخص

 :  برداشت قدم  ارغوان سمت به و شد بلند  جا از اریخشا
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  ؟ یفیتکل چه -

  به نبودم سجاسو من که میدونیم مون نفر سه هر حداقل

 -!یکس  یشخص جاسوس خصوص

 !  می کن شی کار هی میتونیم ؟ جاسوسه لفظ مشکلت - 

  هی نویا!   آدمتونم من دیکنیم فکر  الن از که نهیا سر مشکلم - 

  هدف هی واسه.  ستمین یکس آدم من.  دیکن گوش پس گمیم بار

 !   فرهانه  هدفمونم.  میکنیم کار میدار مشترک

 :  گفت خندان و داد تکان سر اریخشا

 تعارف سوگل.  ادیم خوشم کا یجد یآدما از......  اومد خوشم -

 . نهیبش دوستت کن

 : گفت طنتیش با و نشست مبل  یرو خودش

 ؟ کنهیم تیراض لفظ نیا -

  سخت ادیز نداشت الیخ اما ستین یکس دوست دی بگو خواست 

 از یکی ی رو بماند سوگل از یحرف منتظر آنکه  بدون .ردیبگ

 کمتر تا گذاشت یگرید مبل یرو را اش کوله و نشست امبله 

 !   بدهد فشار را آن  مضطربش ینگشتهاا انیم



 

2431 
 

 مهرسا .  مسلخ

 :  آمد حرف به ارغوان.  نشست یگرید مبل یرو هم سوگل

 ؟  دیدار یا نقشه چه...  خب -

 دنیشن با.  کردیم نگاهش حیتفر و خنده  با هم  هنوز اریخشا 

 :  انداخت بال  ابرو حرف نیا

 !  یدار  عجله یلیخ -

  ؟ دی ندار شما -

 !   تو  ی اندازه  به نه -

 !   میعصبان یلیخ فرهان دست از که منم فقط  نجایا دیشا -

 یحساب درست می بتون که دار نگهش.  خوبه تت یعصبان نیا -

 دیبا که  هست ییزایچ هی وسط نیا فقط.  میاریب  دخلشو

 . بشه مشخص

 ؟ یچ -

 :  آمد حرف  به سوگل بار نیا

 !  کن ثابت بهمون تویرادر ب اول -

 :  دی کش هم در ابرو ارغوان
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 !؟ یچ -

 :  گفت اریخشا

 ؟ دختر زدنه  حرف طرز چه نیا!  سوگل -

 : داد ادامه و چرخاند ارغوان سمت به سر

 منظور بذار!   هست هم تو  از تر یعصبان یکی نجایا انگار -

 با تو می بدون دیبا ما...  بدم حیتوض بهت یبهتر جور  هی رو سوگل

  .یبد  انجام ییکارا  به ازه ین اثباتش یبرا.  واقعا ییما

 یب و خودی ب یعاقل آدم چیه مطمئنا.  نباخت را   خودش ارغوان

 یزیچ هر یبرا  را خودش هم او. کردینم اعتماد یکس به جهت

  زنگ لشیموبا  بزند یحرف بتواند نکهیا از قبل.  بود کرده  آماده 

 :برد اش کوله سمت  به دست.  خورد

 . لحظه هی - 

 را آن داد حیترج  فرهان نام دنی د با و دیکش رونی ب را لشیموبا 

  نبودش متوجه تازه  عطا مطمئنا.  بگذارد صدا یب حالت یرو

 : گفت و برگرداند یقبل  یجا به را لی موبا!  است شده 

  ؟ بدم انجام دیبا یکار چه -
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  نجایا دعوا و جنگ یبرا!  خوامیم رو هیروح نی هم من نیرآف -

 !   مینبز نیزم  هدفمونو میبتون که  میکن کار درست بهتره .  میستین

 مدام کلمه دو نیا...  را فرهان...  هدفشان.  داد  تکان سر  ارغوان

 از نده یآ ساعت  کی و داد  ادامه اریخشا.  دی چرخیم سرش در

 که یا هیثان هر. زد حرف بود ه دیچ ارغوان یبرا  که یا برنامه

 راه  در قدم  که دیرسیم جهی نت نیا به شتریب ارغوان  گذشتیم

  بود نکرده  مجبورش چکسیه  بار نیا و است گذاشته  یخطرناک

 ... 

****************** 

 بلفاصله.  بود زده  رونیب سوگل ی خانه از که شد یم یساعت مین

 . برساند  هتل به را خودش زودتر تا بود شده  یتاکس سوار

  کوله از را لشیبامو  گرفت فاصله خانه از یکم  نکهیا محض به

  تصور توانستیم.  تداش فرهان  از تماس ۲۰ با یتقر  آورد رونیب

 اش شماره  بلفاصله.  ستیعصبان و ده یترس اندازه  چه تا که کند

  را هراسانش یصدا که بود نشده  کامل  اول بوق هنوز.  گرفت را

 : دیشن
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 ؟ یخودت !  ارغوان -

 : د یگز لب ارغوان 

 . سلم -

.  شد جانش  آرامش یا لحظه یبرا ارغوان آرام یصدا

 :  کرد مزمهز لب ریز و بست را شیچشمها

 ...شکر خدارو -

 که یحال در و  دیکش صورتش  به یدست فرهان.  دینشن ارغوان

 : گفت  شود دور کارمندانش چشم مقابل از کردیم یسع

  ؟ یخوب ؟ یسالم - 

  ؟ شده  یچ...  بمخو -

 ؟ید ی نم تویگوش جواب چرا ؟ شده  یچ یگیم تازه  -

  ؟ ه یچ واسه ینگران  همه نیا.  نشدم  صداش متوجه -

  شد اتاقش وارد.  باشد یعصبان دی با که آورد اد ی به تازه  فرهان

 : دیوغر

  ؟ هیچ واسه  یدونینم واقعا! ؟ هیچ واسه -
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 ..  ن یهم برگشتم و پرستو  دنی د رفتم فقط من...  نه -

 ؟ ییکجا الن -

 . هتل  برسم گهید ساعت می ن تا کنم فکر.  یتاکس تو -

 . میزنیم حرف نجایا یاومد - 

 به مبهوت و مات  ارغوان.  شد قطع یگرید حرف بدون تماس 

  که بود یزیچ  آن از تر یعصبان فرهان مطمئنا.  زد زل  لشیموبا

 اضطراب و تنش  یکاف ی اندازه  به هم جا نیهم تا. کردیم فکر

 !  فتدیب در مه فرهان با حال  توانستینم بود کرده  تحمل را

 یقدمها با فرهان کرد توقف هتل  مقابل یتاکس آنکه محض به

 :  گفت  هم در یابروها با و رفت نیماش  سمت به بلند

  آقا؟ شد چقدر -

 آنجا.  انداخت فرهان یعصبان صورت به  ینگاه ارغوان

 سر و  بزند یحرف دینبا نست دا یم!! ؟ بود ستاده یا منتظرش

  و شد اده یپ کامل سکوت در.  برود کلنجار یتاکس هیکرا  پرداخت

 در.  گرفت را  شیبازو فرهان  دست که ردیبگ  فاصله خواست

 بود داشته نگه  هم  را ارغوان کردیم پرداخت را  هیکرا که یحال
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 محض به. کردی م شتری ب را ارغوان اضطراب نیهم.  نشود دور که

 :  گفت و ستادیا ارغوان مقابل یتاکس رفتن

 !  من اتاق برو -

 !  بخوابم و رمیبگ دوش خوامیم.  تمخس - 

 !   من اتاق  برو.  هست کارا ن یا واسه وقت -

 یانتخاب حق  هم در یابروها نیا.  ندارد یفرار  راه  دانستیم

  پشت فرهان.  افتاد راه  به اتاق سمت به.  گذاشتینم شی برا

 ارغوان شیصدا از.  دیکوب هم  به کممح را در و  شد وارد سرش

  دیایب خودش به دخترک نکهیا از قبل.  گرفت  را شیگوشها

  : گفت و شد کشینزد فرهان

  ؟ یبود یک  با ؟ یبود کجا.  شنومیم خب -

 که یهست یعصبان یچ از ؟ هی چ واسه جدل و بحث  همه نیا -

 فهمم؟ینم من

 !  ؟ مونهیم  جا تو از امروز من ی کشته کار آدم که  هیچجور -

 ؟ بدم شویعرضگ یب  جواب دیبا من -

 !   نارغوا -
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 مریم که  بودم گفته بهت هم قبل . نمیبب  رو پرستو رفتم -

 .  ششیپ

 ! دی نبود یعل ی کافه -

 ؟  اونجا می بر شهیهم قراره  مگه - 

 ؟  دادی نم جواب لشویموبا چرا -

 !   نشده  زنگ متوجه حتما اونم -

  ؟ ده یرسی نم صدا به صدا و بوده  شلوغ انقدر که دیبود  کجا -

  ؟ یپرسیم  یسوال ستیب -

 ! بده  جواب فقط -

 ؟ بدم جواب  دیبا چرا - 

 !  کنم  قبول رو حرفت راحت  ستمین حمق ا انقدر چونکه -

  ؟ یندار  اعتماد بهم -

  هم در ابرو ارغوان .  کند مکث فرهان تا بود یکاف  جمله نیهم

 : داد  ادامه و دیکش
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  به تو!  مونهیم باهات  دیترد و  شک نیا هشیهم دونستمیم من 

 -. ی رندا اعتماد من

 … نگفتم نویا من - 

 و ادیب گهید یکی باز روز هی اگه!  کنهیم ثابت نو یهم حرفات - 

 !  یکنیم قبولش  بسته چشم بازم بزنه من مورد  در یحرف به

 !   ارغوان -

  ادامه دخترک دیشا  تا بود زده   ادیفر بلند یصدا  با را اسمش

 |! نبود  بردار دست ارغوان  اما.  دهدن

 یجا به یتون ینم چرا ؟ یکن اعتماد بهم حترا  یتونینم چرا -

  و یدیرس سالم  که شکر خدارو یبگ کردنا جواب سوال نیا تمام

  ؟  شد راحت المیخ

 ... کرد شکر خدارا دی شن را شیصدا  که لحظه همان...  بود گفته

 ؟  نبود یانصاف یب رفتنش یقاض  به طرفه کی

 !  دارم اعتماد بهت من - 

 نکهیا نه ی کن قبول دیبا بودم دوستم با گمیم یوقت پس - 

 . یرسبپ  هم پشت رو ات  آماده  سوالت
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 از و بزند یحرف خواست.  دیکش صورتش به یدست فرهان

 :  گفت گری د بار ارغوان که کند  دفاع خودش

 یسلمت خاطر به آدمات که رسمیم جهینت نیا به  کم کم دارم -

  دیترد  و شک و  تو خاطر به ،  دنبالمن که ستین من از ومحافظت

  نذارم کج پامو وقت هی تا کجام یبدون لحظه هر یخوایم که ته

 ! 

 :آمد حرف  به کلفه فرهان

 !  دارم اعتماد بهت گفتم -

  یها نشونه ی هیبق کنمینم  صبر که ببخش!  نمیبیم آره  -

 !  کنم حتاسترا خوامیم ام خسته.  نم یبب رو اعتمادت

 محض به.  زد ونریب اتاق از فرهان  به توجه یب و گفت را نیا

 قلبش  یرو را  دستش.  دیشن را  یزیچ شکستن یصدا در بستن

 نجایا تا.  ردیبگ فاصله آنجا از  زودتر تا کرد تند قدم و گذاشت

 و رفت آسانسور  سمت به.  بود رفته شیپ درست زیچ همه

  پرستو به یزنگ  و برداشت را ش ل یموبا.  رساند اتاق  به را خودش

  : داد جواب بلفاصله. زد



 

2440 
 

 مهرسا .  مسلخ

  زنگ انقدر کرد خفه منو فرهان ؟ ییکجا هست معلوم چیه -

 ! زد

  ؟ینداد  که جواب -

 .گهید ندادم منم نده  جواب یگفت -

 !   خوبه -

  ؟ شی چونیبپ ی خواستیم چرا -

 .  هیطولن  انشیجر -

 .  دارم وقت یکل من -

 . فعل .  ندارم من -

 .  ارغوان -

  بود کرده  قطع را ستما  ارغوان شود کامل حرفش نکهیا از قبل 

  کردیم احساس.  ردیبگ دوش تا رفت حمام سمت به بلفاصله. 

  ده  دوش از بعد!  است شده  فی کث بودن اریخشا و سوگل کنار از

  دراز تخت یرو  تن به حوله کرد بهتر را حالش که یا قهیدق

  یتنش پر روز یکاف ی اندازه  به.  بست را شی چشمها و دیکش

 . داشت
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  یاتفاق هر  از فارغ و ببندد  را شیچشمها یا  لحظه توانستیم

  بر را ایرو  نیا خورد اتاقش  در به که یا تقه  اما کند استراحت

 ! زد  هم

 :  کرد زمزمه حال همان در .  ستادیا در پشت و دیپر جا از

  ؟ بله -

 !   کن باز -

  پشت نداشت انتظار.  دیرس گوشش   به فرهان ی گرفته یصدا

 : کرد  زمزمه ،  باشد در

 . کن صبر لحظه ندچ - 

  نیاول شیهالباس نیب از و رفت  کمد سمت به  چطور دینفهم 

  فرهان یلباسها  هم هنوز.  دی پوش را آمد دستش به که یزیچ

  یروز که کردینم فکر وقت چ یه ارغوان و بود زانیآو جا همان

  زانیآو اخمش بد سیرئ یاسها لب کنار شیلباسها  که ندیبب را

 اصل .  نشست شیلبها یرو اراده  یب یلبخند  فکر نیا با!   شود

 توانست ینم وقت چیه

 .  کند تصور بود امروز که  نطوریا را فرهان
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  در سمت به بالخره  و کرد  رها شانه یرو را  سشیخ یموها 

 و هم در یابروها با را فرهان  کردنش باز  محض به.  رفت

 : گفت وار زمزمه.  دید  زدیم ادیفر را یحتنارا که یصورت

  ؟  تو امیب تونمیم -

  پشت را  در و شد وارد فرهان.  دیکش کنار را   خودش ارغوان

 تینها در  و رفت دخترک یموها تا نگاهش.  بست سرش

 :  گفت و انداخت نییپا  را سرش

 اون خاطر به  باشه بهت حواسش که گذاشتم رو یکس اگه -

 !  ستین یفتگ که یا مسخره  لیدل

 !  منیبیم لشویدل دارم من.  ستی ن که حرف به -

  ازت مجبورم من.  یشناس ینم اطرافمو و  دور یآدما تو -

 . کنم ظتمحاف

  آورد بال  دخترک یچشمها تا  را نگاهش.  برداشت جلو به یقدم

  جانش به ش یموها  یشمیابر و نازک یتارها  لمس ی وسوسه

 . بود داشته نگه او از دور زحمت به را شیدستها اما بود افتاده 
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  ادین سرت ییبل  تا باشه بهت  حواسم قدم به قدم مجبورم من -

  عواقبش اره یب سرت ییبل  و ه بد خودش به جرات یکس اگه که

 !   ستمین یکس ی زنده  و مرده  مسئول من گهی د و خودشه یپا

 تینها فرهان حرف نیشا  نظر به.  بود کرده  سکوت ارغوان 

  فرهان نکهیا فکر و اش جمله آخر قسمت ا ام بود اش علقه

 شی صدا گرید بار.  کردیم اش کلفه ردیبگ را یکس  جان تواندیم

 : دیشن را

 .  یکشینم  نقشه برام من پشت  دونمیم و دارم اعتماد بهت -

 دنشید یبرا ارغوان که یآنقدر.  رفت تر کی نزد و تر کی نزد

 .  ماند ره یخ شیچشمها به و گرفت بال  را سرش

  مردم یگرد بر تا از که بود نیا خاطر به زدم یحرف  امروز اگه -

 . شدم زنده  و

 :  گفت و  کرد باز مه از را شیلبها.  دادیم حق  او به ارغوان 

 . باشم دسترس در کنمیم یسع بعد به نیا از -

  به بود شده  تر  راحت الشیخ که  یحال در و داد تکان سر فرهان

 : آمد حرف
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  ؟ می بخور شام هم با - 

 . شدم خسته رستوران یغذا از -

 !  ارمد براش ییفکرا به -

  ساعت چند  از بعد که انگار.   بود شده  راه  به رو نشانیب اوضاع 

  ارغوان نبود به هم لحظه کی !  بکشد نفس توانست یم فرهان

 شب ۱۱ از  ساعت.  ماندیم  کنارش  دیبا شهیهم .  کردینم فکر

.  گرفتند شام نخورد به میتصم تینها در  که بود گذشته

 یرستورانها سمت  هب و رساندند همکف ی طبقه به را خودشان

 :  فت گ و فرستاد رونی ب را نفسش ارغوان. رفتند هتل

 . خوادیم رو آرزو یای سبز قرمه دلم -

 :  گفت و انداخت او به ینگاه  مین فرهان 

 !  کنم آماده  بتونم که بخواه  آسونتر زیچ هی ازم فعل  -

  رستوران سمت  میبریم یدار تو یول یخونگ یغذا  گفتم من -

 نیا تازه !  ی نکرد رفتار من ل یم به ادیز هم کار ینجایا تا پس

 !  بشه دایپ یزیچ کنمینم فکر هتل نرستورا   تو ساعت
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  نیا.  بود شده  خلق  کج آرزو از یدور و یخستگ  خاطر به ارغوان

 یدختر کردیم یسع.  دیفهمیم  شی رفتارها از یراحت  به فرهان را

 یدر ندبرس رستوران یورود  به نکهیا از قبل.  کند خوشحال را

 :  گفت ودبر جلو کردیم اشاره  ارغوان  به که یحال در و کرد باز را

 !  بگو اونوقت نبود لتی م باب یزیچ اگه کن صبر کمی -

 پشت هم فرهان و شد وارد بود رفته هم در که ی صورت با ارغوان

 یا  لحظه شد عثبا  دیدیم مقابلش که یزیچ.  سرش

 نفر دو.  بودند  شده  هتل ی آشپزخانه وارد.  شود  گرد  شیچشمها

 مودبانه آنها از یکی و آمدند  سمتشان به آشپزخانه کارکنان از

 : گفت

 . قربان حاضره  یچ همه -

 : داد تکان سر فرهان 

 !   نشه مزاحممون یکس - 

 را تشیجد  نیا یخوب به ارغوان و داشت اخم طرح شی ابروها 

  باز مه  از شی ابروها رفتند رونیب مرد دو نکهیا محض  به.  دیدیم
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  صورت به  داشت محو یلبخند از یطرح که یصورت با و شد

 : دوخت چشم انارغو

 

  ؟یکرد  تعجب چرا -

 یکی که اوردیب تعجبش یبرا ل ی دل کی و هزار توانست یم ارغوان

 ییلبها گرید یک ی.  بود هتل ی آشپزخانه از آوردن در سر آنها از

  شدیم باز خنده  به ارغوان دنید  وقت روزها نیا وضوح به که بود

. 

 ؟ یبداخلق  همه با چرا تو -

 !  ام یدج.  ستمین بداخلق - 

  ؟ باشه  یجد دیبا چرا -

  سو اخلقم از  خوانیم همه و کنهینم کار یکس نباشم یجد -

 .  کنن استفاده 

  ؟ یستین یجد من با چرا -

 عمق  یکم لبخندش دخترک صورت  هب ره یخ. کرد  مکث فرهان

 : زد لب و گرفت
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 !  یارغوان  تو چون - 

 : گفت و انداخت بال  را شی ابرو لنگه کی  ارغوان

 ؟ یاخلق خوش ارغوانا ی همه با یعنی - 

 !  اخلقم خوش باشه من  مال که یارغوان با فقط ،  نه -

  چند یبرا.  کرد مات و شی ک بایتقر حرف نی ا با را دخترک

  به نگاهش.  داد دست از کل به را حرکتش و تکلم تقدر  لحظه

  را شی صدا حال همان در.  گرفتیم فاصله او از که بود فرهان

 : دیشن

  یغذا ایب ؟ یخواستینم یخونگ غذا مگه ؟  یسادیوا چرا - 

 !  کن درست  رو یخونگ

 قبل یا قهی دق انگار نه انگار  که بود آمده  حرف به یجد یجور

 به ارغوان!  است آمده  رونیب  نشدها از حرف نی تر بیعج

 در.  کند برخورد یعاد داد حیترج او لمث و داد یتکان  شیپاها

 :   گفت حال همان

 ؟ ندازه یم راه  تو کار.  کنم درست مروین بتونم تایانه  من -

 ! ؟ یستی ن بلد یآشپز -
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  سرهم ییزا یچ هی تونستم د یشا.  کنم امتحان شانسمو بذار -

 !  کنم

 :  گفت و کرد گاز به یا اشاره  فرهان

 دایپ نجایا یبتون  یچ همه کنم فکر خچالی از  اونم گاز نیا -

 !  کن خبرم شد تموم کارت.  یکن

 یازیپ  ارغوان ،  کند گرد عقب  بتواند فرهان  آنکه از قبل 

  شخندین که یحال  در.  گذاشت آشپزخانه  ی تخته یرو و برداشت

 : گفت زدیم

 ! حال  یبود ؟ عجله نیا با کجا -

 ! کنم  کارا نیا از نداره  امکان - 

 ؟ شهیم خراب تیتیریمد ژست ؟ چرا - 

 !  ستمین بلد -

 .یریگیم ادی - 

  او به توجه یب  دخترک اما رفت ارغوان به یا غره  چشم فرهان

 آن از را ازش ین مورد مواد و  برداشت خچالی  سمت به یقدم

 فکرش که ها یسخت آن به کردن یآشپز مطمئنا.  دی کش رونیب
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  کدامشان چیه  بایتقر که ییازهایپ بعد یا قهیدق.  نبود کردیم را

 انیم یبار اسف اوضاع با و شده  خرد نبودند  هم ی اندازه  هم

  شدن سرخ  مشغول بود گذاشته گاز یرو ارغوان که یا تابه

  تابه به را آمد یم خوشبو ارغوان نظر به که چه  هر بایتقر.  بودند

 :  دیپرسیم تعجب با بار کی قهیقد  چند فرهان و  کردندیم ری سراز

 ؟ داره  رو زایچ نیا یماکارون یمطمئن -

 :  دادیم جواب  هم ارغوان

 !  خاصه ینماکارو جور هی نیا -

!   اوردیب در کردی م که یکار از سر ارغوان نبود مطمئن اما فرهان

 یحت هم بادمجان نکهیا وجود با.  شد حاضر یماکارون  تینها در

  نیتر خوشمزه  فرهان نظر  از اما شدیم دایپ موادش یل  لبه

  در همانجا هم  را شامشان!  بود  خورده  حال به ات که بود ییغذا

 : گفت و زد  چنگال به لهیف یا تکه ارغوان.   خوردند آشپزخانه

.  کنم ثبت ی حساب درست یجا  به رو یماکارون نیا تونمیم - 

  ؟ نشده  خوشمزه 

 !   عجیبه افشیق -



 

2450 
 

 مهرسا .  مسلخ

 : گفت و رفت یا غره  چشم ارغوان

 ! خوشمزست یول -

 ! یا - 

 : گفت  و دیکش فرهان یجلو از را ذاغ  بشقاب ارغوان 

 !  نخور ستین خوشمزه  اگه - 

 . الن کنمینم دایپ گهید زیچ.  هیگشنگ از -

  رادیا داره  توش تنوع انقدر که یماکارون به یتون یم یچجور - 

 و ونبادمج زمان هم که یبخور  ییغذا شده  حال  تا ؟یریبگ

 ای ؟ ینیبب توش رو گوجه یقرمز  یبتون بعد و  باشه داشته کدو

 ..  که ییقارچا نیا

 یم بال  را آن که یحال در و زد چنگالش به قارچ یا تکه فرهان

 : گفت و دیپر  ارغوان حرف نیب آورد

 !  شده  اه یس یکرد  سرخ انقدر -

 !  واقع  در شده  لی گر -

 :  انداخت بال  ابرو فرهان
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  خالص کربن میگیم نیا به ما  ؟ نبود گهید زیچ هی گهم لی گر -

 ! 

  ؟ شد راحت التیخ افتضاحه غذا باشه -

 :  گفت و کرد رها را چنگالش

 کنهیم دایپ یبیعج طعم یماکارون با کدو و بادمجون واقعا یول -

 ! 

 اتیمحتو به را چنگالش و کرد یمخف را  اش خنده  فرهان

  خورد ارغوان ب یغر بیعج معجون آن از گرید ی کم زد بشقابش

 :  گفت و

 . بودن بد شروع واسه یول -

 ؟ نبود بد یگیم یکرد یتیشخص ترور کامل  که حال  -

 بیعج تیخلق نیا با گهی د ی دفعه که کنم یکار هی دیبا -

 !   میند کشتن به بتیوغر

 :  گفت و داد آشپزخانه وسط کانتر به را  اش هیتک  ارغوان

  ؟ داره  وجود یبعد ی دفعه یکنیم فکر -
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 : دکر مزه  مزه  را اش یدنینوش از یکم فرهان

 ...  من ی آشپزخونه تو گه ید ی دفعه - 

 !  نه ای کنم  قبول رو دعوتت بتونم که داره  جا  برنامم نمیبب دیبا

.  دیرسیم نظر به یجد که انگار فرهان اما بود گفته یشوخ به 

 : گفت و داشت نگه دخترک صورت  یرو را نگاهش

 ! ینر گهید و یا یب که نیبچ برنامه یجور هی - 

 ما از رک  آنقدر نداشت انتظار.  ستادیا غوانار یبرا زمان 

  سرش یشوخ انگار که ییچشمها با نتظرم.  دی بگو اش خواسته

 سکوت که  بود ارغوان تینها در. ماند ره یخ دخترک  به شدینم

 : شکست  را نشانیب  ی کننده  معذب

  گهید سال پنج ای چهار یبرا  حداقل رو برنامه  دیبا کنم فکر - 

 !  می بذار

  به را شیدستها ،  ستادی ا ارغوان کی نزد و برداشت یقدم فرهان

 : گفت و  کرد قلب بیج

 .  ستمی ن صبور انقدرا منم!  ره ید - 
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  بیغر و بیعج یها یماکارون  نیا از بازم یدار دوست -

 ! ؟ یبخور

 !  شهیم دایپ خوردن واسه یبهتر یزایچ یباش اطرافم و دور تو -

 آن جز به جز یرو گذراند  نظر از را دخترک صورت نگاهش

 ره یخ رژش بدون یلبها به شیچشمها تینها در و کردیم مکث

 فیخف ی سکته کی  جواب نی ا با کردیم احساس ارغوان.  ماند

  که بود مانده   شی جا سر مبهوت و مات یجور!  است کرده  رد را

  فرهان از یقدم حال نهما در.  انداخت یم خنده  به را فرهان

 :  گفت یسخت به و گرفت فاصله

 !  بود یا بامزه   یشوخ!  ها اه -

 ،  بوده  یشوخ  شی حرفها که کند الیخ دخترک  داد اجازه  فرهان 

 قتیحق  حد چه تا دانستیم خوب خودش  که بود نیا مهم

 !  است گفته را محض

 ؟  ببرمت کجا فردا یدار دوست -

 ؟  هیخبر ؟ فردا -

 : انداخت بال  شانه فرهان 
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  حال کمی گفتم یردگیبرم و کار سر یریم فقط که مدته هی - 

 .  شه عوض هوات و

  شم ظهر از بعد .  بدم لی تحو رو جون شهل  ی خونه دی با فردا -

 پس یپول  با کردم حساب.  نمیبب خونه تا چند برم خوامیم

 رو ییجا هی تونمیم رمیگیم جون  شهل  از که  یحقوق او اندازم

 . کنم کامل رهن شهر مرکز

 :  دی کش هم در ابرو فرهان 

 ؟  چشه یهست که نجایا مگه -

  که خوامیم ور ییجا هی من.  ستی ن که خونه!  هتله نجایا -

 بتونم 

 بپزم بیعج یغذاها  خواستم وقت هر و کنم یزندگ  راحت توش

! 

 !  من ی  خونه می بر که نهیا حلش راه  - 

  ؟یبش قانع  تا می بد انجام رهابا و بارها دیبا رو مکالمه هی چرا -

 !  ولمونا ی خونه  سر  میبرگشت باز
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.  یکن اجاره  و رهن رو ییجا هی یبتون تاینها یدار  که یپول با -

  ؟یاریم کجا از رو اجاره  پول اوصاف نیا با

 . کنمیم وقت مهین کار مدرسه  به رمیم -

 !  ذارمینم من نه -

 !  ازت نگرفتم اجازه  منم خوشبختانه -

  به یفکر که انگار اما ارغوان.  رفت هم در فرهان یوهاابر 

 : گفت باشد ده یرس سرش

 پس از یاونجور.  کنمیم قبول رو اریجان کاری شنهادیپ اصل  -

 .  امیبرم هم اجاره 

 ! ؟ یچ گهید -

 ! ؟ دهندست آزار برات انقدر کجاش.  گهید سه ی تدر جور هی -

 یکنیم رهن ب خو  ی خونه هی یریم توام دمیم پول بهت من -

 !؟ یدیمفه  یکن فکر  اریجان شنهادی پ به نکهیا بدون

 ؟  یبد من به پولو نیا دیبا چرا -

 . بدهکارم بهت یداد انجام ل یو تو هک ییکارا بابت هنوزم - 
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.  برداشت عقب به یقدم  اراده  یب ارغوان آمد  که ل یو اسم 

 اما  بکشد شیپ را شمال حرف نداشت  الیخ هم فرهان

  هن.  برود اریجان ی خانه به کار  یبرا ارغوان که  ندیبب توانستینم

!   نداشت دوست فقط.  باشد اعتماد یب ارغوان ا ی اریجان به نکهیا

 نظر به یراض  بود زده  که ی حرف ی جهینت از حال  اما!  نیهم

  سر یرو را شالش و دی کش شی مانتو به یدست ارغوان .  دیرسینم

 : گفت تینها  در.  کرد جا جابه

 .کنم استراحت بال  برم بهتره  کنم فکر.  خستم یلیخ نم - 

  هر.  گرداندیم باز اول ی نقطه به را آنها گرید  بار یتلنگر هر 

  شیصدا...  داشت ییکذا اتفاق  آن از ییبو و رنگ که یزیچ

  خوشش ناراحت لحن نیا از  چیه فرهان و بود نیغمگ و گرفته

  : گفت و برداشت سمتش به گرید یقدم. آمد ینم

 هی خودم.  نباش  هم خونه فکر ،  کنمیم درست رو یچ همه -

 .کنمیم دایپ  برات خوب مورد

.  نداد اجازه  فرهان مصمم یچشمها اما کند مخالفت خواست

  آغوش در را دخترک نکند یسع تا  بود شده   مشت شیدستها

 که یجور.   کند رفتار تر محتاط یکم  بود خواسته شبنم.  بکشد
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 یلمس هر با که بود سخت چقدر.  دنده یفرار  را ارغوان

 حرف به ارغوان ...  شدیم دور او از یفرار یآهو  مثل دخترک

 : گفت وار زمزمه و آمد

 . بود یخوب شام یمرس - 

 . یبود کرده  درستش خودت - 

 ی گوشه کج یلبخند و دیکش شالش به یدست یعصب ارغوان 

 :  نشاند لب

 .ریبخ شب.  بال  رمیم.  کردم خراب یحساب که -

 …  ارغوان -

 : آمد حرف به  فرهان.  گشت بر نرفته ارغوان 

 من.  فتهیب یبد  اتفاق ستین قرار  گهید شده  تموم یچ همه - 

 . هست بهت واسمح

  را انتظارش شیپ ماه  کی ارغوان دیشا که را یحرف ...  بود گفته 

 یحال در و نشست شیلبها یرو محو یلبخند اراده  یب.  دیکشیم

 : کرد ه زمزم رفتیم که

 ..  هست حواست که دونمیم -
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 بدرقه را  دخترک لبخند با حال .  دیشک یراحت  نفس فرهان

  فرهان حداقل اما.  بودند گذرانده  سر از را ییزهایچ چه.  کردیم

 ... کند آرام را دخترک چطور که گرفتیم ادی کم کم

************ *** *** *** * * 

 سوال اش خانواده  از شبنم  بود شده  برقرار نشانیب سکوت

 مبل یرو مدام فرهان  که شدیم یا قهیدق سه  درست و ده یپرس

 سرش در هک یا نگفته یحرفها کردیم تلش و شدیم جا به جا

 !  بدهد سامان و سر  را بود انداخته راه  به مرج و هرج

  توانستیم یخوب به. کرد جا جابه ینیب یرو را  نکشیع شبنم

  دست کردی م حس یخوب به.  ندیبب را فرهان یرفتنها کلنجار

 حرف کردیم کمک او به دیبا.  است گذاشته یاصل مشکل یرو

  یخوب به را ن یا و بماند یقو بود  کرده  یسع یطولن  مدت.  بزند

. بفهمد توانستیم هم رفتنش راه  ی نحوه  و  صورت حالت از

  کلمه تک یجوابها  جز به و کردیم سکوت مدت تمام که نیهم

 کلنجار دیشا.  داشت خرابش حال  از شانن دادینم  بروز یزیچ یا

.   بود تر راحت شیبرا  ارغوان مشکل عمق  به دنی رس و رفتن
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  فرهان با اما.  بودند ده یرس اندرم ی مرحله  به هم زود یلیخ

 . بود مانده صفر ی نقطه یرو هم هنوز

 اش یشگی هم  آرامش با شبنم.  شد دار کش نشانیب سکوت

 :  سدبپر یگرید جور را سوالش  کرد یسع

  ؟ درسته  شده   فوت مادرتون  دیگفت -

 را تنفسش راه  کردیم احساس.  بود شده  نیگ سن فرهان نفس

  گرید بار شبنم.  کرد اکتفا جواب همان به و داد  تکان سر.  بسته

 : گفت

 ؟ بود سالشون چند -

 .  ۳۰ بایتقر -

  ؟ داشتن یخاص یماریب.  بودن جوون متاسفم یلیخ -

 حالت با را شیپاها از یکی.  دیکش صورتش به یدست فرهان

  مادرش مرگ با فرهان تا داد  فرصت بنمش.  دادیم تکان یعصب

 :  ردک زمزمه فرهان.  شود رو به رو

 ! نه-
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 مادرش از  یقبول قابل اطلعات.  بود خوب  هم جا نیهم تا

 :  داد ادامه اراده  یب فرهان.  بود گرفته

 …  بود ضیمر میگفت همه به یول -

  دی پر افکارش انیم شبنم.  بود  برگشته سالها همان به که انگار 

 :  شود غرق گذشته در نداد اجازه  و

  ؟ دی داد دستشون از  که ساله چند -

 . سال ست ی ب از شتریب -

 تمام دیشا. بود مانده  یباق نشده  حل شی برا زیچ  همه هم هنوز و

  اش گذشته  احساسات مداوم سرکوب خاطر به شی رفتارها نیا

  نشده  حل ی هیقض مطمئنا نامزدش  هم بعد و مادر مرگ.  بود

 .  بود اش یزندگ ی

  ؟ یکنیم فکر بهش هنوزم.  گذره یم ازش یادیز زمان -

 : گفت و دیکش صورتش به یدست کلفه فرهان

 داره  ارغوان حال  شدن بهتر به یربط سوال  نیا دیکنیم فکر - 

 ! ؟
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  شهیهم مثل کردیم یسع  و خورده  گره  هم  در شی ابروها

 مصرانه.  بترسد او از نبود قرار شبنم اما. برسد نظر به ترسناک

 : گفت

 یسع رمدا.  داره  یبستگ شما حال به روزا نی ا ارغوان حال -

 .  دی بد آرامش ارغوان به دیبتون که  کنم خوب رو حالتون کنمیم

 !   خوبم کامل  من -

  براتون تونیزندگ تو اتفاقا از یلیخ دینکن چه  دیکن قبول چه -

  توناز رو  اعتماد حس مرور به نایهم.  مونده  یباق نشده  حل

  اون دینتون  شهیم باعث تونی زندگ از یتینارضا  یطرف از.  گرفته

 .  دی بد هم  ارغوان به رو تیرضا حس

 هستن یراض شونی زندگ از شهر نیا یآدما از درصد چند -

 !   دیکاه انبار تو سوزن دنبال ؟ دکتر خانوم

  ارغوان یزندگ تو تون حضور تیاهم همتوج هنوز شما  ایگو

  در.  ستمین شون یزندگ از گهید یآدما تیارض دنبال  من. دی نشد

 تیرضا به دو هر که مهمه  برام ارغوان و شما ی پرونده  مورد

 . دیبرس تونیزندگ و  خودتون از ینسب
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 یگرید آدم به  لیتبد فرهان که انگار آمد یم  که ارغوان اسم 

  یخوب به شبنم  که بود یزیچ نیا.....  رت عیمط و آرام...  شدیم

 :  گفت و برداشت چشم یرو از را شنکیع.  دیفهمیم

  ؟ ماره ی ب مادرتون دیگفتیم هیبق به چرا -

  بودن افروز کنار یروزها به.  فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

  حضور. نداشت کابوس از کم که  ییروزها و شب.  بود برگشته

 کنارش در ،   نداشتند یرفتار تعادل  کدام چیه که  ییمردها دائم

 اما دارد دوست را مادرش اشقانهع دانستیم که یفرهاد

  خاطر به دیشا.  بماند وفادار او به تواندینم مادرش چرا دیفهمینم

.  دادندیم دستش به مردها رفتن وقت که بود  یسبز یکاغذها

.  نداشت دوست را فرهاد  بدتر همه  از و بود پول ی تشنه افروز

  از تر بچه!   فرهادش بابا و بود  شده  جانش که فرهان کسبرع

  از تر کوچک!  بفهمد را انتیخ یمعن بتواند که  بود یزیچ آن

  دیکشیم دکی  خود با را مادرش نام که یزن یدها ی هدت از آنکه

 !   برساند فرهاد گوش  به را انتشیخ حرف و کند باز لب و نترسد

  نییپا خود با  را انفره روز هر که بود یمنجلب افروز یزندگ 

  ضربه کوچکش پسر اعتماد  به قبل از شتریب روز  هر.  دیکشیم
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 تمام یعن ی زن جنس که کردیم یادآوری او به روز هر. زدیم

 ! ایدن بد یها خصلت

 : کرد زمزمه فرهان 

 انیجر نی ا از یکس خواستینم فرهاد. کرد ی خودکش چون -

 !   ببره  ییبو

 ننگ ی لکه نیا نداشت الیخ.  دی دزدیم شبنم  از را نگاهش

  زبان بر دوخته دکترش چشم در چشم که یزمان را اش یزندگ

 : کرد زمزمه  شبنم!  اوردیب

  .متاسفم یلیخ -

 ...  بود شده  زونیآو سقف از......  اتاقش تو!  کردم داشیپ من -

******************** 

 ؟ چطوره  -

 خانه نایم آرام و کرده  قلب کمرش پشت را ش یدستها فرهان

.  گذاشت آن یرو را خانه نام شدینم اصل .  زدیم قدم یخال ی

.  دیرسیم نظر به درخشان جانیه و ذوق از ارغوان صورت

 آن.  بگردد خانه دنبال خودش که دارد یاصرار چه دانستینم
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 حداقل ای. ببرد خودش شیپ را او توانستیم فرهان که یوقت هم

 !  نباشد  خرابه به هیشب  که کند دایپ شی برا یحساب ییجا

  در توانستینم.  کند زبا را آن  تا رفت پنجره   سمت به دستش

  باز پنجره  دکر تلش چه هر اما.  بکشد نفس خانه ی خفه یهوا

  یصدا کند مجدد تلش نکهیا  از قبل و دیکش هم   در ابرو.  نشد

 : دی رس گوشش به دخترک

 اونو حال .  شده  خراب انگار قفلش.  شهینم باز پنجره  اون - 

 ؟ هی چ خونه مورد در نظرت .  کن ولش

 :  دیغر  بود رفته  هم در انزجار از که یصورت با و دی چرخ فرهان

 !   یآشغالدون -

 : دیکش هم در ابرو هم  ارغوان کم کم حرفش  دنینش با

 !  کنم یزندگ یآشغالدون نی ا تو قراره  من - 

 !   ستین ی قرار نیهمچ -

  همخونه به نکهیا بدون مکن کامل رهن تونمیم!  خوبه متشیق -

 و داره  یخوب بایتقر ی محله.  بدم اجاره  بخوام نکه یا ای کنم فکر
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 برم بخوام که جا هر توبوسا هی  با تونمیم.  هست هم شهر مرکز

 ! 

 وارد هم بعد و دیکش  خوابش اتاق تنها  به یسرک فرهان

  شد داشت جا ستاده ی ا آدم کی ی اندازه  به فقط که یا آشپزخانه

 ی جثه ی  اندازه  و حد در  یکس یبرا را آشپزخانه آن هالبت. 

 اندام درشت حد از ادیز آنجا ی برا فرهان ،  بودند ساخته  غوانار

 !   شدینم هم قدم ۲۰ بایتقر خانه کل!  بود

 : آمد حرف به ارغوان

 من خب اما نداره  خودت قصر به یشباهت نجایا مطمئنا - 

. ندارم هم یتیشکا!  بسه واقع در برام و دارم بودجه نقدریهم

 .  دارم جانیه یلیخ اتفاقا

 فرو وارید و  در به ینگاه سکوت در و زد یگر ید چرخ فرهان

  نظر از را شی رفتارها تک تک ارغوان.  ختاندا خانه ی ختهیر

  دییتا را زیچ همه او که بود شده  مهم شی برا که انگار.  گذراندیم

 .  کند

 . گرفتم وممیتصم. رمیبگ رو نجایا خوامیم من -
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  ارغوان.  دی چیپیم خانه در هم هنوز شیقدمها یصدا انعکاس 

 : گفت گرید بار و افتاد راه   به دنبالش

 .  بشه  زیتم کمی ره دا اجیاحت فقط - 

.  چرخاند یبار چند را ره یدستگ و رفت خانه در سمت  به فرهان

  خوش جا شیانگشتها انیم و آمد در جا از ره یدستگ لحظه همان

  اضافه دخترک.  انداخت ینگاه ارغوان سمت به  و دیچرخ.  کرد

 : کرد

 !   خوادیم هم یحساب  درست ی ره یدستگ و قفل -

 :  کرد زمزمه و فرستاد ونریب کلفه را  نفسش فرهان

 !   آشغالدونیه - 

 :  گفت بلفاصله ارغوان

 فکر مثبت کمی.  یکنیم نگاه  بهش یمنف دید با  یدار!  ستین-

 باعث شهینم  باز و شکسته هاش نجره پ قفل که نیهم مثل  کن

 !  تو ادیب  کنهینم تجرا دزد که  هیخوشحال
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  نیمچه  تو که باشه خورده  لیب سرش تو دزد نکهیا مگه -

 !  بگرده  یزیچ دنبال ی داغون ساختمون

 ! ؟ یارین  نه انقدر شهیم -

 !  میبر فتیب راه !  شهینم -

 ؟ نیهم -

 ارواح احتمال  رونیب مینر نجایا از گهید قهیدق چند تا اگه -

 !  کننیم رمونیاس نجایا سرگردون

  سمت به که  یحال در و دیکش بال  شانه یرو را اش کوله رغوانا

 : گفت داشتیم بر قدم در

 ؟ یگفتیم نویا دیبا حتما!  آه  -

  شیپ در را ها پله.  انداخت بال  شانه و زد رونیب هم فرهان 

 :   گفت و گرفت

  دی بر خودتون بگه دادینم دی کل روا ی بود یخوب ی خونه اگه -

 .  نفرستادن همراهمون رو یکس که هست یزیچ هی.  دینیبب

 ! میباش راحت خواستنیم -
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  هم دخترک.  دی چرخ ارغوان سمت  به و ستادیا  پله یرو فرهان 

 :  گفت بود خورده  گره  که ییابروها با فرهان.  ستادیا حرکت از

  ؟ یکنیم یشوخ باهام ای یگیم یجد یدار نارویا - 

 :  داد ادامه فرهان و کرد سکوت  ارغوان

 نی هم از!  بسته عنکبوت تار سقفش.  بکن راهروش به نگاه  هی-

 ی محله از.  کشه یم رو انتظارت یا فاجعه چه ینیبب یتونیم جا

  در عوض در و  شهی نم باز هاش پنجره .  نگم گهی د که افتضاحش

  ینجوریهم که مش  وارید و در!   نداره  یفرق نبودش و بود خونه

 !؟ اومده  خوشت خونه نیا یچ از قایدق.   شهیم خراب داره 

 !   متشیق -

 !  آها -

 : گفت سرش پشت ارغوان.  افتاد راه  به دوباره  و گفت نویا

 ای کنن اجاره  لوکس ی خونه هی شبه هی توننینم که همه - 

 !  کرد  شروع زایچ نیهم از دیبا.  بخرن

  را ارغوان یصدا .  رفت نشیشما سمت به.  نداد یجواب فرهان

 :  دیشن گرید بار
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 ؟ یبد  ابجو شهیم -

  : گفت  شود  سوار نکهیا از قبل و کرد باز را نی ماش در فرهان 

  ؟ یمناسب متیق با  خونه هی دنبال -

 : داد جواب  نامطمئن ارغوان

 ..  آره  - 

 !   شناسمیم رو ییجا هی.  شو سوار -

 :  گفت و شد سوار مخالفت بدون ارغوان

 ؟ یبر یخوایم کجا -

  ؟یفهمیم کن صبر -

 و هزار یطرف از اما بود کنجکاو ارغوان.  انداخت راه  هب را نیماش

 چند  یحرفها به ربط یب کامل .  دادیم جوان سرش در فکر کی

 : گفت  و آمد حرف  به قبلشان قهیدق

   بپرسم؟ یسوال  هی شهیم - 

 یرو یکم انارغو.  داد تکان  دییتا ی نشانه به یسر فرهان

 :  گفت و شد جا جابه یصندل
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   ؟ یدار مشکل رایخشا با چرا -

 مکث با و دی چرخ سمتش به  فرهان سر اش یناگهان سوال با

 :  داد ادامه  ارغوان.  داشت نگه دخترک یرو را نگاهش

 یکس بخواد اون شهیم باعث که هم  از دیدار  نهیک انقدر چرا -

 نکنه که یباش داشته ترس نال  توام و بکنه تو ی خونه وارد رو

  ؟ اره یب من  سر بخواد ییبل 

 وقت چه.  دوخت ابانیخ به و گرفت  ارغوان از را  نگاهش فرهان

 !  بود اسواله  نیا

  دنبال افتاده  یالک بفهمه که ستی ن سرش تو عقل انقدر چون -

 ! من

  ؟ هیچ  هم با مشکلتون ؟ افتاده  دنبالت یالک چرا خب -

 در اما.  بود مردد  گفتن یبرا.  فشرد هم یرو را   شیلبها فرهان

 :  کرد باز لب تینها

  من از خوادیم اما گرفته ازش نهیتهم  که هیحقوق و حق  دنبال -

 نه و دارم ها  ایآر به یربط نه نظرش  به چون ره یبگ پس ابحس

 !   ها یاریشهر
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  ؟ داشته کاریچ اون حقوق و حق  به تهمینه -

  بایتقر برادرش تا دو به.  شهی پدر ثروت ی کاره  همه تهمینه-

 بوده  اونا از تر قدرتمند شهیهم تهمینه چون ده ی نرس یچیه

  مسئول رو نهیهمت که نهیا کار نیتر یمنطق کرده  فکر پدرشم

 شده  نهیتهم یبرادرا ق یتوف و تورج ییجورا هی و کنه یچ همه

 ! دستش ری ز بودن

  ؟ اره یخشا یبابا تورج -

 .اره یخشا یبا با توفیق .  رامشه یبابا تورج -

  یعنی دید را نی ا انارغو.  کرد منقبض  را فرهان  فک  رامش اسم 

  در اش یبعد یسوالها مطمئنا ؟  کردیم فکر رامش به هم هنوز

 !   بود  رامش مورد

   ؟ هستن زنده  - 

  خونه از وقت چیه.  نداره  یخوب حال اما.  زندست ق یتوف فقط -

 نهیتهم به رس و کنهیم ظاهر حفظ اریخشا اگه .  ادینم رونیب

 نهیتهم از.  هیمیقد ی نهیک هی!  کنهینم کارم نیهم اون زنهیم

 !   ده یرس من به حال  شده  شروع
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 یب هم یلی خ نگرفتن  حقوقشونو و حق  نکهیا با  ادینم نظر به -

 !  باشن پول

  هتل!   قدرته سر بحث.  ستین یپول یب سر  بحث نجایا -

 اما.  خوردیم روش یاریشهر اسم دیبا الن ایآر یا ره یزنج

 بچه ی واسه  یانحصار رو قدرت نیا گرفت  میتصم نهیتهم

 ی خانواده  به ی زیناچ سود.  داره  نگه خودش ی  خانواده  و هاش

 توننیم یوقت.  کنهینم شونیراض زایچ نیا اما.  رسهیم برادراش

 !   بشن قانع   کم زیچ به دی با  چرا باشن داشته یامپراطور هی

 : گفت حال همان در.  دیپر بال  ارغوان یابروها

 اون مال که یزیچ کنهیم الیخ ؟ نهیهم تو با مشکلش فقط -

 ؟  توئه دست الن بوده 

 یا هیثان چند!   نبود لشیدل تنها نیا مطمئنا.  کرد سکوت فرهان

 :  گفت ارغوان که کرد سکوت

  ؟ هست یزیچ بازم -

 !  من دنبال افتاده  یالک که گفتم -

  ؟ هیچ هم اب مشکلتون یگینم بهم چرا -
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 دوست را مکالمه نیا.  فرستاد رونیب صدا پر را  نفسش فرهان

!   شود ختم رامش به شانی حرفها خواستینم  دلش.  نداشت

 : آمد حرف به گرید بار رغوانا

 ابهامات دیبا  کنم اعتماد  بهت بتونم نکهیا یبرا گهیم شبنم

 ینچوریا یخواینم تو انگار اما.  بشه برطرف بهت نسبت میذهن

 …  -بشه

 که ییجا تا.  کرد محکم فرمان  دور را شی دستها فرهان 

 :   گفت حال همان در.  زدیم یدیسف  به شیانگشتها

 !؟ یبدون  یخوایم یچ!  خب یلیخ -

  از را ارغوان که نبود یزیچ  نیا اما رفت هم در شی ابروها 

 !  دارد باز یکنجکاو

 …  اریخشا با مشکلت -

 به اما ارغوان.  خوردیم چرخ سرش در رامش اسم هم باز 

  شیبرا.  اوردیب دست به نیب نی ا دیبا که کردیم فکر یاطلعات

  الیخ!  شود رو به رو تاس قرار  یاتفاق چه با بداند  که بود بهتر

  اوردیب در یباز از سر ندانسته و  بخورد دست رو  گرید  بار نداشت
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 از بعد فرهان!   شود یقربان تنها و ندارد یربط چیه آن به که

 : کرد  باز لب خودش با رفتن لنجارک

 ! کشتم  ورامش من کنهیم فکر -

  که بود  یزیچ از تر سخت  فرهان زبان از جمله  نیا دنیشن

 اما.  دهد ادامه تا زد زل صورتش به مبهوت.   کردیم ار فکرش

 : کرد زمزمه ارغوان.  بدهد حیتوض نداشت الیخ فرهان

  ؟ نه گهید  غلطه فکرش -

  ارغوان سوال به یجواب بتواند نکهیا از بلق و کرد  مکث فرهان

 یرو نگار نام  نکهیا با خواسته خدا  از.  خورد زنگ شل یموبا بدهد

  تماسش ،  فرار یبرا داشت الی خ هم باز ردکیم یی خودنما صفحه

 !  بدهد جواب را

  ؟ الو -

 :  دیرس گوشش به نگار بغض پر یصدا

 ...  فرهان -

 بلفاصله فرهان.  ماند باز شا  جمله دادن ادامه از هق  هق  انیم

 :  آمد حرف به مضطرب
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  ؟ شده  یچ -

 ...  بایز...  بایز -

 نداده  امانش بغض که انگار د ی بگو را  حرفش ی ادامه نتوانست

 :  گفت هراسان فرهان.  بود

  ؟ ییکجا ؟ خوبه حالش ؟ یچ بایز -

 ... ایب فقط.  فرهان ایب...  خونه -

 ساده   توانستی نم و بود بایز موضوع اما شده  چه دانست ی نم فرهان

 ی خانه سمت  به و داد سرعت نیماش به.  شود   رد کنارش از

 :  ادد خودش  به جرات ارغوان .  راند نگار

  ؟ شده  یچ -

 . کنم  فکر شده  شیزیچ  هی نگار دختر -

  نزند یحرف دادیم حیترج ارغوان اما بود آور سرسام فرهان سرعت

 یم دعا و چسبانده  یصندل به را خودش. نشود پرت حواسش تا

.  کرد توقف نگار ی خانه مقابل بعد ساعت مین!  برسند سالم کرد

 زنگ یرو را  دستش و دیدو خانه سمت به ارغوان به توجه یب

.   رفت داخل و شد باز هم از یتق یصدا با در که  ییجا تا فشرد
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 یکنجکاو اما بود  مردد آنکه با و  کرد قفل را نشیماش در ارغوان

 . افتاد اه ر به  فرهان دنبال.  بماند رونیب نیا از شتریب نداد زه اجا

  به که ده یدو سرعت  با  آنقدر دی رس خانه ورودی  در به  که فرهان

 نیزم یرو  سالن وسط که نگار دنید با.  بود افتاده  نفس نفس

 :   گفت و رفت سمتش به ختیریم  اشک و نشسته

  ؟ شده  یچ ؟  کجاست بایز -

  و شد بلند باشد  ده ید را اش یناج که انگار نفرها دنید با نگار

 لیم فرهان. کرد حلقه او  گردن  دور را شی دستها بلفاصله

 :  کند یصبور  یکم داد حیترج اام داشت زدنش  پس به یدی شد

 ؟ شده  یچ بایز.  نگار  بزن حرف -

 به بود شده   هم شتریب فرهان دنید با حال  که یا هیگر انیم 

 :آمد حرف

 ..  برد بچمو سپهر فرهان.. . بردش سپهر -

  با و کرد آزاد گردنش دور از را رنگا یدستها  طاقت یب فرهان

 :  گفت اخم

 .  شده  یچ نمیبب بزن حرف درست ؟ برد یچ یعنی -
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 او حضور متوجه نگار.  ستادیا در کنار و دیرس بالخره  هم ارغوان

 :  دیفهمینم را خودش حال که  شده  شانی پر بایز  یبرا آنقدر.  نبود

 رو یدگزن نی ا تونهینم گهید گفت.  شد دعوامون سپهر با -

 طلق خواستمیم نایا از زودتر من گفتم بهش.  کنه تحمل

 گهید یول دمیم طلقت گفت اونم.  گرفت جلومو انمام رمیبگ

 ! ینیبب رو ات  بچه خواب تو

  تر راحت الشیخ یکم حال .  دیکش صورتش به یدست فرهان

 یلحن همان با.  امده ین بایز سر ییبل  دانستیم  لاقل.  بود شده 

 :  گفت کند آرام یکم را نگار کردیم یسع که

 .  مشیگردونیبرم.  نکن هیگر خب یلیخ -

 نگه توان شی پاها که انگار.  نشست نیزم روز  نگار گرید بار

 :  آمد حرف به حال همان  در.  نداشت را  بدنش داشتن

 !  لجبازه  سپهر ؟ یچجور -

 -.  زنمیم حرف هاشبا من - 

 . بزنه حرف باهاش گهید یکی!   نه تو!  نه 

 :  دیپرس.  شد تر  ق یعم فرهان یابروها انیم گره  
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 ؟  بزنم حرف دینبا من چرا -

  بود کرده  خوش جا لرزانش یانگشتها انیم که یدستمال با نگار

  فرهان.  نداد یجواب و کرد پاک اشک یسیخ از  را چشمش ریز

 :  گفت گرید بار و شتبردا  جلو به یقدم

 !  ؟ بزنم حرف هاش با دینبا من چرا  نگار توام با -

.  دی ترس  و خورد جا فرهان حرص پر غرش یصدا از ارغوان

.   بدهد حیترج قرار بر را فرار و کند گرد عقب بود نمانده  یزیچ

  هیگر  به قبل از بلندتر فقط.  نداد  فرهان به یجواب  هم باز نگار

 :  گفت و دی کش  ادیفر ارب ن یا فرهان.  افتاد

 حرف سپهر با دینبا من که شده  یچ بگو درست بزن حرف -

 گذره یم مذهن  تو که یزیچ اون اگه حالت به یوا نگار!   بزنم

 ! باشه افتاده  اتفاق

 :  آمد حرف به بالخره  نگار

 چیه یلعنت یزندگ  نیا که گفتم بهش.  افتاده  اتفاق همون آره  -

 رو یچ همه دارم دوست فرهانو که مگفت.  نداره  برام یتیاهم

 … و متقابله حس  نیا که مگفت یحت.  گفتم براش
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 !  یکرد غلط - 

 :  دی کش  ادیفر بلند یصدا  با.  بود شده   طاقت یب فرهان

 بهت یزبون چه به!  یداد لشی تحو  اوه ی یحرفا  یکرد خودیب -

 به!  من یواقع احساس نه خودته ضی مر فکر حاصل نایا که بگم

  به یزد گند!   خودت یزندگ به  یزد گند مفت  حرف تا ۴ خاطر

  ؟ نگار یبش  عاقل یخواینم چرا.  بایز ی نده یآ

 .  فرستاد رونیب  حرص پر را نفسش و دی کش صورتش به یدست

.  بود شده  گرد تعجب از شیچشمها و ستاده یا ی ا گوشه  ارغوان

  قابل  ریغ شی برا بود آورده  دست به که یاطلعات از حجم نیا

 ...  نگار که کرد ینم هم را فکرش!   ودب  هضم

 :  زد برهم را شافکار  نگار یصدا

 ..  بهم کن گوش...  نزن  داد فرهان -

 : کرد زمزمه حال همان در.  ستدیبا  شیپاها یرو کرد یسع

 ،  کنم یمخف دارمو که ی حس تونمینم.  دارم دوستت من -

 .. ندارم تحملشو نیا از  شتری ب تونم، ینم
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 دنید با فرهان.  پراند جا از را  نفرشان سه هر در زنگ یصدا 

  یحرف بدون را  در  بود بسته نقش فونیآ یرو که  نهیتهم ری تصو

 :  گفت و کرد باز

 یه.  یکشیم نیی پا خودت با یدار منم.  نگار یزد گند بازم -

  دفعه هر اما یبساز  آدم مثل تویزندگ کنم کمکت گمیم خودم به

 تا که ییکارا از النم نیهم  که یجور هی.  یکنیم مونمیپش

 !   مونمیپش کردم حقت در نجایا

  هم در ابرو در  کنار ارغوان دنید با و آمد بال  را ها پله نهیتهم

 نگار اوضاع دنی د با و گذاشت  خانه به قدم. نزد یحرف اما دیکش

 :   دیغر بود گذاشته ممنوعه یا منطقه به قدم انگار که یفرهان و

  ؟ خبره  چه نجایا -

  حرف به کردیم هیگر که یحال در اما نگار.  کرد سکوت فرهان

 :مدآ

 ! یزد م ی زندگ به یگند چه نیبب ایب...  یاومد رید...  ایب -

 : گفت اخم با نهیتهم
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  هیچ ایباز مسخره  نیا!  یکنیم ه یگر  یدار زیر هی  بهم یزد زنگ

  هم به بودنت فیضع همه نیا از حالم.  نگار کن  جمع خودتو ؟

 !  خوره یم

  صورت مات یا لحظه.  افتاد ارغوان به نگاهش هانفر

 به نهیتهم یصدا کند یکار  نکهیا از قبل  اما شد متعجبش

 الن!  یچرخ ینم نگار ور و  دور بودم گفته- -:  دیرس گوشش

 !؟ یکنیم یغلط چه نجایا

 :  آمد حرف  به نگار بدهد یجواب  نکهیا از قبل

 اونه کنه آرومم هتونیم که یکس تنها چون ادیب گفتم  بهش من -

! 

 و کردیم فکر  ارغوان به.  دفرستا رونیب کلفه را  نفسش فرهان 

 :  دیغر ل حا همان در.  بود ده یشن که یندیناخوشا  یحرفها

 .  اومده  سرش  ییبل  کردم فکر!  نجامیا بای ز خاطر به من -

 : گفت نهیتهم

 نگار ی  خونه تو پا دینبا باشه  اومده  سرش  هم ییبل  هر - 

 ! یشتذایم
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 آن به آمد یم شی پ کم که ی وار وانهید و یعصب یحالت با نگار

 :  دیکش ادیفر شود دچار

 تمام تو!  یگرفت من از فرهانو   تو!   بسه!   کن بس گمیم -

  یخواستگار براش من چشم ی جلو.  یدیکش ش ی آت  به مویزندگ

  وونهید منو تو!  شی نشوند رامش  کنار من چشم یجلو ، یرفت

  باعث تو.  یچ همه به بزنم گند من یدش  باعث تو.  یکرد

  تو!  روز نه و  باشم داشته شب  نه وجدان بعذا  از من که یشد

 ...  رامش به من که یشد باعث

 :  دیپر نگار حرف انیم بلفاصله هانفر

 !  ببند دهنتو فقط!  بسه!  نگار کن بس -

  که بود یزن همان او انگار نه  انگار.  دیلرزیم  وجودش بند بند

  که بود یزیچ  نیا!  داده  نشان مقتدر و عاقل را  خودش شهیهم

 : گفت یخونسرد با نهیتهم! کرد یم قبل از تر متعجب  را رغوانا

  ی خونه.  بنداز تیزندگ وضع به نگاه  هی!  یاحمق هنوزم نگار - 

 از گهید یچ !  داره  دوستت  که یشوهر ،  یعال  یزندگ ،  خوب
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 انقدر یول یبش  خوشبخت که کردم یکار من ؟ یخوایم یزندگ

  ! یزنیم غر یدار هنوزم که  اده یز حماقتت

.  ردیبگ فاصله آنها از یکم تا  برداشت عقب به یقدم فرهان

 انقدر توانستینم اما کند پرواز  ارغوان سمت به داشت الیخ

 : گفت  گرید بار نهی تهم!  برود راحت

 ! ؟ یکنیم سهیمقا بابات ی معشوقه پسر با رو سپهر  یدار تو - 

 به ینگاه ارغوان.  کردیم کر  هم را فلک گوش ادشیفر یصدا

 نهیتهم حرف  که بود نیا  از ترسش.  انداخت فرهان  ورتص

  به شدینم اما خواندینم صورتش از یزیچ.  باشد کرده  ناراحتش

  چطور بود گرفته ادی فرهان مطمئنا.  کرد  بسنده  نیهم

 یرو گرید بار نهیتهم یصدا !  بکشد دل در را احساساتش

 :دیکش  خط عصابشا

 کارا نیا تمام.  یباش خوشبخت تو که کردم رو کارا نیا تمام -

 که یکنیم گله بهم حال .  یباش داشته یخوب یزندگ  که کردم رو

  فرهان با اگه!  نیبب منو! ؟ تیزندگ به یبزن گند نذاشتم چرا

.  شدیم تو یزندگ قد تمام ی  نهیآ من یزندگ یکردیم ازدواج
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 منو اقتیل که ییلقبا هی جوون هی ،  رهادف با من که یزیچ

 ! ؟ یدیفهم!   یکردیم تجربه فرهان با تو کردم تجربه نداشت

 :  گرفت  را شیگوشها نگار.  بود کرده  سکوت فرهان

 !   کن بس -

  حرف به گرید بار  و برداشت گوشش یرو از را ش یدستها نهیتهم

 :آمد

  قدرت ،  داشتم ییبایز ،  داشتم پول بودم،  بزرگتر فرهاد از من-

 می زندگ تو که  یا قانهاحم میتصم تنها.  شدم عاشق  اما!  داشتم

  شد یچ بعدش!  بود اون با ازدواج ،  بود موندن فرهاد   کنار گرفتم

 بال  گهید مرد هی از شکمش که یزن هی عاشق .  شد عاشق  ؟

  یپدر تو یبرا که ییجا به!  فروخت زن اون به منو!  بود اومده 

  تیزندگ یخواستیم توام!  شد زن اون ی بچه ناومد منتظر کنه

 ی بچه که برسه یروز هی خواست یم دلت ؟  شهب  ینجوریهم

  پا ادیم بدت چقدر نکهیا از ینزن دم و یکن بزرگ رو گهید یکی

 !؟  بذاره  خونت یتو
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  و برود جلو  کردیم دل دل ارغوان.  بود ساکت هم هنوز فرهان 

 صورت خونسرد حالت اما.  بزند  نهیتهم به یمحکم یدهان تو

  باز را شیلبها فرهان تینها در . دادینم او به را اجازه  نیا فرهان

 : کرد

 از استفاده  تت ین!  مکردن  بزرگ تو یگذاشت تموم سنگ توام -

 !  نزن یمردگ موش به خودتو انقدر.  بود من

 :  گفت طعنه به و زد یپوزخند 

  نفع به بار هی  حداقل!  بودم یراض  متیتصم نیا  از که چند هر -

 !  بانو نهیتهم یکرد کار من یزندگ

 !  فرهان یبزن طعنه من به یبخوا که  نکن شمفکر -. 

 نیا یآدما  به کمتر یچ  ره !  بود تشکر جور هی! ؟ طعنه -

  اگه که کردمیم فکرشو داشتم!  بهتره  برام بشم بندیپا خانواده 

 !  بکشم بود  قرار یعذاب چه دونهیم خدا بود  زنده  الن رامش

 :  گفت اش شده  دیکل یدندانها نیب از نهیتهم

 که یحق به  و کنمیم دایپ قاتلشو بالخره  مونهینم ابر پشت ماه 

 - !  رسونمشیم قشهیل 
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 همان در. کرد مهمان یپوزخند به را نهیتهم گرید  بار فرهان

 : کرد زمزمه نشنود نگار کردیم یسع که ییصدا با حال

  قاتلش که کنم تییراهنما یر نجو یا بذار! ؟یرامش قاتل دنبال -

 هی!  یکن یکار چیه یتونینم تو و ه ریم راه  سقف نیهم ریز داره 

 !   دارم  ازش هم  خوب یلیخ لمیف

 او از یکم فرهان.  کردیم نگاهش شده  گرد یچشمها اب نهیتهم

 : گفت ی تر بلند یصدا با  و گرفت فاصله

  هفاصل تون از شهی هم واسه منم و یخریم هتل از منو سهم - 

  حواست فقط.  بودم تونیزندگ تو  اصل  که انگار نه انگار.  رمیگیم

  مجبور بمونم خونسرد تونمی نم اونوقت ینکن  ییخطا کار باشه

  رو داشتم نگه خودم شیپ ساله  دو که رو جذاب لمیف اون شمیم

 هیبق یدونی م خوب خودت گهید.  یگارودیس  دست به برسونم

 !  ره یم شی پ چطور اش

 نگار.  رفت در سمت به و داد  تکان  شیپاها  به و گفت را نیا

 :  دیکش ادیفر و افتاد راه   به دنبالش

 !  فرهان...  نرو...  فرهان -
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.  نداد را او به کردن یشرویپ ی اجازه  و ستادیا مقابلش نهیتهم 

 هم هنوز که  ارغوان به رو و بست سرش پشت را در فرهان

  دخترک وصمخص  که یآرامتر یصدا با کردیم  نگاهش متعجب

 : گفت بس و بود

 ! ؟ حال  میبر  میتونیم ؟ شد تموم اتیکنجکاو -

  راه  به فرهان از  جلوتر حرف بدون و داد یتکان خودش  به ارغوان

  حالت نیتر خونسرد با فرهان. شدند نیماش سوار دو هر.  افتاد

 :  آمد حرف به ممکن

 !  می نیبب خونه میبر بود قرار...  خب -

.  شد متعجب  قبل از شتریب ارغوان و آورد رد حرکت به را نیماش

 !   بود دنی کش ادیفر حال در  قبل یا لحظه  که گاران نه انگار

 .  یباش ناراحت یبخوا اگه کنمیم درک من -

 : گفت و انداخت سمتش به ینگاه  می ن فرهان

   ؟ باشم ناراحت دیبا یچ یبرا -

 ... زدن خودت و مادرت مورد در که ییحرفا خب...  خب -

 ... و افتاد که ییاتفاقا
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 : دی پر کلمش انیم فرهان

 !  خوبم من ستین یمشکل - 

  باشد خوب توانستیم چطور.  شد یم تر متعجب لحظه  هر ارغوان

 :  دیپرس اراده  یب ؟

 ؟ یباش  خونسرد انقدر یتونیم یچطور - 

 ! ؟ باشم خونسرد دینبا چرا -

 لحظه هر داشت  امکان نبود من مورد در حرفاشون نکهیا با -

 !  کنم نهیتهم بار راه یب و بد و جلو ۔ امیب

 :  گفت  و خنده  با رهانف

 ! ؟ یکن دفاع ازم یخواست یم یعنی -

 !؟ داشت خنده  من حرف اواقع! ؟ یخندیم -

 !  بود یداشتن دوست  ییجورا هی نظرم  به!  نداشت نه -

.  دیایب رونی ب فرهان زبان  از کلمه نیا نداشت انتظار ارغوان 

 : کرد زمزمه و شد دستپاچه یا لحظه یبرا

 !  کردمیم دفاع بود که یکس هر از....  تو از فقط نه یعنی خب - 
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 ا: گفت و تانداخ بال  را ش ی ابروها فرهان

 !  یوومن سوپر پس - 

  هنوز من ؟ واقعا یکن یشوخ تی موقع نیا تو یتون یم یچجور -

 ! لرزه یم دستام دمی شن که ییزایچ از

 !   یموندیم ن یماش تو دیبا - 

 بدم؟ دست از رو اطلعات همه نیا که -

 ؟ یبفروش یکس  به اطلعاتمو یخوایم نکنه -

 ی برده  مات  صورت دنید با اما.  بود گفته  یشوخ  به فرهان

 :  گفت بلفاصله ارغوان

 ! می ش الشیخیب  ایب!  دارم قبول بود یبد یشوخ -

 را نهیتهم و نگار  یحرفها خودش با.  گرفت او از نگاه  ارغوان

  باشد ده یرس شذهن  به یزی چ باره  کی که انگار.  کردیم مرور

 : گفت

 ! ؟ داره  دوستت نگار -
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 فرهان ،  بود شده   تر درشت یعیطب حالت از ی کم شیچشمها

.   کند سکوت داد حیترج پس بزند یحرف نگار از نداشت دوست

 :  گفت  گرید بار ارغوان

  فکر باشه داشته  دوست یاونجور تورو که دیرس ی نم ذهنمم به 

 -.  داره  دوست برادرش مثل کردمیم

 : داد  ادامه دید را فرهان سکوت یوقت 

.  شد اضافه شونبه  گهید یکل  الن بود ذهنم  تو سوال یکل -

 !  جوابمون  سوال همون سر  می بر زودتر بهتره 

 ؟ یکن تمومش یخواینم - 

  یکل هیثان هر که  دستیچیپ انقدر تیزندگ!  نه که معلومه!  نه - 

 .  رسهیم ذهنم به دی جد سوال

 !   ارغوان -

  کند خواهش که  ماندیم نیا مثل شتریب.  نبود گر  خیوبت  شیصدا

  نیا که انگار.  بود ابهام  از پر غوانار ذهن اما.  ندهد ادامه

 !  بود داده  رییتغ را افکارش کل به صحبتها

 ! ؟ یدار دوست و نگار توام -
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 :  گفت و تادفرس  رونیب کلفه را  نفسش فرهان

 !  ؟ نبود واضح امحرف!  یدیشن  منو جواب اونجا کنمیم فکر -

 .  سخته برام هضمش هنوزم یول بود واضح -

 !   کم کم یکنیم عادت -

  صدا از هنوز.  بود مانده  ره یخ  فرهان صورت ی رو ارغوان نگاه 

 ،  داشت را  شیترسها هم هنوز  ،  رفتیم طفره  اسمش کردن

  عادت از حرف فرهان.  بود نشده  بلق مثل یزی چ چیه هم هنوز

.  شودیم دار ادامه رابطه نیا  بود مطمئن هک انگار.  زدیم کردن

  کند  عادت اش یزندگ یها هناشناخت تمام به ارغوان که یآنقدر

 !  نکند تعجب گرید و

 و بردیم یپ فرهان   تلخ یزندگ به قبل  از شتریب  گذشتیم چه هر

  حد نیا تا که دادیم حق  او به  قبل  از شتریب کردیم فکر چه هر

  گذراندیم او کنار که یز رو هر.  شود پرخاشگر و یعصبان

  نبود بلد اما.  دهدیم نشان که ستی زیچ از مهربانتر که دیفهمیم

 کرد باز لب اراده  یب بدهد بروز را احساساتش تمام دیبا  که آنطور

 :  دیپرس و
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 ؟  یکرد فکر مینباش هم کنار که یروز به حال  تا -

 یسوال نیبدتر ،  انداخت دخترک صورت به یق یدق نگاه  نفرها

 !   بودند ده یپرس او از عمرش  به که دبو

 ...  ارغوان -

 و بود یجد.  انداخت فرهان رتصو به یق یدق نگاه  ارغوان

 در را ینگران از ییها رگه توانست یم که یانگار اما.  خونسرد

. واندبخ  نگاهش رنگ از را محبت توانستیم.  ندیبب شیچشمها

  بود بسته عهد خودش با که انگار. بود متفاوت روزها   نیا فرهان

 همان با.  بکشد خط دخترک یمنف تفکرات  تک تک یرو تا

  حرف به بود شده  آرامبخش ارغوانش یبرا روزها نیا که ییصدا

 : آمد

 . یباش دور ازم وقت چیه  خوادینم دلم -

!  اریاخت یب و وار  وانهید ،  کوبنده  و تند ،  بود گرفته ضربان قلبش

  را فرهان یحرفها و بشود علقه نیا منکر توانستیم چطور

 ثل م ،  شود کتر ینزد او به یکم توانستیم کاش ؟ ردیبگ ده ینشن

  و خودش بود یمدت که یزیچ  کردیم شروع اسمش زدن صدا با
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  هم باز اما.  بود کرده  محروم دنشیشن و گفتن   از را فرهان

.  دیکشیم  واری د نشانیب که انگار.  شدیم مانع ناشناخته یترس

 :  دیشن گری د بار را شیصدا

 !  نرفته که  یادت!  یخودم شکار گوشت تو -

 حالت آن از را ارغوان بود ستهنش شیلبها یرو  که یشخندین 

  کم کم.  دیکش رونیب بود شده   دچارش که یقیعم یاحساس

 : گفت و رفت هم  در شی ابروها

 ! یکنیم اهمنگ شکار گوشت مثل گفتم یدید -

 اجیاحت دنهایخند نیا به چقدر .  افتاد خنده   به فرهان بار نیا

  عاقبت افتادن در نهیتهم با دانستیم خوب هم  خودش.  داشت

  یدیتهد بار  نیاول یبرا که کند اعتراف توانستیم.  ندارد یخوب

  و بخندد داشت اجیاحت فعل .  کردیم مضطربش که  بود کرده 

  گرید بار و زد هم بر را افکارش ارغوان .  بزند پس را یمنف افکار

 :آمد حرف به

 !   باشه داشته یابزار نگاه  خانوم هی به آدم ستی ن خوب -

 !  هیا  گهید زیچ تمین و  قصد ؟ هی رابزا نگاهم گفته یک -



 

2494 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !  منحرف - 

 زدن قهقهه  به یدیشد لیم فرهان .  بود شده   گرد  شیچشمها

 :  گفت و کرد  کنترل را خودش اما.  داشت

 !   نزدم یبد حرف که من -

 .  باشه خوب تونه ینم تتین و قصد دونمیم من -

  محسوب یبد تین یبزن حرف و یباش کنارم بخوام نکهیا -

  شه؟یم

 !  نبود نیا منظورت -

 !  بود نیهم قایدق -

  فرهان!  نکرده  باور را حرفش فهماند او به نگاهش  با ارغوان

 :   گفت الح همان  در.  نخندد کردیم یسع هم هنوز

  ؟ بود  یچ تمین بگو خودت ،  یکنینم باور منو حرف -

 ؟ یسیبنو من ی پا به خودتو تی ن بعدش که بگم من یخوایم -

 !  زنمینم حرف هم کلمه کی من ؟یزرنگ
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  بلدم خودم ندارم ازت یترس  باشم داشته هم  یبد تین اگه -

 !  رمیبگ حقمو

 به یاصول یجواب کردیم یسع.  بود شده  گرد ارغوان  یچشمها

  فرهان!   بود اصرق گفتن از هم زبانش که انگار اما بدهد فرهان

 دخترک به ینگاه می ن دیرسیم نظر به خندان که ییچشمها با

 سر ،  دی نبا  که شود یکار به وسوسه آنکه  از قبل و ختاندا

  گوشش به ارغوان یصدا.  زد زل  مقابلش ی شهی ش به و چرخاند

 :  دیرس

 ...  نگرانم من -

 از یخبر.  بود شده  عوض کل به دخترک صورت حالت

 هم  را صحبتشان ریمس ،  نبود قبلش یا قهیدق بمتعج یچشمها

 : گفت  فرهان.  بود کرده  عوض

 ؟ یچ اننگر -

  برامون یخوب اتفاق دیشا کنمیم فکر. نگرانم فقط .  دونمینم - 

 ..  فتهین من یبرا حداقل ای.  فتهین

 :  چرخاند سمتش به سر فرهان
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 .  شمینم وجهمت -

 خودش که  بود گذاشته یراه در قدم.  داشت دلشوره  دخترک

 دنید با  هم یطرف از.  غلط  ای است درست دانستینم هم

 که چند هر.   بود کرده  وحشت شدت به کلمش  رتقد و نهیتهم

 اجازه  و ستاده یا پشتش محکم سد کی مثل  فرهان دانستیم

 یحت بار نیا که  کردیم اعتراف دیبا اما برسد او به  یبیآس دهدینم

 ییصحبتها و  نگار ی گونه یروان حالت.  بود هم  فرهان نگران

.  بود کرده  نگرانش ماندیم مجنون یآدمها به هیشب  شتریب که

 !   دادیم خوب یخبرها و آمد یم نده یآ  از یکس کاش

 . ستین مهم..  کن ولش یچیه -

  ؟ یگیمن بهم  حرفاتو که ستمین  یاعتماد قابل آدم یکنیم فکر -

 یلیخ هم ز هنو که چند هر.  بود نکرده  یفکر نیهمچ ارغوان

 در اما.  برسند قبل  شرط و دی ق یب اعتماد همان به تا داشتند راه 

.  بدهد فرهان به یحس نی همچ نداشت الیخ لحظه نیا

 : گفت و کرد  رها را نفسش فرهان.  شد یطولن یکم سکوتش

 !  کنمیم درست رو یچ همه - 
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.  ستین اعتماد بحث که دیبگو و کند هیتوج داشت الیخ ارغوان

.  بدهد اش دلشوره  مورد در  یحیتوض چه د ی با دانستینم اما

  قرارش از یحرف و کند رو را شخود  دست نداشت الیخ مطمئنا

  فرهان  بدهد اجازه  و بماند ساکت داد حیترج پس.  بزند اریخشا با

 ! کند اشتباه 

 داشت فرهان ینتخابا ی  خانه یبرا که یجانیه خلف بر

  فرهان. کند ستراحتا یکم و گردد  بر هتل به گرفت  میتصم

  نه وجود نی ا با بگذراند کنارش را یشتریب وقت  داشت الیخ

 الیخ ارغوان که یا لحظه.  گشت بر هتل سمت  به و ورداین

  کرد صدا را اسمش  وار زمزمه  فرهان شود اده یپ  نیماش از داشت

 گرید بار.  دوخت چشم فرهان هب منتظر.  شد متوقف  دخترک و

 :  دیشن را شیصدا

 ...  نه ای رامشم قاتل من یدیپرس - 

  خوردیم که  یحرص از فکش که یحال در و کرد مکث یکم

 :  داد ادامه  بود شده  منقبض

 ...  نکشتم رو یکس من.  ستمین من -
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  قلب که  یآنقدر.  بود گرفته  خود به ناراحت حالت صورتش

 : کرد زمزمه اراده  یب.  شد رده فش دنش ید  از ارغوان

 لب ارغوان مضطرب نگاه  به ره یخ فرهان...  نگرانم هنوزم من -

 :  کرد باز

 .  کنمیم درست رو یچ همه -

.  کند سپر نهیس مشکلت تمام مقابل تا بود  آنجا که ارانگ

  هر تواندینم  خودش جز به کس  چیه بار نیا  دانستیم ارغوان

 ؟ !دهد  نجات را دونفرشان

 که یحال در.  کرد  خوش جا شیلبها یرو مهین  و نصفه یدلبخن

 :  گفت شدیم اده یپ

 .  باش خودت  مواظب - 

  ارزش که بود او فقط . گرفت یا تازه  جان که انگار فرهان قلب

 به مدتها  که یا جمله! دیفهمیم را ساده  ی  جمله کی نیهم

 : بست نقش لبهاش یرو یلبخند.  آمد ینم ارغوان زبان

 .  یرفت که نمتیبب تو  برو.  هستم - 
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 که ییهمانها از.  بردیم دل که ییهاآن از.  دیخند نیریش  ارغوان

 دخترک.  رفت گیم عمق  هم فرهان لبخند اراده  یب دنشید با

 و دخترک عطر یبو و ماند فرهان.  رفت و داد تکان یدست

 ...  بود مانده  رفتنش راه  به که ینگاه

**************** 

 انیم.  بود گرفته  دیجد ی پروژه  دو شهل  ی  نهخا اتمام از بعد

  یاتفاق نیبهتر بود افتاده  اش یزندگ وسط که یشوبآ همه آن

  یبرا  هم هنوز شی جستجو.  د فتیب شی برا داشت امکان که بود

  یراض فرهان یاصرارها برخلف یحت بار نیا.   داشت ادامه خانه

  رشکا نی هم با.  بزند اش ده ید تدارک ی خانه به یسر نشد

 تفکراتش سر داشت الیخ اما!  بود کرده  وانهید  را فرهان بایتقر

  شکل دی با که آنطور نشانیب زیچ همه یوقت تا و بماند یباق

 او به حد از اد یز هم جا نیهم تا.  نکند قبول او  از یککم نگرفته

 که بود شده  ی زیچ آن از شتری ب هتل در اقامتش! بود  شده  ونیمد

  مصرانه او و داشت ادامه امیپ یاسهاتم هم هنوز! کردیم الیخ

  از را چهریپر و امیپ کل به داشت الیخ.  ردکی م رد را تمامشان

  چهریپر از هم پدرش بود دواریام فقط.  کند رونیب اش یزندگ
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 دادیم آرزو که یاطلعات با اما!   برگرداند رو یراحت نیهم به

  اتاتفاق از ماه  دو گذشت با هم هنوز!  نداشت یالیخ نیهمچ

!   دشیم تنگ نفسش عطا دنید وقت  و دیدیم کابوس آمده  شیپ

 اما کند یمخف را خودش تا کرد یم را تلشش  تمام که چند هر

 بار هر و گشتیم دنبالش چشم با روز هر.  دی دیم را او ارغوان

.  شدیم  حرام شیچشمها  به خواب شب تمام دیدیم را او که

 از که یزیچ  یادآوری با بار هر اما دی بگو فرهان  به داشت الیخ

 بود  گذرانده  سر

 

 چند تا یحت.   رفتیم فرو خودش در بدتر و کردیم ینینش عقب

  دلش و  کردیم دایپ فرهان زدن پس به یب یعج لیم ساعت

  با تا کردیم بشیترغ هم هنوز  شبنم!   ندیبب هم را او خواستینم

  خاطر به دی شا.  شدیم مانعش یزیچ اما بزند  حرف فرهان

 یتوجه  قابل ی فاصله نشانیب که بود فرهان  مارش یب یرازها

 .  تانداخ یم

  روزها همان  از یکی دیرس هتل به که بود عصر  ۷ حدود ساعت

  و دیایب بند نفسش  بود نمانده  یزیچ ابانیخ وسط که بود ییکذا
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 مثل.  بود  آمده  اش هیسا به هیسا گرید بار عطا!   برود حال از

  دنی ترس به  را او ودآگاهشناخ ریضم که انگار.  ماندیم شکنجه

  نبود دوستانش ی ره یدا جز طاع  ذهنش در ییجا. کردیم ق یتشو

  که ودب نمانده  یزیچ قبل ماه  دو که بود یدشمن  همان او! 

 ! ردیبگ را جانش

 یکارکنان سلم به توجه یب و رفت آسانسور سمت به بلفاصله 

  و خواستی م را اتاقش فقط  شناختندیم یخوب به را او حال  که

 ی آرامش

 !   کند دور سرش از را عطا فکر یکم که

 یکس نگاه  از که نبود یزیچ شانشیپر حال و ده یپر گرن صورت

!   نبود مهم  شیبرا  انیاطراف متعجب نگاه  هم باز  اما.  بماند دور

 و داد هیتک  اش واره ید به را  سرش و گذاشت آسانسور به قدم

 اده یپ و دی رس نظرش مورد ی طبقه به تینها در.  بست چشم

  تن از را رششلوا و مانتو گذاشت  اتاق به قدم که نیهم.  شد

  نشانیگزیجا  را دیرس دستش به که یلباس نیاول و دی کش رونیب

  و باشد شناور آب یرو که انگار.  کردیم سرما حساسا.  کرد

 .  کند منجمد را جانش فرسا طاقت یسرما
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  کرد یسع و بست پلک.  کرد جمع را خودش و دیخز پتو ریز

 ! ببرد پناه   خواب امن نیسرزم  به شده  که هم یا لحظه یبرا

 با یتماس فرهان که گذشتیم ارغوان آمدن از یساعت مین

  خوش جا فشیک در شده  لنتیسا لشیموبا اما.  گرفت  لشیموبا

. گرفت را هتل رشیپذ ی شماره  بار نیا نگران فرهان.  کردیم

 : دیشن را کارمندش  یصدا

  ؟  ایآر یآقا بله -

 ؟  آوردن فیتشر گانهی خانوم -

 . اتاقشون رفتن و آوردن فیتشر  که شهیم یساعت  مین آقا بله -

 یصدا نکهیا ی اپ به هم را ندادنش جواب.  شد راحت الشیخ 

 . گذاشت است حمام ای ده ی نشن را  لشیموبا

 . باشه -

 : کرد متوقفش کارمندش یصدا که کند قطع را  تماس خواست

.  نبود خوب  ادیز  حالشون که انگار.  یزیچ هی  فقط ایآر یآقا -

 . و دی رسیم نظر به ده ی رپ کمی رنگشون

 :   دیغر  بود خورده  گره  که ییابروها با.  دی پر جا از فرهان 
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 ! ؟ یبگ دیبا الن -

 سمت به.  زد رونی ب اتاقش از بلفاصله و کرد قطع را تماس

  نارغوا اتاق  به را خودش بلفاصله و برداشت قدم  آسانسور

 شدت اش ینگران.  نکرد باز یکس اما زد در ی بار چند.  رساند

 باز را در خودش و کرد دایپ را اتاق  گرید کارت بلفاصله .  گرفت

 تینها در و  چرخاند چشم گذاشت  داخل به قدم  که نیهم. کرد

 محکم را نفسش و بست را در.  دید  پتو ریز  را فشینح جسم

  بود نیسنگ خوابش آنقدر!  ودب  رفته سکته مرز تا.  فرستاد رونیب

  ؟ بود نشده  فرهان یزدنها در متوجه که

  هم در شی ابروها.  زد کنار را پتو یکم و رفت تخت سمت به

 یراحت نفس.  بود افتاده  هم یرو شده  محکم شیکهاپل و بود

 دخترک صورت به را نگاهش.  نشست تخت ی لبه و دیکش

 که آمد ینم  شبد  دی شا بود  خوب نشانیب ی  رابطه اگر دوخت

 از و کرد مبارزه  افکارش با اما!  شود ملحق  او به  و بخزد پتو ریز

 ستد به یآب و رفت اتاق سیسرو سمت به.  شد  بلند تخت یرو

 تمام و باشد ارغوان کنار بود  سخت  شیبرا.  زد صورتش و

  به که کوتاهش یموها به یدست!  کند سرکوب را احساساتش
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  بار داشت الیخ گونه  وسواس.  دی کش بود شده   بلند یکم یتازگ

 تن از را کتش.  شد منصرف چرا دینفهم اما کند کوتاهشان گرید

 تا برداشت را لشیموبا ،   ساعت به ینگاه با و دی کش رونیب

 تراس در  را شامشان امشب توانستندیم.  بدهد شام سفارش

  بود نشده  یجالب زیچ کردنشان ی آشپز ی تجربه مطمئنا.  بخورند

 و انداخت مبل  یرو را کتش! بزند سرشان به تکرارش الیخ که

 نکهیا از قبل.  گرفت را هتل ی آشپزخانه ی شماره  صلهبلفا

  گوش.  دی شن  ارغوان از یوار هزمزم یصدا شود   برقرار تماس

  بود نامفهوم آنقدر اما بفهمد شی حرفها از یزیچ  دیشا تا  کرد زیت

 دیشن خط پشت را یکس یصدا لحظه همان.  شد ینم متوجه که

 : 

 ؟  آقا بله -

 : شد تر بلند ارغوان یصدا 

 ... نه...  نه...  نه - 

  تر زده  وحشت انگار لحظه هر که دخترک صورت به ینگران با

 مرد یصدا گری د بار.  دیلرزیم وضوح به حال . دوخت چشم شدیم

 :   دیرس گوشش به
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 !  ایآر یآقا -

.  کرد  اره آسمان و نیزم انیم را یگوش و قطع را تماس 

  انگار نفسش زانلر ارغوان دنید  با و رساند تخت به را  را خودش

 گرید بار را شیصدا.  زد کنار ش یرو از مهین تا را   پتو. آمد بند که

 :  دیشن

 ..  سرده ...  سرده ...  نه...  نکش منو -

 و گذاشت  ارغوان ی شانه یرو را دستش  طاقت یب فرهان

 :  زد شی صدا مضطرب

 ... جان ارغوان ...  پاشو وانارغ  ،  ارغوان -

  فرهان دست یتکانها  از دخترک.  ادد اش شانه به یفیخف تکان

 انیم هم هنوز هک انگار اطراف،  به ینگاه هراسان.  دیپر جا از

  شیچشمها و  بود لرزان نگاهش. زدیم پا و دست یداریب و خواب

  فرهان زد حلقه چشمش در اشک که نیهم.  هیگر یا آماده 

  د ی کش آغوش در محکم را او و  رفت کشینزد.  کندیم چه دینفهم

.  اوردی ب زبان بر را اش ینگران و یناراحت اوج وانستتینم. 

 :   کند آرامش کرد یسع و گرفت  خودش بازوان انیم را دخترک
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 .نجامیهم من.  شتمیپ من -

 هم هنوز.  کرد قاب فرهان یبازو  به را لرزانش یدستها ارغوان 

  هم یرو یا لحظه اش خسته یپلکها.  دیلرز یم بدنش تمام

 :کرد زمزمه و افتاد

 ...  سرده  -

  آغوش  در را او گرید بار و دیچی پ دخترک  دور را پتو فرهان

  آنقدر.  دیرس گوشش  به ارغوان جان کم ی هیگر یاصد.  گرفت

 را اش یداریب و خواب نیب فرق  توانستینم هنوز که بود  شوکه

 : کرد زمزمه فرهان.  دهد صی تشخ

 ...  ارغوان...  نترس یزیچ از.  نجامیا من -

  فرهان. کرد پنهان فرهان ی نهیس در شتریب   را رشس  ارغوان

  بوسه.  آورد در حرکت به دخترک یموها انی م را شیانگشتها

 :  گفت گرید بار و دی کش  اش یشمیابر یتارها یرو یا

 . یبترس یز یچ از دینبا نجامیا من یوقت تا -

 : کرد زمهزم اراده  یب دخترک

 ..  بود آب جا همه -
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 :  داد ادامه ارغوان.  کردیم لعنت  را خودش فرهان

 . بود عطاهم...  بود سرد -

  دخترک.  دیکشیم درد شتریب  هم فرهان گفتی م شتریب چه هر 

 را اش یبعد  ی بوسه.  فشرد خود به شتریب را شده  چیپتوپ

  را دیدیم که ییکابوسها مفهوم تازه .  زد شیموها یرو محکمتر

  در شبنم یهاحرف تازه  ،  کردیم درک را حالش تازه  ،  دیفهمیم

 الیخ که بود یزیچ آن از تر ی جد زیچ همه. زدیم زنگ گوشش

 ! کردیم

 …  شد تموم گهید بود یچ  هر.  شد مومت -

 .. دمشید بار چند....  دمشید خودم....  هست هنوز عطا - 

 :  وختد ارغوان صورت به را نگاهش.  خورد جا فرهان

 ؟ کنهیم تتیاذ دنشید که ینگفت بهم چرا -

 :  دوخت فرهان به را اشکش از سیخ نگاه  انارغو 

 …  بشه تموم کابوسا نی ا خوادیم دلم -

 امکان لحظه هر انگار فرهان قلب  که بود گفته مظلومانه آنقدر 

 .  بپرد رونیب اش نهیس از داشت
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 اگه.  یباش  خوب که کنمیم ی کار هر.  بره  فرستمیم رو عطا -

 ق.. . شه بهتر حالت دیشا....  رم یم منم یبخوا

  تمام که بود گفته  زحمت به و  آرام آنقدر را اش جمله آخر سمت

  به گرید بار ارغوان.  دادیم نشان یخوب به را اش یناراحت و درد

 : گفت و زد  چنگ شیبازو

 !  نرو نه -

  دخترک یصدا . شد دواریام یزندگ به فرهان گر ید بار که انگار

 : دیشن را

 ...  بمون شمیپ...  نرو تو...  باش تو...  نباشه عطا فقط - 

 .بود یزندگ حس از پر شی برا کلمات نیا

 .  هستم یبخوا که یوقت تا -

 ...  باش شهیهم یبرا...  شهیهم -

  تا بود گرفته  بال  را سرش که دخترک به سکوت  در فرهان

 : گفت گرید ربا ارغوان.  ماند ره یخ ندیبب را فرهان

 ؟ باشه -
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 بال  شیچشمها  تا را فرهان ی شده  منحرف نگاه  پرسشش

 .  دیکش

 :  داد تکان سر

 . باشه -

  و داد لم آغوشش در گرید بار نچو شد راحت الش یخ که انگار 

  شدیم گرم بدنش کم کم.  نبود شیاشکها از یخبر .  بست پلک

 فرهان . رفتیم سرش از بود ده ی د که یوحشتناک کابوس فکر و

.  کرد یم نوازش نرم نرم را دخترک و نشسته جا همان

 و آورد یم در  حرکت به شیموها  یتارها انیم  را ا شیانگشتها

 یخواستن یاهیس همان یحوال  ییجا را امانش یب یها  بوسه

 .زدیم شی موها

 :  رسید گوشش به دخترک یصدا 

 . دمیترسیم آب از قبل  من - 

 بدهد  امهاد ارغوان تا کرد سکوت فرهان

  دور رو طناب رد هنوزم من...  ترسمیم قبل از شتریب الن -

 ...  سردمه  آب یسرما از هنوزم.  کنمی م احساس مچم
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  یحرف دیبا کرد احساس.  کرد  متوقف ار دستش حرکت فرهان

  بار.  نبود یحرف منتظر اما ارغوان.  دیبگو چه دانستینم اما بزند

 : آمد حرف به گرید

 خاطره  با ای...   کنم فکر زایچ نی ا به شهی هم خوادینم دلم یول - 

 یول...  کنم  تتیاذ خوامینم...  کنم یزندگ افتاده  که یفاقات ی

 .  یبدون  که بگم بهت دیبا گهیم شبنم

 . نباش من نگران.  رو همه شنومیم بگو -

 وار زمزمه.  کردیم یخوددار فرهان به کردن نگاه  از ارغوان 

 : گفت

 زدم،  صدا بارها و بارها رو اسمت ،  کردم اتصد روز اون من -

  گهید. کنم صدات خواستینم  دلم گهید.  ینکرد مکمک تو یول

 . .. ادیب   زبونم یرو اسمت نداشتم دوست

 . ی نزد صدا اسممو ماهه دو.  یکرد تنبیهم خوب -

 به هم باز اگر بود یانصاف یب.  فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 نیا
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  هر.  بود شده  اش یناج فرهان روزها نیا . دادیم ادامه کارش

 چطور.  داشت را  شیهوا و بود  کرده  تیریمد  ار یکوچک اتفاق

  ؟ کند  هیتنب یقبل اتفاق ادی به را او هم هنوز توانستیم

 . یزدیم صدا  قشنگ اسممو -

 . ارغوان یگیم قشنگ.  تو مثل -

 به یدست.  شد  باز هم از زی انگ غم یلبخند به فرهان یلبها 

  عضلت.  بست را شیپلکها ارغوان.  دیکش دخترک یموها

 ی معجزه  از نیا و گشتیبرم  آرامش حالت به اش  شده  قبضمن

 .  بود  فرهان  حضور

  ازت گهید خوام یم.  کنم فراموش رو یچ همه امخویم من -

 .  یول نترسم

  فرهان. فشرد  هم یرو را شیلبها ؟ گفتیم دی با.  داشت دی ترد

 :  د یپر افکارش نیب

  ؟ یچ یول -

 یرو حال .  گرفت فاصله فرهان از و دیکش یقی عم نفس ارغوان

 یرو به رو ارغوان.  بودند نشسته یادیز نسبتا ی  فاصله با تخت
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 به حداقل و  ندیبب را شیچشمها توانستیم بار  نیا و بود هانفر

 یازین و  روزهاست نیا مهربان آدم همان  فرهان اوردیب ادی

 : گفت و شد باز شیلبها قفل تینها در .  بترسد ستین

 که فتهیم ادمی ،  یدار اسلحه تو که فتهیم ادمی هنوزم یول - 

 اون یول یتنکش منو که کنمیم فکر نیا به ،  من سمت شی گرفت

 از. ترسمیم تیزندگ از ؟ باشه کشته تونهیم رو نفر چند اسلحه

  نیهمچ یدار اجیاحت تتیموقع و یزندگ خاطر به نکهیا فکر

 ی خانواده  هی از من!  کنهیم ام وونهید یباش  داشته یا اسلحه

 اما.  دمید  ال یسر و لمیف یتو  رو اسلحه فقط که امیم یمولمع

 . شده  عوض  منم یزندگ الن

 : دادیم حی توض دیبا.  دیکش بال  تخت یرو  را خودش فرهان

  قول بهت.  ندارم ازین گهید هم  اسلحه به گهی د وقت چند تا -

 اون.  دغدغه یب و آروم.  شهیم  تو یزندگ هیبش  منم یزندگ دمیم

 .  کن اعتماد بهم.  نکشته رو یکس حال  تا اسلحه

 ؟ باشه  ینجوریا تی زندگ دیبا چرا -
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 یزندگ.  سوزاندیم دل فرهان یبرا بار نیا که  خودش یبرا نه

 به ارغوان  را نیا و نبود خودش انتخاب و خواسته به انگار که

 :  گفت گری د بار.  بود نیغمگ قایعم شیبرا.  بود  ده یفهم یخوب

  ؟ یباش  ییزایچ نیهمچ ر یگ  در دیبا چرا -

 .  کنه انتخاب رو اش خانواده  خودش تونهینم یا بچه چیه -

 ..  بدهد ارغوان به توانستیم که بود ی جواب نیتر ساده 

  نداشتم یسن.  بشه ینجوریا  می زندگ نخواستم وقت چیه من -

 .کنم مقاومت بتونم که

 ؟ یبش خلص گرفته رو  اطرافت که یزیچ از یتونیم -

 . کنمیم کارو نیهم مدار - 

 ؟ یبش خلص یتونیم دردسر یب و راحت -

 : گفت و د یکش گردنش پشت به یدرست.  کرد مکث فرهان 

  وسط نیا یکس کنمیم یسع دارم یول...  ستین یراحت نیا به - 

 .  نهینب بیآس



 

2514 
 

 مهرسا .  مسلخ

.   بود مشخص صورتش از یخوب به ینگران نیا و بود نگران

 :  کند عوض را نشانیب جو  کرد یسع فرهان

 ! ینگرانم که  کن اعتراف -

 یرو از که یحال در.  دیچیپ  خودش دور شتری ب را پتو ارغوان 

 : گفت شدیم بلند تخت

 !  نگرانم که معلومه -

 کند نگاه  چشمش در توانستینم که انگار.  گرفت فرهان از نگاه 

  بلند تخت ی رو از هم فرهان.  است مهم چقدر بفهماند او وبه

 :  افتاد راه  انارغو دنبال و شد

  ؟ یکنیم  فرار چرا پس -

  بخورم هوا تراس رو برم خوامیم...  برم خوامیم...  کنمینم فرار -

 ! 

 قدم سرش پشت هم فرهان.  شد  کج تراس سمت به شیقدمها

 :  داشتیبرم

 !   یخوریم سرما گرمه تنت ،  سرده  هوا -
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 رداویب  بار به یا فاجعه نکه یا از قبل داشت ازین اما وانارغ

.   شدند تراس  وارد دو هر.  برساند آزاد یهوا  به را خودش

  رونیب دهانش از را دیسف بخار  و دیکش یقی عم نفس ارغوان

  گفت و گذاشت تراس حفاظ ی  لبه را شیدستها فرهان.  فرستاد

 : 

 ؟ یبگ بهم یبخوا که هست یزیچ بازم -

 :  گفت و دی دزد فرهان از نگاه  نارغوا

 !  یچیه نه -

 !   تورو نمتیبب -

  بار را شیصدا. دوخت فرهان به محتاطانه را نگاهش ارغوان

 :  دیشن گرید

 ؟  ستی ن ردتس - 

 !   دارم پتو -

 !  بازم سردته کنمیم حس یول -

 . دیفهمینم را  منظورش ارغوان
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 .  شدم گرم نه -

 : گفت و  دی کش اش چانه به یدست فرهان

 .  یبش گرم  شتری ب دیبا ده یپر صورتت رنگ -

  از فرهان لحظه همان و آورد  بال  صورت تا را ش یدستها نارغوا

  را شیدستها.  کرد کم را شاننیب ی فاصله و  استفاده  غفلتش

  به اما بود  شده  برابر دو پتو  آن با بایتقر کرد حلقه دخترک دور

 ! بود   یراض هم همان

 ! یشیم تر گرم ینجوریا -

 متعجبش یگاه  فرهان دیجد ی رو نیا.  دیخند اراده  یب ارغوان

 در را سرش.  خنداندشیم انتظار خلف بر هم یگاه و کردیم

 : گفت و کرد پنهان فرهان ی نهیس

 !  ارمیب نه حرفت  رو تونمینم که من هیسلمت بحث بالخره  - 

 !  یفتیم راه  یدار تازه .  خوب دختر  نیآفر -

 تمام از  بعد کاش.  نشاندند لب یرو لبخند دو هر بار نیا

 نکهیا بدون  توانستیم آنوقت.  باشد کنارش هانفر شی کابوسها

  بعد یا قهیدق و کند پنهان آغوشش در  را خودش بترسد یزیچ از
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  احساس گذرانده  سر از که یز یچ از فارغ و بزند لبخند دل ته از

 : کرد زمزمه ارغوان.  کند تیامن

 ..  فرهان - 

  به که ماندیم یا تشنه مثل.  شد  خوب حس از  پر فرهان وجود

 داشتنی دوست لحن یبرا  دلش چقدر...  باشد ده ی رس بآ

 :  گفت  دل ته از!  بود شده  تنگ دخترک

  ؟ فرهان جان -

  سرش دور یخوشبخت کوچک یها پروانه.  د ی خند زیر  ارغوان

.  گرفتی م رنگ گرید بار  اش یزندگ که انگار.  دندیچرخیم

 :  گفت خنده  با  فرهان. نزد یحرف و کرد سکوت

  ؟ ی شد مونیپش -

 !  کنم  صدا اسمتو خواستمیم فقط.  نه -

  نمیا بعد ؟  هن گهید ستین یخوب محافظ پتو  که یدونستیم -

 بشم  رد کنارت از ساده  تونمینم یکنیم رو کارا نی ا که یدونستیم

  ندت را قلبش ضربان که بود ارغوان ی خنده  هم  باز فرهان جواب

 ! کردیم بود که یزیچ از تر
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**************** 

 !  شیخواستگار یبر دیبا -

 به چپ گوش  از را لیموبا و  کرد فوت رونیب را  نفسش فرهان 

 .  فرستاد تراس گوش

 . زیعز  وقتش به یچ همه -

 :  دیشن را گرش  خیتوب یصدا

 نیا گهید  یدار دوست رو دختره  ؟ وقتش به رو یچ یچ - 

  دختر ادینم خوش  رو خدا ؟ هی چ واسه دنتکر دست دست همه

 !   یبذار فیبلتکل رو خانواده  هی

  نرمال آنقدرها شان رابطه که دی بگو زی عز به توانستیم چطور

 گفت گرید بار  ؟ بکشد وسط را یحرف نیهمچ  بخواهد که نشده 

: 

 !   وقتش به -

 خوش ،  ه یخوب دختر.  بچه نکن تکرار من  واسه نویا یه -

  ؟ یدعوت کارت منتظر ؟ یخوایم یچ گهید.  نهمهربو ،  صحبته

 ! ایکنینم ول یول بپرسم حالتو زدم گزن زیعز -
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 ره یم داره  ینجور یهم سالت و سن ؟ بشه یچ  که کنم ول - 

 یگیم و یکنیم ناز دختره  واسه نیهمچ.  ستین التیخ نیع بال 

  هی و هلکشه دختره  انگار حال  که وقتش به باشه  یخواستگار

 !  خانوادش  خدمت برسه  آقا حضرت تا  ساده یوا پا لنگه

  ؟ یا جبهه کدوم تو زیعز -

 نیبب یخواستگار برو تو حال .  گمیم رو قتیحق دارم خب -

 ! نه ای دنیم بداخلق پسر ریپ هی به نودخترشو اصل 

 : دی غر کلفه فرهان

 ؟ نه ای یکنیم بس زیعز -

 : گفت افسوس  پر زیعز 

 !  نمیبینم تورو یها بچه و رمیمیم آخر من - 

 :  کرد منحرف را بحث و دیکش  گردنش پشت به یدست فرمان

  ؟ راهه به رو اوضاعش ؟ چطوره  بابا -

 یزدیم سر هی یسال ،  یماه قبل !  شما یا یپرس احوال از -

 !  یزنینم  هم  سر همون گهید الن. نجایا
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 و بسته رو از را ریشمش نهیتهم یبرا که د ی بگو توانستینم

 ! بزند  سر اش خانه به ندتواینم

 . رمیگ در کمی -

  به داروهاشو.  نداره  حال کمی فرهاد  آقا یول.  باشه ریخ شال یا -

 .  کنهیم تصدا  هم وقتا یگاه. می دیم بهش زور

 :  گفت و دی کش هم در ابرو فرهان

  ؟ کنه چک رو حالش ادیم یکس اصل  ؟ گهیم یچ دکترش -

  ببرنش دیبا گفت یول اومد دکترش...  بگم یچ وال  -

  شلوغه سرش کمی مدت نیا  خانوم.  کنن شی بستر مارستانیب

 . ندازه یم عقب داره 

 .  برمشیم خودم  دنبالش فرستمیم رو یکی -

  به نباشه یک  هر به حواسش خانوم .  بردشینم گمینم که من -

 .کمی نگاره  ریگ در  روزا نیا فقط.  هست فرهاد آقا

  جواب دیگویم را سپهر  از طلقش بحث که الشیخ به فرهان 

 : داد

 !  فتهیب عقب بابا درمان دینبا باز باشه که یچ هر -
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  شسر بره  که نگار فردا و امروز نیهم حال .  وال  دونمینم -

 . ستی ن بد حالش انقدرا هم فرهاد  آقا نباش نگران.  شهیم خلوت

  ؟ بره  کجا ؟ بره  نگار -

 ره یم داره  نگار که یدونیم تو کردم فکر ؟ یندار خبر مگه وا -

 !؟ یدب -

 کمی اونجا بره  بفرسته خوادیم گفت خانوم ؟ نگفته بهت - 

  با و گرفته رو بایز دست سپهر که یروز از.  بشه بهتر حالش

 غذا نه.  تنگه خلقش هم یحساب  نجایا اومده  نگار  برده  خودش

 از وال .  خوبه واسش سفر گهیم خانوم.  زنهیم  حرف نه خوره یم

 !  بچشه دنی د براش دوا نیبهتر گمی م یرسبپ اگه من

 ! داده  فرهان به یمهم اطلعات چه دانستی نم زیعز

 یکادو  هی خوامیم قبلش بگو بهم گرفتن یمیتصم هر - 

 ! بدم نگار به کیکوچ

 .گمیم.  مادر باشه-
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 دکتر و مارستانیب به اجیاحت وقت  هی  اگه باشه  بابا به حواست -

 رسونمیم خودمو نداره  یفرق بود یساعت هر.  بده  خبر بهم داشت

. 

 یطولن کمی ماهان با قهرت گمایم . نباش نگران هست -

  انقدر راچ.  دی شد بزرگ هم با ،  دی برادر مثل یناسلمت ؟ نشده 

 دخالت کارا نی ا تو خوامیم من هی ؟ آخه  دیذاری م یناسازگار سر

 ! ماشال  دیرینم که رو از یول نکنم

 را خانه اخبار.  نداشت را ماهان دمور در بحث ی حوصله فرهان

 مکالمه به  نبود یازین.  بود  ده یپرس هم را فرهاد حال و گرفته

 :  دهد ادامه اش

 .  میزنی م حرف بعدا باشه.  برم دیبا من -

 کارشیب که  کار از!  النه ن یهم بعدا!  بعدا بعدا یگیم یه -

 بگو خب!  نداره  یتموم غضب و قهر نیا که هم حال  ،  یکرد

 ! بدونم  حداقل کرده  کاریچ بچه نیا

 ! گهیم یچ نیبب بپرس خودش از -
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  گهیهمد به یه پنگ نگیپ توپ شدم شماها بین بابا یا -

  به چرخهیم کاریب که اوردین طاقت دلم شقتی حق!  دی دیم پاسم

  عادت.  کنه بند ییجا هی رو بچه  نیا دست گفتم خانوم نهیتهم

 .  غصه از شهیم آب داره  هک نمشیبیم ،  بچم نداره  یکاریب به

 دیبع ؟ آمد یم بر هم ریخ کار هنیتهم از.  زد   پوزخند فرهان

  هب یسرک  ارغوان و شد باز  اتاقش در لحظه همان .  دانستیم

  سمتش به اتاق در از آرامش دنشید با که انگار.  دیکش داخل

 همان در.  داد تکان " تو ایب ی  نشانه به را سرش.  شد ری سراز

 :  گفت  زیعز  به رو حال

  خودتم به حواست.  بده  بهم بابا حال از خبر.  برم دیبا فعل  -

 . باشه

 وانارغ.  کرد قطع را تماس یرلب یز یخداحافظ با و گفت را نیا

 :  رفت تر کی نزد

  ؟ شدم مزاحم  موقع بد -

 یرو یکم مدت بود قرار فقط  که یصندل به را اش هیتک فرهان

 :  گفت و زد ندیبنش آن
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 ه .  یستین مزاحم وقتچیه -

  پر ذهنش از کل به نگار و  نهیتهم فکر دید را  ارغوان که نیم

 از.  اش یآسمان یآب رنگ و بود دخترک شال به نگاهش.  دیکش

 خوشحال ،  کندیم اش ره یت یلباسها از دل کم  کم ارغوان نکهیا

  فرهان زیم مقابل که یراحت مبل یرو را اش کوله  ارغوان.  بود

 :  گفت و کرد رها بود

 ؟  مینیبب می بر هم با یدار وقت. کردم دای پ خونه هی -

 اش یصندل کنار هم تینها در.  رفتیم فرهان زیم سمت به

 و دیچرخ سمتش به فرهان.  داد زیم به را اش  هیتک و دیرس

 :  گفت

 ؟ ینیب منو انتخابی  ی خونه ی خواینم هنوز -

 و ارمیب قتطا تونمینم که  خوشگله انقدر دونمیم چون!  نه -

 !  بگم نه بهت

 :  دیخند  فرهان

 !  باشه یم یقد ی خونه هی  دیشا ؟ خوشگله یدونیم کجا از -
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.  دیکش بال   را شخود و گذاشت زیم ی لبه را ش یدستها ارغوان

 .  بود  دوخته چشم شی کارها  به فرهان

 الن از دارم  واقعا.  مینزن حرفم موردش در ایب.  ستین دونمیم -

   !شمی م وسوسه

.  شد بلند جا از و دیکش ارغوان مقابل را اش یصندل فرهان

 :  گفت  و کرد کم را نشان یب ی فاصله

 یها پنجره  رش دو تا دور که ی باش یا خونه هی  تو  خوادینم دلت

 - ؟ ادیب خونه وسط تا آفتاب نور صبح روز  هر و باشه بزرگ

 : کرد گرد   چشم ارغوان

 ؟ ینگ شهیم -

 سرش کند کنترل  را لبخندش کردیم یسع که  یحال در فرهان 

 :  گفت و برد جلوتر را

 " به.  ده یسف  سنگ خونه کف و داره  بزرگ خواب اتاق تا سه -

 بیعج یغذاها  اونجا یتونیم چقدر که کن  فکر آشپزخونش

 ! یبپز

 :  شد  معترض ارغوان
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 ! فرهان کن بس -

 آن همه  از شتریب اما ندیبب  را خانه آن شدیم وسوسه که البته 

 ! کردیم اش وسوسه بود نشسته فرهان یلبها  کنج که یبخندل

  یبرا و ردی بگ شیدستها نی ب را فرهان سر که زدیم سرش به

 ینفسها که  خودش به کی نزد آنقدر...  کند تلش  داشتنش

 .. کند احساس صورتش پوست یرو را گرمش

 نیب که ییجا تا. برد تر کی نزد و کینزد را سرش فرهان

 : کرد زمزمه گرید بار.  بود فاصله  سانت دچن شانی ها یشانیپ

 یکن مقاومت یخوایم هنوزم.  بگم  هم خونه یورود  از تونمیم -

 ؟

  کینزد  نقدریهم شهیهم فرهان کاش.  بود شده  مسخ نگاهش 

  شیدستها.  کند زمزمه اش یخواستن بم  یصدا با او به

 از یقدم منتظر هم فرهان.  نه ای کند یشرویپ که  بود فیبلتکل

  شبیترغ کلم با بود مانده  کم  که یآنقدر.  بود  ارغوان تسم

  اوردیب جلو را سرش   هم دیشا ای  بدهد یتکان شیدستها به تا کند

 ! کند  کم را یتسان چند ی  فاصله نیهم و
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  صورت سمت به را مرددش یانگشتها دخترک که یا لحظه

 . پراند جا از را دو هر اتاق در به یا تقه یصدا  بردیم فرهان

 به خلق  بد هم  فرهان و دیکش عقب  را سرش ارغوان صلهبلفا

  از دخترک  و رفته نیب از نشانیب اتصال!فرستاد لعنت سششان

 . گرفت  هفاصل او از و دیپر  نییپا زیم یرو

 به حرص و تیعصبان که ییصدا با و دیکش درهم  ابرو فرهان

 :دی غر  بود مشخص ان از یخوب

 بله؟-

  داخل به قدم  هتل فرم لباس با  یکرد و شد باز در  بعد هیثان چند

  بود کرده  وحشت فرهان خشم  پر شغر یصدا از.  گذاشت اتاق

 دمر یبرا ارغوان.  دیفهم صورتش از شدیم ی خوب به را نیا و

  فرهان تیعصبان و اخم نیا دانستیم خوب.  سوزاندیم دل جوان

 . بود شده  غضبش دچار بارها و بارها هم خودش. دارد یطعم چه

  آوردن فیتشر ییآقا هی یول...  ایآر یآقا شدم مزاحم  دیببخش -

 اومدن شونیا دمید منم ننیبب رو گانهی خانوم خواستنیم. ..

 ...نجایا
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  شامل فرهان خشم  لحظه هر بود منتظر که انگار کردیم من من

 -:  آمد حرف به ارغوان!  کند  جدا تنش از سر  و شود حالش

 ؟ نگفتن اسمشونو ؟ آقا هی 

  پر صورت از  نگاه  بود کرده  دایپ نجات راه  انگار که جوان مرد 

 :  چرخاند ارغوان سمت به سر و گرفت فرهان خشم

 . کردن یمعرف امیپ رو خودشون.  دمیپرس  ازشون چرا -

 : دیشن را فرهان یصدا.  کرد مکث هیثان چند  متعجب ارغوان 

  ؟ خوادیم یچ نجایا کهیمرت نیا - 

 الیخ یحت هم آن از بعد و برود در سمت به تا  زد دور را زشیم

 و ستادیا مقابلش ارغوان اما بدهد  امیپ به یاساس یدرس داشت

 :  گفت

 . قه یدق هی سایوا -

 :  گفت جوان  پسر به رو 

  ؟ نجایا اد یب دیبگ شهیم -

 : غرید معترض فرهان
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 !  رونیب نشیندازیم الن نیهم! ؟ یچ گهید -

 ارغوان اوردیب امیپ سر ییبل  فرهان امر به پسر نکهیا از قبل 

 : گفت

 تا که هیمهم موضوع حتما مونمیم نجایا نگفتم بهش من - 

 !  امنجیا ده یفهم کجا از بدونم دارم حق  حداقل.  اومده  نجایا

 ! ین یبینم امویپ تو -

 منو امروز کرده  دایپ جامو بالخره  ؟ فتهیب یاتفاق  چه قراره  -

  یینجایا خودتم که الن.  کنهی م سد راهمو ابونیخ تو  فردا نهینب

 . 

  به رو که آمد در  جور فرهان منطق  با حد از ادیز  حرفش که انگار

 :  گفت  پسر

 !  ادیب بگو -

.  نبود راحت فرهان الیخ بار نیا اما شدند تنها هم با گرید بار

 ؟ چه کردیم تشیاذ و گرفتیم قرار ارغوان راه  سر یروز اگر

  سد فکر تا  کند خرد دهانش در را شی دندانها و دی ایب بود بهتر

 از یحرف نداشت  الیخ!  نرسد هم ذهنش به  ارغوان راه  کردن
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  درس که دانستیم خوب هم خودش اما بزند ارغوان به افکارش

 !   بدهد امیپ به است قرار یخوب

 یخوب ی بهانه نیهم.  شد باز اجازه  بدون اتاق  در بعد یا لحظه

 :  دیبگو فرهان که شد

 ؟ یبزن  در یریم ییجا ندادن ادتی -

 :  داد جواب و دیکوب هم به محکم سرش پشت را در امیپ 

  آداب بخوام که ستمین  قائل تو واسه یاحترام چیه من -

 ... اره یم در و دختر هی اشک که یمرد!  کنم تیرعا معاشرت

 :  گفت بلند  یصدا با نداشت جدل و جنگ ی  حوصله ارغوان

 من گفت بهت یک ؟ یکنیم کاریچ نجایا امیپ!   دیکن بس -

  ؟ نجامیا

 نبود یراض حالت نیا از فرهان.  رفت هنشان را دخترک امیپ نگاه 

 !  کند یا احمقانه کار  نداشت الیخ اما

 . بگم بهت دیبا رو یمهم موضوع هی.  بزنم حرف تباها  دیبا -

 ؟ نجامیا ید یفهم کجا از - 
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  بودم جبورم یداد ینم تلفنامو جواب...  ییدا زن ی حرفا نیب از - 

 .  نمبز  حرف باهات رو در رو و کنم  داتیپ یجور هی

 :  دیغر فرهان

 !   بهیغر  دختر کردن دایپ  دنبال یافتاد راه  یکرد خودیب - 

  هم که من نه ییتو اون باشه  بهیغر ارغوان یابر یکس اگه

 - !  خونشم

 .نکنم رحم بهت که یدیم دستم بهونه یدار -

  که بکشد ییجا به بحثشان و دیبگو یزیچ امیپ نکهیا از قبل 

 : گفت و  گرفت قرار انشانیم ارغوان دینبا

 یخون وندی پ چیه.  ندارم مادرت و تو با یکار گهید من امیپ -

 کردمیم فکر.  کنم فراموش رو  دیکرد  که یکار  شهی نم باعث هم

  هم بهیغر هی عنوان به یحت اما یهست یخوب آدم و یدار فرق تو

 !  یشبا می زندگ تو ستمین حاضر

  وشسرخ حال  و شد باز هم از فرهان یابروها  انیم گره 

 امیپ ی برده  مات صورت به و برده  فرو بیج در را شیدستها

 .کردیم نگاه 
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 کن باور اما.  یهست یعصبان ما از چقدر الن دونم یم ارغوان -

 ازمون دمیترس اما بگم بهت رو راستش خواستیم دلم من

 ..  یرفت  تو و شد یجورنیهم بازم البته که  یریبگ فاصله

  تو چقدر که یدونیم خوب خودتم مونه ینم یحرف  گهید پس -

  دستیفا یب  هم اومدنت نجای ا.  یبود کیشر یکار یمخف نیا

... 

 ..  یدونینم  رو یچ همه تو.  کن گوش حرفم به قهیدق هی -

 یهایباز و  چهریپر که چند هر .  بود شده  گوش  سراپا  ارغوان

  پدرش خاطر به هم باز اما نداشت تیاهم شیبرا یا ذره  فشیکث

 فرهان.  بدهد گوش داد حیترج  بود شده  اهرشخو  خام بدجور که

 : دیغر

 ؟ چاک به بزن  زود و بگو -

 چه " نکهیا به هیشب ینگاه و دی چرخ فرهان  سمت به ارغوان

 به را نگاهش داد حیترج هم فرهان انداخت او به " ؟ یکنیم

 : آمد حرف به امیپ.  ندهد ارغوان  نگاه  به یجواب  و بدوزد امیپ
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  اتفاق داشت که  یزیچ از واقعا اما داشتم خبر یچ همه از من - 

 که حال  استخوینم دلم...  بگم یچجور...  نبودم یراض فتادیم

 تو.  بدم دست از رو یشلوغ  نیا شده  شلوغ مدتها  از بعد خونه

  حس و رابطه  نیا نداشتم دوست.  یبود ییدا دختر از شتریب برام

 ...  بدم دست از رو

  برابر دو حرفها  نیا با هانفر  ی شده  سرکوب  خشم که انگار

 :  گفت و برد هجوم امیپ سمت به بایتقر.  بود شده 

  که یکرد  خودیب تو.  ده یم لمون یتحو پرت و چرت داره  هنوزم

 ! -یداشت ارغوان به  یا گهید حس

  سد را راهش ارغوان برسد امیپ ی قهی به دستش نکهیا از قبل 

 :  گفت و کرد

 !  باش آروم فرهان -

 !  ارغوان کنار برو -

 :  گفت و گذاشت فرهان آرنج یرو را  دستش ارغوان

 ... زمی عز باش آروم -
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  خشمش  آتش یرو که ماندیم یآب مثل گفتن زمی عز نیهم

 به را او که ییچشمها و افتاد دخترک به نگاهش.  باشد ختهیر

 به یقدم و کرد  رها را اش فهکل  نفس.  کردیم دعوت آرامش

 : دی غر  لحا همان در.  برداشت عقب

 !  کنمینم رحم بهت یبباف چرند گهید بار هی -

 به امیپ حال  و حس از حرف و بماند آنجا بود  سخت شی برا

 شده  متورم گردنش  رگ و آمده  جوش به خونش!  بشنود ارغوان

 :  گفت امیپ به رو و فرستاد عقب را  او ارغوان.  بود

 .  بشنوم اونارو خوامیم من!  یدار یمهم یحرفا یگفت -

  شیموها انیم یدست.  گرفت  خود به شرمنده  یحالت امیپ نگاه 

  خودش با که یحال در.  برداشت جلو به یقدم کلفه و دیکش

 : کرد  گفتن به شروع رفتیم کلنجار

  که نبود یبده  انیجر فقط یعنی...  داره  ییفکرا به مامان - 

 ... بود کرده  یمخف

 :  گفت و زد یپوزخند ارغوان

 !  بود گفته  دروغ میگب بهتره ؟ یمخف -
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 :  گفت و داد  تکان سر امیپ.  بود رفته هم در  ارغوان یابروها

 ..  شرمندم بابت نیا از یلیخ من و بود  گفته روغد آره  -

 ؟ داره  یفکر چه چهری پر.  گذشته گهید انیجر اون -

 با انگار که فرهان به توجه یب و گذاشت کنار را دیترد امیپ 

 :  آمد حرف به ردیبگ  را شجان داشت ال یخ شیچشمها

 یتوجه   قابل  پول هی دیبا.  شهیم ورشکست داره   کارخونه -

  شد متوجه شی پ وقت چند.  بشه درست یچ همه تا  میکن ق یتزر

 .. اره یب دست به کجا از تونهیم رو پول نیا

  بدهکار خودش من پدر ؟ هی چ خانوادمون و ما به ربطش نیا-

 خبره  یب ازش که می دار یپول هی ما کنهیم فکر  چهریپر اگه بوده 

 !   زده  کاهدون به که بگم دیبا

 یب ازش خودتون و دیدار یپول  هی شما که دونهیم اون اتفاقا -

 ! دیخبر

  خودشان که داشتند یپول چه.  د ی بگو چه دیبا دانستی نم ارغوان 

 که یآنقدر.  بود  کرده  اش شوکه امیپ حرف نیا ؟ بودند خبر یب

 :  دیشن گرید بار  را شی اصد.  بزند یحرف نتوانست
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  ونیمد اونو ی جور هی و بده  رو بابات یبده خواستیم مامان -

 .  اره یب دست به رو پول اون عوض در ،  هکن  خودش

 !؟ یپول چه -

 . نهیزم هی...  ست ین نقد پول -

 و داشته  بزرگ بابا یچ هر...  می ندار نیزم که ما ؟ نیزم -

 !  نداره  یزیچ من یاباب.  زده  تو مامان نام به رو نداشته

  قرار یب ارغوان.  بزند حرف کلمه کی تا آمد یم  در جانش امیپ

 . اوردیب در زیچ همه از سر ودترز تا بود

 . باباته نام به.  دیخبر یب  ازش اما دیدار -

 : گفت تمسخر پر ارغوان 

 ؟  ندونه ازش یز یچ اما باشه نامش هب تونهیم ینیزم یچجور - 

  یکارا یسر هی  یبرا مادرش به  یسرباز ره یم بابات که یزمان -

  پس ازش رو وکالت اون وقت چیه.  ده یم تام وکالت یحقوق

 افتاده  دور یجا  به بود ده یخر ینیزم هی بزرگمونم مادر.  نگرفت

 شم فکر و موندیم قلک هی مثل صرفا.  نداشت ی چندان ارزش که

 به که یا  علقه خاطر به.  ادیم کار به یروز هی که بود نیا
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 یکس به وقت چیه.  نامش به  زنهیم رو نیزم  اون داشت بابات

 بابات یمبادا  روز یبرا دی با نیزم نیا کردیم فکر  نزد یحرف

 اون به یاجیاحت بابات واقعا می باش نیب واقع می بخوا  اگه.  بمونه

 . بود نیتام کامل  بود یپدر ی خونه تو یوقت تا.  نداشت نیزم

 با امیپ.  کردیم دایپ یمعن شیراب امیپ یحرفها تمام کم کم 

  بود مشخص رفتارش تک تک از یخوب به یشرمندگ که یحالت

 :  داد ادامه

  شد انجام بزرگ بابا یمخالفتا  برخلف که بابات ازدواج از بعد -

  ودب نتونسته بزرگ مامان که بود شده  ده یچی پ یچ همه انقدر

  به که اشتد دیام انگار هم یطرف  از.  بزنه نیزم مورد در یحرف

 نه اما.  خونه برگرده  بابات و ببخشه رو اش بچه بزرگ بابا یروز

  که داد کفاف  خودش عمر نه و  ادیب کوتاه  اشتد  الیخ بزرگ بابا

  به روز و بود شده   ضیمر بابات نبود از.  نهیبب رو یزیچ نیهمچ

  که نداشت بابات  با هم یارتباط راه  چیه.  شدی م تر فیضع روز|

 به رو نیزم انیجر  عمرش یآخرا.  بزنه هشب نیزم از یحرف

 .. برسونه  بابات گوش به یجور هی تا گهیم من مامان

 :  گفت حرص  پر ارغوان 



 

2538 
 

 مهرسا .  مسلخ

!   دونهینم نیزم نیا از یچیه بابام چرا کنمینم تعجب اصل  -

 نهیک از پر زن نیا.  کنهینم زیسورپرا  رو آدم وقت چیه چهریپر

 !   واقعا ست

  که دونمیم نویا خب اما گذشته  شفکر تو یچ  دونمینم من -

  دونستن با یعنی.  نداشت یمال ارزش زمان اون اصل  نیزم نیا

 و

 ...  الن تا. کردینم یرییتغ بابات یزندگ  ندونستنش

  دی با دانستینم . خوشحال ای باشد یعصبان دیبا دانست ی نم ارغوان

 کردن یخوب همه نیا!  نه ا ی کند اعتماد شیحرفها و امیپ به

 : داد ادامه امیپ!   بود بیعج نظرش به یناگهان

  که داره  قرار ییجا درست بابات نیزم ده یفهم مامان ایتازگ -

.  شده  یصنعت شهرک به لی تبد  ییجورا هی و شده  آباد یحساب

  تونهیم  پولش یراحت به که رفته بال  ناشیزم ارزش انقدر

 !   باشه کارخونه ازین یجوابگو

  ؟ کنم باور حرفاتو  دیبا چرا -
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 نجایا امیب که  رفتم کلنجار خودم با...  ارغوان گمینم دروغ بهت-

 برام ینفع  چیه کار نیا باش مطمئن..  بدم لو خودمو مادر و

 !  نداره  و نداشته

 :  دیپرس امیپ یحرفها به توجه یب ارغوان

  ؟ بوده  دنیکش  نقشه همه نیا و من یبابا به یازین چه اصل  -

 رو گهید یک ی نیزم یچجور که ه بلد رو راهش چهریپر مطمئنا

 !  کنم باور رو حرفات که شهی نم لیدل نمیا!  بشه صاحب

 ی هیبق از شتریب بزند بود قرار که ییحرفها قسمت نیا از امیپ 

 :  گفت کردیم من نیب که یحال در.  دیکشیم خجالت شیحرفها

  رو ها نقشه نیا تمام.  کنه یکار تونستینم...  نداشت  رو سند -

 … ره یبگ رو  سند هک  دیکش

 .  فتدیب خنده  به ارغوان بود  نمانده  یزیچ 

 همه نیا.  گرده یم سند دنبال!  قراره  نیا از موضوع  پس!  آها

  تعجب چرا ؟ ره یبگ رو سند که ؟ نهیهم خاطر  به شدن مهربون

 به رو یچ همه صدا و سر یب تا  خوادیم رو سند که البته ؟ کنمیم

 نیهمچ ما زده  کاهدون هب خب یول!  برگردونه خودش نفع
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 چیه و کرده  یکار  کم نجایا بزرگ مامان حداقل.  میندار یسند

  که یدید  پس!  نکرده  یجاساز  بابام لیوسا یتو رو یسند

 !   بگو هم چهری پر به نویا!  یکرد حروم رو وقتت

 و بدم نشونه هی بهت ونمتیم ؟ نه ینکرد باور هنوز  حرفمو -

 ؟ یکنیم اعتماد بهم ؟ یچ اونوقت.  بگم  رو سند یجا

 : کرد باز لب مکث هیثان چند از بعد امیپ.  شد ساکت  ارغوان

 منم مامان رو  اش نمونه که هست  یخانوادگ کس ع قاب هی - 

 .داره 

  کدام دانستیم یخوب به که  یعکس قاب سمت به ارغوان فکر

 :  داد ادامه امیپ.  رفت است

.  ارزشه اب قاب نیا گفتیم بابات به شهیهم بزرگ مامان -

 ... گفتیم

 : داد ادامه ناباور ارغوان

 ...   دار نگهش خودت کنار شهیهم -

 :  داد  کانت سر امیپ

 ...  عکسه اون پشت سند!  قابه اون دنبال مامان -
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.  بود کرده  محافظت  قاب آن  از شهیهم  زیعز  جان مثل پدرش

 نگاه  را قاب پشت  که بود ده ینرس  هم ذهنشان به سالها نیا تمام

 ؟  بود کرده  خوش  جا قاب آن پشت مشکلشان حل دیکل.  نندک

 لحظه یبرا.  کند  چه دیبا دانستینم.  بود ناباور ؟ مدت نیا تمام

 راست امیپ یحرفها  اگر.  بود افتاده  کار از که یانگار مغزش یا

...  کردیم یکار دیبا.. . ستین یامن یجا قاب آن مطمئنا باشد

 : گفت  و فرستاد  رونیب را  نفسش

 ...  بزنم  حرف بابا با دیبا...  برم دیبا من -

 : گفت امیپ

 .  رسونمت یم من -

 و دیکش هم  در ابرو بود کرده   سکوت مدت نیا تمام  که فرهان

 :  گفت داشتیم بر را ارغوان ی  کوله و خودش کت که یحال در

 ! بچه کنار بکش -

 : گفت  و کرد باز ارغوان یبرا ار راه 

 ! م یبر -
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  در سمت به قدم است کنارش فرهان نکهیا از  لخوشحا  ارغوان

.  ندندرایم  چهریپر ی خانه  سمت به بعد یا  لحظه و برداشت

 ی خدمه یکارها یمعن تازه .  دیچیم سرش در را جملت

 دنبال آرزو و منوچهر اتاق در مدت تمام.  کردیم  درک را چهریپر

 منطق  مادرش گرید بار کی  که بود خوشحال...  گشتندیم قاب

  کار آرزو نبود با مطمئنا!  نگذاشته تنها را پدرش و داده  خرج به

  را قاب توانستیم یمشکل چی ه بدون و شدیم تر  راحت چهریپر

 : گفت و کرد متوقف را ن یماش فرهان ،  خانه مقابل.  بدزدد

 ؟ امیب یخوایم -

 : گفت و انداخت شسمت به ینگاه  می ن ارغوان

 .  هتل برگرد تو.  تونمیم خودم نه -

 .  یبرگرد تا مونمیم -

 .  خوبم من.  برو تو.  کشهیم طول...  نه -

 امیپ با را او شد ینم راحت الشیخ یرفط از.  نبود مطمئن فرهان

  نیا با.  بود آمده   دنبالشان ریمس  تمام که خصوص به بگذارد تنها
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  ارغوان به یبحران  طیشرا نیا در را خودش نداشت الیخ وجود

 : گفت و داد تکان یسر .  کند لیتحم

 !  باشه -

 یصدا.  گذاشت زنگ یرو دست  بلفاصله و  شد اده یپ ارغوان

 :  دیشن فونیآ از  را آرزو متعجب

 ... تو ایب ؟ مامان ییتو ارغوان -

.  است خورده  جا مادرش چقدر که بزند  حدس توانستیم

 که یحال در.  آمد سرش پشت هم امیپ و دش خانه وارد بلفاصله

 :  دی شن را شیصدا  دیدویم انهخ  یورود سمت به

 !  سایوا قهیدق هی ارغوان -

 با امیپ.  ستادی ا حرکت زا اش ی قلب ی خواسته خلف بر ارغوان 

  ارغوان حضور با اش یزندگ مطمئنا.  رفتیم کلنجار خودش

  نبسته دخترک یسادگ به دل اگر  دیشا.  بود گرفته یگرید رنگ

  را اش یزندگ دمآ نیتر  زیعز ،  را مادرش دست وقت چیه بود

  فرق بود ده ید که ییآدمها تمام با ارغوان اما.  کردینم برمل 
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  دانستیم خوب و بود رسانده  نجا یا به را او وتتفا  نیهم.  داشت

 ! ردیگیم نظر در یسخت هیتنب  شیبرا چهریپر

 : کرد باز لب مکث یا هی ثان از بعد بالخره 

 با گهید خواستی نم دلم.  دیبمون می زندگ تو که مهمه برام من - 

  نیا دیشا  اما گناهم یب گم ینم. برم شیپ مامانم  یها نقشه

 ...  میببخش بشه باعث و  کنه کم  اهمگن بار از یکم اعترافم

 : دیشن گری د بار را شیصدا.  چرخاند امیپ سمت به سر  ارغوان

 یرو بازم تونستمیم.  نزنم انیجر نیا از یحرف  تونستمیم - 

 نویا...  نکردم کارو نیا یول بذارم پوش سر  مامانم اشتباهات

 تو حضورت چقدر یبدون خوامیم فقط.  یکن قمیتشو که گمینم

.  بدم دستش از یجور چیه ستمین حاضر که  ارزشه با میندگز

  یمونیم میزندگ تو که باشم دواریام تونمیم ؟ یببخش  منو یتونیم

 ؟ ینیبینم مامانم مثل منو و

  بود شهیهم از تر صادق امیپ یچشمها.  کرد مکث یکم ارغوان

 .  بخورد بیفر گرید بار نداشت ال یخ ارغوان اما. 
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 بودم که یآدم تا دادن لیدل هی  بهم می زندگ یآدما  تک تک -

 . شناسمشی نم خودمم که یکس به شدم لی تبد الن.  نباشم

 یطرف از...  بخورم ضربه و بشم  سابق  ارغوان نکهیا از ترسمیم

  آدم به لی تبد بتونم تا ستی ن پام یجلو هم  یدیجد راه  چیه

 یتو که شدم تیهو یب آدم هی کنمیم احساس.  بشم یبهتر

  که مییآدما ونیمد رو نایا همه...  شدم گم در سر...  موندم برزخ

  دکی خودشون  با رو دوست نیتر  کینزد عنوان یروز هی

  ازت که ییحرفا وجود با دیبا یبگ بهم یاخویم حال .  دنیکشیم

 ؟  ببخشمت دمیشن

 را ارغوان اعتماد دانستیم خوب هم خودش.  بود نییپا امیپ سر 

 اما بود جایب بخشش یا بر انتظارش.  اند شکسته هم در

 گرید بار...  کند تحمل را ارغوان با شدن به یغر توانستینم

 :  دیشن را شیصدا

 یگاه آدما.  دمیفهم  خوب وسط نیا رو یزیچ به وجود نیا با - 

 یبرا که یجور.  شنیم طلب فرصت و خودخواه  یلیخ وقتا

  روشون از و بذارن پا ریز رو هیبق حاضرن اهدافشون به دنیرس

 آدما نیا به  هیشب حداقل که کنهیم کمک بهم نیا!   بشن رد
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 فتهیم یحال چه  به بزنم ضربه  یکس به یوقت دونمیم چون نشم

  نکنن فکر بهش کننیم یسع آدما از یلیخ روزا نیا که یزیچ... 

 تونمیم من حداقل اما.  مرده   وجودشون تو تی انسان که رانگا. 

 !   نشم اونا مثل کنم یسع

 :دکر زمزمه امیپ

 ...  هیمنف جوابت پس -

 نیا از که پامو بگم تونمیم.  امیپ ندارم یدشمن باهات من -

 با اما.  د یکرد یبد چه حقم در ره یم ادمی بذارم  رونیب خونه

 نایا از زودتر یلیخ یتتونسیم که یوقت نیبب  کن فکر  خودت

  که کن فکر نیا به...  یکرد کار یچ یبد رییتغ مارو  یزندگ وضع

  کن فکر نیا به...  می بش مادرت دست ی چهیباز ما یداد اجازه 

  باشم دور مادرم و پدر از هفته چند من یداد اجازه  سکوتت با که

 ؟ یبمون می زندگ تو بدم اجازه  بازم تونمیم نظرت به... 

  به هم ارغوان .  بزنند که ماند ینم یحرف.  بود ده شرمن امیپ

 نیهم.  اشتبرد قدم یورود در سمت به و داد یتکان  شیپاها

 دنید با و کرد  رها را نفسش گذاشت خانه یگرما   به قدم که
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  و ردک نوازش را او آرزو. برد پناه  آغوشش به بلفاصله  مادرش

 :  گفت

 ؟ ههرا به رو یچ همه ؟ یخوب ؟ مامان شده  یچ -

.  دی کش هیر  به را آرزو تن عطر و بست یا هی ثان را شیپلکها 

 با تر راحت بتواند تا کردیم ره یذخ یانرژ و آرامش که انگار

  را چهریپر و  منوچهر کرد باز که  را شیچشمها!   بجنگد چهریپر

 :  گفت و گرفت فاصله آرزو از.  دید سالن  یورود کنار هم

 .  متون  ببر خودم با و زنمب  آخرمو یحرفا که نجایا اومدم -

 :  گفت و داد تکان تاسف ی نشانه  به یسر منوچهر

  ؟ نه یکن تموم رو حرفا  نیا یخواینم -

  خوشحال تو.  نمتیبیم هفته چند از بعد خوشحالم.  بابا سلم -

 ؟ یستین

  هراسان آرزو بدهد ترشدخ  به یجواب منوچهر نکهیا از قبل

 :  دیپرس

  ؟ ارغوان شده  یزیچ -
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 ی چهره  دنید با چهری پر و شد وارد هم امیپ لحظه مانه

 :  گفت گر  خیتوب لحن با.  خورد یمحسوس تکان اش شرمنده 

 !   اتاقم ایب امیپ -

 . کرد خکوبشیم ارغوان حرف  که افتاد راه  به جلوتر خودش

 !  سایوا خانوم چهریپر -

 زمزمه نشنود یکس که یجور و برد آرزو گوش  کی نزد را سرش

 : کرد

 عکسا آلبوم نیب از نارویا بابا  خانوادگی عکس قاب شهیم - 

 ؟یاریب

 :  گفت متعجب آرزو

 ؟ الن -

 انداخت منوچهر به ینگاه هم آرزو.  داد تکان  سر  فقط وانارغ 

 یعصب و دستپاچه وضوح به که چهریپر.  رفت بال  را ها پله و

 : گفت  بود شده 
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 از سر پر توپ با بار هی روز دو هر ندارم وقت من جان دختر - 

 ارغوان! یکن بارم ادیم دهنت به یچ هر و ی اریب در ام خونه

 :  گفت و نشاند لب یرو یلبخند

 . نجایا امیم که آخره  بار نیا باش مطمئن -

 به یقدم ارغوان.  شد ده یکش امیپ سمت گرید بار چهریپر نگاه  

 : گفت و برداشت شا عمه سمت

 مثل !  یبگ بهم  دوستانت انسان اهداف از بازم که نجامیا من -

 که یدار یبزرگوار  روح چقدر که یکن خاممون یجور هی بازم

 !  یداد راه  خونت به مارو

 :کرد مداخله منوچهر

 !  باش  مودب ارغوان - 

  داشته نگه ره ی خ چهریپر صورت یرو هنوز را نگاهش ارغوان

 و دنهایدزد نگاه  نیا از.  بردیم لذت شدنش دستپاچه نیا از.  بود

 !  است خبر چه دانستیم هم خودش  انگار که یکوتس

  ؟ نه یشد دستپاچه که  یکرد کاریچ یدونیم خودتم -

 :  گفت و گرداند منوچهر سمت به را سرش بار نیا
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  کمی فقط!  کنم فیتعر براتون قشنگ ی قصه هی اومدم بار نیا

 -. دیکن صبر

  ها پله از بود کرده  خوش جا شیدستها انیم  که یقاب با رزوآ 

  رو و دیدزد آن از نگاه  قاب دنی د محض به چهریپر آمد| نییپا

 د یغر امیپ به

 ! ؟ یکرد یغلط چه امیپ -

 خونسرد شهیهم  چهریپر به تعجب با دو هر آرزو و منوچهر حال 

 صورتش تی عصبان و حرص  شدت از بار نیا که کردندیم نگاه 

 : آمد حرف به امیپ!  بود شده  سرخ پارچهکی

 .   بدونن که نهشویعیطب حق  - 

 !  احمق  -

 : بزند لبخند ارغوان شد باعث چهریپر ادیفر

 که یدونیم خودتم حتما.  یبود  خونسرد یلیخ  قبل ی دفعه -

 من ای یگیم  تو حال !  یبد ادامه گفتنت دروغ  به یتونینم گهید

  ؟ کنم فی تعر رو یچ همه
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 یخوایم که هم  رو یکس هر دست!  رونیب برو من ی خونه از -

 !  برو و ریبگ

  طاقت کم انقدر و یکن شروع رو یباز هی شهی نم!  کن صبر -

 !  هشیم یچ آخرش ینینبب که یباش

 گفت امیپ به رو چهریپر

 بهتر حالت شهیم باعث دختره   نیا با زدنات حرف کردم فکر - 

 یکن دایپ  نجات نموند جا هی و یافسردگ نیا از و بشه

  ینجوریا که بشه  رناکخط کارت نیا انقدر یروز هی دونستمینم

 ! یکن خراب رو مادرت

 : کرد زمزمه امیپ 

 !   بود اشتباه  کارمون -

 !   ببند دهنتو طفق امیپ -

.  بخورد یسخت  تکان منوچهر شد باعث چهری پر غرش یصدا

  حرف به ارغوان ؟ بود آمده  آرامش شهیهم خواهر سر ییبل  چه

 : آمد
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  کارخونت وضع ممبابا و کنم خوب رو پسرت حال بود قرار من -

 و عالم یکنیم فکر چرا فهممینم فقط!  جالبه!  کنه راه  به رو رو

 ؟  یبرس هات خواسته به تو که  آن لهیوس آدم

 :  گفت طاقت یب منوچهر

 ؟ دیزنیم حرف یچ  از مینیبب کنه باز دهن تونیکی -

  خونسردی با.  گرفت را عکس قاب و ترف آرزو سمت به ارغوان

 : گفت تمام

 ینجوریا.  بدم نشونتون یزی چ هی زدن حرف یجا به دی بذار -

 .  دیاریب در ماجرا از سر دیتونیم بهتر

 لحظه ست  در.  بود قاب به چهر یپر  افسوس پر و نینگس نگاه 

  به را  شیاهایرو  مرگ شد قاب  کردن باز مشغول ارغوان که یا

 منوچهر...  بود شده  دیناام شهی هم یبرا دشیام نهات...  دی د چشم

 :  گفت و گذاشت جلو به یقدم

 ...   شهیم خراب نکن ؟ ارغوان یدار  کاریچ قاب به -
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  شود ارغوان کار  مانع نتوانست  و آمد بند شزبان  بعد یا لحظه اما

 را شده  یمخف قاب پشت که یسند توانستند یم همه حال . 

 . نندیبب

  حاتیتوض به یبعد ق یدقا.  بود مانده  باز بتعج  از دهانشان

 نگاهشان یزخم ببر مثل چهری پر.  گذشت امیپ ترافاع و ارغوان

 منوچهر اما ! بودند گرفته او  از را مسلمش حق  که انگار کردیم

  سمت به سر شد تمام شانیحرفها که یا لحظه.  بود سردرگم

 : زد لب اراده  یب و  چرخاند چهریپر

  ؟ یپر بودم فروخته  بهت یتر زمیه چه من -

 داریب یطولن یخواب از تازه  ر انگا که بود یجور منوچهر یصدا

  ریز را آن ناباور و گرفت ارغوان دست از را سند آرزو!  است شده 

 :آمد حرف به چهریپر.  بخواند درست را اطلعاتش تا کرد رو و

  استحقاق یکرد فکر واقعا.  نزن یینما مظلوم به  خودتو گهید تو

 -؟ یدار  رو نیزم نیا

  خود حال به را برادر رخواه و دیکش کنار را خودش ارغوان 

 :  گفت ناباور منوچهر .  گذاشت
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 کرده  ییخطا کار چه مگه ؟ سرت  به زده  ؟ یگیم یدار یچ -

 باشم؟  نداشته استحقاقشو که بودم

 :  دیغر یوقت هر از تر یعصبان چهریپر 

 من. کردم خشک و تر رو مامان و بابا مدت تمام که بودم من -

  آخرشم ؟ دستت از وردنخ دل خون کم!  شدم  دستشون یعصا

 یاومد حال !  مرد و کرد دق دنتیند ی غصه  از مامانمون

 ؟ یریگیم پس من از ویچ حساب

 خورده  مشکل به خونه کار یبگ و یباش صادق باهام بود یکاف 

 - ؟ نکنم کمکت که پستم  انقدر یکرد فکر

 ؟ یبکن من به که یکرد رحم  ضشیمر قلب و مامان به مگه -

  تو خونه ید یند  و عشقت دنبال یرفت!  شدم عاشق  یگفت هی

 !  شده  ماتمکده  هیشب نبودت

  دنبال رفتم نکهیا از ؟یریبگ نتقاما ازم که یکرد عقده  نارویا -

 ؟  یناراحت داشتم دوست  که یزندگ

 یدمر با لمیم برخلف شدم مجبور خودم چون ناراحتم آره  - 

 ی جربهت خاطر به.  نداشت بهم یا علقه چیه  که کنم ازدواج
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 تمام! کردن تباه  منو یزندگ داشتن انتخابت و تو از که یبد

 غصه عمرم کل ی اندازه  به ونچ شدیم من مال دی با بابا اموال

 من مشکلت از یچ ؟ یفهمیم من یحرفا از یچ تو!  خوردم

 ؟ ها ؟ یفهمیم

  که بزند ییحرفها نکهیا از قبل  و رفت چهری پر سمت به امیپ

.  آمد یم ادیفر و داد یصدا هم  هنوز. برد شاتاق  به را او دینبا

 یصورت با منوچهر.  دیشن  را تلخش یحرفها شدیم هم هنوز

 حق  مدت تمام کش دختر.  انداخت  ارغوان به ینگاه برده  مات

.  کند جبران  را اش گذشته رفتار دیبا چطور دانستینم و داشت

 :  گفت و فرستاد رونی ب را نفسش وآرز

 ...  شهینم باورم...  جمیگ هنوز من -

.  ستادی ا مقابلش و برداشت قدم ارغوان سمت  به منوچهر

 : کرد زمزمه دخترک

 ...  که دیکن جمع لتونویوسا ه بهتر -

  آغوش در را  او شود کامل دخترک کلمات نکهی ا از قبل منوچهر

 :  گفت و دیکش
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 . بابا شرمندتم - 

 وستد وقت چیه...  نکرد بهتر را ارغوان حال مانشیپش لحن

  را بغضش داشت یسع.  باشد مانیپش و شرمنده  پدرش نداشت

 :  داد جواب حال همان در.  بزند پس

 اون.  نمیبینم رو قتیحق و شهیم کور چشمام  من مییوقتا هی -

 .  دیبرس دادم به شما روز

  دخترش.  بود کرده  تیترب درست را ارغوان.  زد لبخند آرزو 

 دخترک یشانی پ به یا بوسه هرمنوچ.  دیبالیم او به و بود باهوش

 رو ردیبگ راه  شیها  گونه یرو  بغضش نکهیا از  قبل  ارغوان. زد

 : گفت منوچهر به

 . می بر دیکن جمع لتونویوسا -

 : گفت  و انداخت آرزو به ینگاه منوچهر

 . میکن خونه سهوا یفکر به  دیبا اول ؟ بابا م ی بر کجا آخه - 

  دای پ خونه که یوقت تا فعل . می بمون میتونیم که هست  ییجا هی -

 .  میبمون اونجا میتونیم می بد سامون و سر رو اوضاع و میکن
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  آرزو.  بدهد ی جواب نداشت الیخ ارغوان کردند ی کنجکاو چه هر

.  بدهند را لشان یوسا بیترت تا  رفتند بال  ی طبقه به منوچهر و

  بوق نیاول با.  گرفت را فرهان ی شماره  حظهل همان ارغوان

 :   شد  ربرقرا تماس

  ؟ یخوب ؟ دنبالت امیب ؟ ییکجا.....  ارغوان -

 نگران یصدا.  ذاشتگ اطیح به  قدم و زد رونی ب خانه از ارغوان

 که نی هم انگار.  برد نی ب از را شیها یناراحت تمام فرهان

 لبخند به شیلبها.  دیارز یم یا یدن ی اندازه  به بود  شده   نگرانش

 : کرد زمزمه.  شد باز هم از

 .....  دارم اجیاحت کمکت به فقط.  یایب ستین یازین نه - 

  شده؟ یزیچ -

 :  گفت بلفاصله ارغوان.  نشد کم شیصدا ینگران از یا ذره 

 رو بابا و مامان دارم نکهیا فقط.  فتاده ین یاتفاق.  نباش نگران -

 .   بمونن نجایا گهید خوامینم.  رونیب ارمیم چهری پر ی خونه از

 .  یکنی م یکار خوب -

 … فقط -
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 حرف به فرهان دی بگو را اش خواسته خجالت  با نکهیا از قبل 

 : آمد

 خوب یجا ه ی تا بمونن اونجا.  من ی هخون شونیببر یتونیم -

 . کنن دایپ

 چه بگم بهش .  تو ی خونه ادیب بگم بابام به  تونمینم!  نه -

 .  سخته دادنش  حیتوض کمی ؟ می دار هم با ینسبت

  را نسبتشان داشت لیم که البته.  دیفهمیم را شیحرفها فرهان 

   .زدینم یحرف بود بهتر لحظه آن اما بفهماند دخترک  به واضح

 آماده  براشون رو اتاقا از یکی گمیم.  هتل شونیاریب یتونیم -

 . کنن

  ؟ انیب که نداره  یاشکال ؟ یمطمئن -

 :  کرد زمزمه گرید بار ارغوان.  کرد مکث  یا لحظه فرهان

 ای گهید هتل هی ببرمشون تونمیم داره  یاشکال ظرتن از اگه -

 ... نکهیا

 :  دی پر کلمش انیم فرهان

 ؟ یدار تعارف من  با انقدر چرا -
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  انشانیم سکوت گرید بار فرهان داد اجازه  و کرد سکوت  ارغوان

 :  بشکند را

 . دمیم  رو کارا بیترت الن نیهم.  نباش یزیچ نگران - 

 . یمرس -

  ؟ یدونستیم نویا.  هست  توام مال منه مال که یچ هر -

  زابرا یبرا ه یثان هر از فرهان.  شد امان یب ارغوان قلب ضربان

  خو احساس نی ا به کم کم ارغوان و کردیم استفاده  اش علقه

 و  نخواهد را او گری د بار فرهان که  بود یوقت از ترسش.  گرفتیم

  دنبو ترس نیا اگر که.  شود  یگرید شکست  ریدرگ هم باز

  بار را شیصدا...  بدهد فرهان دل به دل توانستیم تر راحت

 : دیشن گرید

 یتونیم ی دار دوست که جا ره.  نکن تعارف باهام گهید -

 یچ همه بابت از  التیخ که کنم  یکار تونمیم فقط منم شونیببر

 .  باشه راحت

 !  جلدم تو بره  طونیش که یکنیم یکار هی یدار  حرفا نیا با -
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 شیلبها اراده   یب و کرد نوازش  را گوشش فرهان ی خنده  یصدا

 ظرممنت من -:  دیشن را ش ی صدا. کرد باز هم  از لبخند به را

 . گهیم بهت یچ  طونیش نمیبب

  جور هی  و بپزم برات یافتخار شام هی گهی م بهم طونهیش- 

 ؟ هیچ نظرت.  بدم بهت دیجد یماکارون

  ؟ نهیا مجازاتش که کردم یبد کار چه -

  ؟  بود دروغ!  یکرد فیتعر دستپخت از یلک که تو -

  بگم؟ یبد  زیچ تونستمینم بود دستت دم آشپزخونه یچاقو -

  ؟ ده یترس آشپزخونه یچاقو از ایآر فرهان کنم باور -

 حق  و سلحه خلع کامل  تو مقابل در ایآر فرهان که کن باور -

  ارغوان ؟ نه ای هیمنطق دنمیترس نظرت به حال !  اره ند دفاع

 باورش هم هنوز.  گرفت دندان به لب و انداخت نییپا  را شسر

 خانه اول یزهارو فرهان همان فرهان نیا که بود  سخت شی برا

  یصدا ندیبنش ارغوان یلبها یرو یجواب نکهیا از  قبل.  باشد باغ

 :  دیشن سر پشت از را آرزو

 ... ارغوان -
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 یحنل با فرهان به رو بلفاصله و گرداند او سمت به را سرش

 : گفت یرسم

 .  خداحافظ.  نمتونیبیم.  تونیریگیپ از ممنون - 

 :  دیشن  را فرهان یصدا

 یشنهادایپ بهت طونیش هتل  یبرس تا منتظرم هنوز من -

 ! فعل !  بده  یبهتر

 یجلو موقع به.  نخندد تا کردیم مبارزه  خودش با ارغوان 

 و رفت آرزو سمت به.  کرد قطع را تماس و گرفت  را خودش

 احساس حال . کرد کمکش و گرفت  دستش از را بزرگ چمدان

  تر نیب خوش رو شیپ یروزها  به توانستیم.  داشت یبهتر

 !   باشد

****************** 

  آمده  دنشید  به آرزو نکهیا الیخ به و خورد اتاقش در به یا تقه

  پشت قد تمام که فرهان دنید  با اما. کرد باز را  در پرسش بدون

 طرف دو به ینگاه شده  گرد یچشمها با کردیم ییخودنما در
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 لتحا نیآرامتر کردیم یسع که ییصدا با و انداخت هتل یراهرو

 :  گفت باشد داشته را ممکن

 !؟ یکنیم کار یچ نجایا تو -

 :  شد انداز نیطن راهرو در فرهان  بم یصدا

  ؟  تو امیب تونمیم -

  فرهان که یجور .  دی کش اتاق داخل را او چطور دینفهم ارغوان

  یصدا شد بسته سرشان پشت که  در!  بود کرده  متعجب هم را

 :  دیرس گوشش به گرید  بار فرهان

 ! اومدم ی م زودتر مینیبب خواد یم دلت انقدر دونستمیم گها -

 :  گفت  دیرسیم نظر به نگران که یصورت  با ارغوان 

  ؟ دتی ند که یکس -

 !؟ ورتهمنظ ننیبیم منو دارن صبح از که کارکنا جز به -

 !   فرهان - 

 : کرد باز لب لذت  غرق فرهان

 ؟ جان -
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 : گفت و رفت اش یخونسرد  به یا غره  چشم ارغوان 

 !  بابامه و مامان منظورم - 

 جا ارغوان صورت یرو که  ییرها یمو تار بند فرهان نگاه 

 مو تار یرو نرم و آمد بال  ش یانگشتها.  شد  بود کرده  خوش

  بود شده  ارغوان حضور مسخ انگار که یحال همان در.  نشست

 : کرد زمزمه

 ؟  بشم یمعرف بهشون دی با که یاونجور قراره  یک - 

 !  یشد یمعرف بهشون النشم نیهم -

  که ستین یزی چ نیا!  هتل صاحب و سابق  سی رئ عنوان به -

 !  کنه میراض

  با را فرهان یانگشتها اتصال  و داشتبر عقب به  یقدم ارغوان 

 یچشمها به و آمد بال  فرهان نگاه . ردب  نیب از شی مو تار

 :  کرد منحرف را  بحث ارغوان.  ماند ره یخ دخترک

 . بزنه سر بهم ادیب مامان ممکنه -
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 یزندگ شکل کل به دختر نیا.  فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

  سرکوب اجبار  به را شیها  خواسته.  بود کرده  عوض را اش

 .   دادیم دخترک دل به دل و کردیم

 . رمیم!  باشه -

  آرامش کل  به بودند شده  هتل وارد منوچهر و  آرزو که یوقت از

 خط تمام  داشت انتظار انارغو !  بود خورده  هم  به فرهان

  نظرش از کدامشان چیه که یصورت  در شود تی رعا شی قرمزها

 :نبود مهم

  طفره  میهست که  یزیچ از یخوایم چقدر که یکرد  فکر نیا به-

 ؟ یبر

 : بدهد وابج بود ناچار ارغوان

  احساس دیشا.  بگم بهشون موندن هتل تو که الن خوامینم - 

 ... بشن معذب دونمینم...  کنن یناراحت

 : داد تکان سر فرهان

 .  کنمیم صبر بازم.  باشه -
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 کردیم اعتراف دیبا ،  دوخت فرهان  صورت به را نگاهش ارغوان

  برداشت سمتش به یقدم اراده  یب که بود مظلومانه آنقدر حالتش

 .  دیخر  جان به را کنجکاوش نگاه  و

 ؟ یناراحت ازم -

 :  گفت  و دیکش یقی عم نفس فرهان 

 !  نه -

  را نشانیب ی فاصله و برداشت سمتش به گرید یقدم  ارغوان

 تا گره .  بود یراض  شدن کینزد نیا از فرهان. کرد قبل از کمتر

 .  بود آرامش از  پر شینفسها و شده  باز شی ابروها

 .ندارم دوست خودمم.  ازشون  کنم یمخف تورو وامخینم -

  نهشا دور شدن حلقه یبرا شیانگشتها.  آمد جلو  یکم فرهان 

 و کرد کنترل را خودش اما دی رسیم نظر به تاب یب دخترک ی

 : گفت

 . ستین یمشکل - 

 لحظه که یمزاحم تار انهم و دی کش شیموها به  یدست ارغوان 

  و فرستاد  گوش پشت را دبو  فرهان یانگشتها انیم قبل یا
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  دخترک یصدا.  دیکش  خودش دنبال را  فرهان یچشمها

 :  ختیر هم   به را افکارش

 . یبش ناراحت تو  خوامینم من -

 ! شم ینم -

 : گفت و کرد کج راست سمت به  را سرش  ارغوان

  ؟ باشم مطمئن -

 نگاه .  بنشاند لب یرو یلبخند اراده  یب فرهان شد  باعث حالتش

 مثبت جواب اش یفکر یها  وسوسه به تا گرفت   دخترک از

  به یدست بعد و دوخت نگاه  دیسف سقف به یا هیثان چند.  ندهد

 گرید بار  دیجنگیم خودش با که یحال در.  دیکش شصورت 

 :  گفت و دوخت ارغوان به را نگاهش

 ! نباش  ینجوریا!  بچه نکن -

 :  گفت خبر یب جا همه از نارغوا 

  ؟ یچجور -

 فقط که یحال  در و برد دخترک  صورت سمت هب  را سرش فرهان

 :  گفت داشت فاصله هم از شانیها  ینیب سانت کی
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 !  یتنخواس نقدریهم -

 باز مهین یلبها تا نگاهش  فرهان ماند باز ناباور ارغوان دهان

 :  کرد زمزمه گرید بار و رفت دخترک

 !  یکنیم سختش  یدار!  شهیم سخت برام داره  نبود کنارت -

  دنبال را فرهان نگاه  و برداشت عقب به یقدم تپاچهدس ارغوان

 اش شده  یاسب دم یموها به یدست که یحال در.  دیکش خودش

 :  گفت دیکشیم

 ! نکردم یکار که من -

  بود دخترک حد از شیب ین یریش حاصل که ی لبخند با فرهان

 در ی ره یدستگ سمت به دستش که یحال  در  و ستادیا صاف

 : گفت رفتیم

 چیه و دنبالت امیم شام یبرا شده  جور هر فردا اما رمیم من -

 .  کنمینم قبول  هم رو یا بهونه

 : کرد باز بل بلفاصله ارغوان

 ...  فردا قراره  من فرهان - 

 .  نمتیبیم.  زدم حرفمو!  شنومینم یچیه -
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 یشرویپ یکم بزند رونیب اتاق از و کند گرد عقب نکهیا از قبل

  از قبل و کاشت دخترک ی گونه یرو جان کم یا بوسه و کرد

 یلبخند همان با بدهد نشان یالعمل عکس بتواند ارغوان نکهیا

 : کرد زمزمه بود شده  هم تر ق یعم حال  که

 !  ریبخ شب -

  تا دستش.  گذاشت   برجا مبهوت و مات را ارغوان و رفت فرهان

  قلبش.  کرد لمس را فرهان ی  بوسه یجا و آمد اش گونه یرو

  در و دیکش یقیعم نفس.  دیکوب یم نهیس به را دش خو طاقت یب

  تختش یرو  فشردیم نهیس  ی قفسه یرو را  دستش که یحال

 فکر  فردا به و دوخت سقف ی دی سف به را نگاهش.  دیشک  دراز

  دی با هم یطرف از و داشت قرار سوگل و اریخشا  با که یروز. کرد

  شدت اضطرابش.  رساندیم فرهان با قرار به  را  خودش شب

 از را آن. بود آماده  بدهد اریخشا به بود قرار که یامانت.  تگرف

  کرده  حاضرش سردار کمک با و کرده  دایپ فرهان  لیوسا نیب

 در چقدر که کند ثابت تا  رساندی م اریخشا دست به  دیبا حال .  بود

 !است مصمم راه  نیا
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  را وجودش تمام ینگران و آمده  رونیب قانهعاش ی خلسه آن از

 در یصدا گری د بار...  دیاین شی پ یمشکل بود دواریام.  بود گرفته

 :  گفت بار نیا. بپرد جا  از شد باعث اتاق

  ؟ بله -

 .  ارغوان منم -

.  برود در سمت به و بکشد یراحت  نفس شد باعث آرزو یصدا 

  بودند گذرانده   هتل در که یا هفته دو نیا تمام  مثل مادرش

 و کرد باز شی برا را در.  بود زده  ارغوان به یسر  خواب از قبل

 :  نشاند لب یرو یلبخند

 . مامان تو ایب - 

  بود ده ید را ت یسوئ آن هک یاول  روز.  گذاشت اتاق  به قدم آرزو 

 جا همه آن به  یازین آدم نفر کی.  آمد یم حد  از ادیز نظرش به

  مادرش ندهد اجازه  کردیم یسع  نارغوا مدت نیا تمام!   نداشت

 را او فرهان لی وسا دادن نشان با داشتن الیخ برود  کمدها سراغ

 ! کرد ینم موردش در یخوب فکر مطمئنا!  بترساند

   ؟ دیخواب بابا -
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 : نشست ها یراحت یرو رزوآ

 یکارا دنبال  شهر سر اون رفته صبح از.  بود  خسته. آره  - 

  نشیزم

  ؟ نشد دایپ یمشتر -

 فتگیم اونجا یها یاملک از یکی.  رفتن و اومدن ییتا چند -

  بار نیا شکر خدارو .  برنشیم هوا یرو که خوبه انقدر نیزم یجا

 . کرده  رو  بهمون شانس

 .ره یم شفرو  زود شال یا -

 :  گفت ینیچ مقدمه بدون آرزو 

 کمکمون  انقدر چرا ارغوان سیرئ نیا گفتیم امروز بابات -

 !  نتونهیب یزیچ نکنه هک کرده  شک ؟ کنهیم

  را مادرش یصدا گرید بار.  دیدزد  آرزو از را نگاهش ارغوان

 :  دیشن

 یخدمت خوش داره  یادیز سابق  سیرئ نیا اما نزدم یحرف من -

 !  کنهیم
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  چشم بدون که شهینم دایپ ا یدن نی ا تو یخوب آدم چیه یعنی -

  ؟ کنه   کمک داشت

  نداشته سود یکس یبرا یوقت  تا!  ستین که ما اطراف و دور

 -!  ندازه ینم راه  رو کارت که یباش

 . نیهم.  خوبه یکارفرما به ایآر یآقا... فر -

  یخواینم الن.  یگفتیم بهم  داراتونید از ییزایچ هی قبل  -

  ؟  یبزن بهم یحرف

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 .  زنمیم حرف موردش در بعدا -

 شکل فرهان و ارغوان نیب  یزیچ گرید بار بود  مطمئن آرزو 

 هم باز اما.  گفتینم دروغ او به اش مادرانه حس.  است گرفته

  شی حرفها دارد دوست که وقت هر خودش ارغوان تا داد فرصت

  شیپ گرید یکم .  کرد عوض را  بحث و داد تکان یسر.  بزند را

  منوچهر با مشترکش اتاق سمت به تینها در و ماند کش دختر

  تا اما کردندیم شانی زندگ یبرا یفکر  زودتر چه هر دیبا.  رفت
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  کمتر بودند دواریام.  بود بسته  دستشان رفتینم  فروش اننشیزم

 . برود فروش  نیزم گرید  ی هفته کی از

 به.  انداخت تخت یرو را خودش  و شد تنها گرید بار ارغوان

  روز آن از بعد.  بود کرده  حقش در که یلطف و کردیم فکر فرهان

  شانی زندگ یساعتها   تک تک ی اندازه  به بود کرده  یسع ییکذا

...  بود شده  هم موفق .  بسازد ارغوان یبرا خوب ی ره خاط

 ی نشانه بود برگشته دخترک  صورت به لبخند که نیهم

 را ارغوان اعتماد ذره  ذره  گذشتیم که یروز هر.  بود تشیفقمو

.  داشت یبهتر  احساس روزها نیا دخترک. آورد  یم دست به

.  ندیبیم را فرهان کند نگاه  سر پشت  به که بار هر دانستیم ال ح

 ماتینامل  از را دخترک که یا هیسا مثل و گاه   تکه همانقدر

 عاشق  که دیبگو ستتوانیم.  زدیم تند قلبش.  دهدیم نجات

 که.  مهربان و  بود صبور که یکس .  است شده  روزها   نیا فرهان

 تمام از فارغ  که.  شدینم دخترک  حال شامل  شیدعوا  و اخم

 دیفهمیم تازه  ارغوان.  زدیم لبخند ارغوان به یزندگ  یها یسخت

 یعصب و بداخلق فرهان آن عاشق   توانستی نم وقت چیه که

 رابطه چیه توانستینم کردینم ریی تغ گرا دیشا.  شود  اول یروزها
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 به.  بود شده  یگرید جور  فرهان اما.  بدهد ادامه او با را یا

.  کردیم حفظ را نشانیب  میحر و گذاشتیم احترام ارغوان

  را روزها  نیا فرهان اندازه   چه تا که کند فی توص توانستینم

 . دارد دوست

 و نوشت نفرها یبرا یغامیپ و برداشت را لش یموبا اراده  یب

  هنوز.  بست پلک  کند فکر آن  به بتواند نکهیا از قبل. کرد ارسال

 تمام مرد نی ا.  ندک احساس را  قلبش تند ضربان توانستیم هم

 …  بود شده  اش یزندگ

  برود خانه به تا کردیم جمع را لشیوسا که  یحال در فرهان 

 و برداشت زیم یرو از را آن .  دیشن را لشی موبا زنگ یصدا

 :   خواند را ارغوان غامیپ

  ؟ هست خودت به حواست. یشد گهید فرهان هی روزا نیا -

 . داشت دوست شهیم که هی فرهان  همون نیا

.  ترف بال  فروخورده  یلبخند ی نشانه به فرهان لب ی گوشه 

 یب که یجانیه  با و نشست اش یصندل یرو گر ید بار اراده  یب

 : نوشت نبود ها بچه پسر به شباهت
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  ؟ یدار دوستم که یکنیم ترافاع یدار -

  شیبرا هم  انتظار نیا.  ماند جواب منتظر و شد ارسال غامیپ

  بخواند را ارغوان  جواب نکهیا از بلق اما.  بود یداشتن دوست

 :  داد جواب بلفاصله.  خورد زنگ  لشیموبا

 !  عطا بگو -

 گهید ساعت دو یکی تا دیتونیم.  کردم داشیپ.  آقا سلم -

  ؟ دی سونبر خودتونو

  ؟ امشبه -

 .  بله -

  گفت دیدویم در سمت به که یحال  در و برداشت را کتش فرهان

 : 

 ؟ یدیفهم برندار روش از نگاهتم.  امیم دارم -

 .  آقا چشم - 

 جا صفحه یرو که یغامیپ  به توجه یب و ردک  قطع را تماس 

 به را آن بلفاصله و رفت نیماش سمت به بود کرده  خوش

 . دآور  در حرکت
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  و گذاشت  سر پشت باور قابل  ریغ یسرعت با را یطولن ریمس

  دنیرس محض به.  رساند عطا  با قرارش محل به را خودش

 :  گرفت را اش شماره 

  ؟ آقا بله -

  ؟ ینکرد  که گمش -

 هیکس منتظر  کنم فکر.  نشده   رد یبازرس تیگ از  هنوز.  آقا نه -

 . 

 .  تو امیم دارم -

 فرودگاه  سالن یورود سمت به لفاصلهب و کرد قطع را تماس

 :  گفت و کرد دای پ را عطا قهیدق چند از کمتر. دیدو

 ؟ کجاست -

 به که یحال در فرهان. کرد تر  دور یکم یصندل به اشاره  عطا

 : آمد حرف به رفتیم سمت همان

 !   ایب دنبالم -

 یصندل کی نزد.  افتاد راه  به دنبالش کن گوش حرف هم عطا

  و بسته را شیچشمها ،  انداخت نگار به ینگاه فرهان دندیرس
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 تکان مدام پلکش.  بود داده  هیتک یصندل یپشت  به را سرش

 .  داشت اش یداریب از اننش و خوردیم

  ؟ یریم ییجا -

 را ناباورش نگاه .  کند باز پلک  بلفاصله شد اعثب فرهان یصدا

 یب یپاها به  تینها در و چرخاند عطا و او نی ب هیثان چند یبرا

 . ستادیا و داد  یتکان قرارش

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو!  فرهان - 

  شده  دستپاچه دنشی د از دیرسینم نظر به اما بود ناباور شیصدا

  فرهان الشیخ به.  دیرسیم نظر به خوشحال شتری ب دیشا.  باشد

  ؟ بود آمده   علقه  ابراز یبرا

  ؟ یبر ییجا قراره !  یکنیم کاریچ  نجایا بگو تو -

 که یحال  در. ردیبگ را زدنش لبخند یجلو نداشت الیخ رنگا

 :  داد جواب  زدیم ادیفر را یخوشحال  صورتش

 یدونینم.  نمت یبب نجایا کردمینم فکر اصل .  شدم شوکه من -

 .  دمتید رفتن از قبل که شدم  الخوشح چقدر

 :  گفت و زد  یپوزخند فرهان
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  ؟ یبر ییجا ستی ن قرار -

 :  دیغر  گرفتینم گارن از نگاه  که یحال در

 !   اریب رو نگار چمدون!  عطا -

 :  شد محو  صورتش یرو  از نگار لبخند

   م؟یریم کجا -

 !   ستین سفر وقت الن!  ات خونه یردگیبرم -

 . دارم پرواز گهید ساعت دو من.  ادیم اره د مامان. سایوا -

 !  فرهان -

  رهانف.  خواند یم نام به را  او که بود نهیتهم یعصبان یصدا

 و ده یرس کشانینزد نهیتهم.   چرخاند سر و گرفت نگار از نگاه 

 یحال در شسر  پشت ساینک.  بود خورده  گره  هم  در شی ابروها

  سمتشان به بود ه برد فرو بیج  داخل را شیدستها یالیخیب با که

 پشت را او و  گرفت را نگار دست و دی رس زودتر نهیتهم. آمد یم

 ؟ داشت یالیخ چه.  دادیم پناه  او به که انگار. کرد یمخف سرش

  افکارش یبرا! ؟ کندیم سوقصد نگار جان به فرهان کردیم فکر

 .  کرد قلب نهی س یرو را شیدستها و زد  پوزخند
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  ؟ یکنیم کار یچ نجایا تو -

 : داد جواب بماند خونسرد کردیم یسع که یحال در رهانف

  مکن یکار هی یخوایم.  زدم واضح بهت  حرفمو کنمیم فکر - 

  ؟ می بش مونیپش جفتمون که

 .. کنه عوض هوا و آب فرستمشیم دارم...  بده  حالش نگار -

  ماسک داشت یسع اما بود  شده  دستپاچه وضوح به نهیتهم

 ساینک.  دارد نگه  صورتش یرو را یشگیهم قدرت پر و خونسرد

 : آمد حرف به  بار نیا بود ستاده ی ا کنارشان که

  ؟ یینجایا بدرقه واسه توام -

 :  گفت زیآم دیتهد . نگرفت نهیتهم از نگاه  فرهان

 !   بکشه طول  کردنمون بدرقه کار  صبح تا قراره   کنم فکر!  آره  -

 : زد لب  نهیتهم به رو بعد

  فرودگاه !  میکن  بدرقه کجا رو نگار که کنهیم مشخص نهیتهم -

 …  ای خونه ، 
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.  رفت بال   شخندین ی نشانه به لبش ی گوشه و کرد مکث 

 ده یفهم یخوب به نهیتهم هم  دیبگو را آخر ی نه یگز نکهآ بدون

  ستیگارودیس  و سیپل پاسگاه   آخر ی نهیگز از فرهان   منظور بود

 ! 

 !  میزنیم حرف هم با  بعدا تو منو -

 اما!  باشد کننده  متقاعد کردیم یسع که بود نهیتهم یصدا 

 !   نداشت آمدن کوتاه  الیخ فرهان

 ! ؟ میزنینم.  میزنیم حرف میدار النم -

 در.  دیچرخیم فرهان و نهیتهم نیب نگاهشان ساینک و نگار

 حرف به ستین یعاد نشانی ب جو بود ده یفهم که ساینک تینها

 :آمد

   م؟یخبر یب ازش ما که افتاده  یاتفاق - 

 :  داد جواب عیسر نهیتهم

 !  نشده  یزیچ!  نه -

 :  گفت  فرهان

 !  ادین نظر به یخاص زی چ دونمیم دیبع -
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 :  دی رس گوششان به نگار یاصد

 بهتر حالت گهیم. داره  اصرار مامان. سفر برم  خوادینم دلم منم

 -.  شهیم

 :   دغری نهیتهم

 !  نگار ببند دهنتو-

 :  گفت لب به لبخند فرهان

 !  ساینک و  خودت بعدشم ؟ نفس  ؟ هیک یبعد ،  بره  که نگار -

 : آمد حرف به کرده  گره  یابروها با  و آمد جلو ساینک

  ؟ یزنیم طعنه یچ به یدار ؟ یچ ی عنی حرفا نیا -

  رگید بار. ندازدیب ینگاه مین ساینک به نداشت الیخ یحت فرهان

 :  گفت نهیتهم به رو

 ها حال  حال !  زوده  یلیخ یشبک فرار ی نقشه نکهیا ی واسه -

 !   میدار کار هم با
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  دخور یتکان عطا  که یآنقدر.   آمد جلوتر و کرد  سپر نهیس ساینک

  بال  را دستش فرهان اما کند  جدا فرهان از را او داشت الیخ و

 :  غرید ساینک.  کند  صبر که آورد

  میکن فرار و م یبترس یزیچ از که  میهست ییآدما ما یکرد فکر -

 ؟ یساکت و یدی نم جوابشو چرا مانما ؟

  داشت نگه سرش پشت هم را او و دی کش را ساینک دست نهیتهم

 : 

 ! سا ینک کن بس -

 نگاه  نداشت شهیهم به یشباهت که مادرش به متعجب ساینک 

 : گفت و انداخت

 ؟ یبزن یحرف  یخوایمن آورده  نییپا مارو ترسو هی حد در - 

 : ختدو نهیتهم  به چشم گرید  بار فرهان 

  کنه انکار دیبا چرا.  کنه فرار خوادیم که دونهیم خوب خودشم -

 ت ؟

 : کرد باز لب نهیهم

 .  میرسیم توافق  به هم با -
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 یکنیم رو یکار  بار نیا که بگم بهت ینجوری ا بذار! ؟ توافق  -

 !   گمیم بهت من که

 :  کرد زمزمه.   شد مات فرهان صورت به رنگا نگران یچشمها

 ! گون...  فرهان -

.  است خطرناک چقدر نه یتهم دانستیم خوب  هم خودش

 فرهان اما.  شودیم چه کردنش دیتهد عاقبت و آخر دانستیم

  ترسناک نگاه  به را شیچشمها.  بکشد عقب نداشت الیخ

 که یفیضع ی نهیتهم نیا دنید از انگار.  بود  دوخته نهیتهم

 :  آمد رفح به  گرید بار ساینک.  بردیم لذت بود ستاده یا مقابلش

 مگه نگار ی بدرقه واسه ما مامان ؟ شده  یچ ؟ یتوافق چه -

   ؟ میستین نجایا

 که ییصدا  با بار نیا ساینک  شد ثباع فرهان  و نهیتهم سکوت

 :  بدهد ادامه بود شده  بلند یکم

  ؟ خبره  چه نجایا گمیم ؟ دی شد کر -

 :   دیغر  بلند یصدا  با بار نیا فرهان

 ! شد  منصرف سفر از.  ریبگ رو نگار چمدون!  عطا -
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 :  گفت  گرید بار ساینک 

  ؟ یدار کاریچ نگار رفتن سفر به -

 : گفت و دیخچر ساینک سمت به نهیتهم

 !   ساینک کن تمومش -

 ما قراره  که نتونهیب یچ ؟ میبفهم یزیچ ما ستی ن قرار -

 ؟  میریبگ یللمون

 :  گفت حال همان در فرهان  و برداشت را نگار یچمدانها طاع

  بکنه کاراشو فرستمیم رو یکی.  مونهیم خودش ی خونه نگار -

 !  نباشه تنها که بشه راحت المونیخ و

 ی جمله.  دادیم فشار هم یرو حرص از را شی انهادند نهیتهم

 بار خواستینم مطمئنا.  رساندیم را منظور یخوب به فرهان آخر

.  بزند سرشان به فرار الیخ تا  بگذارد تنها نهیتهم با را نگار گرید

  یبندها نیآخر  که یوقت تا نه.  کردندیم فرار د ینبا فعل  حداقل

 و نهیتهم! بود نکرده  باز شیاپاه  دور از را نهیتهم یها یگندکار

 . بودند فرهان ی برنده   برگ شی ها بچه

 .  برمیم نگارو من - 
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 : کرد مخالفت فرهان اما . بود نهیتهم یصدا

 از من سهم دن یخر به تو!  من اب کاراش به یدگ یرس و نگار - 

 فتهیب ساینک  گردن  بعد به نیا  از دیبا که ییکارا و کن فکر هتل

 !من نه... 

 زیچ همه.  دی رسیم نظر به زده  وحشت هم ساینک یچشمها حال 

  بار فرهان!  کند انکار را ترسش نتواند که بود مشکوک آنقدر

 :  گفت گرید

 رانی ا از پاشو یکس  که شمب خبردار  ادینم خوشم بعد به نیا از -

 !  نهیتهم بشم یعصبان  نکن یکار.  گذاشته رونیب

  نداشت هم یرو  شی هادندان فشردن جز به یکار هم باز نهیتهم

 بخورد نیزم  اش ینگران و اضطراب تمام خاطر به نکهیا از قبل! 

 :  گفت  فرهان

 .  ایب دنبالم نگار ! عطا میبر -

.   زدند رونیب فرودگاه  سالن از هم  ی شانه به شانه فرهان و نگار

 یرو اما نهیتهم. آمد یم  سرشان پشت چمدانها با هم عطا

 و رفت وا بود داده  جا خود در را گارن قبل یقی دقا تا که یصندل
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  شتریب! کردیم آوار  نهیتهم سر بر را  انشیپا یب سوالت هم ساینک

  خوب هم خود که بود یتیمسئول همان از  ترسش همه از

  به گرید بار را  زیچ همه کاش.  دی آ ینم بر پسش از دانستیم

 ! دیکشیم خط را او دور و سپردیم فرهان

  نگیپارک به.  زد رونیب سالن  از یتر آسوده  الیخ با اما فرهان

 :  شکست را نشانی ب سکوت نگار تی نها در و دندیرس

 ...  فرهان - 

 عقب نگار که رفتیم راه   تند آنقدر.  نداد او به یوابج  فرهان

  فرهان به را خودش تا دیدو و  داد شی پاها به یتکان.  بود انده م

 : گفت و دیرس تینها در.  برساند

 .سایوا...  فرهان -

 چرا.  ماند ره یخ  نگار دواریام صورت به نگاهش.  ستادی ا فرهان

 داشت یخوشحال قبر که یانگار ؟ دیدرخشیم انقدر  چشمها نیا

  آرنج یرو را  دستش نگار.  برد هم در را فرهان یابروها نیهم. 

 : گفت  و گذاشت  فرهان

  ؟ بود یچ  یبرا کارا نیا -
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  ؟ کارا کدوم -

 ف...  یخواینم که بگو ؟ نه برم من یخواینم توام -

 نکهیا از.  دیترسیم نیهم از.  دی کش سرش پشت به یدست رهان

  را شیصدا گری د  بار!  کند ریتعب یگرید زیچ هب را  کارها نیا نگار

 :  دیشن

  دور ازت  که برم ییجا خوادینم دلم.  برم خواستمینم منم -

 بهم اممد فقط.  اوردین سفر نیا واسه یلیدل چیه مامان.  باشم

 دلم فقط من یول.  کنم استراحت دیبا ،  برم دیبا که گفت

  فاصله ازت ادخوینم دلم...  یباش تو که |باشم ییجا خوادیم

 ... کنمینم  باور که نه نگو ؟  یدار رو حس نیهم توام.  رمیبگ

 !  کن بس نگار -

  دو حس نیا ؟ یریم طفره  چرا ؟ یکن قبول  یخواینم چرا

 چرا.....  بهم بگو ؟ نه یشد  کلفه من رفتن از توام!  طرفست

 نیبب...  نی بب ؟ یدینم نجاتم برزخ نیا از چرا ؟ یزنینم حرف

  دوستم توام که بگو فقط.  رمیگیم طلق...  ستین هرمسپ گهید

 !  یردا



 

2587 
 

 مهرسا .  مسلخ

 !   ایب خودت به!  نگار -

  تر کلفه را فرهان و گرفت راه  اش گونه یرو  اشک قطرات

 داده  صحبت یبرا  ییفضا آنها به و ه ستادی ا دورتر یکم عطا. کرد

.  شود خلص نگار دست از زودتر دادیم حیترج اما فرهان.  بود

.  دارد را برنده  برگ حکم شی برا فقط روزها نی ا هک دانستینم

 !   شتریب یزیچ نه

  فراموشت تا رفتمیم داشتم که من ؟ دنبالم یاومد  چرا پس -

  ؟ یکنیم وونمید چرا ؟ یایم راهم سر چرا!  کنم

 یک تا!  ده یبع ایباز وونهید  نی ا تو سال و سن به زن هی از -

  بایز به!  یا بچه به رماد الن تو ؟ نگار یباش ینجور یا یخوایم

 !   کن فکر

!   تیزندگ به ،   شوهرت به ،  کن  فکر بایز به دیگی م بهم همش -

 من!  خوامینم رو یچیه.  خوامشونینم من تحمیلیه  همشون

 شب وقت نیا وگرنه یخوایم منو توام . خوامیم تورو فقط

  جفتمونو و بزن حرف!  فرهان کن  اعتراف!  یاومد ینم فرودگاه 

  ! بده  نجات
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 !   نگار بسه -

  تو یکس!  یندازینم نگاه  من به هنوزم تو و مرد رامش -

 حرف ؟ ها  ؟ دونمینم من که یدار دوست رو یکس ؟ تهیزندگ

 !  بزن

 به اش یوانگ ید و نونج که نگار یجلو نداشت الیخ فرهان

 اشاره  بلفاصله.  بزند ارغوان از یحرف بود شده  مشخص یخوب

.   کند تحمل را نگار توانستینم  نیا از شتریب.  کرد عطا به یا

 :  آمد جلو عطا

 ؟  آقا لهب -

 :  گفت و کرد انیگر نگار به ی ا اشاره  فرهان 

  مورد کن دایپ هم رو یکی.  خودش ی خونه ببر رو نگار -

 ! یدونیم بهتر  خودت!  باشه زن.  بمونه ششی پ باشه تماداع

 .  آقا  چشم –

 یچ هر!  اون ای باش ششیپ  خودت ای.  بمونه تنها خوامینم -

 .   بگو بهم شد

 !  چشم -
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.  برداشت نشیماش سمت قدم نگار به پشت و تگف را نیا

 :  دیشن را نگار  ادیفر یصدا

 .  توام با فرهان!  زنمیم حرف  باهات دارم!  یبر  یندار حق  -

  به توجه ی ب سرعت با و شد  نیماش سوار توجه یب اما فرهان

 نیزم یرو  نگار که دیدیم  نهیآ از. زد رونیب  نگیپارک از نگار

  خودش با و دیکش هم در را شی ابروها.  زدیر یم اشک و افتاده 

 : کرد زمزمه

 !   اریب طاقت.  نمونده  گهید یزیچ -

  هر دیبا.  گرفت شی پ در را خانه ری مس و فرستاد  رونیب را  نفسش

 وقت آن.  دیکشیم رونیب  لجنزار نیا از را خودش  زودتر چه

 نکهیا فکر با لحظه هر و باشد ارغوان واظبم  بهتر توانستیم

!   فتدین دلش به ترس کند استفاده  ضعفش نقطه زا یکس مبادا

 د ینبا

 به فکر با.  کند استفاده  ضعفش نقطه نیا از ی کس دادیم اجازه 

 غامیپ و  برداشت را لشیموبا .  افتاد شانیغامهایپ ادی ارغوان

 :   خواند و کرد باز را ارغوان ی نخوانده 
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 !  دارم دوستت که کنمیم اعتراف!   یبرد وت -

 نگه یا گوشه را نیماش طاقت یب.  خواند بارها و هابار را غامیپ

  توانستیم ارغوان فقط.  زد زل لشیموبا ی صفحه به و داشت

  را اوضاعش و حال ،  اش ده یچیپ یزندگ و یلفظ جنگ نیا انیم

  را دخترک گرفتن  آغوش در قلبش که یآنقدر .  کند بهتر

!  برد ب ادی از را  نگاهش خطرناک برق و نهیتهم کل به و خواهدب

  با ارغوان ی برا و آمد در حرکت به لیموبا ی رو شیانگشتها

 :  نوشت نکرده  تجربه وقت چیه که یحس

 رو داشتنت من!  ییتو  هم برد  نیا ی زه یجا ، بردم من آره  -

 ! بردم

***************** 

  روشن دلش گفتیم.  رمن کار نیا سر گفتیم بهم مدام آرزو -

  واسم کار اون و فرهان ی هخون. کردم یپافشار من یول.  ستین

 !  بود  ایرو مثل

  خاطر به که شی دستها لرزش و دیچیپیم هم در را شیدستها

  از را مهربانش نگاه  شبنم.  شدیم شتریب لحظه هر  بود اضطرابش



 

2591 
 

 مهرسا .  مسلخ

. دهد نظم را  افکارش دخترک تا کرد مکث یکم. نگرفت ارغوان

 : کرد زمزمه آرام ییصدا با تینها در

 ؟ یمونیپش ؟ هیچ یگرفت که یمیتصم به نسبت حست الن -

 ،  شی دنهایکش هم در ابرو تمام به ،  کرد فکر فرهان  به ارغوان 

 یب یجنجالها و بحث به ،   شی ها یدخواهخو و گفتن زور به

 .  انشانیپا

  خود از فرهان آن.  نداشت دوست را روزها آن ؟ بود مانیپش

 اما.  تنداش دوست  را بودند گذرانده  سر از که ییزهایچ و یراض

 آمد یم فرهان اسم یوقت.  بود کرده  فرق شیبرا اوضاع حال 

 و نگاه  برق ،  شی ها یمهربان ،  آورد یم ادی به  را شیتهایحما

  احساس ،  بود شده  دیجد فرهان  عاشق !  را  نابش یلبخندها

 حال . کند  سر او دونب تواندینم که  دارد دوستش آنقدر کردیم

 .  گرفتیم یجد را  احساس نیا یزمان  هر از شتریب

  دیفهم یخوب  به شبنم و نشست شیلبها یرو اراده  یب یلبخند

 فکر چه به دانست ینم.  است  رفته نیب از شیانگشتها لرزش که

  آرامش او به حد نیا تا.  نبود فرهان به ربط یب مطمئنا اما کندیم
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 در و داد مبل یپشت به آرامش با را شا هیتک ارغوان ؟ دادیم

 :  کرد زمزمه دوختیم شبنم به را نگاهش  که یحال

 اگه...  افتاد ینم  اتفاق زایچ نیا اگه...  مونیپش گفت شهینم -

 تونمینم.  دمیدی نم رو فرهان وقت چیه ،  رفتمینم کار نیا سر من

 ..  کنم تصور اون بدون مویزندگ

 چند از بعد.  شود غرق خاطراتش رد یکم ارغوان داد اجازه  شبنم

  : دیپرس مکث یا قهیدق

 ؟  ینداشت یجد مشکل گهید عطا دنی د از بعد -

 یرو از لبخند.  شد  پرتاب رونی ب به خوبشان خاطرات از ارغوان 

 :  داد جواب  و رفت شیالبها

 گهید محافظ هی مدت هی.  دنبالم فرستهینم رو عطا گهید -

 یکی کردمیم حس.  داشتم اضطراب همش اما برام گذاشت

 بهش .  دنبالمه

 .  ترسوننیم منو آدماش گفتم

  ؟ گفت یچ اون - 
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  رو اضطرابم یوقت اما.  امیب و برم ییجا تنها که کردینم  قبول -

 .  اومد کوتاه  دید

 .  ؟ ی کردینم یشتریب تیامن احساس محافظ  وجود با -

 حس اصل  دنبالته و نهیبیم تورو داره  یکی همش نکهیا...  نه -

 . ادینم بال  نفسم کردمیم احساس.  نداره  یخوب

 :  گفت و نشاند شیلبها یرو یلبخند شبنم 

 و دیق یب ؟ بکنه  کار همه حاضره  ادیم که تو اسم  یدونستیم -

 ؟  شرط

  نقطه فرهان  قول به.  دانستیم.  شد باز لبخند  به ارغوان یلبها

  فدا جان تا د ی ایب ارغوان از یاسم بود یکاف...   بود شده  ضعفش

 ... کند

****************** 

 و مصمم  شیقدمها ،  داشت نگه شانه رو محکم ار  اش کوله

  در به و دیکش  یقیعم نفس ،  بود خورده  گره  هم  در شی ابروها

  را دستش و  دیکش شیها یچتر به یدست.  ت دوخ چشم خانه

  زودتر دادیم حیترج.  گذاشت زنگ یرو مکث یا لحظه بدون
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  فرهان با شامش قرار به را خودش و برسد سرانجام به دارید نیا

  به در بعد هیثان چند.  شود آرام  بتواند یکم  دیشا تا.  اندبرس

 اختاند سوگل ی خانه یآشنا ی راهرو به ینگاه.  شد  باز شیرو

 . شد وارد دیترد یا لحظه بدون و

  و شک آن از یخبر نگاهش در.  بود آمده  استقبالش به سوگل

 کردیم باور گذشت یم چه هر که  انگار.  نبود قبل ی دفعه دی ترد

  به که گرفته  دل به نهیک  آنقدر فرهان به نسبت  غوانار که

 :  گفت و داد تکان سر!  باشد تشنه خونش

 .  یاومد  موقع به -

 !   دونمیم -

  یزندگ از یجزئ  یشناس وقت.  شد بسته سرشان  پشت خانه در

  جهینت نیا به  شتریب گذشتیم چه هر.  بود شده  شی روزها نیا

  قدر حال !  است گرفته صلهفا چقدر  گذشته ارغوان از که دیرسیم

 !   دانستیم هم  را اش یزندگ یها  هیثان تک تک

 ؟ کجاست اریخشا -

 !  ادینم -
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 :  چرخاند سوگل سمت به سر  ارغوان

 ؟ اومدم نجایا تا راه  همه نیا چرا من پس ؟ ادینم یچ یعنی -

  حرف ازش که رو یزیچ یتونیم.  گفته ل قب رو  ایگفتن اریخشا - 

 !  رسونم یم دستش به من.  یبد لی وتح من به رو یزد

 !   ندارم اعتماد بهت که نجاستیا موضوع -

 ؟ یکن کار  اهامونب یخوایم  یچجور یاعتماد یب انقدر اگه -

 ؟ یستین ما از که بگم ارمیخشا به و کنم  شک بهت ه  دیبا

 و کرد مکث یکم.  انستدی نم درست را شتریب بحث ارغوان

 :  گفت

.   کنم اعتماد بهت بسته چشم نمیبینم یلیدل اما هیکی هدفمون -

 اگه.  رمیگینم  دستور یکس از و مستقلم آدم هی  من گفتم اولم از

 النم

 ..  نجامیا

 :  دی پر حرفش نیب سوگل
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  میبود  دوست  سال چند تو منو ؟ میکن تموم رو ی باز نیا شهیم -

  رفتار ینجوریا  هم  با میبخوا یروان  قاتل هی اطرخ به احمقانست. 

 !  میکن

 فرهان به که یصفت نیا از.  د ی کش هم در ابرو  اراده  یب ارغوان 

 نشان یندت العمل عکس توانستینم اما.  بود شده  یعصبان داده 

  داشت شک چون  نکند مشت را  شی انگشتها کردیم تلش.  دهد

  گل  سو صورت یرو را مشتش و کند کنترل  را خودش بتواند

 ! اوردین فرود

 یچ همه به خودت !  یکن استفاده  من از که بود احمقانه نظرم به

 - ؟  یا رفته دست از تیمیصم دنبال الن.  یزد گند

 ؟ کنهیم تیراض نیا.  مونمیپش -

 !  کنمیم فکر بهش - 

  رونیب اش کوله از یفلش اش  کلفه نفس و سوگل به توجه یب

  دنید با سوگل.  کردیم ییخودنما آن یرو ایآر  هتل آرم.  دیکش

 : آمد حرف به فلش

  ؟  هیچ فلش نیا -
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 کرده  کار فلش نیا یرو یحساب.  گذاشت کنار را دی ترد  ارغوان

 اما!  داشت خود یجا که کمک یبرا سردار کردن یراض.  بود

  به جا کی اش ساله چند و ن یچند دوست یتهایقابل تینها در

  انشیپا یب سوالت  یسخت به که اندبم البته.  بود  خورده  دردش

 ! ود ب گذاشته جواب یب را

  به خودم  اثبات راه  فلش ن یا ،  کنم ثابت خودمو دیخواست - 

 ! شماهاست 

 ؟  هیچ توش - 

  بره یم خودش  با جا همه رهانف  که مهمه انقدر هست  یچ هر - 

! 

 .  انداخت ارغوان به یمشکوک نگاه  سوگل 

 - ؟ینکرد بازش خودت -

 .  نشد رمیدستگ یزیچ اما.  کردم بازش که البته 

 :  رفت هم در سوگل یابروها

 ؟ یچ یعنی -
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  لهیفا  نیا تو نقشه ییتا چند و آدرس .  شده  نوشته یرمز یلیخ-

  و باشه فلش هی یتو دیبا اچر ستین معلوم که اسم یسر هی با

 !  باشه مهم هم انقدر

  ؟ کجاست یبرا آدرس و نقشه خب - 

.  نداره  وجود یزیچ نیهمچ ران ی ا تو که نهیهم موضوع خب -

 .  نکردم  دایپ یزیچ اما رفتم دنبالشم

  ارغوان کرد،  باز را فلش و رفت تاپ لپ سمت  به سوگل

 کنارش و تبرداش  سمتش به یقدم وجود نیا با  داشت اضطراب

 اول لیفا به اشاره  بود مقابلشان که یلیفا سه انیم از.  ستادیا

 : گفت و کرد

 .  کن باز نویا - 

  عکس ییتا چند شامل.  کرد باز را لی فا کن گوش  حرف سوگل

 یلوگو  تکشان تک یپا  که بود نوشته دست یسر کی از

  :خواند و کرد باز را آنها از یکی ،  بود خورده  ایآر  هتل مخصوص

  R کی اش مهین و نصفه آدرس کنار سمندر شهرک ، اصفهان -

 .  بود شده  نوشته قرمز رنگ به بزرگ
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 : گفت وار زمزمه.  کرد مکث  دنشی د با سوگل

 ؟ کجاست سمندر  شهرک -

  خارج لیفا آن  از و کرد کج خودش سمت به را تاپ لپ ارغوان 

.   وردخیم چشم به نقشه ییتا چند.  کرد باز را  گرید لی فا و شد

 :  گفت و کرد باز را آنها از یکی

  شهرک اسم به یزیچ اما.  اصفهانه مال.  نیبب  رو نقشه نیا -

 . مزه ر اسم نکهیا ای دی کن گم رد جور هی ای.  نداره  وجود درسمن

 ..  آدرس کنار R اون -

 ؟ رامش  اسم اول -

 و کرد مکث یا هیثان چند.  دوخت ارغوان به را  نگاهش سوگل 

 : گفت

 ؟ باشه داشته تونهیم رامش به یربط چه -

  ؟ ده یم لو رو رامش قاتل یجا دیشا -

 مشخصه هم قاتلش  ضمن در.  ه مرد تهران رامش ؟ اصفهان -

 !   فرهانه که
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 .  شده  نوشته قرمز رنگ با که داره  یطرب هی حتما -

  اول عکس مثل  کدامشان هر.  کرد باز را یبعد یلهایفا  سوگل

 یم ربط یب نظر به که یکلمات و مهین صفهن یآدرسها از بود پر

 .آمد

  نیا سوگل.  بود شده  نوشته ن یلت حرف کی کدامشان  هر کنار

 از کدام  هر نکهیا از غیدر اما.  کرد رو و ری ز را ها نقشه بار

 و حدس مدت تمام ارغوان!  کند دایپ نقشه یرو بتواند را آدرسها

 بایتقر ختلفم یلهایفا کردن باز با و گفتیم را شیگمانها

 و خواندیم هم سر پشت را یاسام.  بود کرده  جیگ  را سوگل

  دایپ فرهان به را یساما نیا ربط تا کردیم مکث مدام سوگل

 یاسام نیا بود مطمئن اما دینفهم یزیچ هم تینها در. کند

  هم پدرش ل یفام و اسم که خصوص  به.  باشد یاتفاق تواندینم

  آدرسها آن کردن دای پ یبرا دش  باعث اسم نیهم دیشا.  بود آنجا

 !  شود مصمم

  و انداخت شانه یرو را اش کوله.  بود شده  تمام کارش ارغوان 

 : فتگ
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  ثابت خودمو یگفت  بگو اریخشا به. ندارم یکار نجایا گهید من -

.  کنه ثابت خودشو که اونه نوبت حال .  کردم کارو نیا منم کنم

  فرهان کنه طمئنمم که یزیچ.  دونمینم که بگه بهم یزیچ هی

 !  بخوره  نیزم یبدجور  قراره  ایآر

 :   کرد زمزمه و داد تکان سر سوگل

 بهمون یخوب کمک احتمال   آدرسا نیا . یکرد لطف یمرس -

 !   میبنداز رش ی گ و میاریب در فرهان کار از سر میتونیم.  بکنه

  نیا به تونمینم گهید من.  بوده  خودم به بوده  هم یلطف اگه - 

 یچ همه  زودتر خوادیم دلم.  بدم ادامه داشتنش دوست یباز

 . بشم آزاد و بشه تموم

 : گفت  ارغوان.  داد تکان سر سوگل

 تا دیبا.  بده  پسش بهم و  بردار فلش یرو از  رو اطلعات -

 !  جاش سر   بذارمش ده ینفهم فرهان یوقت

  رو اطلعات بود یکاف.  یاریب رو اونو فلش نبود یازین اصل  -

 . شون یاریب یکن ره ی ذخ خودت واسه

 :  گفت و زد یپوزخند ارغوان
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  مال فلش نی ا واقعا که کردمی م ثابت تو به یچجور  اونوقت -

  ؟ فرهانه

  دنیشن با لحظه هر . انداخت ارغوان به ینگاه سکوت   در سوگل

 .  است صادق او با که دیرسیم جهینت نیا به  شتریب  شیحرفها

 !   یدب انتقال اریخشا به حرفامو نره  ادتی -

 به نفسش.  زدیم تند قلبش. زد رونیب خانه از و گفت را نیا

 بلفاصله و  رساند یاصل نابایخ به را خودش.  بود افتاده  شماره 

 الیخ با را اش هیتک و داد را هتل آدرس.   شد یتاکس سوار

  نبود یسخت کار کردیم الیخ که هم آنقدرها. زد یصندل به راحت

 نیدوم با.  گرفت را سردار ی شماره  و دیکش رونیب را لشیموبا. 

 : داد جواب بوق

 یزنیم نگز  تند تند هی منه ر یگ  کارت روزا نیا نمیبیم اصل  -

 ! کنمیم ذوق بهم

  واقعا یخورد ی درد هی به یدوست لسا  همه نیا از بعد بالخره  -

 ! داره  کردنم ذوق

   ؟ بچه کو سلمت مار زهر - 
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 یبفرست برام  رو بانکت کارت ی شماره  بود قرار مثل !  سلم

 - ؟ شد یچ پس

 حرف.  یقمی رف!  هیچ کارت شماره  بابا.  ماهت یرو به سلم -

 !  ادینم خوشم ننز پول

 !  ید یکش زحمت ساعت چند توام -

  ؟ خورد  دردت به فتوشاپا اصل .  نکردم یکار بابا نه -

 .  ممنون.  بود  خوب یلیخ -

!   رو کردنا پاره  کهیت تعارف نیا کن جمع.  بابا نکردم یکار -

  ؟ نیفرورد  کافه یایم یک بگو

 .  گهی د وقت هی باشه.  دارم کار فعل  -

  ریز نشسته یه!   دیترک غصه از بدبخت یپرستو  نیا بابا -

 . زنهیم زار گوشمون

 سابق  مثل گرید اما بود شده  شان  دوستانه جمع دلتنگ ارغوان

 به.  ونددیپب آنها به می قد یالیخیب حس همان با توانستینم

 نداشت الیخ.  بود دلخور پرستو دست از هم هنوز  که خصوص

 :  آمد حرف به گرید بار سردار.  گردد بر جمع آن به فعل 
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  براش دلش  آرش که وده ب  بد چقدر پرستو تیوضع نیبب -

 .  سوخت

 :  دیپر  بال  ارغوان یابرو لنگه کی

  محض اشتهند سابقه حال  تا ؟ شده  دلسوز آرش حال  تا یک از -

 . بکنه  یکس یبرا ی کار خدا یرضا

 به یلیخ  حواسش الن. ست ی ن هم ایبد اون به بچه نیا - 

 . هستش  پرستو

  ؟ نشونیب هیخبر -

  به برگشتم و کردم سفر زمان تو انگار وال !  دونهیم خدا -

  ازشون یوقت اما کننیم رفتار عشق  مرغ تا دو مثل.  گذشته

 !  کننیم انکار  یسرعت چه با  یندوینم ؟ هیخبر نتونیب یپرسیم

  هی نشونیب فهممیم دمشونیند که منم.  کننی م انکار خودیب -

  . هست یخبر

  دتخو فقط نارویا.  گهید یبرگرد دیبا گمیم نیهم واسه -

 ! یاریب  حرف به یتونیم

 ؟ خبر چه ایدر و مژگان از.  بعد  واسه باشه - 
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. کودکا مهد واسه ده کر پر فرم.  گرده یم کار دنبال داره  مژگان - 

 حوصلم  خونه تو گهیم ؟ آخه کارا نیا به چه تورو بابا گمیم بهش

  حسم دارم کار و سر بچه تا  چند با ینجوریا حداقل .  ره یم سر

 .  شهیم بهتر

  ؟ دادن کار بهش هم ییجا -

 بهش کجا.  بلده  مهین و نصفه ینقاش هی!  خوشه دلت بابا نه -

 ؟  آخه بدن کار

 دیشا.  رفت اش یکار شنهادیپ و اریجان سمت به ارغوان فکر 

 نایپا به سردار با صحبتش.  کند مژگان یبرا یکار توانستیم

 خورده  دردش به سردار ینسب اخبار.  کرد قطع را  تماس و دیرس

 :  داد اریجان به یغامی پ بلفاصله.  بود

 ؟ جاشه  سر تیکار شنهاد یپ هنوزم -

 :آمد جواب که بود ه د ی نکش قهیدق به و  شد ارسال غامیپ 

 ی کن قبولش یخوایم -

 :  نوشت شیبرا 

 . ارمد سراغ کار نی ا یبرا خوب آدم هی.  نه خودم -
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 !  پس  کن شیمعرف - 

 .  شتیپ فرستمشیم نده یآ روز چند تو.  حتما - 

  یبرا یخوب ی نهیگز مژگان مطمئنا.  نشاند لب یرو یلبخند

 نیا

 هم و آمد یم بر سایمل با زدن کله و سر پس از هم.  بود کار

  هتل مقابل نی ماش توقف با. داشت ها بچه به یب یعج یا علقه

 یبرا یغامیپ.  شد اده یپ و کرد ختپردا را یتاکس ی هیکرا

 :  نوشت فرهان

 . نمییپا گهید ساعت مین کنم عوض لباسامو.  هتل دمیرس من -

 :  رسید دستش به فرهان جواب که دی نکش هیثان به

 .  متنیبب دفترم ایب -

 :  نوشت شود  آسانسور وارد نکهیا از قبل  ارغوان

 حاضر یوقت.  نمبز سر هم بابا و مامان به و رمیبگ دوش دیبا -

 ! مینیبیم شدم

  نظرش مورد ی  طبقه به. شد آسانسور اردو و کرد ارسال را غامیپ 

 :  دیرس دستش   به فرهان غامیپ شدن اده یپ  محض به. دیرس
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 یموقع اون از بترس.  یکنیم  فرار زما یدار حال  تا شبید از -

 ! بندازم رتیگ که

  یکار هر از قبل  و گذاشت جواب یب را غامشیپ خندان ارغوان

 الشانیخ تا رفتیمن فروش نشانیزم.  زد منوچهر و آرزو به یسر

 تا که گفتیم ارغوان  سابق  سی رئ از کلفه منوچهر.  شود راحت

 الیخ و بود کرده  شان شرمنده   انشیپا یب لطف با هم جا نیهم

 او به را خودش حال .  بدهد زحمت او به نیا  از شتری ب نداشت

 یحرفها دن یشن با آرزو.  بود جبران دنبال و دانستیم ونیمد

 : کرد زمزمه ارغوان شگو ر یز آرام شوهرش

  میش مجبور  و باشه یکس هی خاطر  به لطف همه نیا ترسمیم -

   ! بهش میبد رو دخترمون نی د یادا یجا به

 : کرد زمزمه و  دیگز لب ارغوان

 ! مامان - 

 :  گفت و انداخت بال  را شیابرو لنگه کی آرزو
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  ری پ هم انقدرا.  گمیم راه  یب انگار مامان یگیم یجور هی -

  نزن حرف تو یه حال .  خبره   چه اطرافم و دور  نفهمم که نشدم

! 

 خودش اتاق یراه و کند دل  مادرش و پدر از تینها  در ارغوان 

  تا کرد فرمتش و زد تاپش لپ به را فلش یکار هر از قبل.  دش

  فلش بابت از الشیخ یوقت.  شود پاک آن  یرو از زیچ همه

 مقابل و فتگر  یکوتاه دوش.  رفت حمام سمت به شد راحت

  از بعد که بود ییروزها آن از.  شد مشغول و نشست شیآرا زیم

  توانستیم و کردیم ییرها  احساس بالخره   اضطراب ساعتها

 یرو یجان کم  شی آرا.  برسد خودش به معمول از شتریب یکم

 یب چشم خط  دنیکش یبرا تلشش تمام و  نشست صورتش

 . ماند جهینت

.  بدهد تیرضا کم شی اآر همان به شد  مجبور تینها در

  شال نهیآ مقابل و کرد انتخاب وسواس با یکم  را شیلباسها

 را ماتش صورتی رژ.  انداخت شیموها یرو را  رنگش یارغوان

 پخش کامل  تا فشرد هم یرو را شیلبها و کرد  دیتجد گرید بار

 فیک داخل را فلش و دی شک  شیها یچتر به یدست.  شود
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 و دارد شام قرار  بود گفته آرزو به.  رفت رونیب  اتاق از و انداخت

  و ندازدیب  بال  ابرو شیبرا بود  شده  باعث قبل از شتریب نیهم

 ! کند نگاهش  مشکوک

  احساساتش هم دیشا ،  بود  گرفته اضطراب. شد   آسانسور سوار

 طبقات ی ه شمار  انتظار چشم!   بود ادیز جانیه  به هیشب یزیچ

.  ستادیا کفهم ی طبقه در تینها در تا گذراند نظر از را

  نفس چند در پشت.  کرد کج فرهان اتاق سمت به را شیقدمها

 فرمان نکهیا از قبل در به یا تقه با تینها در  و دیکش ق یعم

 . کرد باز را در رد یبگ شدن داخل

 

 گاهشن.  ستادیا حرکت از ساعت که انگار و آمد بال  فرهان سر

 یروزها گارنگرن دختر همان انگار.  دیکاو را ارغوان  یپا تا سر

 ییها یچتر و  درخشان لبخند همان با ،  بود ستاده ی ا مقابلش اول

 نظر از را اش  یارغوان شال.  کردیم یخواستن را صورتش که

 یپالتو.  شود بلند اش یصندل یرو از کرد بش یترغ و گذراند

 یآب ینوارها که رنگ ییمویل یاه یکتان با را اش یکاربن یآب

 را رنگها قاعده  و قانون یب آنقدر .  بود کرده  ست  هم با داشت
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 آورد فرهان لب  به لبخند اراده  یب که  بود کرده  استفاده  هم کنار

 :  دیشن را  دخترک یصدا. 

 !  حاضرم من -

  تا کرد یشرو یپ آنقدر.  رفت سمتش به بلند یقدمها  با فرهان

 لیم ارغوان!  شود دیبا که یزیچ از ترکم نشان یب ی فاصله

 را نشانیب ی  فاصله و بردارد عقب به یدمق که  داشت یبیعج

 ممکن کار نی تر سخت شی برا  نیا نافذ نگاه  آن با اما کند کنترل

 !   بود زده  قفل ش ی پاها به یکس  که یانگار.  بود

 ! نمیبیم دارم -

  به یستد ارغوان. دیکاو یم را دخترک  ریناپذ یر ی س شیچشمها 

 ،  خجالت از  نه.  انداخت نیی پا را سرش و دیکش  شیها یچتر

 . دیرسیم نظر به طاقت یب  که  بود فرهان نگاه  یگرما از که

 : کرد زمزمه دیدزدیم نگاه  که یحال در

 ؟  میبر -
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.  آورد بال  یآرام  به را سرش  و شد محکم اش چانه ریز یتدس 

 همان در.  کند  اه نگ شیچشمها به که کرد اجبار را او گرید بار

 : گفت حال

 ! کن نگاه  منو - 

  دیشا  تا بزند طعنه ای کند اعتراض اش یطولن نگاه  به خواست 

  به کلمات اما اوردیب دوام مشیمستق نگاه  ریز یا لحظه بتواند

 :  گفت گری د بار فرهان.  آمدند ینم ذهنش

 ! شد بهتر حال  -

 اش چانه با انفره یدستها اتصال و داد فاصله  را سرش  ارغوان

 :  گفت و  دیکش نرویب را فرهان   فلش اش کوله  از.  شد قطع

 .  انداخت راه  کارمو.  ممنون فلش بابت...  یراست -

 !   میدار ادیز نایا از ما.   باشه  خودت مال.  نکردم یکار -

  تا چند خواستمیم فقط!  خودت مال ندارم لزمش گهید نه -

 . بدم انشونیمشتر از یکی به طرح

 .  خودت مال.  ندارم بهش یازین من  حال هر به -
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 یرو جز  به جز نگاهش اما.  نگرفت را فلش هم تینها در

  را یصورت رژ آن که داشت یبیعج  لیم.  دیچرخ  دخترک صورت

 فکر نیا.  خودش روش با  هم  آن کند کپا  صورتش یرو از

 نکهیا از قبل شد مجبور اراده   یب که گرفت جان سرش در آنقدر

 بر زشیم سمت به و بردارد عقب به یقدم کند  یعقلن ریغ کار

 . گردد

 .  میبر  بردارم کتمو -

  را کتش  اور فرهان.  دیکش یراحت نفس هم ارغوان بالخره 

 و حس نیماش در. زد رونی ب اتاق از دخترک  یپا هم و دی پوش

 بود برگشته یعاد  حالت به قلبش ضربان و بود  بهتر ارغوان حال

  شود ره یخ او به مدت یطولن توانستینم نفرها  که نیهم. 

 ی مردانه و بم یصدا با نشانیب  سکوت.  کردیم  راحت را الشیخ

 :  شکست فرهان

 ؟ ی کرد خودتو کار بالخره  امروز -

!  بود   احساساتش یبرا یکوچک ی کلمه ترس ،  خورد جا ارغوان

 : کرد زمزمه
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 !؟ یچ -

 جا از قلبش ودب مانده  کم ؟ دانستیم امروزش از یزیچ فرهان

 بلفاصله و انداخت  هراسانش  صورت به ینگاه فرهان. دیایب در

 : گفت

.  یببند قرارداد دی جد یمشتر با بود قرار.  گمی م رو قراردادت -

  ؟ شد خام  ؟ یکرد خودتو کار بالخره  گمیم

 حال .  کرد راحت را ارغوان الیخ و نشاند لب یرو یلبخند

 یشانیپ به یدست !  اوردیب لب یرو دستپاچه یلبخند  توانستیم

 داد جواب بود شده  مضطرب وضوح به که یحال در و دی کش اش

 : 

 تو منظور یعنی...  کردم فکر من...  زیچ...  قرارداد! آها -

 ! بود  ریگ رادیا یلیخ. ننوشت قرارداد...  نه! دمینفهم

 : دیپرس و داد تکان یسر فرهان

 ؟ یخوب شده؟ یزیچ - 

 !   خوبم ؟ بشه یچ...  نه -
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  حرکات متوجه فرهان. کرد قلب هم در دستپاچه را شیدستها

  با هم هنوز.   دیدی نم رفتار نیا یبرا یلیدل اما بود اش زده  شتاب

 :  د آم حرف به ارغوان که کردیم نگاهش یکنجکاو

  ؟ راهه به رو یچ همه ؟ یکرد کار یچ امروز تو -

 : داد جواب و دوخت رو روبه به را  نگاهش فرهان

 !   بود شهیهم مثل یچ همه - 

 !   خوبه -

  به شیحالتها نیا.  انداخت ارغوان سمت به یه نگا می ن فرهان

  از شیب جواب و سوال با نداشت الیخ اما آمد یم بیعج نظر

  نیا.  گذشت  سکوت به یکم  نشانیب.  کند خراب را شبشان حد

 :  آمد حرف به ارغوان بار

  ؟ یکنیم کاریچ  معمول  روز تو -

 :  چرخاند سمتش به سر رهانف

 ؟ یچ یعنی -

 ...  نایا و هتل  واسه.  یدیم انجام ییکارا چه نکهیا یعنی - 
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  ؟ یپرسیم چرا -

 . شم آشنا باهات شتریب دیبا گهیم شبنم -

 ! ؟ کارم ای خودم با -

.  یگذرونیم هتل  تو رو روزت از  یادیز بخش ؟  داره  یفرق چه -

 !   توئه از یبخش هم کارت

 !؟ یبدون یخوایم اقعاو -

 پنهان بخش آن به یزبان یب ن زبا با انگار که بود یجور سوالش

 اطلعات ارغوان  که یبخش همان!  کردیم اشاره  اش یزندگ

 بود گذرانده   سر از که یاتفاق از بعد و داشت موردش در یکم

  به توجه با فرهان!  کند یکنجکاو  موردش در کمتر  کردیم یسع

 : کرد عوض را نشانیب بحث ارغوان سکوت

 

  ؟ راهه به رو روانشناست با یچ همه -

 .  شده  کمتر کابوسام...  هست کنم فکر -

  ؟ یچ هات حمله -
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 البته.  فرستاد رونیب  را نفسش ارغوان.  بود نگران فرهان نگاه 

  خودش یجا سر اش یاصل ترس  هم هنوز اما بود شده  بهتر که

 زمان هر از بهتر شحال تلش  با که داشت باور شبنم!   بود

 یگرید

  شدنش بهتر ی لزمه. دادیم انزم خودشان به  دیبا اما شودیم

  اش یزندگ کی تار یرو آن شناختن و بود فرهان  شتریب شناخت

 بهتر ی کم و بدهد حق   او به شتریب یکم  توانستیم دیشا! 

 . کند درکش

 .   نداشتم یعصب ی حمله.  خوبم که هیمدت هی -

 و داد تکان سر.  فرستاد رونیب راحت لایخ با را  نفسش فرهان

 : گفت

 ! یش یم مه بهتر - 

 ؟ ین یبب شبنمو جلسه ه ی یخواینم تو -

.  بود نزده  خودش  ی مشاوره  جلسات از یحرف مدت نیا تمام 

 ضعف نوع ک ی شبنم با کردنش صحبت دکریم احساس دیشا

  در را دردها تمام که بود ی کس یواقع مرد الش یخ به!  است
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 یصحبتها با حال  اما!  اوردین ابرو به خم و کند کوب سر وجودش

!   بود  گذاشته پا  ریز را بودن مرد قانون نیاول شبنم با اش یفتگه

 با حالش و  حس نیا از نداشت الیخ و کردیم ضعف احساس

  هم او که کند  اعتراف توانستیم که چند هر.  بزند یحرف وانارغ

  ذهنش کیتار  نقاط زا که روز هر انگار.  است بهتر روزها نیا

  سال چند و یس از بعد تازه .  شدیم بهتر و بهتر زدیم حرف

 !  است نیخشمگ اش یزندگ یآدمها  دست از چقدر که دیفهمیم

 .  ندارم یمشکل ،  خوبم من -

  دیدیم را اش یزندگ که یروز  هر.  بود فرهان نگران ارغوان

  یدگزن و تی مسئول و فشار همه آن.  شدیم نگران قبل  از شتریب

 اما.  بود خارج  یآدم هر تحمل از مطمئنا داشت که یتنش پر

 .  نداشت تیشکا  به عادت فرهان

  ؟ ی کن کار هتل تو ی خواینم گهید -

 : داد حیتوض ارغوان.  انداخت سمتش به ینگاه  می ن فرهان

 ...  نگار ی خونه. دمیشن یزدیم حرف نهیتهم با یداشت - 
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  جواب یب  را دخترک لسوا  و دوخت جلو به را  نگاهش فرهان

 :  دیپرس گرید بار  ارغوان.  گذاشت

  ؟ یندار دوست کارو نیا -

 :  داد ادامه ارغوان.  کرد مکث یکم فرهان

   ؟ یشد خسته تشیمسئول از -

 : داد جواب صادقانه و کرد زبا لب  فرهان تینها در

 .  نباشن انشیاطراف و نهیتهم که برم ییجا هی خوامیم -

 !  دیفهمینم که البته فهممیم -

  بناست یاتفاقات چه با ه ندیآ در و کشدیم چه فرهان  نبود متوجه

 :  شکست را نشانیب سکوت ارغوان!  شود بانیگر به دست

 ؟ یکن کاریچ ی خوایم بعدش -

 نهیتهم شر از که  ییساعتها تک تک یبرا. داشت برنامه فرهان

 تمهار با که یحال در.  بود کرده  یزیر برنامه  شود راحت

 :  آمد حرف به کردیم یرانندگ

 . کنم استراحت مدت به و دور یجا هی برم  خوامیم بعدش -
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 !؟ تنها -

 ی شده  گرد یچشمها به ینگاه  فرهان.  بود ده یپرس متعجب

 یرو یلبخند ؟ برود تنها توانست یم چطور.  انداخت دخترک

 : داد جواب و نشست لبش

  ؟ یایب توام خوادیم دلت - 

 : کرد ین یشن عقب  ارغوان

  زیعز  یخواینم...  هک نهیا منظورم یعنی...  گمی نم خودم یبرا -

  ؟ شهینم تنگ دلت ؟ ینیبب رو

 .  خودم شی پ بردمش مدت هی دمیشا ای. زنمیم سر بهش -

  و بپرسد نشانیب ی رابطه از که آمد انشزب یرو تا ارغوان 

 فرهان.  دیبگو یکلم نتوانست اما کند روشن را  خودش فیتکل

 ارغوان  اما بود سوالش  منتظر ینوع  به هم او و دیفهمیم را حالش

 زمزمه نیسنگ سر عوض در.  نپرسد را سوالش  گرفت  میتصم

 : کرد

 .  خوبه!  آها -
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  داشت الیخ فرهان.  دوخت اش یکنار ی پنجره  به را نگاهش

 حیترج اما رودینم ییجا او بدون که دیبگو و اورد یب در دلش از

 ریمس به یوقت  تا!  بگذارد یمناسب  وقت یبرا ار حرفها نیا داد

  در.  بود شده  برقرار نشانیب سکوت  برسند  فرهان نظر مورد

  چشم تا. کرد توقف یضیعر نسبتا  ی کوچه داخل نیماش تینها

.  بود گرفته  را اطرافشان برق و زرق پر یانهاساختم  کردیم کار

 :  گفت و چرخاند اطراف به را کنجکاوش نگاه  ارغوان

  ؟ می بخور شام  نبود قرار مگه -

 . می بخور شام میاومد -

 !  ستین رستوران که نجایا -

  بعد هیثان چند.  گذاشت  جواب یب را حرفش و  شد اده یپ فرهان 

 : گفت و  کرد باز شی برا را  ارغوان سمت در

 ! شو اده یپ - 

 ؟  میاومد کجا -

 .  یفهمیم -
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 یانگشتها و انداخت  فرهان ی شده  دراز دست به  ینگاه ارغوان

 :  دیشن را شی صدا.  گذاشت او ی مردانه دست انیم را  سردش

 ؟  سرده  دستات انقدر چرا - 

 انیم را دخترک یانگشتها.  بود رفته هم در فرهان یابروها 

 . داد ماساژ  یآرام به یبار چند و تگرف خودش گرم یدستها

 : گفت خندان ارغوان

 !  خوبم من.  ستین سردم - 

 : داد جواب و بست را نی ماش در فرهان 

 

  ؟ نم ک گرمتر رو نیماش ینگفت چرا -

 . ستی ن سردم گمیم!  نکن اخم -

  از را شی ابروها گره .  نداد ادامه اما بود نشده  راحت فرهان الیخ 

  به را دخترک زود یلیخ!  ارغوان خاطر به فقط ،  کرد باز هم

 : کرد تیهدا ساختمانها از یکی سمت

 .  سرده   تو برو زود -
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  بود خصمش ی خوب به آن ینما از افتاد ساختمان به ارغوان نگاه 

 یورود مقابل  که یبلند ی ستونها و بزرگ در.  است نوساز

  نبدو.  بود  داده  آن به یچندان دو ییبایز داشت قرار ساختمان

 ینهایدورب متوجه ارغوان و شد باز شانیرو به در پاسخ و پرسش

  وارد هم ی  شانه به شانه.  شد  ساختمان در سر  ی شده  نصب

  فرهان دنید با نگهبان.  دندیرس  مجللش یلب  به و شدند خانه

 او به توجه یب فرهان و  کرد خم ییآشنا ی  نشانه به یسر

 متعجب خترک د.  کرد تی هدا آسانسور سمت به  را ارغوان

 حرف به طاقت یب  شد بسته که  آسانسور در.  دیکاویم را اطراف

 :  آمد

 ؟  کجاست انجیا یبگ یخواینم -

 :  برداشت دخترک سمت به یقدم فرهان 

  ست؟ ی ن سردت -

 گفت و رفت ربطش  یب حرف و فرهان به یا غره  چشم ارغوان 

: 

 ؟ داشت من سوال به یربط چه نیا -
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  را امنش وجود. کرد خوش جا فرهان یهادست انیم شیانگشتها 

 تمام ینیریش ی خلسه.  کردیم احساس اش شانه به شانه درست

 با اما شدیم تر یطولن ها ه یثان نیا کاش.  گرفت   را دشوجو

 با و گرفت یا فاصله فرهان ۱۰ ی طبقه در  آسانسور توقف

 :  گفت  و کرد اشاره  رونیب به دست

 !  سوالت جواب از نمیا -

 مجلل یراهرو.  افتاد راه  به نامطمئن ییقدمها با نارغوا 

 فقط دیشا.  د آور شیلبها یرو را لبخند برق اراده  یب ساختمان

   که بود او

  کند محاسبه ذهن  در را ساختمان نیا جز به جز  ارزش توانستیم

  نگاهش.  بود آمده  خوشش نشیزاید و راهرو یداخل یطراح از. 

 به

  در و رفت جلوتر یکم فرهان.   ادافت مقابلش رنگ کرم بزرگ در

 و دیخر جان  به را دخترک متعجب نگاه . کرد باز ارغوان یبرا را

 چقدر.  زد  اش یخواستن و  گرد  صورت به اراده  یب یدلبخن

 ،  نرود جلوتر و کند حفظ نشانیب را فاصله نیا بود  سخت شی برا
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  نچرخاند هوا و نیزم انیم و ردی نگ آغوش در تنگ را دخترک که

 : گفت و داد سامان و  سر  را کارشاف! 

 تو؟  یرینم -

 :نخورد تکان  شی جا از ارغوان

 !؟ توئه  مال نجایا -

 !  تو برو - 

 سر  از ارغوان.  دبده انشیپا یب یسوالها به یجواب  نداشت الیخ

  درست که کردیم نگاه  ارغوان به لذت با و شده  قلب بیج در

  روز هر کاش ،  بود یجذاب ر ی تصو. بود ستاده ی ا اش خانه وسط

 یصدا!  یخواستن و آرام نقدریهم.  ندیبب خانه ن یا در را او بتواند

 خودش به  ارغوان شد باعث  کف دیفس سنگ  یرو شیکفشها

 : کند باز لب و دیایب

 …   توئه  ی خونه نجایا -

 بال  را سرش ارغوان.  ستادیا  دخترک ی نهیس به نهیس فرهان 

 :  کرد زمزمه گر ید بار و آوردن

  ؟  میینجایا چرا -
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 !  می بخور شام که میینجایا -

 : انداخت بال  ابرو ارغوان 

 !؟ یخال ی خونه تو -

  را او و گرفت  را دخترک دست و کرد کنترل را اش  خنده  انفره 

.  دیکشیم را انتظارشان ی بزرگ تراس.  برد سالن یانتها به

 : گفت  ناباور و ستادیا  حرکت از ارغوان

  ؟ خبره  چه نجایا -

 ق یدق و درست آنقدر زیچ همه.  بود افتاده  دلش  به دیترد و شک

 ، فتدیب یمهم اتفاق  ودب  قرار نظرش  به که بود شده  یزیر برنامه

 واقعا نکهیا به برسد چه شدیم  تند قلبش ضربان هم آن فکر از

 !  فتدیب یاتفاق

 !   می بخور شام میاومد ؟ باشه خبر چه یدار دوست - 

 درست رنگ همان به یصندل دو با همراه  یگرد  و دیسف زیم

 چندان دو را  تشیجذاب رنگش دیسف یزیروم.  بود تراس وسط

 جا گلدان انیم که یقرمز هلندی یرزها از که لبتها.  بود کرده 



 

2626 
 

 مهرسا .  مسلخ

.  یداشتن  دوست و بود ساده .  گذشت شدینم بود رده ک خوش

 :  دی کش زیم سمت به  را دستش فرهان

  ؟  یسادیوا چرا -

 تا  کرد کمک او به فرهان.  شد ده ی کش لشدنبا ناباور ارغوان

. کرد خوش جا  دخترک مقابل  هم خودش و ندیبنش یصندل یرو

 که یجور بود شده  انجام ظرافت با العاده  فوق  زیم ماندیچ

  آورد بال  را سرش!   باشد فرهان کار تواندینم بود مطمئن رغوانا

  نگاهش از را  اضطراب توانستیم حال  کند نگاه  شی چشمها به تا

 نگاه  و شد بلند جا از بلفاصله.  بود یزیچ نگران انگار.  بخواند

 :  کرد زمزمه.   دی کش خود دنبال  را فرهان نگران

 ..  یبهداشت  سیسرو...  بشورم دستامو دیبا من...  من -

  و شد بلند جا  از هم فرهان شود  کامل اش جمله نکهیا از قبل

 یگرید حرف تا دنکر صبر ارغوان و کرد سالن یانتها به اشاره 

  و رساند سیسرو  به را خودش  بلفاصله. شود بدل  و رد نشانیب

 یا لحظه برخلف ؟ بود شده  مرگش هچ.  ستاد یا نهیآ مقابل

 یبستگ خی از یخبر.  بود گرفته  رگ گرما  از صورتش قبل

 !  شود ذوب  نمانده  یزیچ  کردیم احساس  و نبود شیدستها
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  فرهان ی خانه و شده  ده یچ زیم.  گفتینم دروغ او به احساسش 

 یزندگ اتفاق نیمهمتر!  بود ز ی چ همه یایگو مضطربش نگاه  و

 و ستاده یا آنجا او که یا لحظه همان.  بود نافتاد  حال در اش

 سوال نیتر  سخت تا  بود منتظرش رونیب فرهان کردیم تلف

 چرا دیفهمینم اما داشت دوست را فرهان!  بپرسد او از را ممکن

  به توانستینم اما خواستیم را فرهان!  است ه شد دستپاچه انقدر

 با وانارغ  که یا لحظه درست!   باشد آرام و کند فکر سوال آن

 لبه.  شتندا او از یکم دست  هم فرهان رفتیم کلنجار خودش

 ی نفسها و بود ستاده ی ا تراس ی

 : کرد زمزمه خودش با و دیخر جان به را سرما.  دیکشیم ق یعم

 ! ؟ آخه نهی شیم راست تو یک سرما نیا تو -

! فرستاد  لعنت اریجان ییکذا یها ییراهنما و خودش حماقت به

 به کردی م یسع و دیکش  گردنش پشت به یدست یبار چند

 یکاف.  رودیم شی پ درست زیچ  همه که بدهد یدواریام خودش

 بود 

  یخوش غرق  ارغوان مثبت جواب از شب باقی و  بپرسد را سوالش

 !  شود
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 رشیتاخ هیثان  کی  هر و بود رفته ارغوان هک شدیم یا قهیدق پنج

  ودشخ به گر ید بار.  شود قبل از تر نگران فرهان شدیم باعث

 سمت  به قدم!   شودیم راه  به رو زیچ همه که داد یدلدار

 داده  را بشانی ترت ینبو که یا آماده  یغذاها و برداشت   آشپزخانه

 زیم یبایز دمانیچ یکم.  گذاشت زیم یرو و  دیکش رونیب بود

  که داشت اضطراب  آنقدر! ؟ داشت یتیاهم چه اما زد هم بر را

!   برسد کارش اصل به و دبخورن را شامشان زودتر دادیم حیترج

  بتواند نکهیا از  قبل و خورد نوا یل به دستش که شد چه دینفهم

 را اش کلفه نفس.  شکست و افتاد نیزم ی رو ردیبگ را آن

 خرده  به و گذاشت  مرک طرف دو را شیدستها و فرستاد رونیب

 : دیغر  کلفه.  زد زل ها شهیش

 !   داشتم کم رو یکی نیهم - 

 ییاستثنا یشب ساختن به چه را او ؟ ها برنامه رنجو یا به چه را او

 یم در دهانش  از آنچه هر و ردیبگ اریجان با یتماس بود شوقت! ؟

  شهیش خرده   تا شد خم و دیکش یقیعم نفس اما!  کند بارش دیآ

 او اگر!  برسد اریجان حساب به  بعدا توانستیم.  کند معج را ها

  شهیپ عاشق  ی مردها از دخترها که  بود نخوانده  گوشش ریز مدام
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  دست به را انگشتر ده سا یل یخ دادیم حیترج د یآ یم خوششان

  عمر یباق  و ندازدیب دستش  به را آن که دیبگو و بدهد ارغوان

  و داده  احساس یب و خشک لقب او به اریجان اما !  باشد کنارش

 وضع نیا با حال !  ردیگیم یمنف جواب صد در  صد که بود گفته

  تواندیم چطور دانستی نم شدیم شتری ب رفته رفته که یاضطراب و

 ی جمله آن و ردیبگ بال  را حلقه و بزند زانو اریانج ی گفته طبق 

 !  کند  زمزمه را نخور درد  به یا شهیکل

  به دستش کند زیتم را اش یرابکارخ بتواند نکهی ا از قبل بار نیا 

.  شد دچار  وانیل سرنوشت به  هم آن و خورد  زیم وسط گلدان

 : دی غر  و فرستاد رونی ب را نفسش حرص پر بار 1 نیا

 ! یلعنت ، یلعنت ،  یلعنت -

 و زیم اوضاع دنید  با!  ارغوان آمدن با شد مصادف آخر لعنتی

 به  یقدم و دبر  نیب از را خودش اضطراب کل به یعصبان فرهان

 :  برداشت سمتش

 ؟ شده  یچ -
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 و زیم شکل  کل به اما بود کرده  ترک را او که نشده  قهیدق ده  

  ارغوان از نگاه  فرهان!  بود ختهیر هم به تراس  آرام اوضاع

  همان در. کرد رها یصندل یرو  و آورد در را کتش  اور و دی دزد

 : گفت کردیم نگاه  ها شه ی ش به که حال

 !  شده   شهیش پر نجایا عقب برو - 

 ف! کنم کمکت بذار  ستین یمشکل.  پامه کفش -

  ببرد شیپ درست را شب ی ادامه و کند تمرکز کرد یسع رهان

 که ارغوان به را خودش و د کر رها را ها شهی ش.  نتوانست اما

 .  رساند ،  داشت تراس به شدن وارد قصد

 !  سایوا -

  ی کلفه صورت بهتر بتواند دی شا تا گرفت بال  را  سرش ارغوان 

 :  دیشن را  شی صدا گرید بار.  ندیبب را فرهان

 .  کنه زشیتم ادیب یکی گمیم  بعدا کن ولش -

 ...  تونمیم من -

 !  کن صبر لحظه هی!  نه گفتم -
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 او از یکم. دوخت چشم فرهان به و ماند شی جا سر  ارغوان

 به یدست.   رفت تراس یها  نرده  یکینزد تا  و گرفته فاصله

  نیا آخر که  داد یدواریام خود به دل در مدام و  دیکش صورتش

 :د کر زمزمه ارغوان!  شودیم ختم یخوب  اتفاق به شب

 ؟ یخوب فرهان -

  و دیچرخ دخترک سمت به.  است  گفتن وقت که  دی فهم فرهان

  جعبه بشیج از و برداشت کتش اور سمت به قدم.  داد تکان سر

  تک تک به ارغوان نگاه .  دیکش رونیب یرنگ یمشک یمخمل ی

 و فرهان دست به  مضطربش یچشمها.  بود  فرهان یحرکتها

 و ستاده یا اش نهیس به نهیس نزما چه دینفهم که بود جعبه همان

 :کرد زمزمه اراده  یب.  است شده  نابش عطر از پر اش ینیب

 ... فرهان -

  آنقدر فرهان اما  بود زده  وحشت یآدمها به هیشب شتری ب شیصدا

!   نشد دخترک  یا لحظه ترس جهمتو که داشت اضطراب

 : کرد باز لب و دوخت او به را نگاهش
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!   ستین من کار نایا همه و نمون اومد نجایا و زیم نیا دنیچ -

 هر و بخرم گل  واست تونمی نم من!  ستمین بلد زایچ نیا از من

 !  تونمینم ،  ستمی ن بلد!  کنم علقه ابراز بهت روز

  دایپ را کلمات بتواند ات کرد مکث و فشرد هم یرو را شیلبها

 لب گرید بار فرهان.  کردیم نگاهش مبهوت و مات ارغوان.  کند

 :  کرد باز

 اشاره ..  اما بزنم رو میاصل حرف که کردم رو کارا نیا ی همه -

 :  داد ادامه و کرد ها خرده  شهیش و ختهیر  هم به زیم به یا

  یب خونه نور ،  داره  اتاق تا سه ،  هیجور و جمع  ی خونه نجایا -

 ..  کنه شلوغ رو  نجایا ادیب دیبا یکی فقط...  ره ینظ

 نگاه  ارغوان.  کند درک را شی حرفها بتواند ارغوان تا کرد مکث

 هم کنار را کلمات و جملت ذهنش در که انگار.  گرفتینم او از

 :   دیشن را شی صدا گرید بار...  کند دایپ یدرست یمعن تا دیچیم

  اطرافم یآدما ،  ام خونه ،  کارم بدم،  رییتغ رو یچ همه خوامیم -

 ،  ییهاتن نه اما رمیبگ فاصله انشیاطراف و نهیتهم از خوامیم! 
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 با بار نیا.  کنم  شروع اول از خوامیم!  باشم تنها گهید  تونمینم

 . بده  نشونم  رو درست راه  بتونه که یکی

 عقب به یقدم دخترک که دید و آورد بال  را یمخمل ی جعبه 

  با که یانگشتر.  ندهد راه  دلش به بد الیخ کرد تلش. برداشت

 :  گفت و  فتگر  ارغوان مقابل را  بود کرده   انتخاب وسواس

 .  یمن یراب  عمر آخر تا  که بشه راحت المیخ خوامیم -

 . بدهد جواب که بود ده یرس ارغوان به نوبت حال .  کرد مکث

  هانفر گذشتیم که یا هیثان هر.  انداخت هیسا نشانیب سکوت

 مهین دهانش و شده  گرد دخترک یچشمها.   شدیم تر تاب یب

 دهد نجات برزخ نیا از را او و د یبگو یکلم کاش.  بود مانده  باز

. 

  تپش پر  بود آورده  لب بر فرهان  هک یحرف ی برا ارغوان قلب

...  بود آمده  بند رینظ یب انگشتر آن دنید با نفسش  ،  دیکوبیم

 آمده  زبانش یرو تا که یحرف تینها در و خورد تکان شیلبها

 : گفت  را بود

 ! نه-
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. بزند زل  دخترک به مبهوت و مات که بود فرهان نوبت حال 

 : آمد حرف به گرید بار ارغوان

 ... .  کنم ولشقب  تونمینم - 

  حلقه چشمش در که یاشک قطره .  برداشت عقب  به قدم کی

  گوش به قلبش ضربان یصدا ،  بود مشخص  یخوب به بود زده 

 !  نبود درست...  نبود حقش...  جواب نیا اما...  بود  ده یرس هانفر

 طبق  بود بهتر دیشا !  بود مده آ  در آب از غلط کل به  محاسباتش

 رد؛یبگ مثبت  جواب توانستیم  دی شا رفتیم شی پ اریجان ی نقشه

 اراده  یب!  بود  گرفته را تمرکزش تمام که یاضطراب به لعنت

 : کرد زمزمه

 ... ارغوان -

  نیا کردینم الیخ ،  بود ناباور یا زمزمه به هیشب شتری ب شیصدا

  را او دخترک که کردینم هم  خطور ذهنش به رد، یبگ را جواب

 ،  کردیم ینی سنگ شیشتهاانگ انیم یمخمل ی جعبه...  نخواهد

 یکج دهان او به نیزم یرو یها شهیش خرده  و یلعنت زیم آن
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 نیهم اما اوردیب زبان بر یگری د  حرف توانستیم کاش.  کردندیم

 : کرد زمزمه گرید  بار دید  را دخترک عقب به  رو یقدمها که

 !   ارغوان -

 هی گر رفتیم  کلنجار خودش با که یحال در وار زمزمه  هم ارغوان

 :  گفت کندن

 ...  دیببخش -

  فقط فرهان.   دیدو در سمت به که دینکش هیثان  به و گفت را نیا

 حالت همان  در که انگار!  ماند شی جا سر هیثان چند ی اندازه  به

  دورتر و دور که ارغوان یپا  یصدا دنیشن با.  بود بسته خی

 یرو که کتش  اور به توجه یب و داد خودش به یتکان شدیم

 که یا لحظه درست.  افتاد راه  به دنبالش بود مانده  جا یصندل

 منتظر انگار و کرد نگاهش.  دی رس او به شدیم بسته آسانسور در

!   شد کم  آسانسور یبال  یعددها و بسته در اما  رودن  دخترک بود

  شانس از و فتر ساختمان گری د آسانسور سمت  به بعد یا لحظه

 وقت بدون او و شد باز شی برا  آسانسور یدرها زود یلیخ خوبش

 در. داد فشار حرص با را همکف ی دکمه و شد  وارد کردن تلف
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 ی جعبه هم هنوز.  زدیم چرخ ارغوان ییکذا جواب سرش

 .  بود کرده  خوش جا شیانگشتها انیم یمخمل

 رنگ قرمز عدد به نگاهش و گذاشتیم سر  پشت را ها طبقه

 یگرید زیچ چیه  به ارغوان به  دنی رس جز!  بود مانده  آسانسور

 ؟ برود کجا  بود قرار تنها ،  شب از ساعت ن یا.  کردینم فکر

 اش ینگران تنها لحظه آن ؟ رساندیم هتل به را خودش چطور

 در جا از انگار که یقلب و خودش یناراحت به یحت.  بود ارغوان

 ! کردینم فکر  هم بود آمده 

 یخال آسانسور دنید با.   دیرس همکف ی طبقه به ه بالخر

  به را  سرش دی دو در سمت به وقت  دادن دست از  بدون لهبلفاص

  لرزان نقش  زیر دخترک راستش سمت بالخره  و گرداند اطراف

 یقدمها یپا  به شیقدمها اما  داشتیبرم قدم دتن  تند.  دید را

  سد را اهشر و دیرس او به هم تینها در.  دیرس ینم فرهان بلند

 : کرد

 !   سایوا -

  صورت به  اشک ی پرده  پس  از و آورد بال   را سرش  ارغوان

  اشک و زد پلک  ،  دیدیم تار را  صورتش. کرد نگاه  ره یخ فرهان
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 ندیبب واضح را  فرهان تتوانس تازه  ،  گرفت راه  ش ی ها  گونه یرو

 :  بود ستاده یا مقابلش یجد و کرده  گره  ابرو که

 ؟ یکن یم هیگر چرا -

  الیخ دی شا.  بپرسد او از را  سوال نیا نداشت انتظار غوانار

  را سوالش!  باشد اش یمنف جواب مورد در سوالش نیاول کردیم

 یب

 :  دیپرس گرید  بار فرهان که  گذاشت  جواب

 ؟ یکنیم هی گر چرا مگیم.  بده  جوابمو - 

 . برم خوامیم کن ولم - 

  ؟ یکنینم هیگر گهید یبر بذارم -

  خودش.  کند  خفه را بغضش تا فشرد هم یرو را  شی لبها ارغوان

  که یدرخواست خاطر به.  کندیم هیگر چه یبرا  تدانسینم هم

  و فرهان خاطر به ای ؟ باشد  یدختر هر یآرزو تمام توانستیم

 دیشا ای ؟ بود  مجهول هم هنوز  که اش یگزند تار و ره یت نقاط

 کامل  احساساتش با که خودش  ییکذا جواب خاطر به هم

 ! ؟ داشت قضتنا



 

2638 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ؟ کنه ناراحتت که گفتم یزیچ ؟ زدم یبد حرف من - 

 باز لب بلفاصله.  ندیبب را فرهان ناراحت حالت نیا توانستینم

 : کرد

 … اصل !  نه -

 ؟ هیچ واسه  اشکا نیا پس -

 : آمد حرف به گرید بار فرهان.  کرد سکوت هم  باز نارغوا 

 ادیم خوشت ازم مکرد الیخ من!   یدار دوستم  یگفت بهم تو - 

 ! 

 : گفت بلفاصله ارغوان

 ..  اد یم خوشم تو از...  ادیم خوشم - 

  باز و فرستاد رون ی ب را نفسش.  شد تر راحت یکم  فرهان الیخ

 :  کرد دی تاک هم

 !   نکن هیگر -

!   بود ارغوان  انیگر یچشمها  دادیم آزارش که یزیچ نهات انگار

 :  داد امهاد فرهان امدین در دخترک از ییصدا یوقت



 

2639 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ؟ یناراحت یچ از -

 ! یچیه -

  ... ارغوان -

  یبرا!  زدی بر اشک تر راحت تا انداخت نییپا را سرش  ارغوان

  که یدرخواست یبرا و فرهان  افتضاح یبند زمان یبرا ،  خودش

 کردیم وانهید  را فرهان اش هیگر  یصدا!  بود داده  دست از حال 

  دخترک نکهیا از قبل و برداشت سمتش به یقدم طاقت یب. 

 : کرد زمزمه و دیکش آغوش  در را او کند یاعتراض بتواند

 .. نکن هیگر...  بسه -

 چطور.  شد تر دی شد اش هی گر و شکست ارغوان بغض اما

 در که ی وقت هم آن ؟ بدهد رد جواب فرهان  به توانستیم

  کردیم احساس...  بود ختهیر جانش به ایدن آرامش تمام  آغوشش

 : کرد زمزمه.   ندارد را مهر پر  آغوش آن اقتیل

 .. برم بذار -

 یلبخند فرهان! کرد ینم رفتن یبرا یتلش اما زد یم فتنر حرف 

 : گفت و نشاند لب یرو تلخ
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 ! ؟ یبر بذارم ی خواینم واقعا کنمیم فکر چرا - 

 : کرد زمزمه و شد فرهان راهنیپ بند  ارغوان یدستها 

 !  برم خوامیم واقعا -

 تر تنگ را او فرهان.  بود کرده  قبل از تر کممح را شیجا حال 

 : کرد زمزمه و  گرفت آغوش در

 ؟ ستین راحت جات -

 راحت  آنقدر!   بود راحت حد از اد یز شی جا!  بود ن یهم از ترسش 

 او به و بزند خط را اش یذهن  تسوال  تمام داشت الیخ که

  عمر آخر تا است حاضر و دارد دوستش اندازه  چه تا که دیبگو

 را کردن یخواستگار  اصول از  کدام چیه آنکه  با!  بماند رشکنا

  به  دل که دی بگو توانستیم هم باز اما بود اورده ین جا به درست

  خودش فرهان امشب که انگار!   است داده  اش ی نابلد نیهم دل

 ! یجد  همانقدر ،  بود

  دخترک سر پشت نرم را دستش فرهان امدین  ارغوان از یجواب

 انگار اما بود نشانیب یبزرگ مانع یارغوان شال آن آنکه  با گذاشت
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  حال همان در...  کند احساس را شیموها نرمی انستتویم که

 : کرد زمزمه

 ؟یبهتر الن -

.  داد تکان  سر تنها شدی م کمتر و کم اش هیگر  که ارغوان

 :  گفت و دیکش یراحت  نفس فرهان

  ؟ کردم  ناراحتت - 

 !  نه -

 ...  بزن حرف باهام پس -

  ودب  شده  نگرانش.  کند دل آغوشش  یگرما از  بالخره  ارغوان

 :  گفت وار زمزمه.  شود سردش کت بدون نکند که

 ؟  ستی ن سردت -

 هم فرهان و افتاد یمخمل ی  جعبه به نگاهش گرید بار ارغوان

 :  کرد باز لب ارغوان. کرد دنبال  را شی چشمها رد

 … شهیم -
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 کند دور شی چشمها مقابل از را  جعبه کند خواهش نکهیا از قبل 

 :  گفت و  گذاشت بشیج  خلدا را آن و دیفهم  زودتر فرهان

 …  شینیبینم  دوباره  باشه راحت التیخ ،  بمیج  تو گذاشتمش -

  دلش نکهیا  نه.  شود شانیپر دخترک شد باعث حرف نیهم 

 نیا به یراض  دلش فعل  فقط...  ندیبب را انگشتر گرید  بار نخواهد

 :  داد ادامه فرهان.. . شدی نم یخواستگار

 ..  سبیهمنا وقت الن کردم یم فکر من -

 :  گفت  و دی کش صورتش به یدست

.  یم کنار آخرش تا که بشه راحت  المیخ خواستیم دلم فقط -

 . یبش ناراحت خواستمینم

 .  نشدم احتنار -

 !   بود یخوشحال اشک که نگو -

 .  خواستینم را ن یا ارغوان و بود  ناراحت صورتش

 .  نیهم فقط.  بشناسمت شتری ب دارم دوست -

  ؟ شتریب نیا از.  یشناسیم منو یآدم هر  زا شتریب تو -
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  او به نداشت  دوست.  کند ترش ناراحت نداشت دوست ارغوان

  هم هنوز و است خبر یب رامش  گمر اناتیجر از هم هنوز دیبگو

 سکوت و بست را شیلبها.  کند هضم نتوانسته را اتفاقات یلیخ

 : گفت گرید بار فرهان.  دکر

  ؟ یدونینم الن که یبدون ازم یخوایم یچ - 

 …  فرهان -

  خواهش یزبان  یب زبان با که انگار.  بود خواهش پر نگاهش 

  ارغوان درد که  بود آن از تر باهوش فرهان اما ندهد  ادامه کردیم

 :  نفهمد را

  ؟ نه یندار اعتماد بهم هنوزم تو -

 را نامش خواهش  پر گرید بار  داشت الیخ.  کرد  مکث ارغوان

 ... دینگو یزی چ و دیایب راه  دخترک دل با یکم دی شا تا بزند صدا

 گفت گرید بار  فرهان و بود شده  دوخته هم به ارغوان یلبها اما

: 

  ؟ دم یفهم درست -
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  شد باعث بود کرده  گره  هم در که ییابروها و فرهان تیجد

!   دیترسیم تی جد نیا از یهگا هم هنوز.  دیایب  حرف به ارغوان

 : کرد زمزمه اراده  یب

 !   ندارم نه -

  دخترک به مات ،  باشند زده  فرهان قلب به یخلص ریت که انگار

 : آورد چشم به اشک  گرید بار ارغوان.  ماند ره یخ

 .  کنم ناراحتت خوامینم...  بسه...  فرهان -

  دیبگو یزیچ توانست یم نه.  بود شده  دوخته هم به فرهان یلبها

  باور خوش رچقد !  بدهد سامان و سر را افکارش که شدیم نه و

 بود 

  تا را دخترک تواندیم او و شده  درست زیچ همه کردیم فکر که

 :  گفت گرید بار ارغوان!  باشد داشته اش خانه در ابد

  کنم اعتماد بهت دوباره  خوامیم. بشناسمت شتریب خوامیم من - 

 .. 

 با که انگار.  ستادیا او به پشت و تگرف ارغوان از نگاه  فرهان

 زده  حلقه چشمش در که یاشک قطره  تا ترفیم کلنجار خودش
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  فرستاد رونیب  را اش شده  حبس نفس! ندهد  راه  گونه یرو را بود

 :  داد گوش ارغوان یصدا به و

 ... نیبب منو...  فرهان -

 من به گفتیم!  دی بگو چه دیبا  دانستینم.  برنگشت اما فرهان

  ددار  کردن اعتماد اقتیل و ستی خوب آدم که گفتیم ؟ کن اداعتم

 مقابل در   را خودش یگرید وقت هر از شتریب روزها نیا ؟

  دوست یسادگ و ارغوان ناب  احساسات به!  دی دیم کم دخترک

 بار نیا و ستاد یا مقابلش ارغوان! خورد یم غبطه اش یداشتن

 : گفت صورتش  به ره یخ

 ؟ یزنینم حرف باهام - 

 زمزمه و دوخت دخترک صورت به را شیچشمها بار نیا انفره 

 : دکر

  میگذروند سر  از که یزیچ خاطر به تونهینم یاعتماد  یب نیا -

 ...  باشه گفتن اریخشا و سوگل  که یخزعبلت ای

  گذراند نظر از را دخترک آرام نا  صورت یا هینثا چند.  کرد مکث

 : داد ادامه تینها در و
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 از.  یبدون  می زندگ از یخوایم...  یسبشنا منو یخواینم تو

 -. .. از!  ام گذشته

  خوب دو هر بود حرفش ی ادامه  منتظر ارغوان...  کرد سکوت

  گونه یرو اشک گرید بار...  برسند  کجا به است قرار  دانستندیم

 گرید بار.  دیفهم یم را دردش فرهان ،  گرفت  راه  رغوانا یها

 : گفت

   ؟ کشتمش من ینکیم فکر ؟ نه رامشه  خاطر به -

 :  کرد دفاع   خودش از هی گر  انیم ارغوان

 ! نگفتم نویا من -

 ؟ داشت ارغوان از یانتظار چه.  دیکش صورتش به یدست فرهان

 نده یآ که یا گذشته  نیا به لعنت!   بود اش هیعل  بر ایدن ی همه

 دیشا.  گرفت  فاصله دخترک از یکم!  بود کرده  نابود را اش

!  کند تبرعه زیچ همه از را  ودشخ که بود  ده یرس وقتش

 بکشد دوش به را رامش قتل نی سنگ بار نیا از شتر یب توانستینم

  و برداشت  جلو به یقدم ارغوان...  کردیم ثابت همه  به دیبا! 

 :زد  برهم را افکارش
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 . شی باش کشته تو  کنمینم فکر -

 خوش و ی خواستگار ادی به دخترک حرف به توجه یب فرهان

 :  گفت  ارغوان حرف به ربط یب کامل !  افتاد اش یالیخ

 !   نبود سوال  نیا دنی پرس واسه یمناسب زمان -

 !   فرهان -

 :نکرد ارغوان خواهش پر لحن به یتوجه  هم  باز فرهان

 . هتل رسونمتیم شو  نیماش سوار - 

 !  فرهان -

  که شود دور  آنقدر ،  کند فرار داشت  الیخ.  دادی نم گوش فرهان 

  هم ارغوان و  افتاد راه  به نیماش سمت  به!  نباشد اطرافش یکس

 با کردیم یسع  را فرهان بلند یقدمها که یحال در .  رفت دنبالش

 :آمد  حرف به کند جبران  خودش کوتاه  و تند یقدمها

 ؟ یدیم گوش بهم!  ستین دی ترد و شک بحث - 

  ارغوان.  دادیم یجواب نه و کرد یم نگاهش نه اما دادیم گوش

 :  رفت جلو شیپا پابه.  نکرد ینینش عقب
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  ؟  ندارم حق  ونمبد موردت در شتریب دارم حق  من -

 و کرد سد را  فرهان راه  ارغوان.  ماند جواب یب  حرفش هم باز

 :  ستدیبا  حرکت از شیپاها که کند یکار توانست بالخره 

 . گمیم بازم باشه لزم!  دارم دوستت گفتم بهت من -

 : بود دوخته ارغوان یچشمها جز ییجا به را  نگاهش فرهان 

  نداشت امکان یقاتلش تو  کردمیم فکر هم  لحظه هی اگه - 

  رو سوگل یحرفها هم هیثان ک ی یبرا اگه ،  بردارم قدم کنارت

 !  نبودم نجایا الن بودم کرده  باور

  دخترک ی سرما از شده  قرمز  صورت به فرهان نگاه  بار نیا 

 :  گفت حرفش به توجه یب.  ماند ره یخ

 !   سرده   نیاشم تو برو -

 نطوریا را حرفش گرید ارب.  اوردین کم اما بود شده  کلفه ارغوان

 : داد ادامه

 هی برام بگم اگه !  ساعت هر ،  کنمیم فکر رامش به روز هر من-

  هی!  آدمه ه ی جون وضوعم!   گفتم دروغ شدست تموم موضوع

  دل ته از.  ده یکشیم نفس یروز که یکس  هی!  زنده  موجود
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 که  روز اون دیشا.   نکنم فکر بهش گهید که برسه یروز خوامیم

 ...  باشه متفاوت سوالت به وابمج ادیب

  در اما بزند ی حرف بود منتظر ارغوان .  کرد نگاهش تنها فرهان

  کشان را او و ردیبگ را دخترک یبازو ریز داد   حیترج عوض

 : دی غر حال همان در. ببرد نیماش سمت به کشان

 !   شد قرمز سرما از صورتت - 

 داخل یوقت.. .  بود دلگرم نشیدلنش  یها ینگران تمام به ارغوان

 .  کرد رها را اش شده  حبس  نفس بست را در  و نشست نیماش

  بدهد اجازه  نداشت الیخ ،   بماند دلخور فرهان  نداشت دوست

 که یوقت!   کند دورشان هم از و ندازدیب هیسا  نشانیب یحتنارا

 :  گفت  کرد خوش جا اش یکنار یصندل  یرو فرهان

 ...  دارم اجیاحت بهت من -

  به را نگاهش و شکست را نشانیب وارید حرف نیا با فرهان

 :  داد ادامه ارغوان.  دوخت دخترک

  می زندگ از رمذا ینم وجه چیه به...  یباش میزندگ تو دارم اجیاحت -

 …  یبر
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  داد حیترج اما بزند طعنه و شود  تند و تلخ توانستیم فرهان 

  اتفاقات از که یبد حس تمام  ارغوان بدهد اجازه  و کند یصبور

 : دیشن  گرید  بار را شیصدا . ببرد نیب از را  بود گرفته ریاخ

 ؟  سوال اون دنی پرس از قبل  ساعت چند به می برگرد شهیم -

!   است توجه ی ب دخترک یحرفها به نسبت دیبگو اگر بود دروغ 

  الیخ یگرید مانز هر از شتریب حال ...  بود شده  دلگرم که البته

  تیواقع دخترک به و بردارد اش یزندگ اتفاقات از پرده  داشت

  دست به را  او توانستیم که یراه تنها.  بدهد نشان را اطرافش

 ارغوان وانستتیم آنوقت کند تلش  بود یکاف... بود نیهم اوردیب

 عمل و نشانیب جو رییتغ یبرا !  دارد نگه خودش کنار ابد تا را

 :  آمد حرف به او ی  تهخواس به کردن

 ؟ میبخور  شام کجا -

.  بشنود را ارغوان آرامش پر و ق یعم نفس یصدا  توانستیم 

 :  دیشن را جوابش

  ؟یکن یآشپز دی با تو بار نی ا فقط!  هتل ی خونه آشپز -

 :  گفت و زد  یدپوزخن فرهان
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 .می بخواب گشنه قراره   امشبم پس -

  ؟ بده  آشپزیت انقدر -

  کردندیم شی اغوا  چشمها نیا.  انداخت ارغوان  به ینگاه فرهان

  جور امشب آخر   کاش!  انداختنش یم پا از روز کی تینها در و

 :زد لب لیم یب فرهان.  خوردیم رقم یگرید

 . ندارم اشتها من قتشیحق - 

 . شد محو شیلبها یرو  از هم ارغوان یمصنوع لبخند

 ! نطوریهم منم - 

  نداشتند الیخ کدام چیه . راند هتل سمت به سکوت  در فرهان

 بدون و دندی رس هتل به تیهان در.  بشکنند را  نشانیب سکوت

  از ارغوان و کردند تکرار وار زمزمه را خداحافظ یا اضافه حرف

 و یسرخوردگ حس و ماند فرهان.  شد دور فرهان نگاه  مقابل

 ! کردیم  احساس یگرید زمان هر از شتریب حال  که یخشم

********************** 

 چیه دیشا.   شد  فروخته نشانیزم بالخره  تلش روزها از بعد

 جشن  کند،  خوشحالشان توانستینم اتفاق نیا ی  اندازه  به یزیچ
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  میتصم به را یروز چند و دادند  بیترت یا نفره  سه و کوچک

 در یخوب ی خانه تینها در.  گذراندند  نیزم پول مورد در یریگ

  یبرا آرزو شنهادیپ به و دندیخر تهران یعال یها محله از یکی

  هر گذاشتند قرار  و کردند ریدا یچککو رستوران هم منوچهر کار

 . کنند اداره  را آنجا هم با دو

  از رفتن قصد و دیرس اتمام  به خانه یکارها هفته  دو از کمتر 

  بابت یپول نشد یراض فرهان  کرد چه هر منوچهر.  کردند لهت

 یبرا ابرو  و چشم آرزو دتم تمام.  ردیبگ آنها از اقامتشان

 و کند باز دهان ارغوان دی شا ات زدیم طعنه و  آمد یم ارغوان

  ارغوان اما ،  بوده  چه خاطر به  فرهان لطف همه نیا که دیبگو

 شنهادیپ که خصوص به.  بود شده  یگرید زمان هر از تر ساکت

 از حرف یکس هر به دانستیم خوب!   بود کرده   رد هم را فرهان

  داد حیترج!  زندیم او به یوانگید برچسب دیترد  نبدو بزند آن

 !   دارد نگه خودش یبرا راز کی  مثل را تفاقا نیا

 حال  و کرده  یمعرف اریجان به را مژگان  هفته دو نیا در 

  انگار هم  پرستو.  است شده  کار به مشغول آنجا  که دانستیم

 با قهیدق به قهیدق گرید که  بود راه  به رو آرش  با اوضاعش
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  هم هنوز  نشانیب ی دوستانه جمع!  گرفتی نم تماس  انارغو

 در آمد یم شی پ کم و بود شده   تر محتاط ارغوان اما بود اربرقر 

  یراض را پرستو هم نیهم که چند  هر.  کند دایپ  حضور جمعشان

 انگار اما بودند آدرسها  ریدرگ هم هنوز اریخشا  و سوگل.  کردیم

 به اعتمادشان یکم و بودند  کرده  باور را  ارغوان حرف که

 ! بود شده  جلب دخترک

 

  بود قبل مثل زیچ همه آمد یم  یعاد نظر به نفرها  با اش رابطه

 تلش.  ستین  درست نیب نیا یزیچ کردیم احساس ارغوان اما

  در اقامتشان شب  نی آخر درست. کند راه  به رو را اوضاع تا کردیم

 شب و رفت منوچهر و آرزو اتاق به زودتر ارغوان که بود هتل

 سمت به شود  خودش تییسو یراه نکهیا یجا  به اما گفت ریبخ

  اتاق به یمنته  که ییراهرو به بعد یا قهیدق و رفت آسانسور

  با که بود ستاده یا یحوال همان ینگهبان.  دی رس شدیم فرهان

 ارغوان و داد ورود ی اجازه  فرهان ی گفته طبق  غوانار دنید

 اتاق در مقابل و شد رد راهرو از و داد تکان شی برا یسر هم
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 داخل از یجواب  اما زد آن به یا تقه و آمد بال  دستش.  ستادیا

  ؟ بود رفته یعنی.  امدین

  که دانستیم و بود گذشته ۹ از ی کم انداخت ساعتش به ینگاه

 با.  برسد شی کارها  به و بماند شتریب است رقرا  شب آن فرهان

  کرد یسع.  شد اتاق وارد و  چرخاند را در ی ره یدستگ فکر نیا

.  شد محو لبخندش یخال اتاق دنی د با اما بنشاند لب یرو لبخند

 هم هنوز فرهان شد مطمئن و افتاد لشیوسا و  کت به نگاهش

 در 

 . است هتل

  بزند رشیپذ  سئولم به یسر  گرفت میتصم و زد  اتاق در یچرخ

  داشت قرار اتاق یانتها که یآسانسور  دنید با اما بپرسد او از و

  اکج به دانستینم اما بود ده ید  را آن هم قبل .  ستادیا حرکت از

 یرو را انگشتش  و برداشت سمتش به قدم اراده  یب.  رسدیم

  و زد پس را  دستش هم بلفاصله.  داد فشار آسانسور  ی دکمه

  آن دیشا   که کرد الیخ خودش  با.  داشتبر  عقب به یقدم

 انداخت بال  نه شا  فکر نیا با!   رساندیم نگیپارک به را او آسانسور

  آنجا را فرهان توانستیم دیشا.  شود آسانسور وارد  شد مصمم و
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 و دید را ا یمنف ی طبقه ی دکمه تنها ورود محض به.  کند دایپ

 در خره بال  تا ماند منتظر یکم.  فشرد همان یرو انگشت

  دهانش شد باعث مقابلش کی تار مهین یفضا و  شد باز آسانسور

 و دود و بود آدم کردیم کار  چشم چه ره.  بماند باز تعجب از

 ی کننده  کر یصدا.  یدنینوش یها شات خوردن هم به یصدا

 یکس.  بردارد عقب به یقدم اراده  یب شد باعث یقیموس

  خاطر به هم  دیشا!   ودب شده  ی نامرئ که انگار نبود او به حواسش

 داشت قرار ممکن ی نقطه نی تر  دنج در آسانسور در که بود نیا

  آسانسور که ماندیم نیا مثل.  کردیم توجه جلب کمتر و

  دفتر از آدم همه  آن بود ده یند حال به تا گرنه و  باشد یاختصاص

 که  بود  بزرگ انقدر سالن !  ندیایب قسمت نی ا به فرهان

 یحت ندیبب را آن یانتها تا توانستینم

 لحظه آن که نبود یزیچ نیا اما!  است متر چند آنجا دانستینم

  دوخته چشم مقابلش ی صحنه به ناباور آنقدر!   کند فکر آن به

 و ده ید را او که انگار.   نشد فرهان دنیرس  متوجه هک بود

 !   برساند دخترک به را خودش چطور بود ده ینفهم
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 را آنجا کردن زیآنال ی اجازه  و شد ده یکش عقب به ارغوان یبازو

 متوجه که کردیم نگاه  آدمها به مبهوت آنقدر!   گرفت او از

  که یاتاق داخل  را او که یا لحظه درست.  نشد دست احبص

  حرص پر صورت توانست ،  انداخت بود قسمتها ی  هیبق از تر رامآ

 یرنگ یا قهوه   بزرگ زیم چرخاند اطراف به سر.  ندیبب را فرهان

 به اش ییانتها قسمت در یکوچک بار و یراحت مبلمان با همراه 

 :  دیرس  وششگ  به فرهان یعصبان یصدا!   خوردیم چشم

  ؟ یکنیم کار یچ نجایا تو -

 و ترساندیم را   دخترک خشمش پر صورت که بود  یعصبان آنقدر

 شده  قرمز صورت به توجهش تمام حال .  آورد یم بند را زبانش

  الیخ و بود ش ی بازو بند هم هنوز فرهان دست!   بود او حرص از

  اب بار نیا  ماند جواب یب که سوالش.  کند رها  را آن نداشت

 : دی غر تر بلند  یکم ییصدا

 ؟ نییپا یایب داد اجازه  بهت یک ؟ یکنیم کاریچ نجایا گمیم -

 آرام شهیهم.  بود ده یند را فرهان یرو نیا که بود یوقت چند 

 نگاه !   بود متفاوت شی روزها نیا تمام با حال  اما مهربان و بود

  روزها نیا  یداشتن دوست مرد همان از یا نشانه دنبال ارغوان
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 ردکیم ثابت او به فرهان یشانیپ ی آمده  بر رگ اما گشتیم

 ییصدا و من من با!  ستین یشگیهم محبت و مهر آن از یخبر

 : گفت آمد یم  در زحمت به که

 ...  من...  من...  ینبود اتاقت تو...  تو -. 

  ریگ در که بود امده ین رونیب ده ی د که ییزهایچ شوک از هنوز

  گرید بار که بود نشده  کامل اش لهجم.  بود شده  فرهان خشم

 :  دیبار شی رو و سر بر آتش  یها گدازه  مثل  فرهان خشم

  که یدر هر از یفتیب راه  یدار اجازه  یعنی نبودم اتاقم تو چون -

 ؟ تو ی ایب شد باز روت

  آورد در ییجا نی همچ از سر کردینم باور قتایحق.  آمد بند زبانش

 فرهان.  شدی نم صدا به لی دتب اما آمد یم زبانش یرو تا حرف. 

  به یفشار شدیم شتری ب رفته فتهر خشمش که ی حال در گرید بار

 : دی غر و آورد دخترک یبازو

 !؟ یاومد کجا یدونیم -

 : دی نال درد  از ارغوان

 .. آخ - 
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  به فرهان  شد  باعث دخترک یصدا. بود مده آ درد به شیبازو

 : گفت گر ید بار کلفه.  کند  رها را دستش و دی ایب خودش

 من تاقا به حواسش که نبود شده  خراب اون تو کس چیه - 

 ! باشه؟

  و دیکش صورتش به یدست کلفه نگرفت ارغوان از یجواب یوقت

 یکم از بعد. گرفت یا شماره  و برداشت را لشیموبا بلفاصله

 :  دیغر مکث

  ؟ یکنیم یغلط چه یدار بال  اون هست معلوم -

 :  گفت  قبل از تر ین عصبا گرید بار و  داد  گوش یکم

  هیکس هر منظورم اتاقم تو ادی ب نده  اجازه  یکس به گمیم یوقت -

 ! کنم روشن فتویتکل امیب تا باشه بال   به حواست! 

 او نکهیا از.  دوخت چشم لرزان ارغوان به و کرد قطع را تماس

 مرز تا نداشتند یرفتار تعادل که یمرد همه آن نی ب ندیبب آنجا را

  کرد نگاهش و ستادی ا ارغوان مقابل کلفه!   دبو ده یرس جنون

  حرف به ارغوان شود باز کردن پرخاش به زبانش نکهیا از قبل.

 : آمد
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 ..  گشتمیم دنبالت من -

 : گفت  ادیفر با  گرید  بار فرهان

 !؟ نجایا یایب دیبا! ؟ یچ که -

 یزیچ هر از شتریب فرهان ادیفر  اما بود ادیز همهمه و صدا 

 : دادیم ر آزا را شیگوشها

 !  نزن داد -

  کور گره  شی ابروها.  راندگذ نظر از را اش یعصبان  یچشمها

 بار ،  آورد یم بند را دخترک  نفس حالتش نی ا.  بودند خورده 

 است نیهم فرهان  وجود قتیحق که کردیم یادآور ی او به گرید

  بار انگار!  شودینم باز شیابروها گره  که یعصبان مرد نیهم... 

  که شیموها به  یدست فرهان.   بود  برگشته ودشخ  اصل به گرید

  ارغوان.  دیکش بود شده  بلند  معمول حد از شتریب یکم حال 

 توانستیم ،  است شده  تر یخواستن صورتش که  دیبگو  توانستیم

  بست را دهانش که بود فرهان خشم نیهم اما کند فیتعر او از

 .  نداد یشرویپ ی ن اجازه  و

 !  بال  برمتیم -
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  ارغوان اما ببرد خود با تا گرفت دست در  را کدختر  دست

 : گفت و دی کش را دستش

 ! بلدم  راهو خودم -

.  بود نمانده  دور ارغوان نگاه  از نیا و خوردی م حرص فرهان

  کینزد را صورتش که یحال در  و شد  کینزد دخترک  به یقدم

 :آمد حرف به داشتیم نگه ارغوان صورت

 ای ؟ ها ؟ ینیبیم زن  نجایا وت! ؟ نه یاومد کجا ی دینفهم هنوز -

 !؟ نه ای ینیبیم خودتو یهمجنسا از

 ... نزن داد -

 را او ادها یفر  نیا حد چه تا بفهماند او به توانستیم کاش

 یرو نیا  از چقدر و شودیم بد حالش اندازه  چه تا ،  ترساندیم

 هم یرو حرص از را شیدندانها فرهان! است متنفر  نشیخشمگ

  در سمت به را او و گرفت را دخترک یبازو رگی د بار و داد فشار

 : کشاند

 !   بال  میرب -
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  فرهان دست از هم را شیبازو یحت بار نیا. نزد  یحرف ارغوان

  بود حواسش فرهان که بود خاطر نیا به دی شا  دینکش رونیب

 را آمده  ریمس و شدند  آسانسور  سوار.  اوردین دستش  به یفشار

 تمام که انگار دند یرس فرهان اقات به نکهیا محض به.  گشتند ابر

 یشگیهم آرامش بال  ی طبقه در.  شدند قطع کباره ی صداها

 دی شا بود ده یند را زیچ همه خودش یچشمها با  اگر.  بود برقرار

  نیهم!  باشد شتهدا وجود ییجا نیهمچ اصل  که کردیم شک

 یقدم و کرد رها را  شیبازو فرهان شدند خلص  اهویه آن از که

  خودش تا دیکش ق یعم نفس ییتا چند.  گرفت فاصله   دخترک از

 اما اوردیب ادی به کردیم یسع را  شبنم یحرفها تمام.  کند آرام را

 تینها در.  داشت ادی به یکم فقط کدامشان هر از طیشرا آن در

  را خشمش توانست و آمد کارش به ق یعم یانفسه  همان هم

  اتاق وسط مه  هنوز.  دیچرخ ارغوان  سمت به!  کند کنترل یکم

.  بود حیتوض تظرمن که انگار.  کردیم نگاهش ره یخ و ستاده یا

  عقل به دی شا.  دیرسیم نظر به ناباور هم هنوز صورتش حالت

 ده یا نیا.  باشد هتل ریز یمکان نیهمچ که دی رسی نم کس چیه
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 ی هیبق مثل درست بودند نهیتهم فعال شهیهم ذهن ونیمد را

 ! کردینم  ارافتخ آنها به اصل  که ییکارها

  ؟ نییپا یاومد یچ یبرا -

 : کرد زمزمه ارغوان بود شده  گره  هم در شی ابروها هم هنوز

 ...  تو حتما گفتم...  رسهیم نگیپارک به کردم فکر -

 ! ؟ تو یر یم و نییپا یندازیم سرتو بشه باز یدر هر هنوزم -

  کرد دایپ راه  ذهنش به قدرت تمام با گذشته!  بود دردناک حرفش

  را شی روهااب!   بود گذرانده  سر  از که را  آنچه آورد ادی به هم ازب ، 

 :  کرد گره  هم در فرهان مثل

  نفهمه یکس که ازه ین و مهمه برات یچ همه تی امن انقدر اگه -

 النم!  یکن استفاده  یا حرفه ادر ک  هی از دیبا دیکنیم کاریچ نجایا

 !   بدم پس جواب بهت بخوام که نکردم یکار من

 یادآوری او به دستانش لرزش تازه  بست را دهانش  هک یزمان

 یترسها فرهان مقابل هم هنوز !  ستین یقو هم نقدرهاآ کرد

 !کردند یم ییخودنما اما جان کم چند هر اش گذشته
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 یا وه یم عطر بتواند که کی نزد آنقدر ستادیا کشینزد فرهان

 او ؟ کردیم چه.  شود آرام یکم و بکشد ین یب به را دخترک

 !  بود  نشارغوا 

 آدما اون نی ب خواستینم دلم! ینیبب نوییپا خواستمینم فقط -

 !  یباش

 :  داد ادامه و آمد بال  دخترک یچشمها تا نگاهش

 .  بال  امیب خودم تا یکردیم صبر دیبا -

 از که انگار.  نداشت یشگیهم یدختر به یشباهت ارغوان نگاه 

 !   بود ده یکش خودشان انیم یسد  لحظه همان

 و کنم تشکر ازت نجامیا که یآخر شب یبرا  بودم ده اوم -

 قبول رو  درخواستت که کنم یعذرخواه و بزنم  حرف باهات

 اعتماد بهت که بگم و بزنم حرف باهات خواستمیم.  نکردم

 ... حال  اما دارم کامل

 ! ونگ -

  به دانستیم  خوب!  بشنود را حرفش  یباق نداشت دوست فرهان

 :  داد ادامه رحمانه یب اما رغوانا!  شودینم ختم یخوب یحرفا
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  همون هنوزم تو.  بوده  عاقلنه ممیتصم که فهممیم حال  اما -

 ! نشناختم تورو هنوز من و ام یفرار ازش که یهست یآدم

  ازت خواستمیم من!  هیانصاف یب حرفت نیا یدونیم خودتم -

 !   ستین تو  یجا نییپا اون.  کنم محافظت

 یکنیم لشونیتبد خودت که ییدماآ ؟ یک برابر در محافظت -

 گهید یآدما که ییجا مقابل در تحفاظ ؟ هستن که یزیچ به

  چرا! ؟ سوگل یبابا مثل یکی  بشن و بخورن ضربه ازش ممکنه

  فکر ننییپا که ییآدما اون تمام به چرا ؟ یکنیم  فکر من به فقط

  ؟ یکنینم

 ؟  یش بزرگ  تا کنم صبر دیبا چقدر ! ؟ یش بزرگ یخوایم یک -

  چقدر که  بفهمد فرهان داشت انتظار دیشا.   خورد جا ارغوان 

 را شیصدا!   بود برگشته ورق که انگار حال  اما.  اوست با حق 

 :   دیشن گرید بار

  کار!  ندارم یرکا گذره یم نییپا  داره  که یاتفاقات بد و خوب به -

 !  نجاستیا با من
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  در کدختر یابروها شد باعث و کرد ارغوان سر به یا اشاره  

 :  داد ادامه نطوریا را حرفش .  برود هم

  آدم هر از شتری ب هم نجایهم تا  ندارم زدن حرف ادیز به عادت-

  چرا دونمینم !  دادم حیتوض م یزندگ مورد در تو یبرا ،  یا گهید

 من ی خواسته و لیم به یزندگ  نیا که یبش متوجه یخواینم

  به نخواستم من!  کنم کاریچ  که نکردم انتخاب من!  نرفته جلو

  نییپا نیا نفر  چند که کنم فکر  نیا به و بزنم هیتک یصندل نیا

 !  باختن شونوی زندگ تمام

  هنوزم که نبوده  تو انتخاب طبق  یچ همه بازم ؟ یچ الن -

 ؟ یینجایا

!   دانستینم نهیتهم با شیصحبتها از زیچ چیه  ارغوان که البته

 بارها ،  ندکیم واگذار را سهمش  که بود کرده  دشی تهد بارها

  گروگان ینوع به ار نگار یحت.  شود تمام زیچ همه بود خواسته

  روزها نیهم!  کند امضا را اش یآزاد حکم نهیتهم تا بود گرفته

 را کدام چ یه ارغوان اما!  برود  و کند رها را  زیچ همه  که بود

 یوقت کردیم الیخ!   بداند که  نداشت هم یل یدل!  دانستینم
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!  است حرف فقط دیگویم زیچ مهه کردن رها از فرهان

 .  دهدی م نشان که ستی ز یچ آن از تر مصمم او دانستینم

  ارغوان!  بود هم یرو  شیدندانها فشردن فرهان جواب

 :  آمد حرف به گرید بار  و زد یپوزخند

 و من به حواست مدت نیا تمام نکهیا یبرا نممنو حال هر به -

 !  ریبخ شب ... شمی نم کارات مزاحم...  بود ام خانواده 

 شده  تمام گران   فرهان یبرا شیلبها یرو نشسته پوزخند نیا

 از را آن داشت الیخ!  اش ییکذا  قضاوت آن از شتریب یاحت بود

 از شدن رد قصد و گفت را نیا ارغوان!  کند پاک شیلبها یرو

  فرهان که بود  نشده  دور قدم دو هنوز ،  داشت را فرهان کنار

 انیم دخترک.  دیکش خود  سمت را او و  گرفت را دستش

 :  گفت  شوکه و گرفت  جا آغوشش

  ؟ یکنیم کاریچ -

  ؟ یزد حرفاتو -

  ؟ یچ -

 :  داد ادامه خونسرد فرهان
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 گهید یزیچ یطمئن ؟ یگفت رو یبگ بهم یخواستیم یچ هر -

 ؟  ده نمون جا

  در.  کرد منحرف را فرهان نگاه  دخترک ی دوخته هم به یلبها 

  بود داشته نگه خودش ی  نهیس به نهیس را دخترک  که یحال

  را جوابش لاقل تا کردیم یصبور و تهدوخ چشم  او به منتظر

 !  بشنود

 !  بزنم ندارم یحرف گهید -

 !  دمیشن  ادیز هم نجایهم تا!  خوبه - 

 گرید که یوار  وانهید کشش  ای بود  شیحرفها  از خشم و حرص

  بود که چه  هر ؟ کند رونیب سر از هم هیثان کی توانستینم

  شود جدا او زا داد ینم اجازه  و کشاندیم دخترک سمت به را فرهان

 او ی شانه یرو  را شیدستها ارغوان شیلبها لمس  محض به! 

  نبود یآنقدر قدرتش اما کند شی جدا خود از کرد تقل  و گذاشت

 فقط انگار! بزند  پس را کمرش دور شده  حلقه دست تواندب که

 با  اول ی هیثان چند
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  فرهان همراه   هیثان چند از بعد چون .  بود مخالف رشکا و فرهان

  دایپ ادامه زی چ همه نشانیب گرید ی هیثان چند ی اندازه  به و شد

 . دیکش عقب  را خودش  که بود ارغوان هم تینها در.  کرد

  از بود قرار  که یزمان درست!   بود شده  داریب خواب  از که انگار

  هم فرهان! بود  ده یچسب او به احمقها مثل باشد دلخور فرهان

.  بردارد عقب به یقدم  دخترک داد اجازه  و نکرد مقاومت

 :  دیشن  را شی صدا و دید  را ارغوان ی شده  گرد یچشمها

 !  ؟ بود یچ گهید نیا -

  برگشته وجودش به امشآر انگار. نبود کلفه فرهان آن از یخبر

  نیب هم هنوز که یتیجد و یشگی هم یخونسرد همان  با!  بود

 :  گفت بود مشخص  رفتارش

 ؟ بود یچ یدونینم -

  به گرید بار تمسخر  با و گذراند نظر از را انارغو متعجب صورت

 :آمد حرف

 ..  لب نفر دو که احساساته ابراز جور هی -

 :  دی پر حرفش نیب بلفاصله ارغوان
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 !   یبد حی توض خوادینم - 

 :  گفت و انداخت بال  را شی ابرو لنگه کی  فرهان

 !   دادم جواب سوالت هب فقط من -

 ! ؟ چرا ؟  بود یچ یبرا که نهیا منظورم -

 الن!  یریم  تند یادیز یدار  بفهمونم بهت که بود نیا یبرا -

 ! دارم کار  باهات هنوز!  نبود رفتنت وقت

 !  خودخواه  -

  به شهیهم  تو.  ره ینم شیپ رابطه نیا نباشم اه خودخو اگه -

 !  یبش ناراحت من از که یکنی م دایپ یموضوع

 : داد ادامه و کرد کم را نشان یب ی فاصله

  یکرد قضاوتم ،  یشد هتل ی ممنوعه یبخشا از یکی دوار - 

 و حق  از اما گذشت  ازش بشه د یشا رو نایا ی همه!  یزد طعنه ، 

   ! بگذرم تونمینم خودم حقوق

 !  تیواقع یبگ بهش بهتره ! ؟ قضاوت -



 

2670 
 

 مهرسا .  مسلخ

  فرار هانفر ی  جمله آخر بخش از داشت یسع  گونه  وسواس

 اراده  یب وانارغ و کرد یشرویپ گرید بار فرهان یپاها. کند

 : بود  یجد هم هنوز فرهان.  برداشت عقب به یقدم

 ! کنهیم مشخص رو یچ همه زمان - 

 ...  اتاقم  تو برم خوامیم -

 یناراحت اوج ا ی بود جاناتیه خاطر به.  بود نشسته جانش به لرز

.  کند دایپ حالتش نیا یراب یجواب  توانستینم هم  خودش ؟ اش

 هم.  بود ستاده یا فرهان مقابل هم هنوز اما زدیم رفتن از حرف

 .  بود  گرفته  قرار یدوراه سر!  نبود هم و  بود دلخور او از

 !؟ یبر یخوایم واقعا -

  الیخ واقعا  که بپرسد خود از گرید بار دش باعث فرهان  سوال 

 مقابل انگار ودب ده ید که آنچه هر گرید بار ! ؟ برود داشت

 :  کرد زمزمه.  دیکش  صف شیچشمها

 ...  یشدی نم اتفاقات نیا ریگ در وقت چیه کاش -

  حسرت پر نگاه .  رفت نیب از که   دینکش هیثان به فرهان نگاه  برق

  او دل از حرف که انگار...  دیمفه یم را حالش و  دید یم را دخترک
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  همه شر از را  خودش داشت الیخ که شدیم یسال  چند.  بود زده 

  را بندها تک  تک دبو  نتوانسته سالها نیا تمام اما کند راحت زیچ

...  کند غلبه نهیتهم بر بود نتوانسته.  کند باز شی پاها و دست از

  به ار فرهان  عمر ی شهیش ل ی دل کی و هزار به که یا نهیتهم

  مدرک آنقدر .  کردیم فرق اوضاع حال  اما!  بود گرفته دست

 ..  بزند زیچ  همه به پا پشت بتواند که داشت

 ..  د بو  یا گهید جور  تیزندگ کاش -

 کلنجار توانستیم یول سوزاندیم را قلبش تمام  دخترک یصدا

  از یبخش با توانست ینم یول دیجنگیم ،  ندیبب را  ارغوان یرفتنها

 هم به ذهنش یتلنگر با که  نیهم.  دیایب کنار  فرهان وجود

 .بود زیچ همه یایگو  ختیریم

  فرهان از را نگاهش یول افتاد ن یی پا ارغوان چشم از یکاش قطره 

 ،  سوختیم قبل یا لحظه لمس از شیلبها هم هنوز.  نگرفت

 و کند کمتر و کم را نشانیب  ی فاصله داشت  دوست هم هنوز

 ...  بگذارد شیپ پا ناب حس همان یبرا خودش بار نیا

 ..  میشناختیم رو گهیهمد یبهتر یاتفاقا  با کاش -
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  مقابلش.  برداشت فرمان سمت به یقدم  که  بود او ربا نیا

 را  دنشیکش  آغوش در یتمنا.  گرفت بال  را  سرش و دستایا

 یا لحظه از بعد  و آورد بال  فرهان  صورت تا را دستش ،  داشت

 همان. کرد لمس را او ی گونه شیانگشتها سر  بالخره  دی ترد

  و ببندد پلک فرهان شد باعث گرمش یدستها کوچک برخورد

  بود  مردد ارغوان بدهد،  هیتک را صورتش دستش کف به

...  دیبگو کرده  ریدرگ را ذهنش که یحرف دیبا  چطور دانستینم

.  زد دخترک دست کف به یا بوسه و دیچرخ فرهان  صورت

  علقه.  شد شتر ی ب ارغوان دیردت که یداشتن دوست و نرم آنقدر

 یزیچ اما کند مدفون دل در بتواند که نبود یزیچ فرهان به اش

 ،  شانی زندگ... . احساسشان ،  احساسش...  نبود درست نیب نیا

 ...  شان گذشته و حال و نده یآ

  یبرا ارغوان ،  ماند ره یخ دخترک  صورت به  فرهان یچشمها

  و دیکش فرهان ی گونه یرو  نوازشوار را شیانگشتها بار نیآخر

 و کند  دل شیلبها یداشتن دوست یگرما از فکر یا لحظه بدون

 : کرد زمزمه بار نیا...  انداخت نییپا را دستش

 …  میبمون هم کنار شدیم کاش -
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 دی لرزیم بدهد قورت کردیم یسع لحظه هر که یبغض  از شیلبها 

  بود ده یشن درست!   کند اعتماد  شیگوشها به توانستینم فرهان. 

 !   بود زیچ همه کردن تمام به هیشب  یزیچ حرفش ؟

 ؟ یچ یعن ی حرفا نیا - 

  تونمیمن واقعا یول...  امیب کنار یچ همه با تونمیم کردمیم رفک - 

 ... 

 نشان یخوب  به را دیکشیم  که یدرد بغضش از لرزان یصدا

 انیم را دخترک یبازو و  برد جلو را دستش فرهان.  دادیم

 :  گرفت  شیانگشتها

  ؟ یگیم یچ یدار یفهمیم -

 فهممیم رو ات  گذشته و الن یزندگ از گوشه به  که یروز هر-

  با نتونم که  ترسمیم شتریب گذره یم که یروز هر !   شمیم آشفته

 ...  امیب کنار یچ همه

 !  نکردم یکار من -

 ...  دونمیم -

 :  دی کش ادیفر فرهان
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 !  دمی کش یچ یدونینم!  یدونینم نه -

 به یچشمها آن.  ترساندیم را  ارغوان اش شده  ضمنقب فک

 را شیاستخوانها شکستن ییتوانا  که یدست و نشسته خون

 :  دی شن گرید بار را  شی صدا!  داشت

 فکر خوب  یگرفت که یمیتصم و یزنیم یدار که یحرف به -

 منو گهی د یبذار رونیب در نیا از پاتو نکهی ا محض به.  کن

 ! ینیبینم

  نیآخر  نداشت الیخ.  بزند پس را شیاشکها کردیم یسع  ارغوان

 !   باشد اشک  از سی خ صورت گذارد یم جا به خود از که یری تصو

 ! م یبد  ادامه هم  با میتونینم ما -

   ؟ یدیرس جهینت نیا به ییتنها خودت  ؟ یجد -

 ...  باش یمنطق فرهان -

  رو میزندگ!  ینیبب منو که دمیم زمان بهت دارم!  ستمین -

  قضاوت یکنیم که یکار تنها اما!  یکن کم در که ،  یبفهم

 !   کردنه

 !  یکنیم یمخف من از رو  یچ همه تو -
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 !  کردم ی باز رو باهات یگذاشت  ام خونه تو پا یوقت از من -

 !  یدونیم خودتم !  دروغه -

 ؟ کردم یمخف  ازت ویچ -

 ره یخ فرهان یچشمها به هیثان چند یبرا...  کرد  مکث ارغوان

 :  شکست را  شیلبها قفل تینها در و کرد نگاه 

 ..  یداد  بابامو بدهی  تو دونمیم من -

  گفت و کرد جور و جمع را خودش زود یلیخ اما وردخ جا فرهان

 : 

 ..  باباتو یبده ؟ گفته یمزخرفت نیهمچ یک -

 :  دی پر حرفش نی ب ارغوان

  آمد در چقدر  یعاد کارمند هی ؟ داده  ینبو یبگ یخوایم بازم -

  انقدر نظرت به ؟ بده  منو ی بابا یبده پول هو ی ونهبت که داره 

  ؟ کنم باور نویا که احمقم

  مورد رد دونمینم من.  کرده  کارو نیا واقعا که یکس  دنبال برو -

 ! یزنیم حرف یچ
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  ؟ ینگفت بهم خودت چرا ؟ بدونم یخواینم چرا -

 !  نبوده  من کار!  یدیفهم اشتباه  -

 !  قهموث منبعم.  نکن انکار!  بوده  -

  ؟ گفته بهت یک -

 !  تیعصبان از حجم نیا با خصوص به.  بگم تونمینم متاسفم -

 عقب به یقدم و دیکش صورتش  به یدست  کلفه فرهان 

  البته!  نبود یراض ،  افتاده  راه  نشان یب که یبحث  از چیه.  داشتبر

  اناتیجر نی ا از یکس او جز  است ده یشن ینبو از دانستیم که

 !  نبود  باخبر

  ؟ ینگفت بهم   خودت راچ -

 نرفت  کلنجار  از خسته و ارغوان یاصرارها از حوصله یب فرهان

 : گفت

  ؟ بشه یچ که گفتمیم -

 !  کرده  خانوادم منو حق  در رو لطف نیا یک بفهمم من که -

  ؟ یدونیم یک از -
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 !  هست یمدت هی -

 :  گفت و انداخت ارغوان صورت به یق یدق نگاه  فرهان

  ؟ یداد فرصت  هی بهم نی هم یبرا نکنه -

 :  گفت عیسر  ارغوان

 !  نکن  باطل فکر -

 : زد   پوزخند فرهان

 ؟ ادیم خوشت من از اصل  ؟ بود  یباز اولشم از -

 !  فرهان -

  اش علقه  به نداشت دوست.  کلفه و بود معترض  شیصدا

  به یقدم و داد تکان تاسف ی نشانه  به یسر فرهان.  کند شک

 : گفت و فرستاد رونیب  را نفسش.  داشت بر پنجره  سمت

  احساس نی هم!  نیهم خاطر به...  نگفتم بهت چرا یگیم - 

  بهم خاطرش به !  می برس نجایا به شده  باعث که  یا مسخره  نید

  زیچ هی رابطمون کنم فکر و باشم  خوش مدت  به یداد فرصت

 یکار مقابل در ،  یدیفهم که  بود یزیچ خاطر  به فقط!  واقعیه

 !   بودم کرده  دت خانوا یبرا که
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 !  دارم دوست تورو من...  هیانصاف یب حرف نیا -

 :  دی غر و دیچرخ ش سمت  به فرهان

 یگیم و یکنیم ول ینجوریهم  یدار دوست که  رو یکس هر-

  آپشن نیا و ام خاص یلیخ من دمیشا! ؟ یباش کنارش یتونینم

 ! منه مخصوص فقط

  سوال  ریز شاحساس  تمام و بماند آنجا آورد ینم  طاقت ارغوان 

 یها یکار یمخف از یکوچک بخش بود کرده  یسع.  برود

 فقط که یحد  در ،  را نشانیتر  ضرر کم دیشا ،  دیبگو را فرهان

 ورق حال  اما.  ستین صادق او با کمال و تمام ندبفهما او به

  خاطر به که یادیفر با!  کردیم یباز به متهم را او.  بود برگشته

 :  دیغر  بود خشمش  و حرص

 ! ؟ کشته رامشو یک -

 شانیاصل مشکل سر هم باز.  انداخت هیسا نشانیب سکوت

 : گفت کلفه و  وار زمزمه فرهان.  بودند برگشته

 !  گهی د  بسه!  رامش ،  شرام ،  رامش -
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 و خودت چرا ؟ یزنینم حرف چرا!  نهیا تو بزرگ یکار یمخف -

  ؟ یریم طفره  چرا ؟ یکنینم خلص منو

  آن اتفاقات تمام.  دوخت پنجره  به ممصم را  نگاهش فرهان

  شهی هم مثل شرام.  شد رد شی چشمها مقابل  از لمیف مثل شب

 اما فرهان...  بیفر دل و بایز همانقدر ،  بود ده یرس راه  از

 شی پ ریدرگ ذهنش.  بود نشده  پرت او وضع  و سر با حواسش

  حال زمان به را او ارغوان یصدا!   بود اش ییکذا ی نقشه بردن

 :   اندگرد بر

 اما ستی ن نمونیب که یکس !  نهیهم مشکلمون ؟ ینیبیم -

 !  داره ی برنم نمو سر  از دست اسمش

 شی جا سر فرهان . رفت در  سمت به و کرد گرد  عقب  ارغوان

 :  دی غر نداشت یناراحت و ضعف از نشان که ییصدا با و ستادیا

  مصمم نگاهش. برمینم ازت یاسم  وقت چیه یبر  نجایا از اگه -

  دانستیم  وجود نیا با.  دیرس یم نظر به مردد اما ارغوان ،  بود

  انداخت فرهان به ینگاه!  است ممکن ارک نیتر  عاقلنه  رفتنش

 ،  دشیجد  یموها.  چرخاند او صورت یرو را شیچشمها و

  مهر را احساساتش بود بلد خوب که ییلبها و براقش  یچشمها
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 نفسش کردیم احساس. گذراند نظر از را بکوبد ش یلبها به و کند

 را او و شود جان یب شی پاها نکهیا از قبل وجود نیا با.  آمده  بند

 :  کرد زمزمه یلب  ریز  بزند نیزم

 …  مونده ن نمونیب یزیچ گهید -

 انگار.  بماند تا کردیم اصرار دخترک به دل در فرهان شد،  باز در 

  هم به یصدا اما...  بود ن یهم هم ارغوان یچشمها حرف

 یخال...  شده  تمام زیچ همه  کرد یادآوری دو هر  به در دنی کوب

  ایدن آخر مثل  فرهان یبرا دخترک یا وه یم عطر از اتاق شدن

 ...  زیانگ رعب همانقدر ،  ریدلگ همانقدر...  ماندیم

 .  می نزد  حرف اتفاقا یلیخ از هنوزم -

  نگاهش که یحال  در و کرد قلب نهیس یرو را ش یدستها فرهان

 : گفت  بود دوخته کف د یسف سنگ به را

 !   گفتم رو یچ همه من -

 ...  رامش -

 . کرد نگاه  را  شبنم حرص پر یچشمها با و آمد بال  فرهان نگاه 
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  قصد چرا ؟ بودند داده  ریگ ییکذا   اسم نیا به همه روزها نیا چرا

  تا داشت ییتوانا لحظه همان که انگار! ؟ کنند وانهی د را او داشتند

 :  کرد  کنترل را خودش اما!  اوردیب  شبنم سر ییبل 

 !  ؟ اره د حالش و ارغوان به یربط چه نیا -

 به یتر ق یدق نگاه  و انداخت پا یرو پا.  کرد مکث یکم شبنم

  را شیرفتارها   تک تک کردیم یسع که یحال در.  انداخت فرهان

 :   گفت باشد داشته نظر تحت

 شهیم یا هفته کی هم حال  و  کرد رد رو تیخواستگار ارغوان -

 یاسم نیا  خاطر به میدونیم دو هر.  رفته رونیب تیزندگ از که

 ..  یدیم دست از یدار رو ارغوان کنهیم تی عصبان انقدر که

  احساس و بود ناراحت ،  دیکش ش یچشمها به یدست  کافه فرهان

  شکست اش یزندگ در گرید بار که انگار.  کردیم یسرخوردگ

 بار نیا ،  قبل یها هدفع از بدتر  یکم بار نیا فقط.  بود خورده 

 یها مرده  به هیشب...  است رفته  بدنش از جان کردیم احساس

 یپ اش شده  منقبض فک از یخوب به شبنم!  بود  شده  متحرک

 : آمد حرف  به گرید بار. برد  روزش و حال به
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 با دارم انتظار...  من به نه ؟ یگینم یزیچ  رامش از چرا -

 موضوع نیا اما یبد دستش از یدار دوست.  یبزن  حرف ارغوان

  ؟ ینکن یساز  شفاف براش رو

 مرگ و رامش انیجر.  بود کرده  اریاخت سکوت  مه  هنوز فرهان

 ...  رفتیم شمار  به اش یزندگ قرمز خط نیرگتربز مشکوکش

  ارغوان یدیم اجازه  ؟ یبد ادامه اوضاع نیا به  یخوایم یک تا

 -؟ نمونه یباق نتونیب ی برگشت راه  که بشه دور ازت انقدر

!   بدوم دنبالش من گرفت رفتن به میتصم بار هر   ستین قرار - 

 ! بمونه  دور ازم بهتره  پس گرفته یدرست میتصم کنهیم فکر اگه

  توانستیم کم کم دیشا!    بود بهتر هم فرهان یبرا نطوریا

  از علقه ییکذا  حس نیا و کند رونیب سر از را  دخترک خاطرات

 :   گذاشت ضعفش نقطه یرو  دست شبنم!  برود  رونی ب قلبش

 هی ؟ ره یبگ رارق  راهش سر  گهید آدم هی اگه یترسینم پس -

  ؟ بزنه حرف صادقانه باهاش بتونه که یمرد

 جا از لحظه همان.  دوخت  شبنم  به را خطرناکش نگاه  فرهان

 :  گفت و شد بلند
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 ! شده  تموم گهید کارمون کنم فکر -

  حد در را خودش و کند ینامعقول کار نکهیا از  قبل داشت الیخ

 اما!  برود نجاآ از بدهد نشان شبنم مقابل در وانه ی د عاشق  کی

 : گفت و  شد بلند جا از بلفاصله هم شبنم

  کرد فی تعر رو یخواستگار انیجر ارغوان یوقت یدونیم - 

 ؟  گفتم یچ بهش

  حضور فکر.  بزند رونیب اتاق آن  از زودتر داشت دوست فرهان 

  فرهان سکوت!  بود رسانده  جنون به را او ارغوان کنار مرد کی

 :  داد گفتن ی اجازه  شبنم به

 ! گرفته  شویزندگ می تصم نیتر عاقلنه گفتم بهش -

  ییکذا می تصم آن خاطر به.  رفت هم در فرهان یابروها 

 : گفت گرید  بار شبنم! ؟ بود کرده  قشیتشو

 ستین مشخص  خودش با  فشیتکل که یآدم گفتم بهش -

  از بهش!  کنه شروع رو سالم ی زندگ  هی تو رکنا  خوادیم یچطور

 . مهمه رابطه هی یتو رچقد که  گفتم صداقت
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  آمد در صدا به فرهان گوش در خطر زنگ مثل  صداقت ی کلمه

  بود کرده  ادعا!   بود گفته را آن بارها ارغوان که یا کلمه همان. 

  از حرفها نیا  دانستیم فرهان حال  و ستین صادق او با فرهان

 !   ده آم کجا

  ؟یبزن  بهش رو حرفا نیا ینداشت حق  -

 دختر نیا.  مهمه برام ارغوان ی نده یآ ؟ مزد یم دینبا چرا -

 ؟ نخوره  ضربه تو از گرید بار هی که هینیتضم چه !  ره ی پذ بیآس

 تونهیم یکنیم فکر ؟ ادیم سرش  ییبل  چه وقت اون یدونیم

 ؟ بشه سرپا

 یچ!  گذره یم ما ی رابطه تو یچ نداره  یربط تو  به!  بسه -

 مغزشو و یگب یخوایم یچ هر یتونیم که یکن فکر شده  باعث

  ؟ یکن  پر فتیاراج با

 بود یهمان.   داشت را انتظارش شبنم هک بود یخشم  همان نیا

 یمخف را حرصش و خشم یطولن مدت مرد نی ا.  خواستیم که

  را ارغوان از تشیعصبان و حرص هم حال  نیهم یحت.  بود کرده 

 : کرد  شتری ب را فشار یکم! کردیم یمخف
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 چرا!  بشه رو به رو یبهتر یآدما با که داره  نو یا شانس اون -

   ؟ کنه خوش نهیپ و وصله ی هرابط هی  به دلشو دیبا

 ! ارم یب سرت ییبل  هی نکن یکار -

  یبزرگ ی سهیک با بعد هیثان  چند و شد دور او از یکم شبنم 

 داخل از.  شد خم و گذاشت فرهان یپا کنار را آن.  برگشت

 یسع که یاخم با و دیکش رونیب یکیپلست کوچک توپ سهیک

  یا پارچه برد به را  توپ قدرت پر کند حفظ صورت یرو کردیم

 اما.  خورد جا فرهان.  کرد پرت بود نصب وار ید به که یخال

  گفت بلند نسبتا ییصدا با بار نی ا و کرد پرت یگر ید توپ شبنم

 : 

  زنهیم داد که یفرهان!  نمشی بب شتریب خوامیم که  هیفرهان نیا -

 مقابلم هفته هر که یا ده ی کش اتو مرد اون نه.  کنهیم دعوا و

 ارغوان از.  یهست  یعصبان تو!  ده یم واضحات ح یتوض و نهیشیم

 ،  رونیب زیبر !  رامش......  نگار ،  نهیتهم ،  فرهاد از ،  مادرت از ، 

  ظرف!  کن پرت توپ!  آدما سر رو نه اما!  کن یخال خودتو

 زنهیم ضربه یکس  به کارت نیا یدونیم که یوقت نه یول بشکون
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 ستی ن قرار که  باشه ادتی ونی ا!  می زنینم ضربه آدما هیبق به ما! 

 !  بده  گهید یکی  مارو خشم جواب

  شبنم یحرفها  هم هنوز.  ماند ش ی جا سر یعصبان و مات فرهان

 همان در ،  داشتبر  یتوپ و شد خم!  ماندیم عذاب مثل شی برا

 :  دی غر حال

  ؟ بشه  خوب من حال قراره  زایچ نیا با یکنیم فکر -

  رو کردنت  یباز نقش متونیم تر راحت من حداقل یول!  نه -

 !   کنم تحمل

 : گفت حال همان در.  کرد پرت تر محکم را یبعد توپ

   ؟ یکن پرت توپ یستین بلد نکنه.  بنداز!  یال  - 

  مصر توپ پرتاب یبرا هم فرهان تا کردیم تی کفا حرف نیهم

  حیترج که بود اش ینشدن مهار خشم خاطر به هم  دیشا.  شود

  یجور کرد پرت  محکم را توپ.  رودب  شیپ شبنم زیتجو با داد

 :  گفت و دیخند  شبنم دیچیپ اتاق در شی صدا که

 !   یبعد واسه  برو.  بود خوب!  اومد خوشم نه -
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 توانستیم حال .  کرد پرتاب ی تر راحت الیخ با  را یبعد فرهان

 در و است نیخشمگ آدم و المع دست از حد چه تا که کند اقرار

 آنقدر و ارغوان!  بود ارغوان اش یزندگ یادمها تمام صدر

 یبرا ارغوان داشت دوست یز یچ هر از شتریب!  رفتنش یناگهان

 از داشت اجیاحت یگرید وقت  هر از شتریب. باشد کنارش شهیهم

 !   کند دا یپ نجات کننده  وانه ید ییتنها نیا

  : کرد باز لب گرید بار شبنم

 ! ؟ ارغوان ای رامش ؟ بود یک واسه پرتاب نیا -

 :  کند زمزمه اش  شده  دیکل یدندانها  نیب از توانست تنها فرهان

 !  ارغوان -

 دارد یا ژه یو گاه یجا فرهان یزندگ   در ارغوان بود  مطمئن شبنم

 فهیوظ حال .  کند  وانهید را او تنشرف با توانستیم که یآنقدر. 

 نظرش به.  بدهد نجات  جنون نیا از را او که بود شبنم ی

 :  دیغر یلب ری ز فرهان.  بود مرد نیا مخش  کنترل ،  کار نیبهتر

 ! یلعنت!  بود تیاهم یب براش یچ همه - 

 .. شد پرت تر محکم یبعد توپ



 

2688 
 

 مهرسا .  مسلخ

****************** 

  دکمه.  شد بلند یصندل یرو  از و کرد امضا را  مقابلش ی برگه

 بار که انگار.  دیکش یقیعم  نفس و بست را  کتش وسط ی

 با نهیتهم!  بود شده  تهبرداش شی ها شانه یرو از ینیسنگ

 کرده  گره  یابروها

 :  گفت و کرد دراز او سمت به  را  دستش.  بود نشسته مقابلش

 ! م یباش نداشته یکار هم با گه ید کنم فکر -

  آن به توجه یب  و انداخت اش شده   دراز دست هب ینگاه نهیتهم 

 :  گفت

 !   یداریم بر نگار سر زا دست -

  شلوار بیج  داخل ،  بود مانده  اهو و نیزم انیم  را دستش فرهان

 : آمد حرف  به  خونسرد و برد

  هم یفکر حتما یندار بهم یکار  بشم مطمئن که وقت هر -

 !   برم دیبا النم!  کنمیم نگار واسه

 نهیتهم شود  راحت ییکذا  اتاق آن شر از بتواند نکهیا از قبل

 : گفت و دی کش  ار شیبازو
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 ! ی باش داشتهن نگار  کار به یکار یداد  قول بهم تو -

 به تا.  دوخت نهیتهم مستاصل یچشمها به را  نگاهش فرهان 

 شی برا یآنقدر نگار یزندگ مطمئنا. بود ده یند  نطوریا را او حال

 ! بود  شده  دادن باج به حاضر که  داشت تیاهم

 !  کنهیم یزندگ اش خونه تو داره !  ندارم بهش یکار - 

  داره  بایز نبود ی  غصه  هم ینجوریهم.  کنن ولش آدمات بگو -

 . کنهیم نابودش

 :  داد جواب و دی کش رونیب نهیتهم دست از را  شیبازو  فرهان

  یکار هر آزاده  نگار گذاشتم رونیب رانیا مرز از پامو که یزمان -

 . بکنه خوادب که

 ...  لمیف اون - 

 . می بزن حرف هم با لم یف اون مورد در  که زوده  هنوز -

 !  یذاریم اپ ریز  تو قرار و قول یدار - 

 .  یکن صبر  دیبا کمی فقط!  هست  دادم که یقول  به حواسم -

 :  گفت و دیی سا هم یرو دندان کلفه نهیتهم
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 .  برو بعد ریبگ لی تحو رو ماه  آخر بار -

 .  هست یچ همه به حواسش  ساینک -

 . کنه یخرابکار ترسمیم.  اد ینم بر  پسش از یدونیم خودتم -

  واگذار هتل از  خودمو سهم یوقت .  داره ن ربط من به گهید نایا -

 نیا و بار و هتل از گهید.  کردم واگذار رو یچ  همه یعنی کردم

 .  نزن حرف من با زایچ

 :  کرد زمزمه ششگو  کنار و شد تر  کینزد نهیتهم به یکم

 سهممو راحت قدران کردمینم  فکرشم بدهکارم  بهت تشکر هی -

 !  یبخر

 :  داد  ادامه و نشاند لب یرو یپوزخند

 ! بره  خوادیم که  جا هر آزاده  نگار  شد  که وقتش -

 : دیغر حرص پر نهیتهم 

 .  فرهان باشه سرت پشت به حواست - 

 : زد یشخندی ن بود شده  انجام که یا معامله از سرخوش فرهان

 . یش با تتیموقع نگران بهتره  فعل  نباش من نگران -
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 یا تهیمنه به  رو و دیچرخ دیرس که در به شد رد نهیتهم کنار از 

 : گفت زدیم یسرخ به صورتش خشم از که

 دوتا نیا یجا به.  زدمیم رو ساینک و نگار دیق  بودم تو یجا -

 یتا دو اون از حداقل.  کارا ی همه سر بال  ذاشتم یم رو نفس

 !  تره  یقو گهید

. زد رونیب ییکذا هتل و اتاق آن از شهیهم یبرا  و گفت را نیا

  هم از لبخند به شیلبها.  بکشد نفس تر راحت توانستیم حال 

 نیاول با. گرفت را عطا ی شماره  و دیکش یقیعم نفس و شد باز

 :  داد جواب بوق

 ؟  آقا بله -

 ؟ چطوره  نگار اوضاع -

 نهیتهم ،  نهیبب  شمارو خوادیم.  گذشت که وقت ندچ نیا مثل - 

.  نهیبب مادرشو خواستینم اما نجایا اومدن یبار  چند هم خانوم

 .  اره یم شمارو اسم طفق

 .  بمون من خبر منتظر.  بمونه تنها دینبا.  باشه بهش حواست -

 . آقا چشم -
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 داشت الیخ.   افتاد راه  به نشیماش سمت به و کرد قطع را تماس

  دلش.  نداشت آنجا یگرید یدلبستگ  ارغوان جز.  برود رانیا از

  به هنوز دانستیم که ییدردسرها تمام از فرسنگها خواستیم

 و ارغوان ماندیم فقط!   شود دور ،  نشده  خلص آنها از کامل طور

 تمام ی هفته کی  چموش  دخترک!  سامانشان نابه ی رابطه

  حد از ادیز  هم جا نیهم تا.  بود کرده  دور فرهان از را خودش

 ! بود کرده  تحمل

  ارغوان یهوا دلش .  افتاد راه  خانه تسم به و شد نشیماش سوار

  کمبود احساس گذراندیم دنشی د بدون که یوزر  هر بود کرده  را

  داشت کم را ارغوان یا وه یم عطر  شی روزها که انگار...  کردیم

...  دنشیکش  نفس یهوا و بود شده   جانش دخترک که انگار... 

 کج آنها ی خانه سمت به را رشیمس تا رفتیم کلنجار  خودش اب

  بود کرده  تلش.  بگذارد ش یپ پا نداشت الیخ بار نیا!  نکند

  خوب  هم خودش.  بشناساند ارغوان به را  اش یواقع خود

 اما است سخت یکم او یزندگ ی وه یش با آمدن کنار دانستیم

 چقدر که  بفهمد و ندیبب  را شیتلشها ارغوان داشت انتظار

 ... دارد دوستش
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**************** 

  ؟ یایب کنار یچ همه با یتونست ؟ وره چط  دیجد کار -

 :آمد حرف به سرخوش مژگان

 آدم ارمیجان اومدم کنار سایمل با.  راهه به رو یچ همه آره  -

 . هیخوب

 .  یایب کنار یبتون سایمل با کردمینم فکر -

 بهتر داره  حالش.  تنهاست ی لیخ فقط هیخوب ی بچه ؟ چرا -

 !  خوشحاله بابت نیا از ارمیجان.  شهیم

 اش قهوه  فنجان ی لبه را انگشتش که یحال در ارغوان

 :  گفت چرخاندیم

 ؟ ستین یخاص خبر...  خوبه -

 جان به را مژگان یحرفها تمام.  گشتیم فرهان  از یرد دنبال

 با مدام...  کند او به یا اشاره  شیحرفها یل  لبه تا دیخریم

 ره شما و نرود لی موبا سمت به  دستش که رفتیم کلنجار خودش

  و ماندب خونسرد کردیم یسع که  هم چقدر هر...  ردینگ را اش
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 که بود حرفها ن یا از تر  باهوش او.  نشد نکند مشکوک را مژگان

 :  نشود دوستش  یقرار یب متوجه

  حداقل بگو  فرهانه مورد در خبر ،  خاص خبر از  منظورت اگه -

 !  ندم لتیتحو  پرت و چرت اطلعات درانق

 :ردک ین ینش عقب  ارغوان

 .  ستین همم برام ؟ باشم اون  مورد در خبر دنبال  دیبا چرا - 

 ! یگیم راست که تو -

 مژگان زمان هم کرد  کینزد شیلبها به را قهوه  فنجان  ارغوان

 :آمد حرف به

  ! یبدون یبخوا  اگه البته...  ازش ستمین خبر یب هم یلیخ -

  نشزبا حدش از شیب یداغ و کرد مزه  مزه  را اش  قهوه  از یکم

 :  گفت  آن به توجه یب اما.  سوزاند را

  کنهینم یفرق یعنی...  بگو یدار دوست اگه!  ستین مهم برام -

 !  برام

 حد چه تا دانستیم یخوب به.  بود رو مژگان ش ی پ دلش دست

 یب.  دیهمفیم  شیروزها  نیا حال از را نیا ،  است فرهان دلتنگ
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 جا از اریجان ی خانه از یحرف نیکوچکتر با و  بود کلفه و قرار

 انقدر یوقت.  بود اش ه گمشد  از یرد دنبال که انگار.  دیپریم

 !   دیرسیم نظر به یمعن یب شدن دور همه نیا  بود او ی وابسته

  لشیموبا که  میزدیم حرف سا ی مل مورد در میداشت  اریجان منو -

 خلصه.  دمی د شی گوش رو فرهانو اسم ولا همون.  خورد زنگ

 ...  دمیفهم ییزایچ ه ی حرفاش نیب از

 چه او به!  کرد  مژگان ارنث بود بلد فحش چه هر   دل در ارغوان

 فقط.   زدندیم حرف چه  مورد در و بود چه تشانیموقع که

 !   بس و  بود مهم شیبرا فرهان یحرفها

 !؟ خب -

  نداشت ال یخ گانمژ.  دیرس یم نظر به زده  جان ی ه شیصدا 

 :  گفت و فرستاد رونیب  را نفسش!   بگذاردش منتظر نیا از شتریب

 ... سفر و زدنیم حرف ما یهواپ تیبل از -

 : آمد حرف به نانهیخوشب.  افتاد لرزش به ارغوان دست
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 اصفهان...  بود رفته هم قبل ...  هیکار سفر حتما خب...  خب - 

  نیا.  بود رفته یکار سفر هم قبل  یول...  ادینم ادمی ؟ رازیش ؟

 .  ستی ن بیعج که

  ارغوان یتقل  به و کرد قلب نهیس یرو را ش ی ادسته  مژگان

 : کرد زمزمه حال همان در .  دوخت چشم

 !  بره  رانیا  از شهیهم یبرا خواد یم!  یکار نه  داخلیه سفر نه -

  و شود سست ارغوان یانگشتها تا کردیم تی کفا حرف نیهم

  به مژگان  ادیفر یصدا.  شود رها  دستش زا  قهوه  داغ فنجان

...  بکشد  رونیب فکر از را او  نتوانست هم داغ ی قهوه  خاطر

 ؟  شهیهم یبرا ؟ رفتیم فرهان

  و آمد سمتش  به یک مژگان دی نفهم که بود فرهان فکر  به آنقدر

 احساس یحت. کرد خشک داغ ی قهوه  از را ش ی مانتو و دست

 هجوم جانش به یگرید یجا از درد.  نداشت هم یسوختگ

  دیرس گوشش  به مژگان یصدا...  قلبش یحوال ییجا.  بود آورده 

 : 

 ! شده  زقرم..  دستتو نمیبب ؟ یخوب -
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 ... خوبم -

 فقط ،  بود گفته زور به هم را کلمه کی نی هم.  نبود خوب

  فکر  بتواند بهتر  تا بردارد سرش از دست مژگان داشت دوست

.  آمده  کنار زیچ همه با هانفر دادیم نشان م یتصم نیا.  کند

  خاطراتش و  ارغوان تا رفتیم.   دبده نجات را خودش  تا رفتیم

 : کرد زمزمه اراده  یب.  بگذارد سر پشت را

 ؟ کنهیم کاریچ رو هتل ؟ یچ کارش -

  رونیب را اش یکنار یصندل.  کرد  متعجب را مژگان اش زمزمه 

  ارغوان ی شده  قرمز دست که یحال در.  نشست و دیکش

 :  گفت بود  کرده  نگرانش

 ...  فرهانو کن ولش.  یسوزوند خودتو یزد -

 : گفت مصرانه ارغوان

 ؟ شد یچ کارش...  بگو - 

 : گفت عیسر مژگان 

.  کرده  واگذار رو یچ همه کنمیم فکر یول...  ق یدق دونمینم - 

 یسوخت بدجور.  ییجا یمارستانیب ببرمت پاشو
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 !  خوادینم - 

 : داد ادامه و زد حلقه چشمش در یاشک قطره 

 …  خوبم من - 

  بهتر دیشا.  بود داده  را خبر ملحظه یب که بود مژگان از اشتباه  

  بود شده  مبهوت ارغوان یجور.  کردیم یبهتر ینیچ قدمهم بود

 .  دارد دوست را فرهان چقدر کرد یم ثابت مژگان به گرید بار که

 ؟ یزنینم زنگ  بهش چرا -

  پشت با گونه  وسواس او و گرفت راه  اش گونه ی رو اشک قطره  

 لرزان یکم  هیگر خاطر به که ییصدا اب و زد پس را آن دست

 :  داد جواب بود شده 

  هر شی زندگ یبرا که آزاده  اون ؟ بزنم زنگ  بهش دیبا چرا -

 !ره یبگ  خوادیم یمیتصم

 ..  ارغوان -

 ...  برم دیبا من -
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.  دکریم سوزش احساس دستش یرو شتریب  گذشتیم چه هر

 بلند جا از  هم مژگان.  بود برگشته  حال زمان به کم کم انگار

 :  گفت و شد

 . مارستانیب رسونمتیم -

 ...خو -

  زنگ بعدشم میکنیم دستت واسه یفکر هی اول!  یستی ن خوب -

 دایپ تیروح حال  شدن خوب ی  واسه یراه هی  پرستو به میزنیم

 ! میکنیم

  ارغوان.  دیکش  خودش بالدن را او بایتقر و گرفت را شی بازو ریز

...  شود دار یب کاش.  داشتیرمب قدم خواب انیم که انگار اما

 .. باشد  ییکذا کابوس کی فقط حرفها نیا تمام کاش

***************** 

  ۔! یگرفتیم فاصله فرهان از دی نبا!  نبود نی ا قرارمون -

 :  دیغر  سوگل به رو حوصله یب ارغوان

  که هم یکار هر. رمیگینم دستور یکس از من  گفتم  بار هزار -

  دادم که ییآدرسا با هم جا نیهم تا!  دمیم انجام خوبه کنم فکر
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 یخبر و دیکنینم یحرکت چرا نکهیا. کردم تونبه  یبزرگ کمک

 !   عجیبه واقعا  ستی ن ازتون

 یساختگ آدرسها که باشند نشده  متوجه هنوز بود   دواریام دل در

  انتظار اریخشا مثل یآدم از چند هر. است سردار فتوشاپ هنر و

 : بود تر  باهوش اما گلسو !  ردیبگ را  مچش رفتینم

 !  م ینکرد دایپ یدسترس  آدرسا اون به هنوز ما - 

 :زد داد کافه بار نی ا ارغوان

 یچ همه ادینم فرهان مطمئنا!  نداره  یربط من به گهید نیا - 

 یرمز هی حتما.  دیکن داشیپ  که بذاره  براتون آماده  و حاضر رو

 . داره  یزیچ

 ؟ یکن خبر رو ها  هیهمسا همه یخوایم ؟ یزنیم داد چرا - 

  مسخره  یاتفاقا واسه هتره ب بشنوه  صدامو یکس  یخواینم اگه - 

  تا که یبد بهم اطلعات قراره  کردمیم فکر!  نجایا ینکش منو

 !   می آورد نجایا

 ! یبش مونیاطلعات منبع و یبمون فرهان شی پ تو بود قرار -
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 ؟ بندازم خطر به  جونمو هم و بدم بهتون اطلعات هم وره چط -

 نیکنیم کاری چ شماها!  کنم متون یتقد  فرهانو ی دست دو آخرشم

 ؟ نیشکنیم  تخمه و نینیشیم  گوشه هی ؟ پس

 !  نشو   یعصبان باشه - 

.  دادیم خرج به  انعطاف شتریب ی کم مقابلش در سوگل  روزها نیا

.   بود مانیپش افتاده  اتفاق اننشیب گذشته در آنچه هر از که انگار

 را اش یمیصم ی رابطه گرید بار تا گشتیم یفرصت  دنبال حال 

  که آنچه هر و اریخشا و او از ارغوان اما.  ردیبگ سر  از ارغوان با

  را فرهان دلش...  بود شده  متنفر داشت ها سهی دس نیا به یربط

 !  را نرفتنش  خبر و خواستیم

 : دی غر  گرید بار و دی کش یقیعم نفس

 ییبازجو  ه شد  بمینص که یزیچ اما دادم اطلعات بهتون من -

 حرفم.  نم ک تحمل رو فرهان تونستمینم گهید من!   شدنمه

 ! ؟ نه ای واضحه

  او به قبل از شتر یب سوگل شی دنهای کش کنار نی ا خاطر به دیشا

 از آنها مثل هم  ارغوان که دانستیم حال .  بود کرده  اعتماد
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 او به یکم و کردیم درک را انزجار حس نیا.  است متنفر فرهان

 یواقع احساسات از یا ذره  واقع در که چند هر ! دادیم حق 

 !  نبود خبر با دخترک

.  خورد زنگ لشیموبا  بزند یحرف بتواند سوگل نکهیا از قبل

 : گفت  فرستاد  رونیب را  نفسش

 .سا یوا لحظه هی -

 :  گفت و کرد ینینش عقب یکم افتاد اریخشا اسم به ارغوان نگاه 

 ! برم د یبا.  باش زود -

 قدم اتاقها از یکی سمت به و کرد برقرار را تماس سوگل

  که زدیم حرف آرام آنقدر اما ماند باز مهین اتاق  در.  برداشت

  و رفت تر ک ی نزد یکم ارغوان.  نکند درز رونیب به شیصدا

 : بشنود  را اش زمزمه توانستیم بهتر حال .  داد گوش

 .  زنمیم  حرف باهاش دارم...  تنجاسیا -

  به سوگل متعجب یصدا تی نها رد و گذشت  سکوت به یکم

 :  دیرس گوشش

 ! ؟ یدیفهم کجا از تو! ؟ یچ -
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  سمت به شتری ب را خودش ارغوان.  بود یمهم  موضوع که انگار

 :  دی شن را اش زمزمه  یصدا. کرد زیت گوش  و دی کش در

  ؟ امشب نیهم -

  ی نشانه به را  شی ابروها!  بود کریاسپ یرو یلعنت تلفن آن کاش

 :  ماند دی جد اطلعات منتظر و دیکش   هم در  تمرکز

 ..  خوشحال اونم بگم ارغوان  به دیبا - 

  آن از دینبا که بود یزیچ مطمئنا.  بودند ده یپر حرفش  نیب انگار

 او نداشت دوست اریخشا که  بود مهم آنقدر!   آورد یم در سر

 .  بداند یزیچ

  یچجور گهید ؟ یکن اعتماد  بهش یخواینم چرا ؟ یچ یعنی -

 !  کنه ثابت بهمون خودشو دیبا

 : گفت و د ی کش یقیعم نفس بعد و داد گوش یکم سوگل 

  یتونستیم که بود یخبر نیبهتر.  شمینم اتیجزئ  وارد!  باشه -

 …  زنمیم زنگ بهت شد تموم کارم!  یبد بهم

 چه نیا.  برگشت اولش یجا سر  و دیکش کنار را خودش ارغوان 

  که بود فکر غرق ؟ ندک خوشحالش داشت احتمال که  بود یاتفاق
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  یشباهت صورتش و دیخندیم شیلبها.  آمد رونیب اتاق از سوگل

 . نداشت قبل  یا قهیدق به

 هممون انتقام قراره ! م یرسیم ییجاها هی به م یدار  کنم فکر -

 !    بشه گرفته

  ؟ یزنیم حرف یچ از -

 الن از یتون یم!  تمومه کارش فرهان هک بدون  نویا فقط -

 !  یریبگ جشن

 : گفت و دی کش هم در ابرو.  بود شده  نگران رغوانا

 !  شده  یچ نمیبب کن ف یتعر ستدر - 

 رو اصلش یتون یم خودت چهیپیم جا همه خبرش صبح فردا -

 !  کنم خراب برات رو قشنگ  زیسورپرا نیا خوام ینم!   یبشنو

 ؟ فتدیب فرهان یبرا یاتفاق بود قرار.  بود افتاده  جانش به دلهره 

 راحت الیخ با سوگل داشت امکان که بود صورت نیا در تنها

 ره یخ سوگل یخوش  از غرق صورت به مبهوت یا ظهلح!   بخندد

 :   آمد حرف به هیثان چند از بعد.  شد

  ؟ یبزن حرف که  یندار اعتماد یانقدر  بهم هنوز -
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 دایپ دنیفهم  یبرا یراه دیبا.  آورد یم در زیچ  همه از سر دیبا

 : گفت سوگل..  کردیم

  دلمون که  حساسه انقدر موضوع نیا.  ستین  اعتماد موضوع -

 .  بشه خراب خوادینم

  ؟ خرابکارم یآدما هیشب من -

 !  ارغوان  نرو تند -

 ... شماها اما کردم ثابت بهتون خودمو جوره  همه من -

 مکالمه نداشت دوست!  کردیم یکار دیبا.  فشرد هم یرو دندان

  داد ادامه گرید   بار!  شود امتم ی دی جد اطلعات بدون نشانیب ی

 : 

 تو.  بشه سابق  مثل یچ همه یدار دوست که نگو بهم پس -

 . یکن یمخف ازم که یدار  ییزایچ هنوزم

.  جداست مونیدوست بحث.   ارغوان نذار تیموقع نیا تو منو -

 . بگم یزیچ تونمینم واقعا من

 !  ینیبب خواب به ؟ یدوست -
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  دید را اش ره یخ نگاه .  دیآ ینم در سوگل از یحرف  بود مطمئن 

  و زد رونیب اش خانه از بلفاصله.  دنکر صبر شتریب یا لحظه و

  بند نفسش اضطراب  از بود نمانده  یزیچ.  گذاشت  کوچه به پا

  نظر به خودش اثبات یبرا تلش و ها یهمکار  نیا تمام!  دیایب

 کردن سواستفاده  قصد تنها اریخشا مطمئنا.  دآم یم مسخره 

  نقشه از  یحرف که نداشت اعتماد او به هم آنقدرها. داشت

  به قدم فکر بدون که فرستادیم لعنت خودش به !  بزند نشایها

 ادامه است  قرار کجا تا دانستینم یحت!  بود گذاشته  یباز نیا

 نامطمئ.  رفت فرهان سمت به فکرش گرید  بار!  باشد داشته

 دی شا!  کند خوشحال  را سوگل که فتدیب یاتفاق بود قرار امشب

  قرار  هم دیشا ای ،  بودند ده یفهم فرهان دیجد قاچاق  بار از یرد

  رامش مرگ  از یرد داشت امکان ،  بدهند لو را ها قمارخانه بود

  قاتل فرهان  که کنند اثبات توانستندیم آنوقت باشند کرده  دایپ

 از تا داد تکان نیطرف به را سرش آخر فکر نیا با...  است

  فرهان یگناه یب به یا لحظه توانستینم . برود رونی ب ذهنش

 :  کرد زمزمه دخو  با!  کند شک

 …  ستی ن قاتل فرهان -
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  توانستیم که بود یزیچ چه.  انداخت یم کار به  را ذهنش دیبا 

 مطمئنا ؟ باشد سوگل یبرا یا  کننده  خوشحال خبر حد نیا تا

 ..  فرهان نابودی...  شهی هم یبرا هم آن ،  نفرها  ینابود

 ...  نبودنش...  رفتنش نیب از...   فرهان یدنابو -

 اریجان با ی تماس بلفاصله.  کردیم تکرار خودش با وار زمزمه

  ابانیخ به را خودش تا کرد تند قدم.  دی لرزیم شی دستها.  گرفت

 مدآ یم عمر  کی نظرش به  که یا هیثان چند از بعد.  برساند

 :  دیشن را اریجان یصدا

  ؟ یچطور.  ارغوان سلم -

 :  گفت مضطرب سلم بدون ارغوان

  ؟ کجاست فرهان -

 :  داد جواب متعجب اریانج

  شده؟ یزیچ -

 ؟ کجاست فرهان!  بده  منو جواب اریجان -

 ... شمال -
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 :  نشد کم  ارغوان اضطراب از یسوزن سر ی اندازه  به یحت

 ؟ رفته یک با -

 .  یکنیم نگرانم یدار ؟ شده  یچ غوانار - 

 :  دیپرس گرید بار ارغوان

  ؟ رفته یک با گمیم -

 ...  ینبو با -

 ؟ داره   خبر هم یسک -

 . دونهینم کس چیه تو حال  و ینبو منو جز -

  ربط که ییکذا راز نیا بود چه.  دیکش یراحت نفس ارغوان 

 ربط هم هب را  اطلعاتش توانستینم ؟ داشت فرهان به میمستق

 :  دیشن را اریجان یصدا گرید بار.  بدهد

 ؟ ارغوان شده  یچ -

 ؟ گرده یبرم یک -

 .  دیپرس اریجان جواب یجا به یرگی د  سوال هم باز 
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 نیا به کنمینم فکر...  نگفته یزیچ من به یعنی......  دونمینم -

 یبرا داره  که یدونیم.  بفروشه رو ل یو رفته.  برگرده  یزود

 ... و ره یم شهیهم

 داده  دست  از را انفره.  بود شده  کر که انگار...  دی نشن گرید

  با ماندیم ارغوان و رفتیم او.  بود راهشان آخر نجایا... بود

 را او بار نی آخر  یبرا آورد یم شانس دیشا.   حسرت از ییایدن

 هم فرض بر ؟ بماند بخواهد او از  داشت را طاقتش اما.  دیدیم

 نیکوچکتر با گرید بار تا کند  نیتضم تتوانسیم.  ماندیم که

 ؟ نترسد دیآ یم رامش اسم تا  ؟ فتدین اش گذشته ادی به یتلنگر

  هم بر را افکارش اریجان یصدا  ؟ دهد انجام را کار  نیا نستوایم

 :  زد

 ؟ یدار صدامو ؟ یهست ارغوان -

 انیم لهیپ بد یبغض.  بدهد ادامه نیا از شتری ب توانستینم 

 نیا یبرا! زدی بر اشک نداشت ال یخ.  بود کرده  خوش  جا شی گلو

 رکنا  را اطلعاتش دیبا ،  کردیم  یفکر دیبا!  نداشت وقت کارها

 و فرهان  امشب بود بنا که یراز نیا از سر و گذاشتیم هم

  نجات را او  دی با!  اوردیب در ،  کند چیه به لی تبد  را متعلقاتش
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  درست ،  بود داده  نجاتش آب یسرد  از که او مثل درست.  دادیم

 یها یبده که او مثل درست ،  بود شده  اش یحام که او مثل

  سرش بر یمنت نکهیا یجا  به و بود کرده  پرداخت  را پدرش

!   دارد نگه راز مثل را آن تا  بود کرده  را تلشش تمام بگذارد

  نیتر ییابتدا  تشکر ؟ بود کرده  چه ارغوان مقابلش  در آنوقت

.  بود کرده  محکومش اما.  دده  انجام توانستیم که بود یکار

 .  بود کرده  قضاوت را وا.  ستین  صادق بود گفته

 شتریب دیبا بدهد،  سامان و سر افکارش به تا دی کش یقیعم نفس

 فرهان.  دیجنگیم مرد نیا  یبرا هم باز دیبا کرد، یم یپافشار

 ییبل  چه است قرار دیفهمیم و دیجنگیم دیبا.   داشت را ارزشش

 !   اورندیب سرش بر

 .  میزنیم حرف بعدا...  برم دیبا -

  گذشتیم مقابلش از که یتاکس نیاول یبرا. کرد قطع را تماس

 و اریخشا کار  از سر دیبا.  شد  سوار بلفاصله و  داد تکان دست

  ،  شود وارد فرهان  به یا ضربه خواستینم.  آورد یم در سوگل

 شتپ  که یکس  هر ای اریخشا ی  نقشه.  شود نطوریا دادینم اجازه 

 !  کردیم آب بر نقش را بود اتفاق نیا
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  در را خودش.  بود گذشته  شب ۸ از ساعت  دی رس هک خانه به

 پس نبود تهران فرهان. رفتیم راه  مدام و  کرده   حبس اتاق

 توجه با.  نداشت خبر رفتنش  از هم یکس.  نبود خطر در جانش

 به را زیچ همه  که بود وقت یلیخ اریجان و مژگان یحرفها به

 پس.  بود ده ی کش کنار را  خودش علنا و کرده  واگذار نهیتهم

 داشته نشایی کذا یبارها آن ای خانه قمار به یربط توانستینم

 : کرد  زمزمه کلفه  خودش با!  باشد

 !  کن  فکر ،  کن فکر-

  سوگل نام.  خورد زنگ لشیموبا که  بود گذشته  ۱۰ از ساعت

.  داد جواب بلفاصله.  کرد چندان دو را اش دلشوره  صفحه یرو

 و بزند را آخر ری ت نستتوایم دی شا. برسد نظر به یعاد کرد یسع

 ! رد اویب در شانیلعنت ی نقشه از سر

  الو؟ -

  ؟ ینبود  که خواب.....  ارغوان سلم -
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 دردسر یبو و آمد یم فرهان نام یوقت ؟ بخوابد توانستیم چطور

 از اظتحف که انگار.  ردیبگ آرام توانستینم خوردیم اش شامه به

 . داشت تقدم زیچ همه بر او جان

  ؟ شده  یزیچ...  نه -

  زیچ همه خوادیم دلم اواقع...  کردم فکر  حرفات به من...  نیبب -

 بهت کنمیم حس ییجورا هی  بگم یچجور.  بشه سابق  مثل

 ونم یمد

 دلم واقعا!  بد یلیخ...  بود بد کردم باهات که یی کارا دارم قبول

 !  کنم جبران خوادیم

 بهم یاد اعتم چیه واقع در  اما!  یزد ادیز  حرفا نیا از تو -

 .  یکنیم استفاده  ازم یدار هنوزم!  یندار

  خودت.  نزنم بهت یحرف گفت اریخشا...  نگو ینجوریا -

 از خوره یم حرص چقدر.  ناراحته رامش مرگ از چقدر  که یدونیم

 چرخهیم رونیب داره  راحت یلی خ عموش دختر قاتل  نهیبیم نکهیا

  لشد که یاونقدر  اده یز براش یلیخ موضوع نیا تیحساس !

 .  زه ی بر هم به رو هاش نقشه یچیه  خوادینم
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 و یدوستم مثل  که توئه با حرفم. ندارم اریخشا با یحساب من-

  همه خوادیم  دلت!  یزنیم رفته دست از دوستی اون از دم هنوزم

 .  یداریبرنم براش یقدم اما بشه درست یچ

 .  کنم ثابت بهت خودمو خوامیم منم...  زدم گزن  نیهم یبرا -

 کی.  بزند  حرف زودتر کاش .  دیلرزیم ارغوان بدن بند بند

 کاش!  کوچه ی کیتار به گرشید نگاه  و بود ساعت  به گاهشن

.  بدهد نجات را فرهان  بتواند هم هنوز کاش.   باشد نشده  رید

 : کند یمخف را شی صدا لرزش تا  بزند حرف آرام کرد یسع

 !  شنومیم -

 فتهیب اتفاق قراره  که یزیچ.  م ید ینکش یا نقشه اریخشا منو -

 خاموش رو ساله  چند ی نهیک شآت مطمئنا اما نداره  ما به یربط

 ! کنهیم

 ؟  اتفاقه نیا پشت یک -

 یکی!  باشه داشته وجود فرهان خوادینم دلشون که ییاونا -

 ...  بکشن رو فرهان  قراره  امشب!  تو و من مثل
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! افتاد  ارک از نبضش و آمد بند نفسش ،  ستادیا ش یبرا زمان رانگا

 آمده  در درست شا هیفرض نیاول ؟ کردیم چه د یبا ؟ دیشنیم چه

 یب.  اوردین زبان بر را شیسوالها...  نبود تهران که  فرهان اما بود

 :  کرد زمزمه جان

  کجا؟ -

 !   اش خونه -

  یاطلعات که ارانگ.  نزد سفرش از یحرف ،  ستین خانه که نگفت

  و بود ساعت به  نگاهش.  بود زده  هم بر را محاسباتش تمام غلط

 بدنش از جان یکس انگار.  شد یم کینزد  ۱۱  به که یا عقربه

  چه دیبا ؟ سوگل ای کردیم باور را اریجان حرف.  بود  ده ی کش رونیب

 : دیشن را ش یصدا ؟ کردیم

...  شهیمه یبرا.  شهیم بسته امشب ایآر فرهان ی پرونده  - 

  راحت نفس  هی بالخره  میتونی م!  باشه شده  بسته الن تا دمیشا

  می باش داشته  ینقش انیجر نی ا تو خودمون نکهیا بدون ،  میبکش

  ؟ ستین یعال. 
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  مرگ از بود ممکن  یا وانهید آدم  کدام.  بود جانیه پر شیصدا

  که چقدر هر ،   باشد دشمن که چند  هر ؟ شود خوشحال آدم کی

 ندرو تی انسان انگار... باشد یبد آدم که هم  چقدر ره ،  منفور

 و گفت چه ،  کرد قطع یک...  شد چه دینفهم!  بود مرده  سوگل

  دستش به چه هر.  داشتیم بر قدم خواب در انگار!  دیشن

 ی شماره  حال  همان در.  کردیم تن به و زدیم چنگ دیرسیم

 و راباضط با!   ماند جواب یب ش یتماسها اما گرفتیم را فرهان

  یچاقو دور را شیانگشتها.  رفت آشپزخانه سمت  به  شیتشو

  کرد حلقه بخورد قسم بودنش ز یت سر بود حاضر  که آرزو محبوب

  ضهیغر یرو از فقط ،  کردینم  فکر. برداشت را آن فکر بدون و

 باغ خانه آن  در یخوب اتفاق دانستیم که انگار.  کردیم عمل

  استفاده  چاقو آن  از تواندیم دانستینم اصل !  کشدینم را انتظارش

  آن با بتواند مکث بدون که بود نشده  نترس ها  آنقدر هنوز ؟ کند

 دانستیم یضرور  را داشتنش وجود نیا با. کند عدفا  خودش از

  از و برداشت را منوچهر ی شده  یداریخر تازه  نیماش چییسو... 

 و نداشت یرانندگ به عادت اصل  که چند هر. زد رونیب خانه
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  دادن نجات فکر اما!  نبود خوب آنقدرها هم رمانشف دست

 .  بود داده  شجاعت او به فرهان

  نبود یکس و بودند  ده ی خواب مادرش و پدر که بود  اری او با بخت

  قدرت شیانگشتها اما شد نیماش سوار.  بخواهد حیتوض او از که

  پدال یرو فشردن  یبرا شی پاها ،  کند روشن  را آن تا نداشت

 و است سفر فرهان بود گفته اری جان!  بود جان یب  حد از شی ب گاز

  به که بود ماجرا نیا پشت یکس مطمئنا.  گرددیبرم یک  داندینم

  آنقدر اطلعاتش.  دانستیم  فرهان مورد در را  زیچ همه یخوب

 یحت.  کند لیتکم را فشیکث ی نقشه بتواند که بود ق یدق

  فرهان یهاحرف به تازه !  بود تر ق یدق هم اری جان از اطلعاتش

 داشت حق ...  ردندکیم ی باز فیکث انشیاطراف  ،  بود ده یرس

  سرش یی بل  دیترسینم ؟  چه خودش اما شود ارغوان نگران

   ؟ اورندیب

  به اش بسته خی دست تینها در و دیکش ق یعم  نفس یبار چند

  کار درست  ذهنش اما کند جا از سرعت با را ن یماش.  افتاد کار

 درست ریمس به تینها در تا رفت تباه اش را ابانیخ چند. کردینم
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 ساعت یلعنت یها   عقربه آن کاش!  باشد نشده  ری د کاش.  دیرس

 !   فتدیب کار از

!  بار سه ،  بار دو بار،  کی ،  گرفت را فرهان ی  شماره  گرید بار

  که بود مضطرب آنقدر.  بود رفته در دستش از تماسها حساب

  مرگ ناقوس  مثل شی برا آزاد بوق  یصدا.  کندیم چه دانستینم

 ؟ دادی نم جواب را تماسش که ود ب آمده  فرهان سر بر چه!  ماندیم

  دفاع خودش از بتواند که یقو  آنقدر و بود زنده  فرهان مطمئنا

 بر ایدن یآدمها  تمام پس از  تنه کی  توانستیم فرهانش!  کند

  جا پوش دیسف  عمارت آن در ییجا...  بود زنده   فرهانش...  دیایب

 کردیم هیتنب را دخترک ندادن جواب با الشیخ به و کرده  خوش

.  دیخریم جان به را هیتنب ن یا مطمئنا!  بود نطوریهم حتما.. .

  با ندیبب اش خانه یسلطنت یمبلها به زده  هیتک  را او بود یکاف

  خاطر به که ییچشمها همان با ،  یداشتن دوست لبخند همان

  اش یواستنخ یصدا همان با  هم تینها در!  زدیم برق طنتیش

...  اوست یا  هفته چند قهر ن یا ی بازنده  که گفتیم ارغوان به

 کاش...  است بازنده  که کردیم  قبول دل و جان  با ارغوان آنوقت

 جان به را یحرف هر بود حاضر!   بشنود را شینفسها یصدا فقط
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  اگر فقط...  را یتیعصبان و حرص هر ،  را ی خشم هر بخرد، 

  را شیصدا گرید بار کی  یبرا واندبت اگر ،   باشد زنده  فرهان

  دنشانیکش  قد یبرا و ندیبب  را رشدش حال در یموها ،  بشنود

  ... کند ذوق

 یاهیس.  دیرسینم رفتیم چه هر .  بود آمده  کش ریمس که انگار

 ضربان و شد یم تنگ  نفسش کرد، یم شتریب را  اضطرابش شب

  وابج یب کی  به کی  شیتماسها...  رفتیم بال  وار وانهید  قلبش

 : کرد زمزمه لب ریز.  رساندیم جنون مرز به را او و ماندیم

  .. بده  جواب...  بده  جواب...  بردار -

 سر را خشمش تینها در و رفتیم بالتر شی صدا لحظه هر

 یکمک هم محکمش  یها ضربه اما.  کرد یخال نیماش فرمان

 تا.  دادیم فشار را شی گلو یکس  انگار.  نکرد  روزش و حال به

 . گرفتینم آرام دیشنینم را فرهان یصدا یوقت

.  شدیم تر نی سنگ نفسش لحظه هر.  شد باغ خانه ی وچهک وارد

  نیهم شد بود مانده  باز که خانه در متوجه دن ی رس محض به

 ،  باشد یخوب علمت توانستینم.  کرد شتری ب را اضطرابش

...  باشد فتاده ین یبد اتفاق بود دواریام و ماند خونسرد شدینم



 

2719 
 

 مهرسا .  مسلخ

 یکنار یصندل  یرو از را چاقو و  کرد رها خانه پل یرو را نیماش

  یرو نگاهش.  شد وارد زده  شتاب یقدمها با ،  زد چنگ اش

  تکان شیپاها به.  نبود یکس از  یخبر اما دیچرخ ینگهبان اتاقک

 که انگار.  کرد دایپ را شادمان اتاقک کف.   رفت  جلوتر و داد

 الیخ ،  نکشد غیج تا ردک کنترل را خودش.  باشد شده  هوشیب

 یقدر به لحظه همان از که چند هر  دهد نشان را  ترسش نداشت

  نه ای دهد ادامه را راهش تواندیم دانستینم که  بود کرده  وحشت

 با مضطرب ،  نشست زانو دو ی رو و رفت سمتش به بلفاصله! 

 : زد شیصدا  نبود آن در یجان  انگار که ییصدا

  ؟ یخوب شادمان...  شادمان - 

 خون آن از که ینیب و انداخت صورتش به ینگاه...  شادمان

  چپش دست.  دیرسیم نظر به متورم و قرمز چشمش.  بود یجار

  شیانگشتها نی ب از خون یقرمز.  بود گذاشته شیپا ران یرو را

  رانش داخل به  چاقو رفتن فرو متوجه تازه   بود مشخص یخوب به

 کردیم یسع که ییصدا با.  شد  حبس نهیس در نفسش بود شده 

 مرده . زد شیصدا دوباره  و ره دوبا ندهد نشان را  ترسش و نلرزد

 با دیچرخ اش نهیس ی  فسهق یرو هراسان نگاهش ؟ بود
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 نیا و کرد شیصدا گرید بار.  گرفت  آرام یکم فشیخف یتکانها

  رخ یدیشد یر ی درگ.  دینشن او از یزیچ فیخف ی ا ناله جز به بار

 نگذشته هم شادمان از یحت که  بودند رحم یب  آنقدر ،  بود داده 

 نهایا تمام کاش.  شدیم تر سست لحظه هر  شیپاها !  بودند

  شماره  تا رفت لشیموبا سمت  به لرزانش یدستها . باشد خواب

 اما.  بود شده   باز مهین شیپلکها شادمان دار و ری گ نیا در.  ردیبگ

 یا زمزمه.  دارد نگهشان باز بتواند که نداشت جان یآنقدر

 : دی رس گوشش به نامفهوم

 ... آقا -

 او بابت از الشیخ ارغوان.   دیشن زبانش از که دبو یحرف تنها

 را ینبو ی  شماره  کردن تلف وقت بدون.  بود  شده  رت راحت

 : گفت حال همان  در.  گرفت

 ... شادمان اریب طاقت.  برسونه خودشو ینبو  زنمیم زنگ -

 :   دیشن را فشیخف ی زمزمه

 ...  آقا -
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  که!   بدهد ساآ معجزه  یقدرت او به تا  بود یکاف کلمه کی نیهم

 هنوز.  شود  بلند ادمانش کنار از و بدهد تکان  شی پاها به بتواند

 دیسف ساختمان سمت به و کرد تند پا.  بود نشده  تمام کارش

  بود وقتش!   کند ادا فرهان به  را نشید بود وقتش.  دی دو پوش

 :  دیشن را ینبو متعجب یصدا.  شود اش یزندگ یناج او بار نیا

 ! ؟ گانهی خانوم -

 :  آمد حرف به کردن  تلف وقت بدون

 ! زود.  کن خبر آمبولنسم . باغ خونه ایب -

 داخل را لیموبا .  کرد قطع را  تماس و گفت را  کلمه چند نیهم

  بند با را ترس.  گرفت تر محکم را چاقو و انداخت شیپالتو بیج

  نگاهش.  نبود ینینش عقب وقت اما کردیم احساس وجودش بند

 نفر چند.  گرفت   شدت اضطرابش و افتاد اموشخ ساختمان به

  ده یرس رید نکند ؟ بودند ساختمان در هم هنوز اصل  ؟ بودند

  دینبا!  بدهد بال و پر آخرش فکر  به نداشت الیخ یحت ؟ باشد

 دماغ خون ،   داشت وقت هم هنوز مطمئنا.  زدی م آب  به گدار یب

  در باغ خانه از سر تازه  حتما.  دیرسیم نظر به تازه  هنوز نشادما

 دیرسیم ینبو تا ؟ دکریم چه  بودند نفر چند  اگر.  بودند آورده 
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  ساعت نیا ؟ بود کجا فرهان اصل  ؟ کند گرمشان سر توانستیم

 ده ی نرس کاش ؟ بود خاموش اش خانه یچراغها چطور شب از

  در آب از درست اریجان حرف کاش!  نباشد تهران کاش ،  باشد

  یکس کردیم یادآوری او به  هم باز و بود باز خانه در...  دیایب

!   ردیبگ او از را  اش یزندگ تمام بود قرار که یکس...  است داخل

  سرعت یرو  یریتاث هم یکیتار  بود حفظ از را خانه ی نقشه

  را خودش و برداشت  تند را شی قدمها انهیناش.  نداشت  شیقدمها

  خودش به ،  رفت بال  آنها از بلفاصله..  اندرس ها پله به

 او تاقا به را خودش دیبا ،  است خواب فرهان که دادیم یدواریما

 شتریب یکم  قلبش  دیشا تا  دی کش ق یعم نفس چند.  رساندیم

 اوضاع کردیم ی ادآوری او به وارش وانهید ضربان.  کند اش یاری

 یسع.  داشتبر  تر  تند را شیقدمها وجود نی ا با!  ندارد یخوب

  آنقدر اما نکند دی تول داص و سر  ها پله یرو شیپا یصدا کردیم

 . نبود  صدا یب مه یلیخ حضورش که داشت اضطراب

  بود،  یکیتار  کردیم کار چشم  تا هم باز و دیرس دوم ی طبقه به 

  اتاق باز مهین در نیب از که  بود خواب چراغ فیضع نور تنها

  خس نفسش و شده  خشک  دهانش.  خوردیم  چشم به فرهان
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 تمام انگار  و بود  بسته خی چاقو دور شیانگشتها.  کردیم خس

  چاقو تا باشد داشته را توانش کاش.  بود شده  منقبض عضلتش

 زمان.  شد  تر کی نزد در  به یکم اضطراب پر...  ببرد بال  را

 از ،  انداخت اتاق  داخل به ینگاه مین...  ستادیا  حرکت از شی برا

 یآرام به اش نهیس که ندیبب  را فرهان  وانستتیم یخوب به آنجا

.  بود خواب غرق و افتاده  هم یرو شیپلکها ،  رودیم نییپا و بال 

 گرید بار ،  باشد خوشحال توانستیم ،  بزند لبخند توانستیم

 مانده  باز در.  دی پر ذهنش از زی چ همه.  بود کرده  رو او به شانس

 در یرو را ستش د و برداشت جلو به یقدم! را یزخم شادمان و

 دست انیم چاقو.  دهدب هل  عقب به را آن یکم تا  گذاشت

 و جا جابه یکم را شیانگشتها.  بود کرده  خوش  جا راستش

  ضربه با شد ظاهر مقابلش ی کس اگر تا کردیم آماده   را خودش

  که بود در یرو دستش هنوز.  آورد در پا از را او یکار یا

 یرو را یدست یگرما و اش قهیشق یرو  را یجسم یسرد

 :  کرد زمزمه گوشش ارکن آشنا ییصدا !  کرد احساس دهانش

 !  نییپا ماری م خونه کف تو مغز یبزن کیج -
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  بود بلد را خواب اتاق ریمس که هم چقدر هر خانه یکیتار انیم

  دیشا!  ندیبب شده  یمخف ییجا که را یکس توانستینم هم باز

 جا همه و انداخته دردسر به را خودش که بود اش  ینابلد از هم

 مگر.  بود  آمده   بند زبانش باضطرا از!  بود نگشته خوب را

 به را او سرش یرو اسلحه یدسر  ؟ دیبگو  یزیچ توانستیم

 از کردیم یسع که یروز همان.  بردیم دور چندان نه ی گذشته

 !   کند فرار اتفاقاتش

 :  دیشن  را منحوس یصدا همان گرید بار

 . نیزم بذار رو  قوچا خوب ی بچه مثل حال  -

.  دادیم آزار را گوشش قبل از شتریب لحظه هر ماهان یصدا 

.  دهد نشان یالعمل عکس توانستینم که  بود ده ی ترس آنقدر

  سرش که یبرخورد .  شد شتریب اش قهیشق یرو  اسلحه یسرد

 ی دهنده  آزار  یصدا گرید بار  و کرد لیمتما چپ سمت به را

 … ماهان

 !  باش زود!  توام با - 
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!  نکند داری ب را فرهان که  آرام یآنقدر ،   بود آرام شیصدا

 و شد خم...  دیچرخیم فرهان یرو ارغوان مضطرب یچشمها

 گرفته محکم را دهانش مصرانه هنوز. شد خم او با هم ماهان

 :  کرد زمزمه ماهان و ستادندی ا هم با زمان هم!   نزند غیج تا بود

 .  اتاق تو برو!  خوبه -

 یب و سفت همانقدر!  باشد رفته فرو بتن در  شی اهاپ که انگار

  دهد انشام نداشت الیخ ماهان اما.  بود مانده  شی جا سر حرکت

  گذاشت کتفش پشت و برداشت اش قهیشق از را اسلحه بار نیا. 

 :  گفت و کرد تیهدا  جلو به را او اسلحه سر با

 !  فتیب راه  -

 جلو که بود اهان م دست فشار از که خودش اری اخت به نه ارغوان

 و کردیم یتنگ نفس احساس.  ودب افتاده  لرزش به بدنش.  رفت

  شی برا کردیم احساس کتفش شتپ  را اسلحه فشار که نیهم

 و باز  را دهانش یماه مثل و فتدیب نیزم به همانجا که  بود یکاف

 یحرفها خودش با مدام!  بگردد تازه  یهوا دنبال به و کند بسته

  را دستش!  نبازد را خودش کردیم تلش ،  کردیم تکرار را شبنم

 دیشا ،  کند   شیرها تا گذاشت ماهان دست یرو اده ار یب
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  ماهان!  برساند شی ها هیر به یشتریب یهوا دهان از تتوانسیم

 که الش یخ به.  بود گرفته خود چنگ در را او مصرانه اما

  بار نیا اوست دست از کردن دای پ نجات یبرا دخترک  یتقلها

  لب گوشش  ریز و داشت نگه او دهان یرو را دستش  تر محکم

 : زد

  چشمات یجلو!   دارم خوب شی نما به برات امشب ،  کن صبر -

  یچجور نی بب!  نیبب کن باز چشماتو خوب!  بکشمش  خوامیم

 !  فتهیم نیزم یرو من ی پا یجلو غرور و  قدرت همه اون

  اسلحه از  را ارغوان فکر که  یآنقدر.  داشت درد  شیحرفها

 گفته شبنم ... آمد یم کارش به  نیهم ،  بود نی هم. کرد حرفمن

 از مثل !  نکن فکر  تلخ ی خاطره  آن به ،  کن پرت را حواست بود

 ای!  بامزه  یشی پول عروسک کی  ای!   بساز گل خودت یبرا اسلحه

  هم تحملش قابل ریغ یدما به شباهت یب  که خی تکه کی

  شیحرفها با ماهان حال .  بده  بیفر  را ذهنت بود گفته!   نباشد

 از جانش یب  دست.  بود کرده  جلب یگرید زی چ به  را توجهش

 ،  فرهان خاطر به. ردیبگ نفس کردیم یعس آرام آرام و افتاد تقل 

 .…او یبرا فقط
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  خونه نیا!  شمیم کاره  همه من فردا از و شهیم تموم  یچ همه -

 ..  نایا ی همه!  شهیم من  مال یزندگ و

 کم کم.  فرهان  یقدم کی  درست ،  برد تخت کنار  را ارغوان

 ی اسلحه آن ،  آمد یم جلو  سمت به دخترک شتپ از دستش

  نشانه را  فرهان سر بار نی ا و داد نشان یخود مه  باز ییکذا

  به هم ارغوان که آرام آنقدر ،  کردیم زمزمه هم هنوز.  رفت

 : دیشنیم یسخت

 ؟ ستین قشنگ.  بشه قرمز دست   به دشیسف بالش کن فکر -

  نیدارالمجان هب قدم انگار ؟ بود  شده  مرگشان چه آدمها امشب

  و درد که  بود شده  ییآدمها از پر اطرافش و  دور!  بود گذاشته

 یا زه یانگ  کدامشان هر.  بودند کرده  عقده  را  شانیها یناراحت

 یا زه یانگ چه ماهان اما داشتند شان عقده  کردن یخال نیا یبرا

  پسر که او!  بود برادر از تر ک ینزد فرهان یبرا  که او ؟ داشت

  فرهان  به نگاهش تمام که یداشتن دوست زن همان ... بود زیعز

 ...  بود عشق 

 رها اتاق وسط چمدانها.  دیکاویم را اطراف هراسانش یچشمها

.  بود کرده  خوش جا تخت یرو  برهنه مهین فرهان و بودند شده 
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  آنقدر.  بود ده یخواب الیخ یب آنقدر  که بود سفر یخستگ از حتما

 ... آرام و راحت

  یبرا یخوب انیپا توانستینم نیا ،  زد قهحل چشمش  در اشک

 ی اسلحه آن از ترسش اما...  دادیم اجازه  دی نبا!  باشد فرهان

 ینجات راه  توانست ینم ،  کند فکر  درست دادینم اجازه  رنگ اه یس

 داشت ادامه گوشش  کنار ماهان یها زمزمه هم هنوز.  کند دایپ

  نگاهش که رفتیم کلنجار خودش با مدام.  دیشنی نم ارغوان اما

  وقت آنقدرها ماا دیاین سراغش به نفس یتنگ و فتدین اسلحه به

  را شیچشمها.  شود مسلط  کامل خودش به  بتواند که نداشت

  را آزادش  دست و کرد باز را آنها تینها در و بست یا لحظه

.  شد ریغافلگ هک یناگهان آنقدر.  دیکوب ماهان  دست ریز محکم

  که ستیزیچ آن از تر پا و دست یب دخترک کرد یم الیخ دیشا

 نیهم.  کردیم فکر اشتباه  اما!  کند یکار باز یدستها با بتواند

 یرو از و شود سست دستش ماهان که کردیم تیکفا حرکت

  دل ته از ارغوان.  برود عقب یکم و فتدیب نیی پا ارغوان دهان

 :   دیکش ادیفر

   ! فرهان -
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 :   غرید و گرفت دست در گرید بار را اسلحه کنترل ماهان

 !  شو خفه -

  هراسان فرهان  کند ریاس گرید  بار را دخترک بتواند نکهیا از قبل

  دایپ زیآنال فرصت هنوز.  شد شوکه  ارغوان دنی د با.  دیپر جا از

 و دی کش هم در  ابرو.  دید دست به اسلحه را ماهان که بود نکرده 

 :  دیغر

 خبره؟ چه جانیا -

 سمت بلفاصله.  بود یفکا ماهان ترساندن ی برا حرف نیهم

 ری اس شیدستها انیم گرید  ربا را دخترک و کرد   حمله ارغوان

  را شیدستها ،  دست کی با و  نزد آب به گدار یب بار نیا.  کرد

 اش قهیشق  یرو را اسلحه گرید دست با و کرد مهار سر پشت

 :  گفت  و گذاشت

 !  شتمشک یبخور تکون -

 انگشت مبادا  که تداش وحشت.  شد بلند تخت یرو از فرهان

 که یحال در .  دی ایب وانارغ سر  ییبل  و برود ماشه یرو ماهان

 :  گفت باشد آرام کردیم یسع
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 ! بنداز  رو اسلحه -

 و شده  تند شی نفسها.  بود  زده  زل فرهان به هراسان ارغوان

.  نبود یکاف شی اه هیر یبرا اتاق یهوا.  بود  گرفته درد قلبش

.   دیدیم اتاق روشن کیتار انیم را شیحالتها  تک تک فرهان

 : دیغر ماهان.  کردیم شتریب را اش ینگران نیهم

 !  این جلو -

 .  میبزن حرف  هم با نیزم بذار رو اسلحه -

 ! اومدم نجایا جونت قصد به من!  مونهینم یحرف -

.   شدیم تر دیسف  لحظه هر که افتاد  ارغوان صورت به فرهان نگاه 

 اصل  دهد نجاتش ورچط دیبا  دانستی نم و بود نگرانش

 لحظه آن که یزیچ تنها هب ،  کندیم چه آنجا ارغوان  دانستینم

 !   بود دادنش نجات  کردیم فکر

 ولش بره  اون بذار فقط...  مونمیم نجایهم من.  بره  ارغوان بذار

 - !  کن

  به شتریب  ار اسلحه ماهان اما.  گفت تحکم با  را آخر ی کلمه

 و باخت رنگ قبل  از رشت یب صورتش ،  فشرد دخترک ی قهیشق
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  تر  وانهید را فرهان نیهم.  بود   مشخص یخوب به خرابش حال

 :  دیغر ماهان.  کردیم

 راست نهیتهم! ؟ ینذار ام زنده  هم لحظه هی تو  که کنم ولش -

 !  اس دختره  نیا جون گرفتن  تو کردن تیاذ راه  ، گفتیم

  داشت یسع مدت تمام که فرهان شد باعث شا  یعصب شخندین

  بلند یصدا با بماند جهینت یب بدهد نجات را  ارغوان امشآر با

 :  دیغر

 ی همه و نهیتهم و تو تا بشه  کم دختر اون از مو  تار هی هیکاف -

 ! بکشم  شیآت به جا هی ندارشو و دار

  از شتریب را ارغوان اش خنده  یصدا.  دیخند  وار وانهید ماهان

 !  ترساند قبل

 !   یکن دیتهد  منو یخواب که یباش یگاهیجا تو  کنمینم فکر -

 !دمیم بهت ؟ پول ؟ یخوایم یچ -

 رو یتیموقع من!   بشه حل پول با که ستین یزیچ نیا - 

 !   یدیدزد ازم که خوامیم

  ؟ یتیموقع چه -
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 در چنگم از تو و بده  من به خواستیم نهیتهم که یتیموقع -

 !   یآورد

 :زد   خندپوز فرهان

 ینشناخت درست ور نهیتهم هنوز معلومه ؟ یشد وونهید 

 -!  زده  گولت یبدجور

  توانستینم که انگار.  دیچرخ دخترک یور  نگاهش گرید بار

 یها حمله آن از یکی دچار هم باز نکند.  بکشد  نفس خوب

 از یکار و بدهد جان شی چشمها یجلو نکند ؟ شود ییکذا

 ؟  دیاین بر دستش

 دیبا نم.  گفت نهیتهم خود!  بذاره  کله  منو سر نهتوینم یکس -

 ییدارا از سهم و پول و کار!  ی سادیوا الن تو که بودمیم ییجا

 !   یدی دزد ازم عشقمم یحت تو...  بود من مال اش همه. . نهیتهم

 :  دیپرس ناباور دی کش هم در ابرو فرهان

 !  ؟ رامش -

 : دیخند ماهان
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 وونهید ی دختره  اون به دل شدمن احمق  انقدر  هنوز! ؟ رامش -

 !   بدم هرزه  ی

 چه رامش مورد  در نبود مهم  شی برا.  شد منقبض فرهان فک

 نجات دستش از را دخترک  داشت دوست فقط ،  کندیم یفکر

 خطر به را ارغوان جان یاشتباه حرکت هر دانستیم اما.  دهد

 :  داد ادامه ماهان.  اندازد یم

 یبود شده  روزش و شب!  یگرفت  زما اونو کارات با تو!  نگار -

 .  دیدی نم نوم اصل ! تو

  : کرد زمزمه.  کند باور توانستینم فرهان 

 !  یا وونهی د تو -

  توئه دست الن جفتش!  نهیتهم پول و نگار ی وونهید.  آره -

 با.  یبچش رو آرزوهات دادن دست از طعم  کمی توام چطوره 

 !  کنمیم شروع دسته دم که شیاول

  که شدیم کیشل ی آماده  و گذاشت ماشه یرو  را انگشتش

 :  گفت زده  وحشت ،  برداشت  جلو به گرید یقدم فرهان
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 منو جون یخواستینم مگه ؟ یبود ومده ین من دنبال مگه -

 !  باش نداشته کار ارغوان به ؟ یریبگ

 نیا از یچجور  که بهیعج برام یول ؟ سخته چقدر ینیبیم -

 یروز هی ،  یزدیم ریت با رو اش هیسا!  اومد خوشت دختره 

  یدیرس کجا به نیبب الن اما.  یکن صشخل  ی خواستیم خودت

 نقطه خودت اما بندازه  رتیگ  بتونه کردینم باور کس چیه! 

 . یداد دستمون ضعف

 : دیغر گرید  بار فرهان

 !  بگو فقط ؟ یخوایم ازم یچ - 

  ردآو نییپا ارغوان ی قهیشق یرو از و داد تکان را اسلحه ماهان

  کردیم دل  دل هانفر  که بود ادیز آنقدر دخترک بدن لرزش. 

  به که بود ماهان ی اسلحه دنبال چشمش.  کردنش آرام یبرا

 :  دی شن را شیصدا.  رسدیم کجا

  تورو جون خواستمیم فقط نجایا اومدم که اولش...  یدونیم -

  اما!  توئه با فقط من مشکل ،  ندارم یمشکل یکس با من. رمیبگ

 یریبم ها یراحت نیا  به خوادینم دلم...  شده  عوض وضاعا حال 
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  چرا گفتم خودم هب......  یبکش عذاب  شتریب کمی دارم دوست ، 

  تماشا مردنشو و یسیوا یتونیم ؟ رمینگ رو نفرتون دو هر جون

 ! یکن

  ارغوان کتف سمت به را اسلحه گفت که یا  جمله نیآخر با

  یرو دندان آنقدر فرهان...  قلبش  پشت درست ییجا.  گرفت

  ماهان با بود  زده  سرش به ،  بود هگرفت  درد فکش که دی ساب هم

 از قبل.  دادیم کردن  صبر فرمان مغزش هم هنوز اما شود ریگ در

 :  دیشن را  ارغوان ی زمزمه  یصدا دیبگو یز ی چ بتواند نکهیا

 ...  هان... فر -

  بدنش در جان گرید که انگار ،  باشد آورده  کم نفس که انگار

  قابل ریغ یخشم اب.  کردیم ی خفگ احساس هم فرهان...  نباشد

 :  دی کش ادیفر کنترل

 !  بده  حالش  بره  بذار -

 :  دیخند هم باز ماهان

 واسم خوب پاداش  به حتما کشتم جفتتونو بفهمه نهیتهم اگه -

 یحساب قراره  تو  کشتن خاطر  به هم جا نیهم تا. ره یگیم نظر در
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 واست که ی گذاشت دمش رو  پا یوربدج نکهیا مثل!   برسه بهم

 !   ده یکش نقشه

 :  گفت گرید  بار فرهان

 ! یلعنت بره  ارغوان بذار -

  رو کارت خوامیم که گفتم اریخشا به یوقت!  یزود  نیا به نه -

  تو مرگ با که ینیبیم.  داد ییقول  هی بهم اونم کنم سره  به

 !  بشم قدرتمند  یحساب قراره 

.  آمد ینم بال  نفسش.  دیرسی م نظر به قرار یب  ارغوان صورت

 ،  بود افتاده  جانش به آب یسرما هم باز.  زد یم نبض سرش

 یا گلوله که انگار و مانده  جا سرش یرو  اسلحه در هم باز

  وجودش بند  بند ترس.  بود شده  کی شل مغزش داخل به یسرب

  فرهان از محو یا هاله فقط...  دیدینم ،  دیشنینم.  لرزاندیم را

  گوشش ریز که  یماهان و شودیم تر کینزد  قدم  به دمق  که دیدیم

  یبرا.  شودی م شتریب و شتریب  لرزشش.  دیگویم نامفهوم اصوات

  زنده  شتریب بتواند دیشا تا کردیم  بسته و باز را دهانش هوا افتنی

 بود،  رفته هوا  به و شده  دود  گفت شبنم چه هر که انگار.  بماند



 

2737 
 

 مهرسا .  مسلخ

 کلنجار تازه  یهوا یبرا هم باز.  آورد ینم ادی به را کدام چیه

 ...  بود شده  بسته نفسش راه  مه باز.  رفتیم

 رحم بهت یکس گهید.  تمومه یهمبف نایا از یزیچ یوقت -

 ؟ ی کرد خوش یچ  به دلتو!  دونمیم نویا من.  کنهینم

 ییجا به رفتیم ماهان که یراه.  بود درد پر فرهان یصدا

  هم  اریخشا یبرا زمان هم و گرفتیم دستور نهی تهم از.  دیرسینم

 !  بود  خوانده  اش فاتحه ؟ کردیم کار

 ..  نرسم یزی چ به یخوایم!  یکن دلسرد منو که یگیم نارویا -

 . یرسینم ییجا به النشم -

.   بود شده  بسته راهم تو یخودخواه خاطر به  مدت نیا تمام -

 یبرا یشد  باعث و یکرد برکنار کار از منو یبدجنس با تو

 به همه یکرد  یکار ،  بشم سوخته ی مهره   اریشاخ و نهیتهم

  و نمک کمکشون تونستمینم نکهیا یبرا فقط کنار بذارنم کل

 !   می زندگ به یزد   گند تو!  برسونم بهشون اخبارو

 یرو مدام نگاهش که یحال در و برداشت سمتش به گرید یقدم

 :  گفت دیچرخی م ارغوان صورت
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 !  ریبگ من از انتقامتو! آره ...  کردم رو کارا نیا ی همه من - 

  تا دانستیم خوب .  دهد نجات را دخترک تا دبو  یفرصت منتظر

 نیا تینها در! است متنفر  ییکذا ی اسلحه آن زا اندازه  چه

 ده یشن رونی ب از آمبولنس ری آژ یصدا ،  آمد دستش  به فرصت

 نگاه  هراسان و شد پرت حواسش یا لحظه یبرا ماهان.  شدیم

 دتن پا و استفاده  تیموقع از  فرهان ،  نداختا اتاق  ی پنجره  به

 همان.  چرخاند و گرفت دست در را ماهان دست بلفاصله.  کرد

  گلوله از یرد  وارید یرو ییجا  و فشرد را ماشه انگشتش لحظه

 او چنگ از دخترک و شد باز ماهان یانگشتها.  گذاشت جا به

 مثل جا همان برود راه  که نداشت جان  آنقدرها ،  شد رها

 رفت گلو سمت هب دستش.  افتاد نیزم یرو یا  پارچه عروسک

 یسع کدام هر.  بود ده ش  ریدرگ ماهان با فرهان زد چنگ را آن و

  خورد شر ماهان دست از تینها در اما رندیبگ را اسلحه کردندیم

 ...  ارغوان یکینزد ییجا درست.  افتاد نیزم یرو و

 را او و آورد فرود ماهان صورت  یرو را اول مشت که بود فرهان

  یبعد مشت برود تر دور فرهان نداد جازه ا ماهان اما.  کرد جیگ

 قهیشق یحوال ییجا سرش ی  هیناح به ضربه نهما.  زد او را
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  سر هم او بار نیا.  بود یقو  هنوز شیمشتها اما کرد جشیگ

 ارغوان سمت  به ینگاه مین فاصله نیا در و رفت نشانه را ماهان

 و کند سواستفاده  ماهان که بود یکاف لحظه کی همان.  انداخت

  گردن   دور ار شی دستها بار نیا.  ندازدیب نیزم یرو یلگد با را او

  خوب  هم خودش.  فشرد قدرت تمام با  و گذاشت  فرهان

  دهدینم اجازه  ها یراحت نیا  به بماند زنده  فرهان اگر دانستیم

 !!   بگذارد رونیب اتاق نیا  از سالم را شیپا

 و قرمز فرهان  صورت. کرد شتر یب و شتریب را ش یتهاانگش فشار

 دست یرو  را شیدستها.   بود شده  متورم  اش یشانیپ رگ

  گوشش به ماهان یصدا.  کند آزاد  را خودش  تا گذاشت ماهان

 :  دیرس

 ! یعوض ریبم!  یلعنت بکن جون -

 نیب نیا و شدیم تر تنگ لحظه هر نفسش.  کردیم تقل  فرهان

  کم کم شیچشمها تاری.  کردیم درک را حالش که بود ارغوان

  فرهان به نگاهش.  آمد یم آشنا گوشش به صداها ،  شدیم ربهت

 و نشسته اش نهیس یرو ماهان.  ماند ره یخ افتاده  نیزم یرو که

  از جان بود نمانده  یزیچ.  فشردیم او یگلو یرو  را شیدستها
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  آن کمک به  تا گذاشت نیزم یرو را دستش.  برود فرهان تن

  شتریب توجه یب او و خورد  شر  شیپاها یبار چند.  شود ندبل

  به نگاهش.  ستدی با پا سر  توانست که یآنقدر.  کرد تلش

  بود افتاده  شی پا مقابل درست که  ییکذا ی اسلحه همان سمت

   ؟ کند لمس شیانگشتها انیم را آن داشت شجاعت .  دیچرخ

 نیگسن شینفسها هنوز.  گرفت راه  اش گونه یرو  اشک قطرات

  کند  پر را شیها   هیر تواندب تا دیکشیم ق یعم نفس هم  هنوز ،  بود

 یبرا...  ماهان یباف اوه ی و  افتاد فرهان به گرید بار نگاهش. 

 مقابل!  بود نکرده  یکمک چیه اما بود آمده  فرهان نجات

  اش ییکذا  ترس  با توانستینم او و مردیم فرهان  شیچشمها

 !  دیایب کنار

  گذراند نظر از را  فرهان سرخ صورت. زدیم بینه  خودش به مدام

 نیزم از را  آن اضطراب پر و  برد اسلحه سمت به را دستش و

 مهارش شیانگشتها نیب یخوب  به توانستینم یحت.  برداشت

  که بود شده  تند آنقدر قلبش  ضربان و دیلرزیم  شیدستها! کند

 همان لحظه هر داشت امکان.  دی دیم شیچشمها مقابل را مرگ
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 نیا با شتندا  را وزنش تحمل شی پاها!  کند تمام و دفتیب جا

 . بماند سرپا کردیم یسع وجود

  نشانه را ماهان سر و گذاشت ماشه  یرو را انشلرز یانگشتها 

 دادینم اجازه  لرزانش  یدستها اما  کند کیشل داشت الیخ ،  رفت

 خطا ریت که بود  نیا از ترسش.  کند مشخص یخوب به را هدف

 مرگ با فرهان لحظه همان درست.  ندیبب یبی آس فرهان و برود

  در بدنش  از جان بود نمانده  یزیچ.  رفتیم کلنجار یزندگ و

  نفس لحظه هر که بود یآنقدر ماهان یانگشتها فشار.  برود

  سراغش به جهیگ  سر.  شود  تر سخت و سخت شی برا دنیکش

  کم ؟ بود نطوریهم مردن.  شدی م تار کم کم شیچشمها و آمده 

 ...  و شدیم  قطع نفسش کم

 دور از ماهان دست کردیم فکر نشمرد به که  یا لحظه درست

 برداشته اش نه یس ی قفسه یرو از اش ینیسنگ و شل گردنش

 یبال  را لرزان ارغوان و کرد باز چشم زحمت  به فرهان.  شد

 نه اما.  بود ده ی کوب ماهان سر  به اسلحه ته با انگار.  دی د سرش

 ینفسها.  افتاد سرفه به فرهان.  ندک هوششیب  که محکم آنقدر

  پشت دست با انداخت ماهان سمت به ینگاه می ن ،  دیکش ق یعم
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 غفلتش از.  دیرسیم نظر به منگ و جیگ و گرفته  را شسر

 یسع یسخت به ،  انداخت او  تن یرو را وزنش و کرد استفاده 

 اما بود  امده ین جا نفسش  هم هنوز.  کند مهار را او کرد

  را ارغوانش جان گرفتن قصد  که یکس کنار از ساده  توانستینم

 ماهان دنگر  دور را شیدستها که بود او بار نی ا!   بگذرد داشت

 به تنها و گرفتیم ده یند  را شیتقلها.  دادیم فشار و کرده  حلقه

 آدم نیا چنگ از را دخترک توانستینم که کردیم فکر یزمان

 یجان گهید.  بود افتاده  نیزم یرو گرید بار ارغوان. دهد نجات

 منصرف ماهان کشتن از را فرهان ندبتوا که بود نمانده  تنش در

.  دیچرخی م اتاق دور قرار  یب که بود شیچشمها تنها!  کند

 و رفته معمول حد از بالتر ضربانش فشرد قلبش یرو را دستش

 .   بود شده  سر نامشخص یدرد از  بدنش تمام انگار

  که بود ی نبو هم تینها در  و دیرس گوش به  همهمه یصدا

  تند پا سمتش به فرهان دنید با.  شتگذا  اتاق به قدم هراسان

  را فرخنده .  بود شده  آدم از پر فرهان اتاق بعد یا لحظه. کرد

  افتاده  ریگ ی بزرگ حباب داخل که انگار اما ندی بب توانستیم هم

  دیشا.  دیدیم آهسته را حرکتها و دیشنینم واضح را صداها ،  بود
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 و نزند شقلب و دیاین بال  نفسش که نیهم...  بود نیهم مردن

 اشاره  دست با و کرد جدا را  فرهان ینبو...  برود  تنش از جان

  او و چرخاند سر.  بود شده  هراسان فرهان. کردی م دخترک به یا

.   هم سر  پشت بار چند.  زدیم صدا را نامش  که انگار.  دید را

...  بود شیزدنها  لکپ نیآخر دیشا. زدیم پلک یآرام به ارغوان

  دو.  دیکش ادیفر  ینفر چند سر که انگار ،  آمد سمتش   به فرهان

 به را او فرهان.  بردندیم را جان مهین ماهان ینبو  همراه  به مرد

 ریز ییزهایچ.  داشت نگه نهیس در را سرش و دی کش آغوش

 کاش ؟ گفتیم چه ،  ستیچ د یفهمینم که کردی م زمزمه گوشش

  که هخان از مگر بشنود،  بتواند و فتدیب کار هب یلعنت یگوشها نیا

 گرید  بار شیگوشها که ؟ نداشت را نیهم یآرزو بود زده  رونیب

  شدیم تر نیسنگ و نیسنگ شیپلکها...  بشنود را فرهان یصدا

  اه یس نگاهش مقابل ایدن تمام و بسته شیچشمها که ییجا تا

 ! شد

****************** 

 !  جاش سر ادیب حالت  بخور آب کمی -
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 به یدست دادیم تکان را  شی پا یعصب که  یحال در فرهان 

 :  گفت و  دیکش صورتش

 . خوامینم -

 .  نباش نگران...  خوبه حالش - 

 وانیل.  نبود موفق  هم یلیخ اما کند آرامش کردیم یسع اریجان

 صندلی یرو  فرهان کنار و دیکش  سر  نفس کی  خودش را آب

 انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه فرهان.  نشست مارستانیب

 یموها  به یدست کلفه.  دادندیم نشان را  ۲ عدد  ها عقربه

 ارغوان اتاق در به را اش ره یخ نگاه  گرید ارب و  دیکش کوتاهش

 :  دیپرس اریجان.   شود دکتر از یخبر دیشا تا دوخت

 ؟ کردیم کاریچ اونجا ارغوان -

 :کرد زمزمه فرهان

 !   دونمینم -

 احمق  من.  گرفتیم رو تو  سراغ ،  زد زنگ قبلش من به -

 . مضطربه انقدر یچ یبرا را مدینفهم

 :  چرخاند  اریجان سمت به سر فرهان
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  ؟ گفت یچ قایدق -

 . یستین تهران گفتم ،  ییکجا که  دیپرس تو از -

 : گفت  کافه فرهان

 ؟ آورد  در خونه از سر باز یچجور پس -

 فکر من.  بده  جواب بتونه خودش تا میکن صبر دی با کنم فکر -

 .  یبرگرد شمال از ها حال  حال  کردمینم

 . برگشتم و فروختم رو ل یو.  رفت شی پ درست کارا -

  ؟ یبود زده  برگشتت از  حرف یکس به -

 ...  زیعز -

 . ده یفهم کجا  از ماهان شد  مشخص پس -

 :  گفت  اخم با فرهان 

  که نبوده  باخبر ماهان یکارا  از اون!  نداره   زیعز به یربط -

 !   دینبا رو یرفح  چه و بزنه دیبا رو یحرف چه بدونه

 . یکردیم اطیاحت رشتیب دیبا یول...  داشته گمینم منم -
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 ماهان دانستیم دیبا کجا از.  شد بلند جا از حوصله یب فرهان

 یطرف از و شود دشمنانش ی نشانده  دست که است  احمق  آنقدر

 یها یمحل یب متما خاطر به که یجور! ؟ نگار خواه  خاطر هم

 احمقانه حد از  شی ب نظرش به زیچ همه! ردیبگ انتقام او از نگار

 ی نقشه و باشد تر  باهوش داشت انتظار نهیتهم از یحت. بود

 لنگ شی ها نقشه فرهان  بدون هم او انگار اما بکشد یبهتر

 بود منتظر.  زد  مارستانیب ییکذا یراهرو در یقدم   کلفه! زدیم

  از تا و بود مضطرب.  دیایب رونیب ارغوان قاتا از  دکتر لحظه هر

 یگرید زیچ به توانستینم شدی نم مطمئن دخترک  احوال و حال

 ! کند  فکر

 :  آمد حرف به  گرید بار جانیار

 بار هی.  نهیشینم ساکت مطمئنا ؟ یدار نهیتهم واسه یفکر چه

 -. کشهیم نقشه برات بازم حتما کرده  کارو نیا

 فکرش تمام لحظه آن.  فرستاد رونیب را نفسش کافه فرهان

 یبد عواقب مطمنا!  کردینم هم فکر نهیتهم به  اصل  دبو ارغوان

 مهم زیچ همه از ارغوان حاضر حال در اما دیکش یم را تظارشان

 ...  بود تر
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 .  کنمیم اون واسه یفکر هی بعد بشه خوب ارغوان اول -

 شد زبا اتاق در  لحظه همان که بزند یگرید حرف خواست اریجان

.  رساند پوش دیسف کترد به را خودش چطور  دینفهم فرهان و

 : گفت مضطرب

  ؟  چطوره  حالش -

 جهت اما نداره  هم یخاص مشکل خوشبختانه ،  اومد هوش هب

 تونهیم بود  خوب یچ همه اگه بمونه نجایا صبح تا نانیاطم

  ؟ نمشیبب تونمیم -.  -بشه  مرخص

 :  برود کنار دکتر  شد باعث فرهان  مضطرب یصدا

 .  حتما -

 دنید با.  گذاشت اتاق به قدم بلفاصله و دندا دست از را فرصت

 شد فشرده  قلبش بود ده یکش دراز تخت یرو حال یب که ارغوان

  شدنش بسته یصدا از و بست سرش پشت  را اتاق در! 

  شد  کینزد تخت به یکم فرهان.  شد باز مهین ارغوان  یچشمها

  سالم که کرد شکر را خدا دل  ته از نگاهش  یعسل دنید با و

 :  کرد زمزمه حال همان رد...  است
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 ..  سلم -

  اشک رد که ییچشمها با ارغوان تا  بود یکاف کلمه کی نیهم

 :  کند زمزمه بود مشخص آن در یخوب به

 ... یسالم تو -

  تر کینزد یکم  ،  بود شده  تنگ  دخترک یصدا  یبرا دلش چقدر

  اش یشانی پ یرو یا وسهب  تا کردیم کنترل  را خودش.  رفت

  فاصله  هم هنوز یدور مدت نی ا از بعد توانستی م چطور!   ننشاند

!   بود نیزم یرو  کار نیتر سخت شی برا که انگار ؟ دکن حفظ را

 حرف ،  دنشیکش نفس ،  جانش چقدر دیفهمیم ارغوان کاش

 محابا یب انقدر دیشا وقت آن.  است مهم فرهان یبرا زدنش

 ... آمد ینم فرهان ی خانه به و تگرفینم دست  در را جانش

 !   یشد وومن سوپر ،  یداد نجاتم تو...  سالمم که لومهمع -

.  ماند ره یخ دخترک صورت به و نشاند لب یرو یلبخند

 ی گوشه  از شیاشکها و دی رسیم نظر به ده ی پر  رنگ پوستش

  با و شد کی نزد گرید یکم.  بود  افتاده  راه  شیگوشها  تا چشم

 :  گرفت را شیاشکها انگشت سر
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 ؟  ستین خوب حالت ؟ کنهیم درد تییجا ؟ ه یچ واسه هیگر -

 : کرد زمزمه و گذاشت جواب یب را حرفش ارغوان 

 ...  بکشه رو  تو خواستیم - 

 شیاشکها تا بود یتلنگر منتظر انگار.  بود بغض  پر شیصدا

  نشاند ابرو دو  نیب یمصنوع ی اخم فرهان.  شود شتریب و شتریب

 : وگفت

 . بکشه منو تونهینم یکس -

  رد توانستیم هم هنوز ،   افتاد فرهان گردن به ارغوان نگاه  

 نگاه  دانستیم فرهان.  ندی بب گردنش یرو را ماهان یدستها

  غصه ن ی ا از شتریب نداشت دوست.  رسدیم کجا به دخترک

 : کرد عوض را بحث و شد خم سمتش به ،  بخورد

 فکر ؟ یبد اتنج منو جون  تو یروز هی کردی م فکرشو یک -

 . بدهکارم بهت تشکر هی کنم

 آن از یوبخ به یناراحت که یلحن با و دی کش هم در ابرو ارغوان

 :  گفت بود مشخص

 ... دمی رسینم من اگه -
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 فرهان !  کند  فکر  دنشینرس به توانستینم ،  بدهد ادامه نتوانست

 :گفت بلفاصله

 نحالمو جفتمون که فعل !  نمیبب بخند!من  واسه نکن اخم-

 .باش نداشته  یکار اگرش و اما به! خوبه

  ناراحت اتفاقات سمت به دخترک فکر تا کند یکار  هر بود حاضر

 همان گرید  بار نداشت دوست. نرود قبل ساعت چند ی کننده 

 قلب که دانست یم خدا بار ن یا و کند تجربه را  وحشت و ترس

  شیلبها.دیخندینم هم هنوز ارغوان...نه ای اوردیم طاقت دخترک

 :آمد  حرف به گرید بار فرهان. بود شده  صاف یخط مثل

 ! نکن  اخم گفتم-

 ....تونمینم-

 ؟ یبخند دوباره   که کنم کاریچ-

  شانیی آشنا اول یروزها ارغوان داشت دوست.   بود دیناام لحنش

  به شیچشمها حال  اما.  کند یحرف پر و بخندد مدام.  ندیبب را

  به را سرش وانارغ.  کردی م کلفه را فرهان و نشسته اشک

 دادیم دستور قلبش .  شد شیچشمها محو و گرفت  فرهان سمت
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  کند لمس را  او بتواند که کینزد  یآنقدر.  شود  تر کی نزد او به

 :  گفت و کرد منحرف را فکرش اما... 

.....  میگرد یبرم هم شیپ دوباره  و یبخشیم منو بگو بهم -

 …  شهیم بهتر حالم ینجوریا

 :  کرد زمزمه فرهان 

  یرفت و یکرد ول که ییجا همون.  بودم نرفته ییجا که من -

 !  موندم!  موندم

  فرهان.  نشست و دیکش بال  تخت یور را   خودش ارغوان

 تر راحت تا گذاشت کمرش پشت و برداشت را  بالشش بلفاصله

 : دیخر جان به را شی صدا حال  همان در ،  باشد

 ! یبر  رانیا از یخوایم دونمیم من - 

 ...  نه تنها ماا برود داشت الیخ که البته.  کرد کوتس فرهان 

 ..  یریم و یکنیم واگذار رو یچ همه یدار  که دونمیم -

  اشک از هم  باز شیچشمها.   شدیم بغض پر رفته رفته شیصدا

 :  آمد حرف به کلفه فرهان.  بود شده  پر

 !  بزن رو حرفت هی گر بدون -
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 ... تونم...  ینم -

 : گفت فرهان. دیلرزیم  بغض از شیصدا

  هیگر چرا پس ؟ نمونیب شده  تموم یچ همه ینگفت مگه -

 ؟ یکنیم

  هیر به را عطرش.  بدهد فرهان به یجواب ستنتوان  ارغوان 

  گرید بار!   شهیهم یبرا...  بماند کنارش بود دواریام و دیکش

 : دیشن را شیصدا

  نباشم؟ و برم یخواست ینم مگه -

  را دخترک ی زمزمه.  دیپاشیم ارغوان زخم یرو  نمک که انگار

 :  دیشن

 !  نگو -

  به را تنش عطر  و گرفت نفس و نشاند لب یرو  لبخند فرهان

 یم ارغوان سر ییبل  وانهید ماهان اگر دانستینم ،  دیخر جان

 یصدا...  دیبخشینم را خودش  عمر آخر تا.  کردیم چه دیبا آورد

 : دی رس گوشش به ارغوان
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 یچ همه...  منو یحرفا ؟ میکن  شفرامو رو مدت نیا شهیم - 

 ؟  بشه ابق س مثل

  زمزمه بود کرده  زده  وحشت  را ارغوان که یمکث از بعد فرهان 

 : کرد

 . بمونم رانی ا تونمینم من - 

 فرهان به را ناباورش نگاه  و آورد  بال  را سرش بلفاصله ارغوان

  قبل حالت به زیچ همه حرف جمله  کی با داشت انتظار ،  دوخت

  مشیتصم...  بود ناراحت او دست  از فرهان که البته! ؟ برگردد

  رفتنش یرو یری تاث هم  ارغوان حرف که  بود یقطع  آنقدر

 : داد ادامه فرهان...  نداشت

 کنمیم کارامو دارم وقته یلیخ. ستین الن یبرا  میتصم نیا -

 . برم که

  ذهنش در کلمات.  بود شنونده  تنها و آمده   بند ارغوان زبان 

 بار فرهان.  ندبما بخواهد او از تا شدندینم  جمله هب | لی تبد

 :  شکست را نشانیب سکوت گرید

 ! بمونم  نجایا خوامینم -
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 : کرد زمزمه  اراده  یب ارغوان 

 ؟ یچ من پس - 

 ترسانده  مرگ حد سر تا را او امشب فرهان دادن دست از فکر 

 و نداشتنش به  ؟ کند فکر رفتنش به توانستی م چطور حال  بود

  نهیس به قرار یب قلبش شدیم  باعث که بود ترس همان هم باز

 ... بکوبد

  ،  بماند کردیم خواهش شیصدا  با هک انگار و  بود  ناباور لحنش

 برسد نظر به مانده  در چقدر نبود مهم شیبرا.  کند  فکر او به که

 که یحال در فرهان..  ماندیم ا یدن  آخر مثل شیبرا  فرهان رفتن. 

 :  آمد حرف به کردیم نگاه  ارغوان یچشمها به

 ؟ یچ تو -

 : گفت ناباور غوانار 

  ؟ یریم و یذاریم منو - 

 ؟ کند مقاومت و بشنود را  صدا نی ا توانستیم نفرها چطور

 :   گفت کافه ؟ اوردیب تاب قلبش داشت امکان چطور
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 تحمل گذشتمو ،  مویزندگ ،   منو یتونینم تو کنم؟ کاریچ دیبا -

 ؟ کنم کاریچ دی با بگو تو...  یکن

 ،  باشد داشته خودش کنار زور به را دخترک  نداشت دوست

  همه یبرا  را خودش دیبا ،  آمد  یم کنار خودش با دیبا  ارغوان

 ینیب شیپ  قابل ریغ  اتفاقات  تمام خصوص به کردیم آماده  زیچ

  را نگاهش فرهان.  افتاد یم  اتفاق روزانه فرهان یزندگ در که

 : کرد زمزمه تیانه  در و چرخاند دخترک یچشمها نیب

 ... کنم یباز تی زندگ با و باشم خودخواه  تونمینم -

  نگاهش با ارغوان.  یگرید زیچ قلبش و گفتیم  زیچ کی زبانش

  شد باعث نیهم.  کند ذوب  را فرهان داشت الیخ که انگار

.  داشت دی ترد دخترک نگاه  هم هنوز.  بردارد عقب به یقدم

  خواستینم هم و کند لقبو   را گذشته  توانستینم هم که انگار

  ارغوان بار نیا  بود داده  قول خودش به.  بدهد ت دس  از را فرهان

  صورتش به یدست.  ردیبگ میتصم خودش تا  بگذارد تراح را

 :  آمد حرف به  کلفه و دیکش
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.  کنه خبر رو بابات و مامان مژگان ق یطر از  گفتم اریجان به -

 فکر.  کرده   ارکپ مارستانیب یجلو نجایا آورده  ینبو نتمیماش

 ...  برم هگید من که بهتره  کنم

  حال شدی م تر دور که لحظه هر و برداشت قدم در سمت به

  بود شده  سنگ دل دوباره  فرهان انگار.  شدیم بدتر  و بد دخترک

 یحال چه ارغوان رفتنش با نبود مهم شی برا انگار!  سابق  مثل ، 

 !  کندیم دایپ

 : آمد حرف به گرید بار.  نشست در ی ره یدستگ یرو دستش

 ... خداحافظ ،  باش خودت مواظب -

 که حال .   احساساتش متما  و خودش از.  کردیم فرار که انگار

 نگاه  هم را سرش  پشت و برود توانستیم دیدی م سالم  را ارغوان

  افتاده  ریگ یعسل چشم دو کنار  دلش که هم چقدر هر!  نکند

 ی محدوده  از هنکیا از قبل  و شد باز مهی ن اتاق در...  باشد

 :  دیشن را ش ی صدا دشو  دور  دخترک ینفسها

 ییروزا اون مثل !  باش واه خودخ بار هی نیهم!   باش خودخواه  -

 ...  یبود  خودخواه  که



 

2757 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ارغوان سمت به برگشتن یبرا ،  ماند باز مهین در  به فرهان نگاه 

 : دیشن گرید بار را شیصدا...  بود مردد

 ..  . نرو دوباره ......  نرو فقط -

  خودش.  آورد یم بند را رهانف   نفس و دیلرزیم  بغض از شیصدا

!   نزند حلقه چشمش در اشک صدا  نیا دنیشن با تا کرد کنترل را

  ؟ نزند دم و ندیبب را ارغوان یها  هی گر داشت تحمل  چقدر مگر

 ی همه تا برود دخترک سمت به و ببندد را در  بود یکاف

  و بچرخد بود یکاف ،  ندبز خط را اش یذهن یلعنت یاستدللها

  مشیتصم یرو چقدر کند فراموش  تا ندیبب را دخترک صورت

 : رسید گوشش به  ارغوان یصدا ... است مصمم

 با دونمیم ،  ستین و نبوده  یمعمول اصل  ما ی  رابطه دونمیم - 

 ...  دونمیم خوب نارویا ی همه...   میدار تفاوت هم

 ره یدستگ دور ستشد.  کردیم مقابله خودش با هم هنوز فرهان

 تمام که انگار ،  نکند رها را آن کردیم لشت و شده  محکم در ی

 ! بود بند ره یدستگ همان هب اش اراده 

 ...  میکن یزندگ و میایب کنار تفاوتا نیا ی همه  با میبتون دیشا -
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 کردیم تلش ای کردیم پاک را شیاشکها که انگار کرد مکث

 :  گفت دوباره  تا ذشتگ یا هیثان چند.  کند مهار را بغضش

 ،  دمیند انتیاطراف مثل ییآدما ،  ستمین بلد رو وت یایدن من -

  اسلحه با رو حرفشون  که کنم  تصور رو ییآدما تونم ینم یحت من

 ..  تو اما!  دنیم رو یکس مرگ حکم یراحت  به و زننیم

 هق  یصدا نیهم.  نداد امانش هی گر دیرس که حرفش ینجایا به

 در ی ره یدستگ و بشکند هم در  فرهان ی اده ار تا بود یکاف هق 

  فرهان.  بود ده ش بسته اتاق در  دوباره  بعد یا لحظه . کند رها را

 انگار.  گذراند  نظر از را ارغوان اشک از سیخ صورت و دیچرخ

 در را دستش!  بود کرده  دایپ را  او دل کردن رام راه  دخترک که

 سمت به  شی قدمها تا کرد مشت و داشت نگه شلوار بیج

 و تمام اش ی زندگ با را او که  یوقت تا نه حداقل ،  نرود دخترک

 !   تاس نکرده  رو به رو کمال

 . یندار خبر زایچ یلیخ از تو -

 :  گفت بغض پر ییصدا با هی گر انیم ارغوان 

 . دونمیم -



 

2759 
 

 مهرسا .  مسلخ

  ؟ یچ نزنم ازشون یحرف بهت  وقت چیه اگه -

 :  آمد حرف به کند فکر یحت  نکهیا از قبل

 ...  ستین مهم -

  ؟ یکنیم نقض خودتو حرف که شده  عوض مدت نیا تو یچ -

 از یا دسته.  دیدزد فرهان از نگاه  و شد جا جابه  یکم ارغوان

 اشک کردیم یسع ،  فرستاد گوش پشت اراده  یب را شی موها

  اشک  با نداشت الیخ.  بزند حرف تر راحت بتواند تا  زدینر

 جلو به قدم  کی فرهان.  کند خراب را لحظه  نیا ختنیر

  : داد ادامه و برداشت

 ؟ یتنرف کشته رو رامش یک  یدونستینم نکهیا خاطر به مگه -

  همون هنوزم من ؟ یکن تحمل رو می زندگ یتونینم ینگفت مگه

  می زندگ یرو ییکذا ی گذشته همون اه یس  ی هیسا و آدمم

 .  افتاده 

 به یچشمها  نیهم یبرا دلش و بود سیخ دخترک عسلی نگاه 

  را نگاهش و ستاد یا شی جا سر محکم اما.  زدیم  پر شستهن  اشک

 : کرد زمزمه ارغوان.  نگرفت او از
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  کنم  سکیر م یزندگ  تو کمی تونمیم.  کردم فکر نایا ی همه به -

... 

 سکیر من یزندگ تو.  ید ید رو امشب اتفاقات! ؟ سکیر -

  رو خودت بهشت یحاضر!  جهنمه خود روزش هر.  نداره  یمعن

  ؟یبذار جهنم نی ا تو پا و یکن ول

 !   بهشته مثل تو با جهنمم -

  را نفسش کلفه.  ددایم را جوابش یگرید زیچ گفتیم چه هر

 :  گفت و فرستاد رونیب

  ؟ یباش  نداشته براش یجواب و بگم که هست یزیچ -

 .  یبش منصرف رفتن از که کنمیم یکار هر -

 و یکن گوش رو حرفام ی همه تو که شمیم منصرف یزمان -

 ! ی نش زده  وحشت

  در یترسناک قتیحق چه دانستینم ترساند را نارغوا  حرف نیا 

 نیا با!  کند زده  وحشت را او بود بنا که دارد وجود نفرها یزندگ

 : نکرد ی نینش عقب حال

 !  کردم آماده  خودمو یچ همه یبرا من - 
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 :   دیغر بود رفته هم در که ییابروها با فرهان

  فکر دش باعث یچ!  اتفاقاتش  و امشب اش هنمون!  نمیبیم آره  -

 ماهان با تنها دست و من ی  خونه یایب یپاش هوی یتونیم یکن

 تا چند اگه ؟ ی چ نبود اونجا ماهان فقط اگه اصل  ؟ یبش ریدرگ

 !؟ آوردن یم سرت ییبل  اگه ؟ بودن آدم

 کرده یم دیتهد  را دخترک یخطر چه بود آورده  ادی به تازه  انگار 

  جواب تظرمن یعصبان و شد یطوفان ناگهان چرا دینفهم! 

 :  ماند دخترک

 ...  یبمون ده زن که کردمیم فکر نیا به فقط -

  ؟ یبد خبر اریجان به دی نرس فکرت به -

 !  شدم  هول -

 ..  افتاد یم برات یاتفاق اگه!  ستین یخوب  جواب نیا -

 وجود یفرهان  افتاد یم او یبرا یاتفاق اگر!   خورد را حرفش

  سکوتش از ارغوان...  دادیم جان او با هم فرهان...  شتندا

 :  گفت و کرد استفاده 

 ...  نکن وض ع رو بحث -
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.  دیکش صورتش  به یدست و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

  یباق خورده  گره  شی ابروها هم  هنوز اما باشد آرام کردیم یسع

 ! بود مانده 

  حرفامو یوقت ،  دارم حرف باهات من!  شد تموم بحث اون -

 !   میکن کار یچ که میریگیم می تصم یدیشن

 ؟ یرینم الن یعنی پس -

  نرم را دلش دخترک  نگاه  برق.  برود بود قرار که افتاد ادشی تازه 

  بتواند بود محال که بود دوخته چشم او به ذوق  با آنقدر. کرد

  کش مانع تا دی کش شیلبها به یدست...  شود رد کنارش از ساده 

  یبرا ار تلشش تمام که لحظه آن نداشت ستدو !  شود آمدنش

 . کند خراب را زیچ همه و بخندد کردیم بودن یجد

 یوقت خوامینم.  برسم بهشون دیبا که دارم  کار تا چند -

 !   باشم نجایا  رسنیم خانوادت

 : گفت بلفاصله  ارغوان کند  گرد عقب بتواند نکهیا از قبل 

 !؟ چطوره  شادمان حال -
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  هم خودش.  بماند گرید یکم فرهان شد باعث عشیسر  سوال 

 : نداد بروز یزیچ  وجود نیا با!  بود خواسته خدا از

 فکر. ستین یجد یلیخ انگار اما هی بستر نجایهم اونم.  خوبه - 

 . بشه  مرخص زود کنم

  ؟ شی نکشت که  تو ؟ کجاست اون ؟ یچ ماهان -

!   بشه مشخص فیتکل تا بازداشتگاهه تو الن ،  دنیرس سایپل -

  که هست نیسنگ  جرمش نقدرا کرده  میتنظ نامه تیشکا لمیوک

 .  رونی ب ادیب زندان از نتونه ها حال  حال 

  کم فرهان دشمنان از یکی حداقل .  دیکش یراحت  نفس ارغوان

  را فرهان  دست که نیهم!   کردندیم چه هیبق با اما!   بود شده 

 :   دیپرس  گرید  بار دید در ی ره یدستگ یرو

 ! ؟ یخوب ؟ طوره چ خودت حال -

 :  گفت  بود شده  ارغوان یکش وقت متوجه  که فرهان

  ؟ یارند یکار فعل !   خوبم -

 :  گفت فرهان  داشتن نگه از دی ناام ارغوان

 !  ؟ نه یبر  یگرفت میتصم -



 

2764 
 

 مهرسا .  مسلخ

   بمونم؟ دیبا -

 !  بکن یدار دوست  کار هر!  نه -

 ینیب نوک. کرد  پاک را سشیخ یها چشم و برداشت یدستمال

  ی گوشه.  بود ده کر نمک با را  صورتش حالت و شده  زقرم اش

 . افتاد نیچ اش ه فروخورد ی خنده  ی نشانه به فرهان چشم

 : گفت باشد افتاده  یمهم زیچ ادی که انگار حال همان در

 ...  بپرسم رفتیم ادمی داشت که اومد حرف تو  حرف انقدر - 

 یاهنگ با فرهان. دوخت چشم او به منتظر ارغوان.  کرد مکث

 :  دیپرس ارغوان به رو مشکوک

  ؟ یداشت کاریچ من ی خونه  امشب تو -

 سوال نی ا به زود انقدر نداشت انتظار دیشا.  خورد جا ارغوان

 :  گفت و گرفت  فرهان از را نگاهش!   برسند

 ..  که بهتره  برسن داره  امکان لحظه هر نایا مامانم -

 :  گفت و دی پر حرفش نی ب مصرانه فرهان

 ! . بده  سوالمو ابجو.  انیب که نداده  خبر اریجان زهنو -
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 !  کنم استراحت خوامیم -

 یچ یکردیم  تلش موندنم شتریب یبرا یداشت الن نیهم تا -

 ! ؟ یکن استراحت یگرفت می تصم  هوی که شد

 چطور.  کردیم دستپاچه را ارغوان صورتش جدی حالت

 مجبور تآنوق !  ده ی شن سوگل از را زیچ همه  دیبگو  توانستیم

 مطمئنا.   کند  فیتعر را اریخشا  با اش یهمکار انیجر شدیم

 یهمکار نیا که چند هر.  شدینم لخوشحا دنشی شن با فرهان

 از که دیبگو توانستیم!  بود داده  نجات را فرهان جان حداقل

 یراه ن یا و انتخاب نیا

 همه انگار!  نبود یناراض هم  چندان بود برداشته قدم آن در که

 جان تا کردیم قتحما او و  دادیم هم دست به  دست دیبا زیچ

 !   کند دا یپ نجات فرهان

 کمی ،بهتره  دارم ضعف یعنی...  کنمیم یخستگ  احساس -

 . بخوابم
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 خلف بر.  شد  کینزد او به و  برداشت سمتش به یقدم فرهان

  هم را شینفسها  یصدا که ستاد یا کشینزد آنقدر ارغوان تصور

 :  گفت و شد خم دخترک صورت یرو یکم.  دیشنیم

 .  یکن استراحت ذارمیم!  باشه -

  بار را شی صدا بکشد یراحت  نفس خواست ارغوان  که نیهم

 :   شد حبس  اش نهیس در نفس و دیشن گرید

  حرف یگذاشت رونیب مارستانی ب نیا از پاتو نکهیا محض به اما -

 .  یکنیم ف یتعر برام رو یچ همه و یزنیم

  تسکو  دادیم حیترج.  دیبگو دروغ وا به نداشت دوست ارغوان

  اجازه  داشتن  الیخ فرهان اما!   شود رد ساده  انیجر نیا از و کند

 .  بدهد او به را کار نیا ی

 !  یزنیم  حرفاتو تو اول -

 من ی خونه تو بشه مشخص دیبا بالخره .  نداره  آخر و اول -

  فرضم احمق  که نزنه سرت به درصدم کی.  یکردیم کاریچ

 ؟ که یمتوجه .  یبد لمیتحو  غدرو و یکن
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 یچشمها به تنها ارغوان اما.  بود شده  خطرناک  هشنگا

  یباز به را روانش و روح تمام که ییصدا و کردیم فکر  اهشیس

 و رفته بال  وار  وانهید یکینزد نیا از قلبش ضربان.  بود گرفته

 و کرد باز لب تینها در.  کردیم حبس اش ز  نهیس  در را نفس

 :  گفت

  تنگ کردنت نگاه   کینزد از یبرا  دلم یروز هی  کردمینم رفک -

 ! بشه

  ریناپذ  نفوذ نگاه  سد!  یکار  اش ضربه و بود مقدمه یب حرفش

 که ،  بود خواهش حرف از پر ش یچشمها.  بود شکسته  را فرهان

 وقت آن.  نزند اش یدلتنگ از حرف نیا از شتر یب که ،  دینگو

 از و کند خرج ساساح دخترک احساسات یپا پابه  شدیم مجبور

 عقب را خودش خواست فرهان.  دیبگو اش لحظه به لحظه

  که  کینزد آنقدر .  شد  کینزد گرید یکم عوض در اما بکشد

 : گفت حال همان در.   شد بند دخترک ی لبها به نگاهش

 ؟ حرفاست نیا گفتن وقت الن - 

 او از یکم  دست هم ارغوان یصدا و بود وار  زمزمه شیصدا 

 :  نداشت
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 ؟ کنهیم تتیاذ حرفام -

  دارد نگه را زمان توانستیم.   بود شده  طنتیش  پر کدختر نگاه  

!   نکند فکر  ارغوان داشتن جز یگرید زیچ چیه به لحظه آن و

 :  گفت  و انداخت کار به را عقلش اما

 !   جون بچه نکن یباز من با -

  کنم ثابت بهت تونمیم.  ستین یباز دارم دوستت من نکهیا -

 !  ام یجد چقدر

  نگه را سرش فرهان نفس به نفس و شد کی نزد گرید یکم

 تینها در و شد  قاب شیلبها به فرهان نگاه  یا لحظه.  داشت

 :  گفت و دیکش عقب  را سرش

 مارستانیب از نکهیا محض به !  کن استراحت یطونیش یجا -

 ! یبد سوالمو جواب د ی با یبش مرخص

 ارغوان.  کرد  کید نز در به را خودش  و برداشت عقب به یقدم 

 یراحت نفس توانستیم هم فرهان حال .  دی خندیم وضوح به

!   برسد شی کارها به دخترک حالت رییتغ از خوشحال  و بکشد

 :  دیشن را ارغوان یصدا
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 !؟ یکن یم فرار یدار -

 ! دمیم نجاتت دارم که یبفهم کاش -

 ! ؟ یچ از - 

 همان در.   دکر باز را اتاق در و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

 : داد جواب حال

  انجام باهات تا ره یم رژه  ذهنم تو که ییکارا تمام و خودم از - 

 !  بدم

 حالت آن از  دخترک نکهیا از  قبل و دی کش هم  در را شی ابروها

 : گفت دیایب رونیب زده  بهت

 !  خداحافظ - 

.  نبود زیجا نیا  از شتریب ماندن.   رفت و بست سرش پشت را در 

  داشته خودش یرو یکنترل تواندینم بود مطمئن  که یوقت هم آن

 !  باشد

****************** 

  هم در را شی ابروها و دیکش یقیعم نفس ،  ستادیا هخان مقابل

 شی پاها به. کردیم آماده  یروان جنگ یبرا را  خودش.  دیکش
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  کتاب و نشسته یمکتین یرو  نفس.  گذشت باغ از و داد یتکان

 انگار.  شد  بلند جا از و کرد رها  را بکتا او دنید با ،  خواندیم

 کار فرهان ترسناک نگاه  دیشا !   نه ای بگذارد جلو  قدم بود مردد

. بود گرفته  نفس از را زدن حرف شجاعت و  کرده   را خودش

 نفس.  گذشت کنارش از و برداشت  قدم او به توجه یب فرهان

 خدمه ،  گذاشت خانه به قدم فرهان .  ماند برده  مات شی جا سر

  از که  را زیعز یصدا آنها به توجه یب  بودند یکار  زیتم غولمش

 .  رساند آنجا  به را خودش و  کرد دنبال دیرسی م گوش به سالن

 : شد  تر کی نزد صدا

  قبل ی دفعه.  دیبزن جارو مبلرو ریز و دیبکش دستمال  زارویم -

 !  دمینفهم دینگ.  دیبود کرده  باز سرتون از کارو

  فرهان دنی د با دخترها از یکی . ستادیا سرش پشت فرهان

 : گفت و ستادیا صاف

 !  ای آر یآقا سلم - 

  به هم خدمه ی هیبق سلم  یصدا تا بود یاف ک حرف نیهم

  نه.  بود برده  ماتش  شی جا سر  که انگار اما زیعز.  برسد گوشش



 

2771 
 

 مهرسا .  مسلخ

 بلفاصله فرهان .  زدیم یحرف نه و دیچرخیم فرهان سمت به

 : گفت

 ! د ی بذار تنهامون -

  از زیعز.   رفتند رونیب سالن از یگرید حرف بدون رهادخت

 سمت به خراب یحال و زانلر یپاها با و گرفت فاصله فرهان

  حضور خودش کردن گرم سر با دیشا تا رفت زهایم از یکی

 :  گفت فرهان شدنشان تنها محض به.  ببرد ادی از را فرهان

 !  سلم -

 :  کرد زمزمه یلب ری ز زمیعز

 .. سلم -

 :  گفت و برداشت سمتش به گرید یقدم هانفر

  ؟ زیعز یکنی نم نگاهم چرا -

  با و گرفت دندان به لب. نبود  شهیهم مثل و دی ددزیم نگاه  زیعز

 : کرد زمزمه بود مشخص آن از یخوب به یشرمسار که یلحن

 ! کنم  نگات تونمینم !  اههیس روم ؟ مادر بگم یچ -



 

2772 
 

 مهرسا .  مسلخ

 . ندیبب حال نی ا به را  زیعز نداشت دوست فرهان

 

 اه یس روت که  هیچ تو به ربطش بوده  نماها از خطا و خبط -

  ؟ باشه

  به سنگشو عمر  هی و کن بزرگ بچه صلوات و سلم هزار با -

 ...  رو برادرش و بزنه سرش به باطل الیخ بعد بزن نهیس

 :  گفت بلفاصله فرهان. بزند را  حرفش ی ادامه نتوانست

 .  گذشت بود  که یچ هر -

 یم سرت ییبل  لل مزبون که  شدیم یجور اگه.  گذشت نگو -

 یجونم ی ثمره  ؟ کنم تراس  قد  تونستمیم من مگه ؟ یچ اومد

 !  مادر

 مثل انشیاطراف یمهر یب یوانفسا  نیا در زیعز  یها یمهربان

 : گفت و دیخر جان  به را  شیحرفها.   ماندیم ناب در

 .  ازت بطلبم تیحلل اومدم -

 یرو را تابش یب نگاه  بار نیا و فتگر بال   را سرش  زیعز

 .   گرداند پسرش صورت
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 ..   می نکرد تتیاذ کم.  تاز می بخوا تیحلل دیبا ما -

 به یا نهی ک تو از.  بوده  منت یب کردن یمادر بوده  یچ هر -

 . بگذرم ماهان یخطا از بار نی ا تونمینم که ببخش تو.  ندارم دل

  تا!  بچه نیا اقتحم از کوتاهه زبونم ندارم ازت یانتظار -

 به نمک دونمینم. یکرد تموم حقش در رو یرادر ب  هم نجایهم

 !  گرفته ادی یک  از رو بودن حروم

 .  بزنم  حرف خودت با اومدم.  کن ول ماهانو بحث -

 : گفت و برداشت سمتش به یقدم طاقت یب زیعز

 نیهم فقط ؟  برم یخواستگار  برات یخوایم ؟ مادر شده  یچ -

 . کنه خوشحالم اروز نیا تونهیم

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان 

 . رمیم رانیا  از شهیهم واسه دارم !  ندارم حرفا ن یا واسه یوقت -

 دست ،  زدی م حلقه چشمش در  کم  کم اشک.  برد ماتش زیعز

 :  گفت و گذاشت فرهان یبازو یرو را لرزانش

 ؟  بشم محروم قراره  هم پسر یکی نیا دنید از یگیم یدار -
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 .  بابائه و تو واسه  فقط مینگران مامت.  خواسته ی نجوریا ریتقد -

..  می رفتن فردا  و میهست امروز...  پسر میبوم بل  آفتاب که ما -

 واست یخوش دل دونمیم اما شدمیم رفتنت مانع تونستمیم اگه

 . یبمون  که نذاشتن

 بر همه یزندگ  به آرامش دیشا.  بهتره  همه یبرا ینجوریا -

 گرده یبرم بشه سر به تشیمحکوم ی دوره  هم  ماهان . گرده 

 . کنه یزندگ بهتر تونهیم نباشم من.  شتیپ

.  دیفتیب حال  نیا به دمیدینم خواب  به وقت چیه ،  بگم یچ - 

 پشت برادر  مثل بازم اما دی ستین که خون هم  گفتم  شهیهم

 مادر یریم یک...  بود نیهم ایدن  نیا  تو می دلخوش.  دی ا گهیهمد

  بتونم کن یکار هی.  بده  بهم حالت از خبر ؟ اصل  یریم کجا ؟

 .  بشنوم صداتو

 دمیم سامون  و سر کارامو دارم فعل .  گمیم بهت وزمانش و جا -

 . 

  دعات شهی هم.  یباش خوشحال و خوشبخت  یهست جا هر -

 کنمیم
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  اگر که بود نهیتهم ی نشانده  دست ماهان دانستی نم زیعز

 انماه.  کردینم کار نهیتهم یبرا  هم لحظه کی  دی شا دانستیم

  میتصم تیمسئول و کرده  بیتکذ را زیچ همه  اعتراف وقت

 چطور نهیتهم دانستیم خدا.  بود  گرفته گردن به  را اش احمقانه

  دنید با که  چند هر!  نزند او از یحرف که بود کرده  اش یراض

.  بخواند را داستان ته تا توانستیم ماهان کنار نهیتهم لیوک

  کوتاه  ی هیثان چند یبرا را زیعز و برداشت جلو به یقدم فرهان

 :  گفت و  گرفت آغوش در

  خودت به حواست.  ینذاشت کم برام وقت چیه.  زیعز  منونتمم -

 . باش داشته هم رو  بابا یهوا باشه

 : گفت و گرفت  فاصله کند اش بدرقه هی گر با زی عز  نکهیا از قبل 

  ؟ بالست تهمینه -

.  بود شده   زدنش حرف مانع بغض.  داد کانت سر تنها  زیعز

.  رفت دوم ی هطبق سمت به بلفاصله و داد تکان یسر فرهان

  با را فشیتکل دیبا اول اما بود تنگ فرهاد  دنید یبرا دلش

 ی نقشه اصل  فرهان جان با یباز.  کردیم روشن نهیتهم

 تا  بزند حرف  فرهان  بود یکاف  که خصوص به ،  نبود یا عاقلنه
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.  زد اتاقش در به یا تقه! شود کسانی خاک با نهیتهم یزندگ

 :  دیشن  را اش گرفته یصدا بعد هیثان چند

 !   نشه مزاحمم یکس گفتم -

 را در ی ره یدستگ بود ده یشن که یزیچ به توجه یب فرهان

  چشم و ده یکش دراز تخت یرو نهیتهم.  شد وارد و چرخاند

 ی رو را بندش

  را اش یعصبان  یصدا در شدن  بسته یصدا با بود  گذاشته چشم

 : دینش

 یب یایعوض ،  دیاحمق همتون.  نشه مزاحمم یکس گمیم -

 ...مصرف

  فرهان  دنید  با برداشت  را بند چشم و نشست تخت یرو

 انتظار.  شد  ره یخ او به مبهوت و مات.  ماند نصفه حرفش

 به اما بود اش ضربه منتظر که البته ندیبب آنجا را او نداشت

  که بگذارد یا  انهخ به قدم راحت الیخ با دیرسینم هم فکرش

  داد حیترج!  است کرده  را جانش قصد خانه صاحب  دانستیم
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.  کند انکار را زیچ همه کل به و ردیبگ خودش به یموجه  ظاهر

 :گفت حال همان در و آمد نییپا تخت از

 من...  کرده  کاریچ ماهان دمیشن تازه  ؟ خوبه حالت...  فرهان -

 ...  حتنارا واقعا

 :  دی پر حرفش نیب فرهان

 که یترسیم ازم انقدر ؟ یکن یباز  ینجوریا خوادیم دلت واقعا -

  ؟ یکن انکار رو یختیر که یا  نقشه یخوایم

 نهیتهم.  داشت نگه لب  ی گوشه را تمسخرش پر شخندین

 :  گفت و رساند او به را خودش بلفاصله

 فقط. ندادم قتل دستور ماهان به من. بدم حی توض برات دیبا -

 انقدر پسر نیا ی نهیک اما اره یب برام رو لمی ف اون خواستمیم

 !   بود داده  دست بهش جنون حال انگار که بود یمیقد

  تو ؟ یداد بهش پول ی وعده  که ینبود تو یبگ یخوایم یعنی

 - ؟ باشه داشته منو گاه یجا دیبا اون که یبود  نگفته بهش

 !  خواستم یم رو لمیف اون فقط من -
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  لمیف اون یبرا خوب ی برنامه هی منم اتفاقا ؟ یخوا یم رو لمیف-

 م؟یبد نشونش جا همه  یحساب تدرس چطوره !  دارم

 ...  رمیبگ رو ماهان یجلو خواستم یم من نیبب...  فرهان - 

  باهوش انقدر گفتم چون نگرفتمش یجد و  یکرد دمیتهد -

 یبش راحت من شر از یتونینم  ها یراحت نیا به یبدون که یهست

 منتظر یکرد یبد یباز.  کردمیم اشتباه  که نمیبیم حال اما. 

 !   باش عواقبشم

  که  دی دینم شی پا مقابل یراه که انگار.  شکست باره  کی نهیتهم

 تمام انگار که  یا هیگر با و افتاد  فرهان یپا مقابل نیزم یرو

 : گفت بود کرده  سرکوب مدت نیا

 !   کن رحم بهش ،  جوونه من ارنگ...  ببخش تو.  کردم اشتباه  - 

 ؟ نبودم جوون من -

  فرهان. ختیریم نهیتهم ی گونه یرو که بود ییاشکها جوابش

 :  دیغر

 از!  یگرفت  ساله ۹ ی بچه هی  از کاراشو و  افروز انتقام تو -

 عقده   بکس سهیک شدم من!  یکردیم یتلف یداشت  موقع همون
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  یخواست وقت  هر  که بودم افروز مسلم ی مجسمه برات ،  هات

 یک به ؟ ی دار گفتن واسه یحرف چه لنا!  یبزن مشت بهم

 یدار انتظار حال  و ینکرد رحم بهم ؟ یکنیم التماس یدار

  ؟ کنم رحم بهت

 . دادم پناه  بهت...  کردم بزرگت من -

 تیعصبان  و حرص فشار از و شده  منقبض فرهان فک

 :  نزند ادیفر و کند  کنترل را شی صدا توانستینم

  تو ،  یداد دستم  اسلحه تو! ؟ یذار یم سرم مویسگ یزندگ منت -

 و سر خلفکار و یقاچاقچ و دزد تا هزار با یچجور  یداد ادمی

  دست شدم من!  یکرد لجنزار به  لیتبد مویزندگ تو ،  بزنم کله

  انجام برات یکار هر یکرد مجبورم ،  هات عقده  واسه یزیآو

  هی ترس از و یکرد دمیتهد روز هر!  بمونم زنده  بتونم تا بدم

 از رو خودت و یکن پر رو بتیج تا یکرد استفاده  سو بچه

  قمارخونه یگفت!  یکن دور یکرد یم یداشت که یغلط یدردسرا

 ،  باشه گفتم  قاچاق یدردسرا و مشروب بار یگفت ،  چشم گفتم

 خاطر به فقط!  ذارمشونینم زنده  گفتم  میخون یدشمنا یگفت

 !  بمونم زنده  نکهیا
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 چیه من ،  یخت ینر ور یکس خون  من خاطر به وقت چیه تو -

 !    نخواستم تو از نویا وقت

  یفرق چه بدم گهید یکی به دستورشو ای بکشم خودم نکهیا -

  وارید خودم دور که شدم یمزخرف آدم همون من ؟ کنهیم

  میزندگ تو که  یلجن چون کنم  اعتماد یکس به نتونستم  و دمیکش

 !  کنم نگاه  اطرافم  یآدما به یبهتر دی د با دادی نم اجازه  بهم بود

 !   نکن تکرار منو  اشتباه  تو کردم اشتباه  من.  کن رحم نگار به -

  بذارم در  نیا از پامو که بار نیا ؟ نکنم تکرار تورو اشتباه  -

 یکی به دست اریخشا با بار نیا ؟ بکشه منو  قراره  یک رونیب

  و دمیخر جون به هم تورو یدشمنا یایدشمن یحت من! ؟ یکنیم

 اگه یکرد فکر!  هاشون نهیک تموم ی هواس کردم بلیس خودمو

  خط بهم مدت تمام اش عمه و ام کاره  چیه من بفهمه اریخشا

  رو هات بچه یکنیم فکر ؟ ده یم دست بهش یحس چه داده یم

  جون گرفتن الیخیب که منه مثل اون یکرد فکر ؟ ذاره یم زنده 

 بتونه که کنه شروع ساینک با  همه از اول دیشا  ؟ بشه هات بچه

 دست رو  هتل اتاریاخت

 ! ره یبگ
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 هق  هق  انیم و کرد حلقه  فرهان یپا دور را  دستش نهیتهم

 : گفت

  تا سه هر جون به ،  دمیم قول...  نباش من مثل تو ،  نکن تو -

 یکار فقط. باشم نداشته بهت یکار که خورمیم قسم هام بچه

 ...  یکار هر ... کنمیم یبگ کار هر.  باش نداشته یکس به

 به یقدم و دیکش  رونیب نهیتهم یدستها انیم از  را شی پا فرهان

 :  اشتبرد عقب

  اسلحه که بودم ساله ۹!  رو ختنایر تمساح اشک نیا کن جمع -

 شبا و بودم ده ی ترس!  یشیم کشته ینکش یگفت  یداد دستم

 بکشه چرا ؟  بکشه منو خوادیم یک دونستمینم ،  دمیدیم کابوس

!  بشم کشته د ی با ندمنرسو یآزار یکس به یوقت  چرا دونستمینم ؟

  وونهی د بکشم رو یلعنت ی ماشه اون یروز هی بخوام نکهیا فکر

 فتمیم تیکذائ جنون ادی فقط کنمیم فکر بهت یوقت. کردیم ام

 من ،  بودم دخترت یباز هم من!  ینکرد رحم هم  بچه هی به که

 فرق یول یکرد  بزرگم یگیم !  بودم هات بچه سال او سن هم

  بخوام شب  که ینون یبرا من ؟ هیچ تو یدونیم هات بچه و من
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  بلند یصدا  با تونمینم یحت  که کردم غلط رکا  تا هزار بخورم

 !  ببرم اسم

  هر که ییحرفها .  دندیشنیم  را شی صدا خانه یاهال تمام قطعا

  در مدت تمام  که یا ساله  چند درد ،  بود درد از پر کدامشان

  بهتر لشحا و حس یکم گفتن با حال . دبو داشته نگه وجودش

.  کند اعتماد رفهاح نیا از شتریب شبنم به بود بهتر  دیشا.  شدیم

  به گرید بار!   بود خورده  دردش  به نجایا تا شی راهکارها تمام

 :  آمد حرف

 نقشه من  یبرا گهید بار هی !  نشده  تموم نگار با کارم فعل  -

 سر ییبل   اگه!  کنه یزندگ  نتونه گهید که کنم یکار تا بکش

 !   بشونه اه یس خاک  به تورو من  یجا به که هست یکس ادیب من

 حال  داشت  یبهتر احساس. زد رونی ب اتاق در از و گفت را نیا

 از سال همه نیا ینیسنگ که انگار.  بکشد نفس بهتر توانستیم

  اش یزندگ یبرا توانستیم  حال  بود شده  برداشته قلبش یرو

  به را کس چیه و بسازد یدی جد  یزندگ.  دریبگ  یبهتر میتصم

 ... ندهد راه  آن
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  ها پله نیب که  نفس دنید با اما ندبز یسر فرهاد  به داشت الیخ

 و داشتیم بر قدم یآرام  به نفس.  شد متوقف بود ستاده یا

 در.  ماند منتظر و ستادیا حرکت  از فرهان.  آمد یم سمتش

 : کرد باز لب و د یرس او به تینها

 ده یچیپ جا همه ادتیفر یصدا!  یانداخت راه  یخاک  و گرد چه -

 . 

  ؟ یدار یکار -

 .  نداشتم یکار  وقت چیه تو با معمول !  نه -

 !  برم کن باز راهو پس -

 : گفت فرهان حرف به  توجه یب نفس

!   کن خرد اعصاب ،  پررو ،  خودخواه !  یبود اعصابم رو شهیهم -

 که شده  یچ حال .  داوم یم خوششون ازت خونه نیا تو همه اما

  رو قبل مثل گهید الن دونمیم فقط.  دونمینم تهبرگش ورق

 !   یستین اعصابم

 : زد   پوزخند فرهان
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 و کردم واگذار  رو یچ همه که ستین نیا خاطر  به انایاح - 

  دم؟ی کش  کنار خودمو

 دوست پسر انقدر توام دمیفهم حال  که نهیا خاطر به دیشا...  نه-

  با که شانس  خوش وارد  تازه  هی ای!  یستی ن خانواده  یداشتن

 !   کرده  خودش واسه رو یچ همه اومدنش

 ؟  نگذشته خوش بهم تو از شتری ب که شد راحت التیخ نال  -

 . شده  راحت المیخ حال !  آره  -

 !  خوبه -

 ! ینبود من برادر وقت چیه تو -

 .  ستمین النم -

 ..  ستین خواهرم  نگار نطوریهم.  ستین برادرم هم ساینک -

  ؟ یشیم اده خانو کل  منکر یدار -

 یک و گذره یم ننشویب یچ  دونمینم یوقت ؟ یا خانواده  چه -

 !  کنهیم یغلط چه داره 

 !   نفعته به یبدون کمتر یچ هر -
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  ؟ یکنیم حتمینص -

  دور خونه ن یا از خودتو.  کنمیم تییراهنما بهیغر  هی عنوان به

 - !  کن

 !  یباش من نگران ادینم بهت -

  خواهر توام.  کنم ینم فکرم تو به یتح من!  داره  خنده  ؟ نگران -

  پات و دست  به که ییبندا نیا یبفهم خوامیم فقط.  یستین من

 ! لجن  تو کشنتیم  خودشون با و ندازه یم رتی گ بستن

 .  مونهیم ادمی -

.  گذشت نفس کنار از و کرد  زمزمه لب ریز را  خداحافظ فرهان

 وقت به را  فرهاد دنید توانستیم . بود یکاف امروزش یبرا

  و رفت نشی ماش سمت به بلند ییقدمها با.  کند موکول یگرید

 با یتماس. زد رونیب نهیتهم ی خانه مسموم یفضا  از بلفاصله

 شب همان از.  شود خبر با تشیوضع از تا گرفت ارغوان محافظ

  که چند هر.   بود گذاشته محافظ ارغوان یبرا گرید بار ییکذا

 بود   نزده  او به یحرف
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 حد چه تا بدهد  نشان او به یحت ای بترساند را او تنداش الیخ. 

  کی بایتقر شب  آن اتفاقات از.  است مهم شیبرا اش یمتسل 

  با تا گرفتیم تماس مدام ارغوان مدت نیا بود گذشته یا هفته

 داشت یمهم یا افتاده  عقب یکارها فرهان اما بزنند حرف هم

  دنید  دانستیم هم یطرف از.  دادیم سامان و سر آنها  به دیبا که

  چطور دیبا دانستیمن که ییحرفها گفتن با است یمساو ارغوان

  تا بود کرده  یخال  شانه مدت نیا ؟ گفتیم کجا از اصل ...  دیبگو

  تماس  مصرانه آنقدر دخترک اما.  کند دای پ گفتن یآمادگ

  هم در مقاومتش روزهاست  نیهم بود مطمئن که گرفتیم

 !  دیایب حرف  به و کندبش

***************** 

  مثل افتاد لشیموبا ی صفحه یرو اریخشا نام  بار نیچندم یبرا

  گرید بار نداشت الیخ کند یتوجه  یب داد حیترج گذشته روز چند

 جا نیهم  تا!  بدهد را جوابش یحت نیدروغ ی همکار قصد به

  سکی ر بود حاضر فرهان جان خاطر به اما بود کرده  خطر هم

  نیا نظرش از.  دادینم هم را ل سوگ  یتماسها جواب  یحت!  کند
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  بداند نکهی ا از فارغ.  بود کرده  رونیب اش یزندگ  از را نفر دو

 !  رودینم کنار ها یراحت نی ا به اریخشا

  به دیرس باغ  خانه در به بالخره  و برداشت تر تند  را شیقدمها

 سلم و آورد لب یرو آشنا یلبخند  دید را فرخنده  ورود محض

 نگهبان و فرخنده  شود خوب کل  به شادمان حال یوقت تا.  کرد

 اتاقک از دنشید با فرخنده .  کردندیم پر ار او یجا یگرید

 :   گفت و زد رونیب

 !  یومدین طرفا نیا وقته یلیخ ؟ چطوره  حالت!  سلم -

 : گفت و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش ارغوان

  ؟ ست خونه فرهان...  بودم ریگ در -

 .  بهشون بدم خبر بذار . دنیرس تازه . آره  -

 داشت ورود تی ممنوع.  کرد ابق نهیس یرو را ش یدستها ارغوان

  دیشا  بود شده   ناراحت!  دارد یل یدل چه دادن خبر نیا دیفهمینم! ؟

 فرهان و باشد شده  صادر قبل از ورودش ی اجازه  داشت انتظار

 کرده  رییتغ زیچ همه نگارا اما!  شود قائل استثنا شی برا هم باز

  سر کردن یخال  یبرا را خشمش و ماند منتظر  حرف بدون! د بو
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 یا لحظه و گرفت  داخل با یتماس  فرخنده ! داشت نگه فرهان

 :  گفت بعد

 .  تو  یبر یتونیم -

  ؟ تنهاست -

 . رفته تازه  ینبو آره  -

  ریز رفتیم  خانه سمت به که نطوریهم و داد تکان  سر ارغوان 

 : کرد مهزمز یلب

 ! شدم؟ بهیرغ برات منم حال  -

  ره یدستگ!  شدیم رت کور شیابروها گره  داشتیم بر که یقدم هر

 یفیضع یصدا جز به.  گذاشت  داخل به قدم و  چرخاند را در یا

  به.  شدینم ده یشن یگرید یصدا آمد یم آشپزخانه از که

 یلب ریز.  برداشت قدم آشپزخانه سمت به و داد یتکان  شیپاها

 : دیرغ

 !   ومده ین استقبالم واسه یحت -

.  شد زخانهآشپ وارد پاکوبان و شد شتریب تشیعصبان و حرص

  داخل پرتقال آب ختنیر  مشغول خونسرد یحالت با فرهان
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 او به ینگاه  مین با و شد ارغوان  حضور متوجه.  بود وانشیل

  دی کوب کانتر یرو  را اش کوله ارغوان .  شد کارش مشغول دوباره 

 :  دیغر و

 خونه تا.  یزن یم زنگ بهم خودت نه و یدیم تلفنامو جواب نه -

 حضرت ی اجازه  منتظر دیبا اومدن داخل سهوا یول امیم هم ات

 !   بمونم آقا

 :  گفت یخونسرد  با فرهان

 !  سلم کیعل -

 !؟ سلم یگیم بهم تازه  واقعا! ؟ سلم -

 :  گفت و  گذاشت  خچالی  داخل را پرتقال آب پارچ فرهان

 ! ؟ نکنم سلم -

  یعصبان گرید  بار!  آورد یم در را ارغوان لج بدتر اش یخونسرد

 :  دیغر

  ؟ یبد  حرصم یخوایم  کارات نیا با -
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  سر  نفس کی و برداشت را پرتقالش آب وانیل  توجه یب فرهان

 وانیل یوقت.  شود تمام خوردنش تا کرد سکوت ارغوان.  دیکش

 : تگف کلمه کی گذاشت کانتر یرو را یخال

 ؟ یخورد شام -

!   شود بلند  ارغوان سر از دود تیعصبان از بود نده نما یزیچ

 : گفت و کرد گرد  را شیاچشمه 

 ! یگیم یچ تو گمیم یچ من -

 !؟ یگیم یچ تو -

 :  گفت یتر بلند ی صدا با ارغوان 

 ! ؟ یدینم تلفنامو جواب چرا -

 !   داشتم کار - 

 یبزن من به یتونینم زنگم هی یحت ؟ مهمه انقدر که هیکار چه -

  ؟

 !  رمیبگ شام خوامیم بدم؟ سفارش برات یچ -

 !   کوفت -
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 !  بگو گهید زیچ هی !  باشن کرده  تموم کنم کرف -

  نشود یعصبان  نیا از شتریب دخترک تا کردیم کنترل را اش خنده 

  دوست را خوردنش حرص نیا چقدر که کند انکار توانستینم اما

 !  دارد

 !   مار زهر -

 رم؟یبگ تزایپ جفتمون اسهو چطوره  ستی ن خوب ادیز خابتانت -

 !   بودم تو با و مار زهر - 

 :  برداشت سمتش به  یقدم و انداخت بال  ابرو فرهان

 که ره یاخ تن  به تن یریدرگ عواقب.  یشد شجاع !   نیآفر - 

 ! ؟ یسیوا منم مقابل یتون یم یکرد فکر

  یکار هر که م ی انعصب دستت از انقدر الن!   تونمیم که معلومه -

 !  ادیم بر دستم از

  خم دخترک صورت  سمت به.  شدیم تر کی نزد و کی نزد فرهان

 : گفت و شد

  ؟ یکار هر -
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 :  دیکش عقب را   خودش ارغوان

  ؟ یندازیم دست منو -

 تونمیم منم اونوقت.  ادیم بر ازت ییکارا چه نمی بب خوامیم!  نه -

 ! مبد نشون رو ادیم بر دستم از که ییکارا

 نهیس یرو  را شیدستها و  کرد وتف رونیب را  نفسش ارغوان

 شد ره یخ فرهان صورت به هم در یااخمه  همان با. کرد قلب

 . کرد سکوت و

 !  کن فکر بهش.  هیخوب ی نهیگز شهیهم ینینش عقب -

. زد رونیب آشپزخانه  از و شد  رد دخترک کنار از و گفت را نیا 

 : فتگ و افتاد راه  دنبالش هم ارغوان

 که میحساب درست جواب هی منتظر نکردم ینینش عقب من -

 !   بمونه جواب یب سامتما دی با چرا کنه قانعم

  از قبل و برداشت سالن وسط زیم یرو از را  لشیموبا  فرهان

 کنار را آن و گرفت یا شماره   بدهد ارغوان به یجواب نکهیا

 با فرهان اما بود او به ارغوان منتظر نگاه .  گذاشت  گوشش

 : ردکیم را خودش کار یخونسرد
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 . بده  سفارش ما یبرا تزای پ تا دو فرخنده  -

 : گفت ارغوان به رو

  ؟ یخور یم نوشابه -

 :  گفت و چرخاند  حرص پر را شی چشمها ارغوان

 ! ؟یپرسیم ازم رو سوال ن یا یدار واقعا -

 !  بهتره  می نخور یگیم راست -

 :کرد اضافه فرخنده  به رو بعد 

 ن یهم فقط -

 ارغوان.  گرداند  بر زیم یرو ار لشیموبا و کرد قطع را ماست

 :  گفت و شد کی نزد او به یقدم

  ؟ یدینم  جوابمو چرا - 

 تشیعصبان از شده  سرخ صورت و دخترک به را  نگاهش فرهان

 :  گفت مقدمه یب و دوخت

 ؟ یخوب -

 مهمه؟-
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 : گفت بود داده  که یجواب  به توجه یب

 ؟ راهه به رو قلبت -

  فرهان.  کردیم نگاهش و ستاده ی ا شیجا سر هم  هنوز انارغو 

 : ادد ادامه و شد کی نزد او به یکم

 ؟  زنهینم  تند گهید ؟ خوبه قلبت ضربان - 

  تر  تند هم ارغوان قلب ضربان شدیم تر کینزد  که یقدم هر 

  ؟ کند کنترل  فرهان مقابل در را خودش توانستینم چرا.  شدیم

 و تما حالت از بود،  شده  اش یارقر یب متوجه فرهان که انگار

 شانی کیدنز خاطر به شده  قرمز یها  گونه ای بود  صورتش مبهوت

 .  بود کرده  رو او  یبرا را دلش دست بود چه هر ؟

  ؟ یند جواب که توئه  نوبت حال  -

 : گرفت فاصله  یکم ارغوان

 !  خوبم من -

 !  خوبم  منم پس!  یخوب  که خوشحالم -

 :  گفت ی لجباز با ارغوان
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 !  دمی نپرس حالتو من -

  برات حالم یعنی یزنیم داد یدار و نجایا یاومد  که نیمه -

 !  مهمه

 یعنی رمیبگ اجازه  ورودم واسه دیبا و اومدم نجایا تا که نیهم -

 !  تمیاهم یب برات چقدر

  را لشیموبا گرید بار فرهان.  خورد گره  هم  باز شی ابروها

.   بود مشخص ورتشص یرو محو  یلبخند رد بار  نیا.  برداشت

 :  گفت و  گرفت را فرخنده  ی اره شم دوباره 

 ادیب بذار یهماهنگ بدون نجایا  اومد ارغوان بعد به نیا از فرخنده 

 -.  داخل

  را شده  جادیا ی فاصله که یحال  در.  کرد قطع  را تماس و گفت

 :  گفت کردیم کم

  ؟ شد بهتر حال  -

  ؟یچ مونده  جواب یب که تماسام -

  نگه گوشش  کنار را لیموبا و  گرفت یا شماره  هم  باز فرهان

 زنگ  شیمانتو بیج داخل نارغوا  لی موبا بعد یا هیثان.  داشت
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 رونیب را  لیموبا و انداخت فرهان به ینگاه تعجب با ،  خورد

 اما!  فتدیب خنده  به بود نمانده  ی زیچ فرهان اسم دنید با.  دیکش

 : کرد لیاموب به یا اشاره  فرهان!  کرد  کنترل  را خودش

 ؟  یبد جواب یخواینم -

.  گذاشت ششگو کنار را لی موبا  و کرد برقرار را تماس  ارغوان

 : گفت  بزند پس را  لبخندش کردیم یسع که یحال در

  ؟ بله - 

 از را ارغوان  صورت به کردن نگاه  هیثان کی که یحال در فرهان

 : آمد حرف به  دادینم دست

 ! سلم - 

 !  سلم - 

. بزنم زنگ تونستمن اما دمی د رو تماسات که مبگ زدم زنگ -

 بابت بگم و  بزنم حرف تباها که هیمناسب موقع الن کردم فکر

 مهمونت شام شب هی تونمیم.  خوام یم عذر تماسات  گرفتن ده یند

 !؟ ارمیب در دلت از کنم

 . ادیب در دلم از دیشا باشه تزایپ اگه -
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 .   یبخوا تو یچ  هر.  چشم - 

  به یقدم.  اشتگذ زیم یرو  را لیموبا و ردک قطع را تماس

 :  گفت و برداشت ارغوان سمت

  ؟ شد ربهت حال  -

 !   کنم فکر دنتیبخش  به تونمیم -

 ! سخاوتمند  چه -

  بود یتلنگر منتظر انگار دیچرخیم ارغوان صورت یرو نگاهش 

  نداد اجازه  دخترک یصدا  اما کند کم را نشانیب ی فاصله تا

 !  کند یشرویپ  نیا از شتریب

 . مینبز  حرف بود قرار -

  دیبا  دانستینم هم هنوز!  دیترسیم که یا نقطه  آن به بود ده یرس

  دخترک از یقدم..  کند شروع کجا از اصل ...  دی بگو چطور

 : گفت و گرفت فاصله

 .. نیبش ؟  یسادیوا چرا - 

 هم فرهان و  نشست مبل یرو یا اضافه حرف بدون ارغوان 

 را مبلها از یکی فیبلتکل و دی کش شسر  پشت به یدست کلفه
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 ره یخ فرهان یموها به ارغوان نگاه .  نشست و کرد انتخاب

 : کرد باز لب اراده  یب.  بود مانده 

 .  ادیم صورتت به.  شده   بلند موهات -

 محبت نیهم.  داشت  دوست  را ارغوان  که  نبود لیدل یب

 اش یناگهان یفهایتعر نیهم ،  وقتش یب و وقت یکردنها

 . کردیم رمشدلگ

 باشد داشته دوست را خودش تواند یم هنوز کردیم یرآو ادی او به

 اراده  یب .  دادیم خودش داشتن  دوست یبرا یلیدل او به ، 

 :  گفت و نشاند لب یرو یلبخند

 !  باشه یزنیم که ییحرفا به حواست -

  ؟ زدم یبد حرف ؟ چرا - 

 !   یبر رونیب  نهخو  نیا از نذارم که بود خوب یانقدر  اتفاقا!  نه -

 : کرد زمزمه اراده  یب ،  کردیم گرما  حساسا ارغوان

 !  گرمه کم ی ات خونه - 

   ؟ شد گرم دفعه هی الن ای بود  گرم اول از -
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 نگاه .  شده  رو دلش دست فهماند او به و بود طعنه از پر حرفش

 که یحالت  با و گرفت ی نفس.  کرد اش دستپاچه  خندانش

 : آمد  حرف به بود مشخص آن از یخوب به یدستپاچگ

 ؟ شده  گرما  باعث تتیجذاب که ؟ یکن ثابت رو یچ یخوایم - 

 یزنیم که ییپهلو دو یحرفا  خاطر به یکنیم فکر دمیشا ای

!   میبنداز  چشمات ریتقص رو گرما نیا میتونیم اصل ! ؟ شده  گرمم

 من اومدن نجایا کنمیم فکر اصل ! ؟ واقعا ؟ یخندیم یدار

 !  یکنیم حیفرت یدار اومدم که یا لحظه از.  بوده  اشتباه 

 چقدر شود متوجه  نکهیا بدون کردیم فیرد هم پشت را کلمات

 بلند جا از.  است جذاب فرهان یبرا زدنش حرف نفس کی نیا

 لبخندش و فرهان ی ره یخ نگاه  از توانستیم د یشا ،  برود تا شد

 هم فرهان دنش ید با. کند دای پ نجات اش یخواستن بم یصدا و

  راهش و رساند او به را خودش بلند قدم کی با  و شد بلند جا زا

 :  کرد سد را

 ؟ کجا -

  برم خوامیم -
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 !   شهینم -

.  شانییآشنا اول یروزها همان به بود برگشته ارغوان که انگار

  شدیم نگرانش فرهان و زدیم حرف هم پشت که ییروزها همان

  را گذشته ارغوان از یا ذره  که  بار هر!  اوردیب کم  نفس نکند که

  کی کردیم احساس.  شدیم یخوش  غرق کردیم  دایپ کدختر  در

  شدیم کمتر وجدانش عذاب و شده   تر کی نزد اش خواسته به قدم

 اش یشاداب تمام و کرده  تیسرا هم دخترک به او اه یس یزندگ. 

 کی نزد بود قبل  که یزیچ به یا ذره  اگر حداقل.  بود گرفته را

 ...  رفتگیم یبهتر احساس شدیم

  جلومو خوادیم یک اصل  ؟ شهینم گفته یک ؟ شهینم یچ یعنی -

 نجایهم لزمه یول!   ات خونه نگهبان دمیشا ای! ؟ تو ؟ ره یبگ

 کنهیم رو یکار  یول باشه تو نگهبان دیشا فرخنده  که بگم بهت

 !  منه نفع به که

 جملت از یخوب به نیا.  بود شده  اضطراب دستخوش هم باز 

 تا رفت تر کی نزد فرهان.  بود مشخص  همش سر پشت

 نیا بیعج ! کند  هست که یزیچ از تر مضطرب را دخترک

 :  بود  آمده  خوش مذاقش به یدستپاچگ



 

2801 
 

 مهرسا .  مسلخ

  جلوت تونمیم تنه هی خودم!  رمیگینم کمک یکس از من -

 . یبر  نذارم و سمیوا

  هر به!  بود اشتباه  آمدنش نجا یا دیشا ،  کرد گرد   چشم ارغوان

!   ندارد یا اراده  خودش از فرهان مقابل در تدانس یم خوب حال

  شیجا سر  راحت الیخ با تا بزند حرف گری د یکم  بود یکاف

 ! بود  زاری ب خودش ضعف  نیا از!  ندیبنش

 ...  برم دیبا -

  فرهان! کردی نم رفتنش به یکمک مطمئنا جانش کم ی زمزمه

 :  گفت و چرخاند  دخترک صورت  یرو را نگاهش

 یحرف من نه ،  بره  شیپ گهید  جور هی یچ همه  خواستیم دلم -

  اونوقت.  باشه ونده م نمونیب یسوال نه و باشم داشته  گفتن یبرا

 ی خواسته به و بردارم نمونویب ی فاصله تر راحت  تونستمیم

 ! سم بر ذهنمه یتو که یلعنت

 فاصله یکم  فرهان دیایب حرف  به بتواند ارغوان نکهیا از قبل

.  بود شده  منقبض  هم یرو  شی دندانها فشار  از فکش ،  گرفت

 :  گفت حال همان در
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 حرف بود قرار!  ره ی نم شیپ می خوایم که اونجور زیچ همه یول -

  ؟ یبر یبشنو  نکهیا از قبل یخوایم.  بزنم

  فرهان حالت نیا از.  طاقت یب البته و بود کنجکاو ارغوان

  به بعد و  کشاندیم خودش  کینزد را او.  بود  گرفته حرصش

 گفت و کرد مبل به یا اره اش گر ید بار فرهان!   زدیم پس یراحت

 : 

 !  بگم برات تا نیبش -

  مضطرب فرهان.  گشت  بر شی جا سر کن گوش حرف غوانار

!  نه ای کندیم ارغوان  ماندن به یکمک  شیحرفها  دانستینم.  بود

 اما

 یراز چیه داد یم حیترج.  برود شی پ صادقانه بود  گرفته  میتصم

 .  باشد نداشته

  .. بگم کجا از دونمینم قطف - 

  صورتش  به یدست کلفه.  نشست ارغوان مقابل یمبل یرو

  چقدر دیفهمیم ارغوان.  کرد  فوت رونیب را نفسش و دیکش

 سکوت.  نداشت گفتن به عادت فرهان...  است سخت شی برا
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.   بود شده  گفتن به ناچار حال  اما  بود اش یزندگ یشگیهم رفیق 

 : کرد زمزمه

  ؟ یبزن  حرف گهید روز هی یخوایم -

 !  کنهینم یفرق روزش.  بگم دیبا بالخره  -

  اضطراب که انگار.  دوخت او به را نگاهش و کرد سکوت  ارغوان

  یزندگ که یاه یس راز نیا از.  بود  گذاشته اثر هم او یرو فرهان

 یچشمها به را مطمئنش نگاه  اما.  دیترسیم بود گرفته  را فرهان

.   کند ککم  او آرامش به یکم تا ختدو مقابلش مضطرب مرد

.  کردیم  نگفت  به بیترغ را فرهان  که بود  نگاه  نیهم دیشا

  لب شد باعث گرفتیم دخترک یچشمها از که ینانیاطم نیهم

 :  د یایب حرف به تی نها در و کند باز

  فرهاد اگه دیشا گمیم ییوقتا هی !  کنم شروع کجا  از دونمینم -

  شدیم بود که یزیچ از بدتر من عاوضا شدینم افروز  یزندگ وارد

  یزندگ من ت اونوق ،  نبود فرهاد کاش گمیم هم وقتها یبعض... 

...  خودم سرنوشت ،  خودم راه  ،  خودم انتخاب...  داشتم خودمو

  که نبود یزیچ  یزندگ نیا اما دونم یم رو کرد برام که ییکارا قدر

 .کنم افتخار بهش که ستین یزیچ.  باشم کرده   انتخاب خودم
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 :  داد ادامه و کرد رها را  نفسش

  عمرش!  یزمان رضا...  دونمیم اسم هی فقط م یواقع یبابا از -

 وقت چند درست!  بشنوه  رو افروز بارداری خبر  که نبود یانقدر

 و کنهیم ول شوی زندگ و خونه بارداره  بفهمه افروز نکهیا از قبل

  یابحس شدن  بیغ تو اش سابقه انگار البته.  ره یم شهیهم واسه

  فرق بار نیا اما.  بوده  کرده  کارو نی ا بارها هم قبل .  بوده  خراب

 و بده  بهش شوی باردار خبر تا گرده یم دنبالش افروز  یتوق داشته

  مصرف انقدر که  رسهیم بهش خبر  خونه برگردونه اونو یجور هی

 و کنهیم تموم  خرابه هی یتو  شب هی که بوده  رفته بال  موادش

 زدن زل به وزافر یزندگ تمام!  برسه دشدا به تونه ینم هم یکس

.  نداشت یوم تم که ییها هی گر و گذشتیم عکس   قاب هی به

  مشکلتش  تمام با بوده  حاضر که داشته دوست  بابامو انقدر

 گونه ماریب ی  علقه نیا فهممینم تشیواقع اما!  نزنه دم و بسازه 

 بازم شدنش  ترک وجود با که بوده  یچ

  دیشا!  برنداشت سرش از  ستد عمرش ی  لحظه نیآخر تا

 شده   طور هر و فتهین نیجن سقط فکر به شد باعث علقه نیهم
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  باشه داشته رضا از یادگاری هی خواستیم دیشا!  اره یب ایدن به منو

 …  داشته خرج یحساب بچه هی و خودش شکم کردن ریس یول. 

 یرو شیدستها بعد یا هیثان و  کردیم گره  هم در  را شیانگشتها

  یرو را شیدستها کف و تگذشیم هیثان چند.  شد یم بقل  نهیس

 و رفتیم فرو شی موها انیم شی انگشتها یگاه.  دیکشیم پا ران

  به حالتش نیا.  کردیم لمس کلفه را صورتش بعد یا لحظه

 تا  بود کرده  سکوت اما ارغوان.  دادیم نشان را اضطرابش یخوب

 :  آمد حرف به گری د  بار فرهان.  دیا یب کنار خودش با

  تا خودتو بار و پولدار مرد هی  به بنداز خودتو گهیم بهش یکی -

  هم کارا نی ا اهل اما بود یخوب زن افروز گمینم !  ببند عمر آخر

 اه یس ریمس هی یتو شد باعث که بود حرف ن ی هم دیشا !  نبود

  فرهاد با که  بود ها موقع همون!  کنه اه یس منم روزگار و فتهیب

  افروز دنی د  اب روز هر و بود گریزون نهیتهم از  فرهاد. شد آشنا

 ییجا تا.  تر دور خودش ی خانواده  از و شدیم تر کینزد  بهش

  خودش اسم به شناسنامه بهیغر  هی ی بچه یبرا  شد حاضر که

 نفوذ انقدر فرهاد .  کردن عقد هم با و کرد قبول افروز!  ره یبگ

  هواس  خودش  اسم به بتونه کردن خرج پول کمی  از بعد که داشت
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 گهید ی بچه هی اسم نگار بر علوه  ل حا!  ره یبگ شناسنامه من

  از ،  بود یخوب آدم  فرهاد گمینم !  بود فرهاد ی  شناسنامه تو هم

!   باشه افروز با  داشته حق  که گمینم یحت و کنمینم دفاع کاراش

 واسه افروز و من شانس تنها روزا اون فرهاد  که دونمیم فقط

 اساحس بهش شتریب شدمیم رگتربز یچ هر!   بود موندن زنده 

  فرهاد سمت دم یدینم محبت افروز از یچ هر.  کردمیم یوابستگ

  احساس دیکش یم سرم رو که  ینوازش دست با  و شدمیم ده یکش

  و فرهاد از شتر یب یچ هر شدم که  بزرگتر!  امیدن مالک کردمیم

 نشناس نمک افروز اما...  شدم  قدردانش شتریب دمی شن کاراش

.  دیدینم رو ذاشتیم بهش فرهاد که یاحترام و تمحب اصل  بود

  سر یبرا فرهاد  که یزمان ،  کردیم استفاده  سو بتشیغ از مدام

 باز ما ی خونه به گهید یآدما یپا رفتیم نهیتهم و نگار به زدن

 !  شدیم

 از...  دی بگو کی تار یروزها آن  از بود سخت شیبرا.  کرد مکث 

 و فرهاد  قبال در که یوجدان عذاب حس و  افروز یدهایتهد

 :  گفت و کرد تر زبان با را شیلبها...  داشت شی ها یخوب



 

2807 
 

 مهرسا .  مسلخ

  چون نداشت اجیاحت پول به...  زدنیم سر بهش گهید یاآدم -

 اون خاطر به اما باشه داشته یکسر و کم  ذاشتینم فرهاد

...  بده  راه  خونه تو رو یمرد هر  بود حاضر یلعنت یها اسکناس

  و دمبو ده ید  که یزیچ وحشت و مموندیم من  رفتنیم که یوقت

.  بزنم رهادف  به یحرف دینبا که کردیم دمیتهد!   دمیدیم دینبا

  به دلم هم یطرف از و بترسم دشیتهد از که بودم  بچه انقدر

 کنهیم استفاده  سو شیمهربون از  انقدر افروز که بسوزه  فرهاد حال

 اون یجا به  تونستینم چرا.  کرد یم رو کارا نیا چرا دمیفهمینم! 

!   باشه داشته دوست رو فرهاد  کسع قاب تو ی مرده  آدم

  فقط!  کنه محبت خودش ی بچه به تونهینم چرا دمیفهمینم

 وقت چی ه که یصورت و یدائم ی غصه و دمی دیم اشکاشو

 ! دی خندینم

  ارغوان.  زدیم  یقرمز به صورتش و بودند شده  مشت  شیدستها 

 فرهان نگاه  و  نشست کنارش.  رفت سمتش به و شد بلند جا از

 : کرد زمزمه.  دیخر جان به را

 …  رینگ سخت تخود  به...  بگو یتونست  جا هر تا -

 : دی بگو نفس کی انتها تا داشت الیخ ،  داد تکان سر فرهان 
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 تو گفتیم بهم شدم تر بزرگ یوقت.کرد انتخاب فرهاد اسممو-

  دلم خودمه اسم هیشب اسم نیا گفتیم. یمن ی نداشته پسر

 وقتا یبعض.  باشه من زا بهتر تیزندگ یشد که  زرگب خوادیم

 یکارا از دمی شا!  هیغم هی  هم  فرهاد چشم  تو کردمیم حس

  یزندگ و نهیتهم دیشا ای.  زدینم حرف و  بود خبر با افروز

 نیا تمام!  بود ناراحت انقدر که رفتینم شیپ درست  مشترکش

  دلش وزافر اما زدیم نهیتهم طلق از حرف بود  افروز با که مدت

  مونشیپش یا وه ی ش هر به. باشه کنارش ائمد فرهاد  خواستینم

  پولش خاطر به رو فرهاد دمیفهم شدم که  بزرگتر. کردیم

  نهیتهم از طلقش با دونستیم  هم ها موقع همون و خواستیم

  به متعلق  اموال و مال ی همه  چون!   مونهینم فرهاد یبرا یپول ، 

.  اومد ایدن  به نفس که بودم شده  ساله سه بای تقر!  بود نهیتهم

  آورده  ایدن هب دختر دوم بار یبرا  اما دیکشیم پسر انتظار نهیتهم

!  کنه محبت من به شتری ب فرهاد شد باعث نیهم دی شا بود

 یلباسا برام.  باشه داشته پسر هی داره  دوست چقدر دمیفهمیم

 نیبهتر شدم  که بزرگتر.  بود  بهم حواسش و دی خریم خوب

!  بخونم سامو   در ودب  حواسش دقت با و کرد  اممن ثبت مدرسه
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 گفتیم فرهاد .  شدیم ربدت افروز حال روز هر  و شدم بزرگتر

 جنازه  هی با  یفرق اما بود گذاشته کنار کاراشو.  داره  یافسردگ

  هی که بودم ساله  ۹!  بود شسته  دست شی زندگ از انگار. نداشت

  باز رو قشاتا  در نکهیا محض به و خونه اومدم مدرسه از روز

 مکث فرهان!  زده  دار خودشو  که دمی د رو نشجو  یب بدن کردم

  را شیچشمها و داشت نگه صورتش  مقابل را  شیدستها.  کرد

  بزند خط ذهن  از را اهشیس خاطرات کردیم یسع  انگار.  بست

  گردن دور ده یچیپ طناب توانستیم هم هنوز.  شدینم موفق  اما

!  ندیبب را خوردیم تاب آسمان و نیزم انیم که یبدن و افروز

  فرهان ی شانه یرو را دستش و شد  کینزد او به یکم رغوانا

 : کرد زمزمه گوشش  کنار.  گذاشت

 .  ی دید رو صحنه ن یا که متاسفم -

  صورت  یرو از را شیدستها و دیکش یقی عم نفس فرهان

  را اش ساله نیچند  بغض که رفتیم کلنجار خودش با.  برداشت

 !   نشکند

  ی خونه  به منو فرهاد!  شد هم بدتر اوضاع فروزا مرگ با -

 با.  ساله ۶  هم نفس و دبو  ساله ۱۰ حدودا نگار. برد خودش
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 گرد چشماشون بود داده  بهم فرهاد  که برادر نسبت و من دنید

  ساز اول همون از نهیتهم اما.  کردنیم نگاهم بی عج و بود شده 

  خاطر به  دیشا کنه دورم فرهاد از که بودم نگران. زد مخالف

 گفتم گفت یچ  هر شدم تنها نهیتهم با یوقت که  بود ترس نیهم

 از منو فقط بدم انجام به یکار  هر که دادم قول  بهش!  باشه

 اون از.  بودم داده  یآدم بد دست ضعف نقطه!   نکنه دور فرهاد

 یاعضا مثل باهام همه یجلو!  نهیتهم  پسر شدم بعد به

 دادیمن اجازه !  بود یا گهید زیچ قتیحق اما کردی م رفتار خانوادش

  که بودم ه کرد وحشت انقدر منم ببره  اناتیجر  از ییبو فرهاد

  از پر بود شده  میزندگ دوباره .  بزنم فرهاد به یحرف تونستمینم

 !  نهیتهم  توسط  بار نیا اما دیتهد

  نیا تمام دیشا  باشه من به حواسش زیعز  بود داده  دستور فرهاد

 اون اگه...  اشیمهربون و بود زی عز  می ندگز خوب اتفاق تنها سالها

 نهیتهم یحرفها ملتح.  شدیم  تر سخت زایچ ی لیخ تحمل نبود

 مطمئن نکهیا خاطر به فقط.  بدم انجام بودم مجبور که ییکارا و

 بر علوه  حال .  ندازه یم رونیب خونه اون از منو نهیتهم بودم
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 از بود سخت  برام.  بودم کرده   دایپ یوابستگ هم زیعز  به فرهاد

 ... بمونم دور شون

 داشته پسر هی نکهیا تین به نهیتهم که بودم ساله ۱۲ بایتقر 

 با. شد پسر هی صاحب واقعا بار نیا و شد باردار گهید  بار هی باشه

 هی نهیتهم حال که دمیفهمیم. کردم خطر احساس ساینک وجود

  به فرهاد توجه یطرف از.  بشه کاره  همه قراره  که داره  پسر

  که  نشد باعث هم ساینک اومدن ایدن به اما.  بود شده  جلب ساینک

 با داد ادمی ن ییپا  سن همون از.  برداره  اراشک  از دست نهیتهم

!   دشمنن همه  گفت و ترسوند منو  عالم و آدم از.  کنم کار اسلحه

 ...  دمیپریم خواب از و دمی دیم کابوس شبا که بود یجور

!   بود قرار یب  و لرزان شیهاانگشت  ،  دی کش شی موها به یدست

 دست انارغو.  دی دیم چشم به را کابوسها گر ید بار که انگار

 :  گفت و گرفت خودش دست دو نی ب را فرهان

  ؟ یخوب -

  یزندگ ییکذا  اتفاقات ی همه  زودتر داشت دوست!  نبود خوب

  نفس و داد  مبل به را اش هی تک!  شود خلص و دی بگو را اش
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 به را گاهشن که یحال در.  فرستاد ونریب را  اش شده  نیسنگ

 : آمد حرف به دوختیم دخترک یچشمها

 خوامینم ی بدون که نهیا یبرا  فقط گمیم نارویا اگه...  خوبم -

 که یریبگ میتصم  باز چشم با خوامیم...  باشه نمونیب یراز

 .  نه ای یبذار میزندگ به پا یخوایم

 .  نکن تی اذ خودتو انقدر -

 ! هستم  یک من ین دوینم هنوز تو -

 ..  رمینم بار نیا باش مطمئن دونم، یم یکاف  ی ازه اند به -

 ماند ره یخ دخترک یچشمها به یا هیثان چند. کرد  مکث نفرها

 : کرد باز لب تینها در و

 .  تره  آسون یچ همه یهست یوقت -

 :  گفت و نشاند لب یرو یلبخند ارغوان

 !  باشم بذار.  نکن سختش پس -

 ... یبدون رو یچ همه دیبا -
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  دخترک یبرا کاست و کم یب  را اش یزندگ تمام  تداش اصرار

 :  داد تکان سر و فرستاد رونیب را نفسش هم ارغوان.  دیبگو

 . نکن تی اذ خودتو فقط -

 . بشه پاک  ذهنم از گفتنش با دوارمیام -

.  نشست فرهان یموها یرو  و آمد بال  دستش اراده  یب ارغوان

 همان در و فتگر  یباز به را فرهان  یوهام یاه یس شیانگشتها

 :  گفت حال

 هی  برات خودت ی خواسته به مخوایم بشه تموم حرفات یوقت -

 !  باشه  که یچ هر.  بدم انجام یکار

 انیم را دستش حرکت.  دیکش  دخترک سمت  را خودش فرهان

 حرف به و کرد  رها ینرم به را  نفسش.  داشت  دوست شی موها

 : آمد

 .  ریبگ می تصم بعد کن گوش  حرفامو اول -

 ؟ برات کنمیم زه یانگ  جادیا دارم بده  -

 یرو اراده  یب یلبخند هم او.   ماندیم یزندگ مثل ارغوان لبخند 

 : کرد زمزمه و نشاند لب
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 !  کنهیم یشرویپ داره  یادیز دستات -

 :  گفت و شد خم صورتش یرو  یکم هم ارغوان

  ؟ کنهیم ناراحتت نیا -

.  نشست صاف و فرستاد رونی ب را اش شده  نیسنگ  نفس فرهان

 .  شد قطع شی موها با ارغوان یدستها اتصال

 !  دمیم حرفاتو جواب بعد زنمی م حرفامو اول -

 شیلبها یرو مصرانه که یلبخند با و نشست صاف  هم ارغوان

 :  داد جواب بود کرده  خوش جا

 ! ست ین خبرا نیا از بعدا اما دمیم فرار فرصت بهت -

 ،  فرستاد رون ی ب را سشنف و  زد مهین و نصفه یخندلب فرهان 

  بعد تینها در.  کردیم آماده  اماجر ی ادامه گفتن یبرا را خودش

 :  آمد حرف به سکوت هیثان چند از

 کردیم مجبورم که ییکارا  وجدان عذاب و وحشت  حس با -

 در نهیتهم یکارا از سر فرهاد کم کم.  شدم  بزرگ بدم انجام

  میتصم بالخره .  نداشت زن نیا مقابل در یت قدر اونم اما آورد

  ساله ۱۷. بشم دور هخون اون از شده  که نجاتمم یبرا گرفت
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  ادیز دوست اونجا .  بخونم درس تا کایآمر فرستاد منو که بودم

 برام فرهاد  و زیعز  دنیند که چند هر.  بودم یراض منم داشت

 خرآ ی لحظه فرهاد.  بود راحت وجدانم حداقل اما بود سخت

  و کن شروع خودت یبرا خوب یزندگ هب و اونجا برو گفت بهم

 واقعا و دادمیم گوش  حرفش به کاش. برنگرد هم وقت چیه

 ...  شدیم عوض همه سرنوشت اونوقت.  موندمیم جا همون

  از بعد و شد جا جابه یصندل یرو و دی کش صورتش به یدست

 حرف به دادیم سامان و سر  افکارش به انگار  که یا هیثان چند

 : آمد

 یمعمول یزندگ ،  کردم کار و خوندم درس کای آمر سال چند - 

  ادیز من کیکوچ خوشبختی اما بودم کرده  پا و دست  مخود یبرا

  که دیرس بهم  یوقت خبرش و شد ضیمر فرهاد!  اوردین دووم

 و بود شده  تموم درسم.  کردیم  شرفتیپ داشت  روز هر  شیماریب

 حال  که تفاوت نیا با.  خونه اون تو برگردم دوباره  بودم مجبور

 کارشو روز ونهم از نهیتهم!  دشمن  یک و دوسته یک دمیفهمیم

  هی شهیهم و  باشم زرنگ دیبا دونستم یم من بار  نیا و کرد شروع

 یسع نهی تهم که چند هر.  باشم داشته مقابلشون برنده  برگ
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  یگند تو شتری ب دادیم حیترج فقط.  ارمین در یکار  از سر کردیم

  گرفتم ادی بالخره  بود  که یچ هر!  کنه غرق منو زده  که

 که یروز هر. بدم نجات کم کم خودمو ن ی ب نیا یچجور

.  بخوام یز یچ هی کارام قبال در ازش کردمیم یسع گذشتیم

  در اش راز ی  همه از سر یوقت بعد و شد شروع کم یپول با اول

  به شد لی تبد  نزنم یکس به یحرف نکهیا یبرا  کم کم آوردم

 ... هتل از سهم ،  نیماش خونه، !  کلون یپول

  روز به روز هم فرهاد...  خواستمیم که نبود یزندگ نیا یول

  انشمیاطراف گهید که ییجا  تا کرد، یم شرفتی پ شتری ب شیماریب

  فرهاد یبرا  یفرق من نبود و بود.  شناختینم یحساب درست

 از یکی خونه نیا.  بشم دور نهیتهم از کمی دادم حیترج کردینم

 که یمیقد  باغ خونه هی.  داد  بهم نهیتهم که  هییزایچ همون

  کردم درستش نجارویا کم کم من یول بود خرابه به هیشب شتریب

  نفس کم ی داشتم تازه .  شد هست که یز یچ به لی تبد تا

 ...  رامش.  کرد  یعمل رو شی بعد ی نقشه نهیتهم که دمیکشیم

  نفرشان دو هر ی نهیس در نفس.  کرد سکوت د یرس که نجایا به

  بخش نی تر  حساس دانستندیم خوب دو هر.  بود شده  حبس
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 صاف مبل یرو ارغوان...  است  رامش حضور رهانف یزندگ

 که یزیچ آن کردیم دعا.  بود شده  تند قلبش  ضربان ،  نشست

 گفتندیم همه

 ینجایا تا توانستیم...  نباشد قاتل  فرهان بود دواریام ،  نباشد

  یسخت که  یفاعد یب کودک.  بدهد فرهان ه ب را حق  داستان

 و نبود خودش نتخابا به که یاجبار یزندگ.  بود  ده ی کش یادیز

.  بود آورده  بند  را ارغوان نفس که بودند ده یرس یبخش به حال 

  شیبرا انگار.  دادیم نشان را اش یشانیپر اوج فرهان  سکوت

  رفک نطوریا ارغوان هم دی شا.  بود سخت اتفاق  آن از گفتن

 :  دیشن را شیصدا.  کردیم

 ... رامش -

 :  دیچرخ ارغوان سمت به بعد و کرد مکث یکم

  رامش مورد در که ییحرفا نیا از کدوم چیه  خوادینم دلم -

  ؟ یمتوجه .  بشه گفته  ییجا زنمیم

 .. نباش نگران -

 :آمد حرف به گرید  بار کافه فرهان 
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   ؟ یزنینم موردش در یحرف که بده   قول بهم - 

 یتونیم.  بشه تموم تو ضرر به  که کنمینم یکار  من فرهان -

 .  یکن اعتماد بهم

  یدست ،  شد تر راحت الشیخ یکم  دخترک حرف نیا از که انگار

  به و گرفت ارغوان  از را نگاهش گرید بار و دی کش صورتش به

 آن یها صحنه تمام دوباره .  دوخت مقابلش نامعلوم ی نقطه

  سر از را یاتفاقات چه.   کرد دایپ راه  ذهنش به ییکذا شب

 ...  بودند گذرانده 

 شهیهم ،  گفتینم میمستق رو هاش  خواسته وقت چیه تهمینه -

 به و بندازه  رتی گ بد تیموقع هی یتو که کردیم دایپ یراه هی

  رو فرهاد بد حال مدام روزا اون!  کنه استفاده  ازت خودش نفع

 که.  گفتیم من یزندگ گرفتن سامون و سر از و کردیم بهانه

  می زندگ که کردینم یفرق برام.  حرفها نیا از و وده ب  فرهاد یآرزو

  باشم دور زنا ی همه از دادمی م حیترج که چند  هر.  باشه رچطو

  که بده   قرار راهم سر رو رامش  یجور هی کردیم یسع نهیتهم اما

  کمی تونهیم  رامش یخوشگل کردیم فکر!  امیب راه  دلش با مثل 

 نداشت یفرق برام هگید یآدما با رامش تشیاقع و اما کنه نرمم
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 یب وقت چ یه داره  راشکا ن ی ا از یقصد به نهیتهم دمیفهمیم

  رامش یایخوب از و زد حرف باهام.  دادینم انجام رو یکار لیدل

  ای کنم ازدواج کردینم فرق برام واقعا.  فرهاد یآرزوها  از و گفت

 هی مثل برام . شدم هماهنگ نهیتهم ی نقشه با یجور هی!  نه

 گردنم به که ییتهایمسئول ی  هیبق مثل درست  وندمیم تیمامور

  کارا عیسر  انقدر.  داد خودش رو کارا ی همه  بیترت! نداختیم

 رامش تیرضا شتری ب همه از!   نداشتم انتظار اصل  که رفت شیپ

  باهاش هم بار ۴ کل  سالها نیا تمام دیشا.  بود بیعج برام

 شده  عاشقم دارید تا چند نیهم  تو  نستتوینم.  بودم نزده  حرف

  رو رامش افسار تونهیم ازدواج نیا با کردیم الیخ نهیتهم!  باشه

  از یحساب که بود ده یرس گوشمون به خبراش تا. ره یبگ دست به

  از بود کرده  جرات نفر هی!  هیشاک کنهیم که ییکارا و نهیتهم

 اما!  بکشه نقشه براش سرش پشت و باشه یناراض نهیتهم

  انقدر.  بزنه شه ی ر از دشمنشو راحت یلیخ که نبود یکس نهیتهم

 با  حرکتاشون تک تک از که داشتیم نگه خودش کی نزد اونارو

  از!  بود ده ی رس رامش کردن  سرکوب به نوبت حال !  بشه خبر

 ی هیقض کردیم فکر.  کنه گرم منو سر تونستیم هم یطرف
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  و کنه جمی گ هبتون مدت هی  که شهیم یجد برام انقدر ازدواج

 منو تر راحت تونستیم یاونجور!  بشه برداشته ارک از تمرکزم

  حواس و زدیم نشون دو ریت ه ی با واقع در!  کنه خودش ی برده 

  اموال و مال نداشت دوست نهیتهم! کردیم پرت مونو نفر دو هر

  دلش.  کنه میتقس برادراش  با یمتیق  چیه به رو یپدر

 طلب جاه  رامش اما. بده  اونا هب  یشتریب حقوق و حق  خواستینم

  که فاوتت  نیا با! نهیتهم از شده  جوون ی نسخه هی مثل بود

  اریخشا  اسم به یکی رامش اما کردیم عمل مستقل نهیتهم

 اما داره  دوست منو کردیم ادعا رامش روزا اون!   داشت کنارش

 حرفاش به که بودم اعتماد یب  جنساش هم و اون به انقدر من

  خیتار بود قرار تینها در و شد  گرفته ینامزد اسممر! ندم تیاهم

 صبر خواستیم دلش رامش اما یعروس یبرا  بشه مشخص

 من اما کرد  قبول نهیتهم.  می بش آشنا هم با شتری ب کمی تا میکن

  حواسش گذاشتم رو یکی!  بشم  رفتارا نیا خام که نبودم یکس

 ده ب  گزارش  بهم مو به مو کاراشو و آمدا و رفت تا باشه بهش

.  داشت تناقض کردن صبر نیا با گفتنا دارم دوستت همه اون...

 محض به و داره  یا نقشه هی رامش دیفهمیم یعاقل آدم هر
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 و باشه داشته  فرار راه  خوادیم کنه یعمل رو اش نقشه نکهیا

 !  بکشه رونیب رابطه نیا از  خودشو زود بتونه

 یاصل اتفاق به هیثان هر کردیم  حس.  بود آمده   بند ارغوان زبان 

...  کشدیم را انتظارش یزیچ چه دانستینم و وندش یم تر کی نزد

 :  کرد زمزمه اراده  یب و دی کش یقیعم نفس

 ؟ شد  یچ بعدش -

 به.  بود شده  پرتاب گذشته به انگار.  بود کرده  مکث فرهان 

  مین!  رساندیم رامش به را  او که ییزهایگر و بیتعق همان

 : گفت و انداخت ارغوان به ینگاه

 شدیم حال  و د یچرخ. کرد یعصبان را رامش تمسخرش پر لحن

 : دیغر  بود یعصبان که یحال در.   دید را رخش مین

 نهیتهم و تو یجور  هی خوادیم دلم  آره !  بودم جاسوس من!  آره  -

  دلم!  نمونه یباق ازتون ینشون و نام چیه گهید  که دیبخور  نیزم

  پولدار اونقدر!   شمیم دارپول من اونوقت!  دیریبم  همتون خوادیم

 !   بشمرم رو م یبانک حساب یصفرها  نتونم که
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  نیا از زنده  یتونیم مینیبب بذار اول!  یریم تند یدایز یدار -

 ! بکش ما مرگ یبرا نقشه بعد یبر رونیب خونه

 :  گفت و گرفت فاصله فرهان از یقدم رامش 

 رفک!  یا  نهیتهم عروسک توام!  خوره یم هم به ازت حالم -

 چقدرم هر ؟ کنهیم باور ی بزن  شبه  حرفارو نیا  اگه یکرد

 و حق  و باشه نداشته یخوش  دل ام خانواده  و من از نهیتهم

  هی ی بچه! ؟ یچ تو اما!  میخون هی از بازم نده  بهمون  حقوقمونو

 تا یکنیم شویی پادو یدار و شی زندگ سر یشد آوار  که خراب زن

 !  بندازه  دستت کف پول قرون هی

 :  گفت اش یشگیهم یخونسرد  با فرهان

 دارم اما!  کنم  خفه رو صدات جا نیهم یکنیم یکار یدار -

 بعدا!  نهیتهم به بدم لتیتحو و کنم کنترل خودمو کنمیم یسع

  فرضم احمق  مدت همه نیا نکهیا انتقام من  یموند زنده  اگه

 !رمیگی م ازت رو یکرد

 . یکن ثابت رو یزی چ یتونینم تو - 
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  به زده  وحشت غوانار نگاه .  رفت عقب به گرید یکم هم باز 

 است ممکن لحظه ره کردیم احساس.  بود شده  دوخته رامش

 :  گفت خنده  با فرهان!  فتدیب یبد اتفاق

  نهیتهم پشت  یکرد قبول که ن یهم!  یکرد یقشنگ اعتراف -

 !  هیکاف ی کرد ییغلطا هی

  به و کنم  ویآرش جا هی رو گرفتم  ازت که یلم یف تونمیم حال  

 !  رسونمب نهیتهم دست به وقتش

  آن از ییقوچا بود  ستاده یا فشیک  کی نزد که رامش لحظه همان

.  گرفت  فرهان مقابل هی ثان چند از کمتر در  و دی کش رونیب

  دهانش یرو  را دستش و د یکش یا خفه غیج  ترس  از ارغوان

 نکهیا با.  دیکش فرهان سمت به را خودش  بایتقر و گذاشت

  به وحشت مه  باز بود نشسته کنارش لمسا  و حیصح فرهان

 :  گفت و گرفت  را دستش فرهان.  بود افتاده  دلش

 ؟  کنم قطعش یخوایم -

 !  نه...  نه -
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  یبرا دانستیم اما.  بود کننده  ناراحت شیبرا ر ی تصاو آن دنید 

 لحظه چند یبرا  فرهان!   باشد یقو است ازین زی چ همه دنیفهم

 : آمد رفح به ارغوان. کرد متوقف را لمیف

 .  نمیبب رو اش هیبق ونمتیم.  خوبم من -

  مونیپش!  یبترس  ازم شتریب بشه باعث لمیف نی ا خوادینم دلم -

 .  دادمش نشونت اول از چرا که شدم

.  دیفهمیم حالتش از یخوب به  را نیا ارغوان و بود  کلفه فرهان

 یراض تی نها در تا بود رفته کلنجار خودش با یآنقدر مطمئنا

  فرهان سمت به دخترک.دهد اننش ارغوان به را لمیف  بود شده 

 : دیچرخ

 یچ نگران.  دارم اعتماد بهت ،  یگناه یب  تو دونمیم من -

  ؟ یهست

 فاصله وقته یلیخ ینیبیم  لمیف یتو که یآدم اون از من -

 ...  گرفتم

 رامش ،  کنمیم درکت من.  ی آدم همون تو کنمینم فکر منم -

 نویا من.  نکرده  باهات یخوب کار.. . نزده  بهت یخوب یحرفا
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 اعتماد یب بهم  نسبت انقدر چرا  که کنمیم درک حال . فهممیم

 .  ستمی ن رامش مثل من اما.  یبود

 .  یستین که معلومه -

  م؟ینیبب رو لمی ف ی هیبق پس -

 ی هیبق که بهت دمیم هشدار  اما!  نیبب خوبه حالت هنوز اگه -

 !   تسین آروم دیبا  که اونقدرا لمیف

 . نمشیبیم بتونم که ییجا تا -

 یحالت با رامش. دکر  پخش را  لمیف دوباره  و داد تکان سر فرهان

 :  دی خند بود جنون به هیشب  شتریب که

 !  یکن یکار ینتون که شمیم خلص شرت از الن نیهم منم -

 : داد جواب قبل یخونسرد همان با فرهان

  با!  باشه خبر  با لمیف نیا از که هست یکس من جز مطمئنا - 

 ! ره یگ  پات حال هر به چون یرسینم ییجا به نم کشتن

 ! ؟ یگذاشت کار کجا رو نیدورب - 

 :  داد جواب فرهان.  دیچیپ  ساختمان در رامش  ادیفر یصدا
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 ! یبفهم رو یزیچ یتونینم نخوام  اگه یدونیم  خوب خودت -

 ؟  کجاست نیدورب اون گمیم بهت یلعنت -

.   بود داشته نگه فرهان شکم یحوال ییاج محکم را شی چاقو 

  ارغوان قلب! رد کیم لمس هم  را فرهان راهنیپ  زشیت سر دیشا

 :  آمد حرف به فرهان.  بود  افتاده  تقل  به

  ؟ یکن استفاده  درست چاقوت از یبلد -

 :  بود آورده  جوش به را رامش خون تمسخرش پر لحن

 !  نه ای بلدم یفهمیم بشه  قرمز خون از رهنتیپ یوقت -

 یکن تموم کارو  عیسر  یخوایم اگه!  یستین بلد خوب معلومه -

 !  یریبگ نشونه رو گردن رگ دیبا

 یجا بهم زود النم!  کنم  دفاع خودم از یچجور  بلدم من -

 !کنمیم  فرو شکمت تو رو  چاقو نی ا وگرنه یگیم رو نیدورب

!  نهیتهم دست فتهیب نیدورب اون و رمیبم من کن فکر نیا به - 

  جا هی رو برادرت و خودت ؟ فتهیم یقاتفا چه یکرد  فکر حال  تا

 دفن 

 !  خوره ینم تکون آب زا آبم و کنهیم
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 !   دونهینم یچیه  اون!  نکش وسط نویرام یپا -

 یمنطق هم  اونقدرا ات عمه که یدیفهم مدت نیا تو حتما -

 !  ستین

 !  نکشمت شهینم باعث  حرفا نیا -

!  یرفت در  هم نهیتهم ستد از.  یکشت منو که فرض بر -

  نویا!  خوادینم تورو که یار یخشا و یمونیم  تو ؟ یچ عدشب

  ؟ یکن کاریچ یخوایم

 !   بگو نویدورب یجا!  بسه -

!   کردینم نقشه نیا وارد تورو که داشت دوستت اریخشا اگه -

  حاضر تو.  یکن نامزد من با  دادینم اجازه  خواستیم واقعا اگه

 ی بود

  یکس خوره یم شکست مطمئنا که خودیب ی نقشه  هی خاطر به

  ؟ یکن گهی د یکی میتقد رو  یدار دوست که

 ! شو  اکتس -

  ارزش نهیتهم پول مطمئنا.  یکردینم کارو ن یا که معلومه -

  اریخشا از اگه یدار حق !  نداره  رو یکن پشت عشقت به نکهیا
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 با و کجاست الن که یباش نگران اگه یدار حق !  یباش ناراحت

 وقتا اون...  حالش و عشق  دنبال  رفت ییتنها ییشبا هچ!  هیک

 نهیتهم دست ی جور هی تا یبود من رکنا  تو!  آها ؟ یبود کجا تو

 !   یبخون رو

 !  نزن حرف!  کن بس -

 یب که انگار هم بدنش و بود افتاده  لرزش به رامش یدستها

  بغض پر شیصدا.  کردیم یهمراه  را شیدستها  لرزش طاقت

  کجا به فرهان یاحرفه  دانستیم که انگار.  زده  وحشت و بود

  نیا افکار یرو یدییتا مهر تمامشون که انگار!   شودیم ختم

 ! بود  مدتش

 راحت یلیخ ی افتاد ریگ وقت هر  که جلو انداخت رو تو اریخشا -

 وقت هی نکنه که!  نهیتهم  نوکر بشه دوباره  و کنه گرد عقب

!  نهیهم یراب یاحمق گمیم یوقت!  فتهیب عقب مواجبش ره یج

 !  یکرد بدبخت هم رو ات  خانواده  که خودت فقط نه الن

  آنقدر ،  بزند یحرف نتواند که  بود رفته فرو فکر هب آنقدر رامش 

  محکم را چاقو توانستینم که  بود ها یباز آن از  منزجر و شوکه

 :  داد  ادامه فرهان.  دارد نگه دستش در
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 کیرمانت شب هی ره قرا یگفت ؟ نه نجایا یایم یگفت  اریخشا به

 - ؟ ینگفت. دمب بیترت

 :  گفت و زد یند پوخ فرهان.  سکوت  و بود سکوت رامش جواب

  که کرده  قتیتشو حتما...  بزنم حدس العملشو عکس بذار -

  از حرف یبتون که یکن اغوا منو شده  اگه یحت.  نجایا یایب حتما

 اب کارو نیا حاضره  یعاشق آدم کدوم! ؟ نه یبکش  رونیب زبونم

 استفاده  طعمه  هی عنوان به ازت نهتویم یچجور ؟ بکنه عشقش

 ! ؟ کنه

 :  زد یناراحت  و خشم سر  از یادیفر  رامش

 ! یکن وونهید منو که یگیم  نارویا یدار تو -

  نیهم درست!  کجاست اریخشا امشب بگم بهت یحت تونمیم - 

 تیزندگ یبرا یدار و یساد یوا من یجلو  تو که یا لحظه

  خوش اش خونه تو دوستات نیبهتر از یکی با داره  یجنگیم

 !  گذرونهیم

 شده   تند شینفسها.  شدیم خوانده  یبخو  به رامش نگاه  از دی ترد

  بود یکار فرهان یها ضربه!  بشکند هم در بود نمانده  یزیچ و
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  شدن بهتر ی اجازه  و بماند آرام  نداشت الیخ  هم لحظه کی و

 : کرد باز لب گرید بار. بدهد رامش به

  یدونیم خوب  یدی د اریخشا از  مدت نیا که ییرفتارا  با خودتم -

 یزد گند اریخشا خاطر به ؟ ین یبیم!  تهیواقع گمیم دارم یچ هر

 !  نیرام و  خودت یزندگ به

  از چاقو بود نمانده  یزیچ یوقت تینها در و کرد  سکوت یکم

 :  داد ادامه فتدیب  و بخورد سر رامش لرزان دست

 !  تیزندگ یماآد نیتر زیعز جون و نهیهمت و یمون یم تو حال  -

 بودند گرفته راه  شیها  گونه یرو آرام که ییاشکها انیم رامش 

 زن به یشباهت نگاهش ی آشفته حالت ،  رفت عقب  زده  وحشت

 و خورد تکان لرزانش یلبها نداشت  لمیف اول نفس  به اعتماد با

 :  آمد حرف به دیناام

 … رمیبگ نهیتهم از رو خوامیم که یزیچ دارم حق  من -

 :  شود یعصبان بود فرهان نوبت  که انگار حال  حرف نیا با 

 !  گهید آدم به دادن یباز با نه اما یدار حق  -
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  که یعذاب یخوب  به توانستیم ارغوان و داشت  درد فرهان حرف

 : کرد  زمزمه و شد بلند  جا از فرهان.  ندیبب را دیکشیم

 ..  گردمیبرم -

 نیا دنیشن  که انگار.  شد  بلند ارغوان کنار از و گفت را نیا

 و رفت بال  را ها هپل.  بود آور عذاب شیبرا گرید بار حرفها

 صفحه به را نگاهش گرید بار دخترک.  گذاشت تنها  را ارغوان

 .  دوخت لپتاپ ی

 هر کنمیم یکار!  رسهیم من به نوبت بگذره  ازت نهیتهم اگه -

  ات گوش  به اسمم یوقت که یجور ،  یبش زنده  و یریبم روز

 مثل یکی  من یکرد فکر!  یبلرز خودت به ترس زا خوره یم

  و کنم اعتماد بهت ق یتحق بدون باشم احمق  انقدر  هک ارمیخشا

  کینزد ی کرد فکر ؟ بزنم می زندگ اتفاقات نیمهمتر از حرف

  باشه نیا آرزوت کنمیم یکار.  یخوند کور ؟ راحته من به شدن

 ! یبش خلص تا بکشمت روز هی که

 :  دیکش  ادیفر  حال همان  در.  ردکیم هیگر  وضوح به رامش

 ! کنمیم کارو نیا خودم ؟  یبد تزحم خودت به تو چرا - 
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 مچ یرو درست.  گذاشت دستش رگ یرو و آورد بال  را چاقو

 نیب از تا  دارد نگه محکم را آن کردیم یسع !   چپش دست

 مقابل را  دستش ارغوان.  نخورد سر جانش یب یانگشتها

  دیرسیم نظر  به زده  وحشت!  نکشد  غیج که بود گذاشته دهانش

 ،  ناراحت ،  زده  وحشت صورت  از را نگاهش توانستینم یحت و

!   بود شده  ی فروپاش دچار که  انگار!  ردیبگ رامش یا مانده  در

 ..  بود ختهیفرور کباره ی داشت یوابستگ که  آنچه هر به انگار

 نگاه  رامش  صورت به و ستاده ی ا شیجا سر یخونسرد  با فرهان

  الیخ هم دیشا ،  کندیم چه رامش نبود مهم شیبرا انگار.  کردیم

  رامش یصدا!   بزند را دستش رگ که ندارد شهامت آنقدر کردیم

 : دیشن را

 و کنه یکار تونهیم نهیتهم نه...  نباشم اگه...  رمیبم من اگه -

 دفن خودم با رو یچ همه و رمیمیم من...  فتمیم تو ریگ نه

 همتون ی برا رو مرگم وجدان ابعذ و رمیمیم من...  کنمیم

 ... تو...  اریخشا...  نهیتهم یبرا...  ذارمیم

 :  آمد حرف به فرهان

 !   یندار برام یتیاهم نیکوچکتر.  نکن هیبق یقاط منو -
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 شد تموم هیبق از که ات استفاده  اریخشا مثل یکی توام -

 !  دور شونیندازیم

 : گفت بود ده ی شن که یحرف به توجه یب فرهان

 !  بده  نشون رو شجاعتت بافتن چرند یجا به -

  خودمو و  کنم نهیتهم کفش تو پا که داشتم اعتشج انقدر-

 اریخشا رمیبم چه و باشم زنده  من چه.  تیزندگ  وسط بندازم

 !  بره  نیی پا  گلوتون از خوش آب ذاره ینم.  کنهیم رو دستتونو

 : زد   پوزخند فرهان

 و ساده   تو چقدر ؟ ادیب بر دستش از یکار که یدار  دیام هنوز - 

 از خودشم و کنهیم نتیگزیجا رو هگید زن هی یر یبم تو!  یاحمق

 !   شهیم می قا  نهیتهم ترس

  شی ها گونه یرو ملیر اه یس  رد.  کردیم هیگر  وضوح به رامش

 ارغوان گذشتیم که شان مکالمه از هیثان هر.   خوردیم چشم به

 امشر رگ  یرو نشسته  یچاقو به را نگاهش زده  وحشت

...  فدبشکا را رگش چاقو آن که  بود نیا از ترسش.  دوختیم



 

2834 
 

 مهرسا .  مسلخ

  نداشته ینقش مرگ نیا در فرهان باشد دواریام توانست یم حداقل

 !  است  نزده  سیپل به یحرف قتیحق جز و

  یب را شیپاها و ببندد خی شی انگشتها بود شده  باعث اضطراب

 کاش اما رفته کجا رهانف  دانستینم.  بدهد تکان قرار

 ار صحنه نی ا توانستینم.  بودیم کنارش لحظه نیا و گشتیمبر

 …  کند تماشا ییتنها به

 صورتش.  برگشت فرهان که  داشت لمیف کردن قطع به لیم 

 یخستگ از.  زدیم یقرمز به شی چشمها و دیرسیم نظر به کلفه

  کند کرف نداشت دوست...  یناراحت از هم دیشا ؟ تیعصبان ای بود

  بار مرگش دنید و داشته رامش  به یرخاط تعلق  فرهان که

 .  شد بلند جا از و داشت  نگه را لمیف ! دهدیم عذابش گرید

 ؟ یخوب -

 :  کرد زمزمه.  داد تکان سر فرهان

   ؟ شد تموم -

 ...  نه -

 . کن قطعش  کنمیم ناراحتت اگه ؟ شینیبب یتونینم -
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 : کرد مزمهز  هیثان چند از بعد کرد  مکث ارغوان

 ...  رامش ی دوباره  مردن دنید ؟ کنهیم تتناراح دنشید - 

 از یزیچ چیه  شدینم.  شد  برقرار نشانیب یار د یمعن سکوت

  را ارغوان نیهم و دیفهم را حالش شدینم ،  خواند  فرهان نگاه 

  فرهان صورت به را نگاهش مصرانه هم هنوز...  کردیم نگران

 زنگ یکس ،  ردیبگ او از ی بجوا نکهیا از قبل اما بود دوخته

 از ه نگا و کرد رها را اش شده  حبس نفس فرهان. زد را یورود

 . دی دزد ارغوان

 :  گفت حال همان در

 ...  دیرس شاممون کنم فکر -

 یب دخترک.  گذاشت  تنها را ارغوان گرید بار و رفت  در سمت به

 ری تصو. زد زل لپتاپ ی صفحه به و نشست مبل یرو اراده 

 به ینگاه...  بود  داشته نگه دستش رگ یرو را  چاقو که رامش

 و روشن پوست.  بود انکار ابلق  ریغ اش ییبایز انداخت صورتش

 یم نهیتهم نگاه  ادی به را او رنگش یطوس و  درشت یچشمها

 ییطل   بلند یموها آن با  لغرش اندام و  بلند قد.  انداخت
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 یاهیس ییذاک  رد آن وجود با.   بود ساخته او از یجذاب ی منظره 

  ا. آمد یم بای ز  نظر به هم باز بود  گرفته راه  شی اه گونه یرو که

 : گفت و گذاشت زیم یرو را آن.  برگشت غذاها با انفره

 .  آوردن رو غذاها -

 . ستمی ن گرسنه -

  به و نشست ارغوان کنار مبل یرو.  نداشت یلیم هم فرهان

 یب حال همان در.  ماند  ره یخ دخترک ی زده  ماتم صورت

 :  آمد حرف به مقدمه

  از اگه تاونوق.  زنمیم بهت حرفامو من بعد نیبب  رو لمیف ته تا -

 ،  بپرس ازم یداشت یسوال اگه ،  بگو بهم یشد ناراحت یزیچ

 … یشد  دیناام ازم اگه

 : دی پر حرفش نیب ارغوان 

 ... می ترسونیم یدار -

  ارغوان ی زده  وحشت صورت به مهین و نصفه یلبخند فرهان

 : گفت و داختان

 . یبترس یزی چ از دینبا که نجامیا من یوقت - 
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  گفتن یبرا حرف  فرهان.  خورد گره  هم در یا  لحظه نگاهشان

  بزند یحرف توانستینم دیفهمینم  را زیچ همه ارغوان تا اما داشت

 : آمد حرف به مکث ه یثان چند از بعد. 

 ...نیبب -

  به سر  بود شخصم آن از یخوب به ینگران که ی نگاه با ارغوان 

 با رامش. کرد پخش را لم یف گرید بار و گرداند لپتاپ سمت

 :  آمد حرف  به زانلر ییصدا

 یزد من به که ییحرفا ی همه  از روز هی...  ی شیم مونیپش -

 .. یشیم مونیپش

 حال همان در.  کردیم نگاهش یخونسرد با هم هنوز فرهان

 : گفت

 تموم رو یرد ک شروع که یکار  یندار شجاعت ؟ شد یچ - 

 !  بزن رو  چاقو ؟ یهست یچ منتظر ؟ یکن

 : آمد حرف به رامش

 ...  دارم...   دارم شجاعت - 

 !  اریخشا مثل درست ییترسو توام -
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 !   بسه -

 ! یایم اریخشا به یلیخ.  بوده  خوب انتخابت مورد نیا تو -

 !   کن تمومش -

!   یدارن رو کردن تموم قدرت ،  یبنداز راه  یباز یخوایم فقط -

  لمیف اون با منم!  یسیوا اونجا چاقو  با یتونیم یبخوا  وقت هر تا

... 

 رد و آورد نییپا را چاقو رامش  که بود نشده  کامل شحرف 

 دردناکش " آخ " یصدا گذاشت جا به دستش مچ یرو یقیعم

 دهان یرو را  شی دستها ارغوان.  بود کرده  زده   شگفت را فرهان

 قامت!  داشت نگه صفحه یرو  را نگاهش یسخت  به و گذاشت

  از چاقو زده  وحشت.  خورد سر نیزم یرو و شد خم امشر

  رونیب خونسردش ظاهر آن از فرهان.  افتاد نی زم یرو شدست

 :  نشست کنارش و کرد تند قدم رامش سمت  به بار نیا و آمد

  یکرد کاریچ -

 شجاعت رامش  که بود مطمئن انگار.  بود آمده  حرف به ناباور

 اش یوانگی د به دیدیم را خون رد که حال  اما ندارد را کار نیا
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  بود شده  هم  شتریب حال  که یلرز با مشرا...  آورد یم مانیا

 : کرد زمزمه

 من... م... یکن خراب خانوادمو... خا یزندگ... ز...  یتونینم -

 … تو...  رمویمیم

 راحت یسگ  یزندگ نیا از یراحت  نیا به ذارمیم یکرد فکر - 

 !یخوند  کور !! یبش

  یرو را دستش دی کش خودش سمت به و گرفت را ساعدش

  درد شیصدا.  داد فشار و داشت نگه رامش تدس ق یعم یدگیبر

 : دیرس گوشش  به آلود

 ...  کن ولم ؟ یخواست ینم نویهم....  نیهم مگه - 

.  یکن اعتراف یزد که یگند به خودت و یبمون  زنده  دیبا -

  یکرد که ییغلطا  تک تک و یسیوا نهیتهم یجلو کنمیم یکار

 !  یاریب زبون به

...  بود شده   مانیپش دیشا. زدیم ادیفر  را ترس  رامش یچشمها

 :  آمد حرف به رامش

 ...  تمومه کارم گهید -
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 : گفت و گشت را شیبهایج کلفه فرهان

 ..  ادیب دکتر بزنم زنگ دیبا!  یلعنت آه !  لمیموبا - 

 :  آمد حرف به رامش

 ...  بودم وفادار وفا هشب  لحظه نیآخر تا  بگو اریخشا به -

 که انگار.  بود ملتمس شنگاه و زدیم ید یسف به شیلبها

 حرص پر فرهان!   ردیبم نداشت دوست زدیم که یحرف برخلف

 :  غرید

  جفتتونو منم اونوقت.  یگیم بهش و یمونیم زنده  خودت - 

 !  شهیم راحت المیخ و دمیم نهیتهم لی تحو

  دست از که  یخون و مشرا به ارغوان نگاه  که  یا لحظه درست

 :  دیرس  گوشش به آشنا یی صدا بود دادیم

 ! ؟ خبره  چه نجایا -

 رامش دنید با که ینگار و افتاد ریتصو  گرید سمت   به نگاهش

 بلفاصله  نگار دنید با و دیچرخ عقب به فرهان!  بود رفته وا

 :  گفت
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 برم دی با نم ریبگ دستشو ایب نگار ستین  حرفا نیا وقت -

 !  ارمیب لمویموبا

 ...  چرا...  رامش -

 !   باش زود -

  دستش فرهان.  نشست رامش کنار و داد یتکان شی اهاپ به نگار

 از  یشتریب خون شد باعث همان و برداشت رامش مچ یرو از را

  رامش ی شده  شکافته رگ یرو را نگار دست. بزند  رونیب رگش

 :  گفت  و گذاشت

  . گردم  بر تا بده  شارف محکم رو نجایا -

 رونیب انساختم از بلفاصله فرهان .  داد تکان سر هراسان نگار

 : آمد حرف به ارغوان.  گذاشت تنها را رامش و نگار و زد

  خودش...  یدادیم نجاتش یداشت تو...  ینکشت  تو رامشو -

 ...  کشته خودشو

 و برداشت صفحه از را نگاهش.  ناراحت هم و بود  خوشحال هم

 :  فتگ

 …  تونمینم نم؟ی نب گهید شهیم -
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 : آمد  حرف به فرهان 

 !  مونده  هنوز -

.  داشت نگه صفحه یرو را نگاهش ناچار به ارغوان حرف نیا اب

 دیشا ،  کردیم سرما  احساس کرد قلب نهیس یرو  را شیدستها

 که یاضطراب.  بود انداخته چنگ دلش به که بود یترس خاطر به

 به یکم گارن...  بود نکرده  جربهت اش یزندگ در وقت چیه

 وحشت نگار به یتشباه که یلحن با و کرد نگاه   جان مهین رامش

 :   گفت نداشت ورود اول ی زده 

  ؟ داد بهت رو فرهان که یکرد نهیتهم حق  در یخوب چه تو -

 هنوز.  داشت نگه باز زحمت  به را اش خسته یپلکها رامش

 :  داد  ادامه نگار که  بود نداده  یجواب

 ... شی باش داشته دینبا...  یدونی نم فرهانو  قدر یحت تو -

 ...  ندارم دوست فرهانو من -

...  باشه نداشته دوست رو فرهان که هیک...  یگیم دروغ یدار -

 ..  نمتیبب فرهان یزندگ تو خوادینم دلم
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 رامش دست مچ یرو از کم کم و انداخت دستش  به ینگاه

 .   بود زده  حشتو  وضوح به رامش نگاه .  برداشتش

 ... دوستش واقعا من -

 بهم مامانم!   دییگو وغدر همتون.....  یگیم دروغ بهم یدار -

  با بایز خاطر به دیبا من و نداره  دوستم فرهان که گفت دروغ

 تا داره  دوستم که گهیم دروغ بهم سپهر ،  کنم  یزندگ سپهر

 تو...  تو و برسه خوادیم که یزیچ به من ی خانواده  کنار از بتونه

 نکهیا خاطر به فقط یندار دوست رو فرهان که یگیم دروغ

 ... ی مونب زنده  یبتون

  یرو را دستش رامش.  داشت جنون به هیشب یحالت نگاهش

  از درست ارغوان حدس.  دادیم فشار جان کم  و گذاشته رگش

 پا و دست.  بود شده  مانیپش مردن از رامش.  بود آمده  در آب

 نیزم یرو  افتاده  یچاقو سمت به نگار...  بماند  زنده  تا زدیم

 : دکر زمزمه رامش. برداشت را آن و رفت

 یبرا.....  نگار کن باور...  دارم دوست رو گهید یکی من -

 ...   برم فرهان یزندگ از قراره  شهیهم
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  مشخص زدنش حرف از یخوب  به نیا و بود کرده  خطر احساس

.  رفت رامش  سمت به و  انداخت چاقو به ینگاه نگار.  بود

 : دی رس گوش به گر ید بار شیصدا

  ؟ یکن  کاریچ یخوایم نگار...  نگار -

 تر فیضع و فیضع دادیم دست از که یخون خاطر  به شیصدا

 شد تر  کینزد او به.  نداشت ضعف نیا به یتوجه  نگار اما شدیم

 یب که یقلب  و بودند شده  گرد  ترس از که ییچشمها با ارغوان. 

 نگاه  را مقابلش ی صحنه  دیکوبیم نهیس به  را خودش طاقت

 :  دیسر  گوشش  به رامش یصدا گرید بار.  کردیم

 ! میلیفام هم با ما...  نباش ینجوریا...  نگار نکن - 

 : د یکش ادیفر نگار 

 !  یدی دزد ازم فرهانو تو - 

  گردن یرو را چاقو کردن صبر یا لحظه بدون و گفت را نیا 

 و شود ساکت  رامش تا دبو یکاف  حرکت نیهم.  گذاشت رامش

 را رگش ن یتر یاتیح نگار که  بود نیا از ترسش! نخورد تکان

 :آمد حرف به گری د بار نگار!   بزند
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 ! ره یبگ من از رو  فرهان نداره  حق  کس چیه - 

  گردن رگ یرو  را چاقو دی ترد یا لحظه بدون و گفت را نیا

 و بست چشم  وحشت از ارغوان لحظه همان و آورد  فرود ارامش

 : گفت لندب

 ... کن خاموشش خدا تورو...  نک  خاموشش -

 

 را فرهان آغوش یگرما  و شد قطع لمیف ه یثان از یکسر در

.  دیلرزیم بود ده ید که یا صحنه از بدنش تمام.  کرد احساس

  چه هر  بتواند دی شا تا دادیم فشار هم یرو یجور را شیچشمها

  کنار را فرهان ی زمزمه یصدا.  کند پاک اش حافظه از ده ید

  : دی شن گوشش

  ؟ یخوب...  دادم نشونت لمویف کردم اشتباه  -

  خودش.  دیچی پ فرهان بدن دور و داد یتکان را ش یدستها ارغوان

 :  کرد زمزمه و فشرد  او به شتریب را

 ...  شهینم باورم -
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 با حال  اما شدیم ختم رامش یخودکش به زیچ  همه الشیخ به

  دیایب در جا زا  قلبش  بود نمانده  یزیچ لمیف اتفاقات و نگار دنید

 بود ری گ شیپا هم هنوز که بود انتقام و نهیک نی ا یکجا فرهان. 

 :کرد زمزمه  گرید بار! ؟

 بهت یذاریم چرا ؟ ینکرد ی کار تو که یگینم  همه به چرا - 

 ؟  قاتل بگن

  دو را شیدستها و کرد جدا خود از لشیم خلف بر را او فرهان

  و گرفت را ش یاشکها انگشت نوک اب.  گذاشت  صورتش طرف

 : کرد زمزمه

 ..  نکن هیگر -

 سر...  بود ده ینفهم اصل  ؟ بود  نشسته اشک به شیچشمها یک

 حرف به بود تار هیگر از هم  هنوز که ییچشمها با و داد تکان

 :آمد

 . یبگ  همه به دیبا -

 :  گفت لب  به  لبخند فرهان 

 .  هیکاف برام یبدون رو قتیحق تو که نیهم -
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 ... دیبا...  باشه آزاد دینبا ... مقصره  نگار -

  بمونه خودت شیپ یدیشن و ید ی د یچ هر شد  قرار...  ارغوان -

  ؟ ادتهی

  توانستیم مگر.  بود دوخته دخترک یچشمها به را نگاهش

 انیم ؟ بزند قرارشان و قول  ریز و اوردیب طاقت نگاه  نیا یجلو

 :  زد لب بغض و هیگر

 ..  قاتل بگه بهت یکس خوادینم دلم -

.  کردیم تر قرار  یب را فرهان  دل و بود ده یبرچ لب ها بچه مثل

  اش معصومانه صورت و دخترک کنار از ساده  توانستیم چطور

  ؟ بگذرد

 !  بخورمت امشب شام یجا به یکنیم ی کار هی یدار -

 : گرفت  شدت  ارغوان ی هیگر

 !  ستین یشوخ وقت الن -

  دینبا چرا کنمیم یسبک احساس مدتها زا بعد ؟  هیچ وقت پس -

  ؟  کنم یشوخ الن
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 بهت که  احمقم چقدر من.  یگفتیم بهم انی ا از زودتر دیبا -

 . کردم شک

  تمام به هم  وجدان عذاب حال .  شد شتریب و  شتری ب اش هیگر 

 گرید بار.  افتاد خنده  به فرهان.  بود شده  اضافه احساساتش

.  کاشت شیموها یرو یا بوسه و گرفت آغوش در را سرش

 : کرد زمزمه

  بهم بسته چشم  یبود احمق  اگه!  یعاقل.  یست ین احمق  تو -

 . یکردیم اعتماد

 ! یبد  می دلدار که یگیم ینجوریا -

 !نمتیبب -

  اش شده  قرمز یچشمها به ینگاه  و کرد جدا خود  از را دخترک

 :  گفت و زد  پس گونه یرو از را شیاشکها سرانگشت با و کرد

 دمید حال  تا که  یهست یدختر نیرت  عاقل تو کنمیم فکر من -

  برات که  یکرد تجربه رو ییزایچ سالت و  سن به نسبت و

 یهست لوس کمی.  یایبرب پسشون از یتونست یول بوده  سخت

 ...  اما
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 یلبخند فرهان.  کرد اخم و زد شی بازو به یا ضربه ارغوان

.  بود ه شد تنگ  دخترک یبرا دلش .  بست نقش لبش یرو محو

 ادامه !   شدینم کم اش یدلتنگ گرفت یم آغوشش در  چه هر انگار

 :  داد

  رو شجاعتش وقت چیه دیشا  نبود دنیفهم یبرا  اصرارت اگه-

 احساس انقدر وقت چیه و بگم برات اتفاق نی ا از کردمینم دایپ

 !   ارغوان دونمیم بهت...  کردمینم یسبک

  در نشست فرهان یدستها مچ یرو و آمد بال  ارغوان یدستها

 : آمد حرف به بود مانده  ره یخ شیچشمها به که یحال

  ؟ یکنیم فکر رامش هب هنوزم -

  و آورد نییپا  را شیدستها.  شد ناراحت وضوح به  فرهان  صورت

 :  کرد زمزمه.  دی کش یقیعم نفس

 رو جونش یب تن و ساختمون  تو برگشتم یوقت...  یدونیم -

 و ره یبگ رو جلوش نتونسته گفت همب نگار...  کردمینم باور دمید

 اما کنه ونشمیپش  کرده  یسع گفت.  زده  رو گردنش  رگ خودش

  دونهینم هنوزم  و دارم لمیف شب  اون از دونستینم نگار.  نتونسته
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 دمید وضع اون تو رو اش جنازه  یوقت!  قاتله اون دونمیم من که

  قدرت یهوا   به دیشا.  بود چهی باز اونم که کردم  فکر نیا به

 نهیتهم یاستهایس دست ی چهی باز اونم اما بود اومده  جلو گرفتن

 نیا معتقدم و کنمیم فکر هنوز رامش به...  بود شده  اریخشا و

.  بود شده  رید اما بدم نجاتش کردم یسع!   نبود حقش مرگ

  نگاهش تو از نویا و بود شده  مونیپش آخر ی  لحظه خودشم

  داشتم اعتماد هشب که یدکتر  به خواستم نیهم یبرا خوندمیم

 ..  رید یلیخ...  بود شده  ر ید اما بزنم زنگ

 :  گفت  و دی کش صورتش به یدست

  هی که بود ییزنا همون به هی شب برام اونم ،  نداشتم دوستش -

 انتاشیخ با که  افروز به هیشب یکی.  بودم کرده   فرار ازشون عمر

 خودش قدرت جز که نهیتهم مثل یکی. آورد  در پا از رو فرهاد

  چیه به دینبا  که انداخت ادمی رامش !  نبود مهم براش یچیه

  کنم پشت زنا ی همه به دیبا که داد ادمی شم، ب ک ینزد دینبا یزن

 یزیچ نیا...  دور بندازمشون و ببرم رو ام استفاده  ازشون فقط و

 با...  شدم بزرگ تفکر نیا با من اما کنم افتخار بهش که ستین

 و یگرفت ارقر راهم سر تو که یقتو تا کردم یزندگ  تفکر نیهم
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  مهربون توننیم هم زنا که یداد  ادمی.  یزد هم به رو معادلتم

 باز قلبم تو خودشونو یجا توننیم و بسوزون دل توننیم ،  باشن

 به نتونم...  بمونم زنده  نتونم تو بدون حال   که یانقدر. کنن

 ... فکرکنم  نبودنت

  نیا و گرفت  را دستش ارغوان.  ماند ره یخ دخترک به نگاهش

.  داد پناه  اش یناراحت و غم  به شیانگشتها یگرما انیم ارب

 :  گفت و کرد مرور را  شب آن اتفاقات گرید  بار فرهان

 از بعد و کنم  رونیب اونجا از  رو نگار تونستم فقط شب اون -

 یچ همه رد.   میبد سامون و سر  یچ همه به تا ادیب بخوام ینبو

  که سیپل.  دبو یخودکش به  هیشب یچ همه.  میکرد پاک رو

.  کنه محکوم رو یکس نتونست ،  کنه دایپ یزی چ نتونست دیرس

 مدام داشت که یوجدان عذاب حس خاطر به اریخشا نیب نیا

  برادر نیرام!  دار یبال  ببره  منو سر بتونه د ی شا تا شد ریگیپ

 خاطر به بازم  اما کرد قبول  رو یخودکش اول همون از رامش

 اما.  انداخت انیجر به رو پرونده  سال دو از بعد اریشاخ یحرفا

  که بود نی ا بکنم خواستمیم که یکار هاتن! بودم گناه  یب من

  فکرشم. کنم راحت رو خودم و نهیتهم دست بدم رو رامش
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  رامش خون خواستمینم...  بره  شی پ ینجوریا اوضاع کردمینم

 ..  نشد اما...  بشه ختهیر

  بار.  داشت کم  فستن یبرا هوا  که انگار فرستاد  رونیب را  نفسش

 :  کرد زمزمه گرید

  راست هی بود بهتر دیشا گمیم و  کنمیم فکر رامش به هنوزم - 

 اما کردینم قبول  حرفمو که چقدرم هر.  نهیتهم  شیپ بردمشیم

 دلم اما.   کنه شک بهش نهیتهم کنم یکار  تونستمیم بازم

 .  باشم شته دا خودشو اعتراف و باشم تر پر  دست خواستیم

 . شهیم ینجوریا یدونستی نم که تو -

 یرو از ممیتصم.  کردمیم فکر تر هعاقلن کمی  بود بهتر دیشا -

  ام وونهید  کنه فرضم احمق  بخواد یکی نکهیا.  بود تیعصبان

 کردیم

  ینجوریا یبد  سی پل لی تحو نگارو دیبا.  شده  تموم  یچ همه -

 ..  شهینم مالیپا  رامشم خون

 !  نه -

 : گفت متعجب نارغوا
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  ادامه شیزندگ به ینجوریهم یبد اجازه  یخوایم واقعا! ؟ نه -

  ؟ ده ب

 !   کهیکوچ ی بچه هی مادر اون -

 تینها یب کرده  اون که یکار.  نداره  یروح  تعادل یول -

 ..  دیبا.  بوده  وحشتناک

 در من.  میکنیم تمومش نجایهم رو بحث نی ا!  نه گفتم -

 مادرش بفهمه یروز  هی خوادینم دلم!  مسئولم بچه اون مقابل

 یآدم چه

 .  شه یم خوب ره یبگ لهفاص آدما نیا از  نگار اگه.  بوده 

 یکی سر رو  ییبل  نیهمچ  بخواد بازم اگه ؟  نشه خوب اگه -

 ؟ یچ اره یب گهید

 !  کنم دورش  خودم از دیبا.  منم ضعفش نقطه!  اره ینم - 

 یکی به تو بفهمه هیکاف ؟ یچ بشه سبز راهت سر بازم اگه -

 ..  تا یکنیم فکر گهید

.  یزنینم یکس  به یرفح توام.  امیبرم پسش از من...  ارغوان -

  ؟ یمتوجه !  تو منو نیب  شهیم راز به نیا
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  اتفاق نیا کردن یمخف نظرش از هم هنوز.  بست دهان ارغوان

 .  کند کتهید فرهان به را یزیچ شدینم اما.  آمد ینم یدرست کار

 . شهب درست برات یدردسر دخواینم دلم -

.  مکنیم محافظت هم تو از.  هست بهش حواسم.  شهینم -

 . نباش یزیچ نگران

  از ترسش.  فرهان یبرا که خودش یبرا نه.  بود نگران ارغوان 

 چه فرهان بدون آنوقت اوردیب سرش ییبل  نگار که بود نیا

 هیثان چند.  ندانست  درست را  شتری ب اصرار وجود نیا با ؟ کردیم

 :  آمد حرف  به فرهان بالخره  تا شد برقرار سکوت نشانیب یا

  جشن رو اناتیجر نیا تزاهامونیپ با میتونیم ؟  یخورینم شام -

 .  شده   تر راحت المیخ من و شد گفته یچ همه!  میریبگ

 ده ید که ییزهایچ از هم هنوز فرستاد رونیب را  نفسش ارغوان

 و بدهد بروز یزیچ اشتند  الیخ اما بود گون دگر حالش بود

  را خدا بود شده   بهتر حالش که نیهم.  کند بد هم را فرهان حال

 :  گفت و آورد لب یرو مهین و نصفه یلبخند.  کردیم شکر
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  میبر  بعدش و  میبخور تزاهامونویپ دی با اول گرفتن جشن یبرا -

 ! می بخور لیوان کی ش و کافه هی

 :  دیپر بال  فرهان یابروها

  ؟یچ گهید -

  هم گهید ی فکرا  هی میتونیم میداشت جا هنوز  کی  از بعد اگه -

 ! میبکن

  می گرفت که یکالر  از کمی که م یکن یباز بسکتبال می رب بعدشم -

 ! بسوزه 

 یزنیم حرف  دارن اندام تناسب  وسواس که ییدخترا  مثل چرا -

! ؟ کنه یباز  بسکتبال تونهیم یخوراک همه  نیا از بعد یک! ؟

 بعدش 

 شی ولو روش و  یبزن گچن بود دستت دم که یل مب نیاول به دیبا

 ! 

  را دخترک داشت الیخ.  افتاد قهقهه به بلند یصدا با فرهان

 یحال در.  زد  برق فکر نیا از ش یچشمها. ردیبگ آغوش در تنگ
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  گفت بود مشخص شی صدا در ی خوب به خنده  اثرات هم  هنوز که

: 

 خب ! یکنیم برام بگم که ی کار هر بشه تموم حرفام یگفت -

 !  وفا الوعده  ل حا  شد تموم حرفام

 : گفت طنتیش پر  و دیکش عقب را خودش ارغوان 

 .  رمیبگ اطلعات ازت بتونم که  زدم گولت - 

 !  خوامیم حقمو من ده ینم جواب حرفا نیا -

 :  کرد زمزمه  گرید بار و  دیکش ارغوان سمت به را خودش 

 بدم ارفر فرصت بهت که ستم ی ن سخاوتمند تو مثل من البته

 -. رمیگیم ازت یبحسا درست حقمو

  تا دی کش تر عقب و قبع فرهان حرکت هر با را خودش ارغوان 

  بدنش یرو  فرهان.  دیکش دراز نفره  سه مبل یرو که ییجا

 شانینفسها.   کرد میتنظ او با را  سرش ی فاصله و انداخت هیسا

 :   زد لب دخترک خورد گره   هم در

 !   ندارم یاعتراض من -
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  فارغ بودند ده یرس هم به مدتها  از عدب ،  بود عشق   از پر اننگاهش

 :  کرد زمزمه هم  فرهان داشت  انیجر رافشاناط که یزیچ هر از

 !  بمون یهست که یینجا یهم خوبه -

 هی ر به را تنش عطر و گذاشت دخترک یلبها یرو را شیلبها

 و آمد در گردش   به دخترک یموها نیب شی دستها.  دیکش

 ،  بود شده  فرهان   وجود مسخ ارغوان.  کرد رفع را اش یدلتنگ

  بود شده  سست  ودنب هم کنار خوب حس از بدنش تمام

  فشرد  خود به شتریب را او و زد چنگ را فرهان یموها  شیدستها

  نتواند یکس که یآنقدر شدیم دار  ادامه نشانیب لحظه  نیا کاش. 

 ... کند  شانیجدا گری کدی از وقت چیه

***************** 

  ؟ ید یخر یاکارونم -

 !  دمیرخ -

   ؟ گوجه -

 !   دمیخر اونم -

 ؟ یچ کدو -
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 یماکارون پخت واسه بیعج  دستور همون از ی خوایم هنوزم -

 ؟ یکن استفاده 

 آن از فرهان که انگار.  کرد گرد چشم تلفن پشت از ارغوان 

 :  ندیبیم را او خط سمت

 ؟ی نداشت دوست دستپختمو نکنه -

  کدو یماکارون تو ایدن یجا چیه باش یمنطق اما زمیعز  داشتم - 

 م؟یکن استفاده  نترنتیا تو ی آماده  یدستورا از چطوره !  زنیرینم

 !  کنم یآشپز تو یبرا  خوامیم که منه ریتقص اصل  - 

 :  افتاد خنده  به فرهان

 .   کن استراحت فقط تو ،  من با امشب شام اصل  -

 کار رمیم شب تا صبح از من.  نهیهم  درستشم اصل 

  دینبا که  یآشپز گهید ارمیم در پول ،  کشمیم کنم،زحمتیم

 - !بکنم

 ؟ یزنیم سرم تو مو یکاریب یدار - 

 می کن یزندگ سقف   هی ریز هم با  می بخوا اگه بعدا گمیم دارم نه -

 !  کنمینم یآشپز من
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  گوش به  تر محکم را لی موبا دیخندیم که ییلبها با فرهان

 :  گفت و کرد ستفاده سوا ارغوان حرف از بلفاصله فشرد، 

  ؟ یکنیم قبول ازدواجمو شنهادیپ یگیم یدار یعنی -

 یحال در...  کردیم قبول که البته.  گرفت دندان به لب وانارغ

 کند باز لب خواست بود یتاکس منتظر و ستاده ی ا ابانیخ کنار که

 :  دیرس گوشش به یمزاحم یصدا  که  بزند یحرف و

 کردم داتیپ نیزم رو یول گشتمیم دنبالت آسمونا تو!  ارغوان - 

! 

  هم فرهان که بود آشنا آنقدر.  گرداند صدا سمت به سر هراسان

 :  رفت هم در  شی ابروها!  شود صدا صاحب متوجه تلفن پشت از

 !  ؟ اره یخشا  یصدا ارغوان -

 و بود ستاده یا  مقابلش قد تمام  اریخشا.  بود آمده  بند ارغوان زبان

.  بود کرده   خوش جا لبش یرو یکن خرد اعصاب شخندین

 :  گفت ادیفر با بار نیا و  گرید  بار فرهان

 ! ؟ اونجاست رایخشا -



 

2860 
 

 مهرسا .  مسلخ

  دیکش دستش از  را لیموبا  اریخشا بدهد یجواب بتواند آنکه از قبل

 :  گذاشت  گوشش کنار و

  خورده  هی !   بزنه حرف باهات نتونه فعل  ارغوان کنم فکر -

 ! نشو  مزاحم  پس میبرس بهش  دیبا که می دار هم با یحساب

  خودش بی ج داخل و کرد  خاموش را لی موبا و قطع ار تماس

 :   دیکش ادیفر  فرهان . گذاشت

 !  الو!  اریخشا -

 غامیپ با گرفت را ارغوان ی شماره  چه هر بود شده  قطع تماس

.   بود شده   ها وانهید مثل.   شد  مواجه لشیموبا بودن خاموش

 :  گفت و آمد خودش به بلفاصله ارغوان

 !  بود من مال یگذاشت  بتیج تو که یلیموبا اون -

 بهتره  مونهیم جواب یب من یسا تما  که یهمونجور!  دونمیم - 

 !   بمونه منتظر فرهان کممی

 :  بود داشته نگه تر دور یکم  که  کرد نشیماش به یا اشاره  

 !   میبزن حرف دی با شو سوار -

 !  امینم ییجا تو با من -
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 از یکی ادینم خوشم من.  میبزن   مونوحرفا دیبا بالخره!  یایم -

 !  بره  و کنه  ولم راه  وسط

 !   ذاره ینم ات  زنده  فرهان -

 : دی خند اریخشا

  دامونیپ بتونه کنمینم فکر اما دیشا برسه بهمون دستش اگه - 

 ! کنه

.  دی کش نشیماش سمت به و کرد دستش ریاس را  دخترک یبازو

 یقو یتهادس اما بدهد نجات را خودش کردیم یسع  ارغوان

  از قبل و  شد  نیماش سوار.  دادینم او به فرار ی ه اجاز اریخشا

  کرد قفل را در اریخشا بزند سرش  به آن از رفتن  رونیب فکر آنکه

. 

  چقدر بدهد نشان اریخشا به نداشت الیخ باشد آرام کردیم یسع

 یکس بود منتظر انگار.  انداخت اطراف به ینگاه!  است ده ی ترس

  آنها به توجه یب آدمها اما کند  کمکش و دازدن یب جلو را خودش

 نیماش بلفاصله و شد سوار ار یخشا.  رفتندیم را  خودشان ریمس



 

2862 
 

 مهرسا .  مسلخ

  بود دوخته ابانها یخ به هراسان را  نگاهش ارغوان.  کند جا از را

 : گفت حال همان در

  کارت نیا از ساده   فرهان!  یندازیم دردسر تو  خودتو یدار -

 !  گذره ینم

  میبرس خودمون به و میکن تموم رو فرهان به اجعر بحث بهتره  -

 !   ستمین احمق  یکردیم فکر که هم اونقدرا! 

  آب از تر  راحت زدنت گول!  بگم بهت رو یقتیحق هی بذار

 -!  هیک دشمنت و دوست یدونینم هنوزم!  بود خوردن

 من شده  فتوشاپ یها نقشه و یتقلب آدرس تا چند با یکرد فکر

.  یبزن گول یونستنت منو ؟ کنمیم عتمادا بهت و خورمیم گول

 !  نه منو اما یداد بیفر رو  سوگل واقع در

 همه یراحت نیهم به!  یدی نرس ات خواسته به که نهیا مهم -

 .  کردم خراب رو یچ

  اریخشا به و  نشاند لبش ی گوشه  کن خرد اعصاب یشخندین

  که چند هر ؟  بود شده  شجاع  آنقدر حال به تا یک از.  شد ره یخ



 

2863 
 

 مهرسا .  مسلخ

  بود ده ید بیعج  رفتار اطرافش یآدمها از انقدر کم مدت نیا در

 !  بود شده  ده ی د آب که

 من النم.  یکن درست یتونیم رو زایچ یلی خ هنوز!   نرو تند

 ! -ی کن درست اتویخرابکار که نجامیا

 جلو فرهان  از یتونینم که  یدینفهم هنوز ؟  سرته تو یچ - 

 !  یتر عقب ازش قدم هی شه ی هم تو ؟ یبزن

  جونت انقدر مطمئنا.  زنمیم  جلو ازش ربا نی ا جون بچه نه -

 !  بده  انجام رو خوامیم ازش که یکار که هست  مهم براش

  ارغوان فشرد گاز  پدال ی رو شتریب را شی پا و گفت را نیا

  ؟ خواستیم فرهان از چه.  شد مضطرب

 رو یخوایم  که یکار دمینم اجازه  من!  یرسینم  یچیه به تو -

 !  ه بد انجام

 جونت نهیبب ی وقت.  ستین تو ی اجازه  به!  اشنب مطمئن ادیز - 

 یشی زندگ ضعف نقطه نیبزرگتر تو.  کنهیم کار مهه خطره  در

 گهید

 ! دوننیم نویا همه
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  هر را خودش تا رفت در ی ره یدستگ سمت  به ارغوان دست 

 دست بزنگاه  سر اریخشا اما  کند دور نیماش آن از شده  طور

 :  گفت و گرفت   را دخترک

 !  می ندار فرار -

 :   غرید ارغوان 

 !  دار نگه -

 :  زد قهقهه اریخشا 

 !  خطه  ته گهید نجایا -

  بود خلوت که ییجا و کرد مهار دست کی  با را شیدستها

  دهانش و دستها ارغوان یتقلها خلف بر دیکش کنار را نیماش

  از که حال همان در. کرد منتقل عقب یصندل به  را او و بست را

  بوق نی اول با گرفت را فرهان ی ره شما شدیم خارج تهران

 :  دینش را اش یعصبان یصدا

  بدون مرده  خودتو بشه کم دختر اون سر از مو ه ی  اگه اریخشا - 

! 
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 یبد انجام رو گمیم بهت که  یکار اگه!  نزن جوش انقدر -

 !یکن  یاشتباه اگه حالت به یوا اما مونهیم سالم دختره 

 اما برساند فرهان به ار  شیصدا  و بزند یحرف کردیم یسع  ارغوان

 :  دیغر فرهان.  دیبگو یزیچ نتوانست نامعلوم اصوات جز به

   ؟ هیچ دردت -

 یلبخند با.  بود آورده  فیک سر  را اریخشا  دردش پر ادیفر یصدا

 : گفت  شدینم محو  لبش یرو از که

 یکرد تیزندگ تو که یغلط هر. یکن اعتراف رو یچ همه دیبا -

 منتظر یگارودیس!  یکنیم اعتراف رو رامش قتل   همه از اول! 

 من شیپ دختره  ینکن اعتراف رو یچ همه یوقت  تا!  اطلعاته

 !  مونهیم

 !  اریخشا کشمتیم -

 خوامیم دار چوب  یبال  رو تو سر من!  برسه بهم  دستت اگه -

 ! نکن یکار کم پسر

 به حرص از که یارغوان به رو.  کرد قطع را تماس و گفت را نیا

 :  گفت دیچیپیم خود
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 دار یبال  وفرهان  سر میتونیم هم با جفتمون نباش نگران -

 !   مینیبب

  آزاد را شیدستها  بتواند تا دادیم تکان خودش  به آرام نا ارغوان

 به رو کم کم  شیانگشتها که بود  شده  بسته سفت آنقدر اما کند

  چیه نفرها کاش.  بود پا به یآشوب  دلش در.  رفتیم یکبود

  اریخشا!  نکند فکر او جان به کاش ،  نکند اعتراف را زیچ

  که یاتفاقات از فارغ و کردیم زمزمه را یآهنگ لب ری ز سرخوشانه

  گرفته را اش یروزیپ جشن کند آشوب را فرهان  یزندگ بود قرار

  از هم لحظه کی  را شیپا و شده  نشیماش سوار  فرهان!   بود

 جان.  دادیم نجات را ارغوان دیبا.  داشتیبرنم گاز  پدال یرو

 و آمده  جوش به خونش.  بود مهمتر هم خودش جان از دخترک

  وانهی د بود مانده  کم دارد یحال چه ارغوان نکهیا از!   بود یعصب

.  گذاشت سر  پشت را ابانهایخ و گرفت تماس ییتا چند.  شود

 ! بود که یمتی ق  هر به!  دادیم نجات  را دخترک د یبا زودتر چه هر

 ی جاده  انگار.  داشت نگه را نیماش جاده  ی گوشه اریخشا

  بود مانده  کم ارغوان.  شدینم  رد آنجا از ینیماش چون بود یفرع

  یقو را خودش کردیم یسع که  هم چقدر هر.  فتدیب هی گر به
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 فکر از.  کند  هضم را اتفاقات ن یا توانستینم هم  باز بدهد نشان

  هر. شود وانهی د بود مانده  کم شود محکوم لیدل  یب فرهان نکهیا

 مطمئنا.  بود گرفته نظر در او یبرا یفرار راه  سرش  در که چند

  شی برا!  کردیم برمل  را تی واقع افتاد یم دردسر به فرهان اگر

 کردیم فکر  فرهان به فقط.  نبود  مهم افتادنش دردسر به و نگار

 !   بود ده یکش دوش به را خانواده  نیا گناهان  حد از ادیز که

 لحظه همان.  کرد  باز را دهانش و رفت ارغوان سمت به اریخشا

 : آمد حرف به ارغوان

 ! یبریم گور به خودت  با رو فرهان افتادن ریگ یآرزو -

  دور منو بخواد که باشه احمق  انقدر پسرت دوست نکنم فکر -

 .  شهیم بسته قاتلش دست به رامش قتل ی پرونده  امروز!  بزنه

 !  حمقا بگه بهت داره  حق  فرهان -

 ! .  کن یخال  رو حرصت ینجوریا ،  بگو بازم -

 گمیم فرهان به. برم من بذار.  یرسینم ییجا  به ایباز نیا با -

 . باشه نداشته بهت یکار
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  تو!  دختر نباش احمق  ؟ ترسمیم فرهان از من یکنیم فکر - 

 !   ییحرفا نی ا از تر باهوش

 .  یکن رفرا و یبردار رو جونت که دمیم آوانس بهت دارم -

  تا ببندم دهنتو دیبا کنم فکر.  یبریم سر رو ام حوصله یدار

 !   -اعصابم رو یرب کمتر

.   بست را دخترک دهان ارغوان یزدنها پا و دست انیم گرید بار

 یمزدا  ندیبنش نیماش فرمان  پشت داشت  الیخ که بار نیا

 آن در. آمد  سمتشان به سرعت با جاده  یانتها از یرنگ یمشک

  نظر به دیبع یکم یگرید نیماش  حضور یخاک و یفرع ی جاده 

  ارغوان.  دندید  مزدا پشت را آشنا ینیماش بعد یا لحظه.  دیرسیم

  رها طیشرا  نیا در را او فرهان بود مطمئن دی کش یراحت نفس

 با اریخشا.  کندیم شی دایپ شده  طور  هر او که دانستیم.  کندینم

  از قبل اما  رفت فرمان پشت بلفاصله فرهان نیماش شناختن

. کرد ترمز نشی ماش مقابل سرعت با مزدا کند حرکت بتواند نکهیا

 : دیغر  حرص با اریخشا

 ! یلعنت ، یلعنت ،  یلعنت -
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  اش اسلحه داشبرد از بلفاصله و زد نیماش فرمان به یا ضربه

 و بلند ییقدمها با فرهان.  رفت رونیب و دی کش رونیب را

  قدم اریخشا سمت به شدینم کم یا لحظه که یتیعصبان

 انیم اسلحه و کند دفاع خودش از بتواند نکهیا از قبل.  داشتبر

  نیزم پخش را او و زد شکمش به یلگد ردیبگ جا انگشتانش

 : دی غر حال همان در. کرد

 !   کن جمعش نویا ایب عطا -

  در سمت به توجه یب اما دیرس  گوشش  به اریخشا ی ناله یصدا

 یا دوباره  جان که انگار ارغوان دنید با و رفت نیماش عقب

 و کرد باز را هانشد بلفاصله و شد  باز هم از شی ابروها.  گرفت

 :  دیپرس هراسان

  ؟ نکرد که ی کار ؟ اوردین سرت که ییبل  -

 و ردیبگ جا فرهان آغوش در  زودتر که کردیم دل دل ارغوان

 :  گفت حال همان در.  کند  کم را اضطرابش

 . . خوبم...  خوبم من -

 . کرد حلقه  فرهان رکم دور را شیدستها
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  دونستمینم وگرنه.  بودم گذاشته محافظ واست که  شکر خدارو -

 . کنم داتی پ کجا از دیبا

 :  کرد بلند را  سرش ارغوان 

  ؟  یبود گذاشته محافظ من واسه -

  ییبا خواستینم دلم. کردم کارو  نیا شب اون اتفاقات از بعد -

 . ادیب سرت

 : کرد زمزمه.  کند کرتش فرهان از چطور نست دای نم ارغوان

  ؟ مهمم برات انقدر -

 :  دی کش هم در وابر فرهان

 ؟ یمهم چقدر یدونینم  خودت یعنی -

 :  شد ق یعم  شیاخمها فرهان. زد حلقه ارغوان چشم در اشک 

 !   ایکن  هیگر بهیغر  یجلو نمینب -

 !   دیببخش -

 .  من نیماش تو نی بش برو صورتتو کن پاک -
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 که برود اریخشا سمت به  و کند گرد عقب خواست فرهان

 : گفت  ارغوان

 درست دردسر  برامون کن ولش.باش نداشته  شیکار فرهان

 .  شهیم درست

 .  نمیماش  تو برو.  نباش یزیچ نگران - 

 ...  آخه -

 :  کرد اخم فرهان

 !   برو گفتم -

  دخترک.  نداد ارغوان به یگری د ی کلمه گفتن ی اجازه  لحنش

 پشت را اریخشا شیدستها عطا.  رفت نیماش سمت به فاصلهبل 

 ییقدمها  با فرهان.  بود کرده  بلند نیزم از  را او و گرفته سر

 مشت یحرف هر از قبل بار نیا و رفت سمتش  به محکم

  به دردناکش ی ناله یصدا. زد اریخشا ی چانه ریز یمحکم

 آنقدر.  کند  شی رها نداشت الیخ فرهان اما  دیرسیم گوش

 که آورد یم فرود بدنش و صورت یرو یپ در  یپ را شیمشتها

 :  آمد حرف به ار یخشا تینها در
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 ... بسه...  بسه -

 !   اریخشا یکرد یغلط بد !   ستین بس -

 !  کردم غلط -

 همه آن.  بود  زن  هم به حال اریخشا ی زده  وحشت  ی افهیق 

 بیعج نظر به کردیم دیتهد خوب آنقدر که ی کس یبرا ضعف

 ! مدآ یم

 کردم غلط یبگ بعد و یبدزد رو منه مال که یدختر  یتونینم -

 . 

.  آورد بال  را  سرش و زد چنگ را شیموها و  رفت سمتش به

 : گفت اریخشا و گرفت  چشمش  مقابل را مشتش

  تو اما داشتم دوست و زن اون منم.  رامشم قاتل دنبال فقط من

 !   -شی گرفت ازم

 یچ همه!  ی بردار من سر زا دست بهتره  یقاتلش دنبال اگه -

 !  احمق  کرد یخودکش رامش واضحه

 : داد هل عقب به را سرش و گفت را نیا

 !   دروغه نایا ی همه - 
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 انتیخ بهش یداشت دوست اگه که.  ینداشت دوست رامشو تو -

 !   یدار وجدان عذاب فقط الن.  آخر میس به بزنه که یکردینم

 زدن کتک.  برداشت  قبع به یقدم فرهان.  کرد سکوت اریخشا

  رغوانا.  دیکش ق یعم ینفسها.  بود گرفته را اش یانرژ اریخشا

 اما بود داده  فرهان نی ماش به را اش هی تک تر عقب یکم

 :داد  ادامه فرهان.  دیشن یم را شانیصدا

  نمتیبب ارغوان اطراف گهید بار هی اگه اما گذرمیم ات خون از -

 ... 

 !  د بو شده  همدست من با.  کنهیم انتیخ بهت دختره  نیا -

 و ددا یتکان  شیپا به ارغوان.  کرد مکث  یا لحظه فرهان

 :  دیکش جلو را خودش

 !  گهیم دروغ -

 به ینگاه بود مشخص  آن از شرارت که  ینگاه با اریخشا

 :  گفت و کرد ارغوان

 ! گمیم راست -
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  رفت جلو بلند ییقدمها با بار نیا و گذاشت کنار را دی ترد فرهان

 یصدا.  رفت نشانه اریخشا ی نیب سمت به میمستق را گدشل و

 : دیغر فرهان.  کرد زده  وحشت را ارغوان دردش پر آخ

.  یدینفهم هم کرده  بتیتعق نیماش هی یوقت که یاحمق انقدر -

  اگه!  بوده  آسون یادیز  فمیحر  که خورمیم حرص نیا از

 ییهابل  چه که  باشه ادتی یفتیب در من با گهی د  بار هی یخواست

 !  رمایب سرت تونمیم

 :  داد دستور بلفاصله شد  تمام که حرفش

 !   ببرش چشمام یجلو زا عطا - 

.  برد نیماش سمت به را او  و گرفت  را ارغوان دست و دیچرخ

  دل به شک اریخشا که بود نیا  از وحشتش.  بود هراسان ارغوان

 فرهان شدند  نیماش سوار آنکه محض به.  باشد انداخته فرهان

  فشرد  گاز پدال یرو را شیپا بود  شده  گره  هم در  که ییابروها با

 ارغوان.  رفت یاصل ی جاده  سمت به و زد رونیب جاده  آن از و

 : آمد حرف به

 ..  بود دروغ گفت یچ هر -
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 :  افتاد تقل   به ارغوان. نزد یحرف فرهان

 . گفت اون که منظور اون به نه  اما شدم همدست باهاش من -

 لب گرید بار.  بود ده ی ترس وانارغ.  نگفت یزیچ  هم زبا فرهان 

 : کرد باز

 که یاطلعات و بود افتاده  برات که یاتفاقات خاطر به من -

 عذاب.  بودم ناراحت بودم رسونده  اریخشا دست به ناخواسته

 یکارا و ادیب سرت ییبل  نکنه که بودم ده یترس و داشتم وجدان

  سوگل به خودمو گرفتم میتصم یفتیب دردسر تو  بشه باعث من

 فقط. کنم کمک بهت و بفهمم  یزیچ بتونم تا کنم کی نزد

 خواستنی م و نداشتن اعتماد بهم ادیز البته.   بود نیهم صدمق

 با منم.  کنن اعتماد بهم بتونن که بدم انجام  یکار هی براشون

  شده  یکار دست ی نقشه و آدرس تا چند دوستام از یکی کمک

  براشون ختمی ر بود هتل مال که لشف هی یتو  و کردم درست

 . کنن کشفش دیبا و شده  یرمزنگار  که هیزی چ هی گفتم. بردم

  دخترک.  انداخت ارغوان به یبیعج نگاه  و برگشت فرهان

 :  داد ادامه و انداخت نییپا را  سرش شرمنده 
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  جبران کارامو یجور هی خواستیم دلم اما بود حماقت  دونمیم -

 انیجر فقط.  رمیبگ ازشون نتونستم  یخوب اطلعات اما.  کنم

.  کنه  حمله وت  به قراره  یکی نکهیا و دمیفهم رو شب اون

 از بعد.  بدم نجاتت تا  ات خونه رسوندم خودمو ی چجور دمینفهم

 جواب تماساشونم یحت.  نداشتم یارتباط کدومشون چیه با اونم

 ادامه یالک همکاری نیا خواستینم دلم چون ،  گهید دادمینم

  تو جز.  بودم داده  نجات که ودب  تو جون مهم.  باشه داشته

 ..  خواستم یمن.  نبود مهم برام یچیه

 :  دیغر خشم با فرهان   که بود نشده  کامل حرفش

 فکر اصل  ؟ یکرد فکر خودت جون به درصد کی اصل  - 

  ؟ کنم کاریچ دیبا من ارنیب سرت ییبل   اگه یکرد

  را فرهان کردیم فکر دیشا.  نداشت را برخورد ن ی ا انتظار ارغوان

 :  بود رفته شیپ یگرید جور اوضاع حال  اما.  بدهد دست از

 ..  فکر تو  به فقط من - 

 ! امیم بر خودم پس از من -

 :  دیکش هم در ابرو هم ارغوان
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  تو نفر دو اومدن با که یبود ده ی خواب یجور شب اون دمید -

  ؟ یایمبر  خودت پس از ی نجوریا!  ینشد داریب بازم اتاقت

 !   یبنداز خطر به  رو جونت دینبا -

 تیلعنت جون امیم و کنمیم وکار نیهم عقب برگردم بازم اگه -

 !   دمیم نجات رو

 !  بزن حرف درست -

 یحق چه به!  یمن واسه خودتم ،  منه واسه تو جون!  خوامینم - 

  ؟ بدم  نجاتت تونمینم که یگیم بهم

 . بود نیریش دخترک  یحرفها

 نیب از را فرهان خشم هرفت رفته که تشیعصبان مثل درست 

 : دادینم بروز اما بردیم

 من یکارا یقاط  رو خودت دینبا چون!  یفیضع  چون یتونینم -

 !  یبکن

 ! ستمین فیضع هم اصل .  کنمیم بخوام کار هر -

  به فرهان.  دیکوب  فرهان یبازو به یمحکم مشت و گفت را نیا 

 :  گفت و دی چرخ سمتش
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  ؟ یکنیم کاریچ معلومه -

  از یچجور بلدم منم ستم؟ین فیضع یدید ؟  گرفت  تدرد -

 !  کنم دفاع دارم دوستش که یمرد

  بود نمانده  یزیچ فرهان.  زد را یبعد مشت و گفت را نیا

 : کرد کنترل  را خودش اما بزند قهقهه

 ! یکن  بوکسم سهیک نکهیا نه یکن دفاع من از قراره  -

 من!  فیضع یبگ بهم دینبا گهید یبفهم که  زنمیم نارویا -

 من.  سادمیوا  کردم که یکار ی پا هم جوره  همه و کردم سکیر

 .کنمیم افتخار خودم  به کار نیا خاطر  به و دادم نجاتت

 نیب گره  نیا.  بود خورده  گره  هم در شی ابروها هم هنوز

 دوست  فرهان که ییآنها از.  بود یداشتن دوست  شی ابروها

 اما!  بخند حال  دی بگو و بزند مشاخ خط یرو یا بوسه داشت

 :  گفت  و کرد اخم عوض در.  نگفت

 من واسه!  یندازیم راه  رو  ایباز سیپل نیا باشه  رتآخ بار -

 !  کنه یم جعل نقشه



 

2879 
 

 مهرسا .  مسلخ

  غر یدار یباش ممنون ازم و یکن قمیتشو نکهیا یجا به -

 یبگ یبلد اصل  ؟ یکرد تشکر  یکس از وقت چیه ؟ یزنیم

 ؟ متشکرم

  نشون مویقدردان  کارم با.  کنمینم تشکر یکس از یزبون من -

 ! ؟ بدم  نشون توام به یخوایم.  دمیم

 .  ندارم یشوخ باهات من! پررو -

 !  ندارم یشوخ منم -

  گره  یابروها با فرهان.  دیکوب شی بازو به یگرید  مشت ارغوان

 :  دی پرس کرده 

 ؟ بود یچ ی برا گهید نیا -

 !   تییپررو یبرا -

  یبزن مشت و یکن اخم چقدرم هر.  هستم رفمح سر هنوزم -

 آورد یم سرت  ییبل  گها.   نبود درست کارت گمیم بهت بازم

 ؟ کردمیم کاریچ دیبا من

 آمد یم ارغوان سر ییبل  اگر  واقعا.  بود شده  یخال دلش ته

 :  داد جواب ارغوان!  بود تمام کارش
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  ناکترس انقدر کردم غلط بگه مشت تا دو با که ییترسو آدم -

 .  ارمشیب در پا از نتونم من که ستین

  ی بچه دختر هی نه.  دمبو  مقابلش من چون کردم غلط گفت -

 .... 

 !  فیضع بگو یدار جرات -

 :  گفت و فرستاد رونیب را  نفسش فرهان

 !  خر کله بگم  خواستمیم -

 .  گرفت هدف را فرهان  یبازو ارغوان ی  ضربه گرید بار 

 !  بود تیادب یب یبرا یکی نیا -

  دردسر تو خودتو وقت چیه...  کن  گوش خوب ،  وقت چیه گهید

  -؟ ید یفهم . یندازینم

 من یکرد  فکر!  کنهیم دایپ منو و گرده یم  دردسر شهیهم -

  ؟ سراغش رمیم خودم

 ! کنمیم بحث باهات دارم ی زیچ نیهمچ سر شهینم باورم -
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 که یکنینم درک و یمنطق یب نقدریهم چون بشه باورت -

 !   کردم برات  کارو نیا که یبود مهم برام درچق

 سمت به را خودش  و کرد تی داه جاده  کنار به  را نیماش فرهان

 :  گفت و داد قرار او صورت  مقابل را صورتش.  دیکش ارغوان

  اونوقت دیشا ،  کنم تشکر عما  ازت الن نیهم یجور هی دیبا -

 ! کرد  تحمل تویبرزخ ی افهیق بشه

 ؟ یبرزخ یگیم من  ی افهیق به -

  باز هم از را فرهان یابروها ن ی هم و بود شده   گرد  شیچشمها

 کردیم یسع  که ییاخمو و یجد حالت آن از  صورتش و کرد

 ! آمد  در کند حفظ

  قسمت فقط ؟ یندار یمشکل شی عمل اثبات بخش  با یعنی - 

 ؟ بده  آخرش

 :  گفت طنتیش پر ارغوان

 واسه.  ین ک اجراش یتونینم اصل  که رو اول قسمت اون -

 !  مونهینم توش یبحث نیهم

 !   تونمینم نجایا خب آره  - 
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 جاده  به را نیماش که یحال در و دیکش بعق  را خودش

 : گفت  گرداندیبرم

  نمیبب خوامیم  اونوقت خونه می رسیم گهید ساعت مین از کمتر -

 !  ره یبگ منو ی جلو تونهیم یک

  را نشیخشمگ نگاه  و زد فرهان یبازو به یگرید  مشت ارغوان

 :  گفت نزند  قهقهه کردیم یسع که یحال در !  دیخر جان به

 !  یکرد نیتوه من ییغذا دستور به افتاد مادی دوباره  -

 !  دختر یلزم  تنبیه واقعا تو -

  دچار آن به  قبل یا لحظه که یاضطراب از فارغ ارغوان بار نیا

 او ی خنده  یصدا با هم فرهان.  زدیم قهقهه  دل ته از بود

 که یحال در.  راندیم کامل آرامش رد و نشانده  لب یرو یدلبخن

 :  گفت فرهان شدندیم تر  کیدنز و  کینزد  خانه به

 یزیچ ه ی ره یبگ ازت لتوی موبا معرکه خرمگس نکهیا از قبل

 ! -یگفتیم یداشت

 :  گفت بلفاصله ارغوان

 .  بود رفته ادمی اصل !  لمیموبا آخ -
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 !  نکن وضع  بحثو.  اره یب برات عطا گمیم -

 اما برسد کجا به دارد الیخ فرهان دانستیم خوب ارغوان

 :  زد یخبر یب به را خودش

 !  ادینم ادمی یزیچ -

 .  ندازمیم ادتی!  باشه! ؟ ادینم ادتی که  ؟ هینجوریا!! ا -

 ! من با امشب شام -

  ؟ نه یکنینم ول مینکش تا -

 اده یپ فاصلهبل  ارغوان.  کرد  پارک خانه داخل  را نیماش فرهان

 شد 

 جونت یهوا به نترس! ؟ بکشدش یکس یناج یدید حال  تا -

 !   مومدین

  همانطور.  دوخت چشم دخترک رفتن به و زد یلبخند فرهان

  زمزمه خود  با بود افتاده  راه  به  سرش پشت آرام ییقدمها با که

 :  کرد

 ... یناج -
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***************** 

  هم باز بود ده یرس یسبن یآرامش به اش یزندگ  که ییروزها نیا

 اش خواسته  تمام بار هر!  نبود امان در نهیتهم مکرر یتماسها از

 یراحت نیا به نداشت الیخ فرهان اما!  بود نگار کردن رها او از

 نگار مطمئنا ،  بود ارغوان جان  از ترسش.  بگذارد آزاد را نگار ها

  ی ابطهر از بود یکاف!  اوردیب او سر ییبل  که داشت جنون آنقدر

  اش خانه  در را او فعل  بود  گرفته می تصم! شود خبر با نشانیب

 تنها هم هنوز  گرید طرف از.  کند حبس مدت نیا متما مثل

 نهیتهم شد یم باعث!  رفتیم شمار به فرهان ی برنده  برگ

  توانستیم حداقل!  نکشد شانی برا یا نقشه باز و نکند یوانگید

  را غوانار شهی هم یبرا که یقت و تا دهد،  ادامه  فعل  را یباز نیا

  بود مهاجرتش یاکاره دنبال  هم هنوز!  برود رانیا از و بردارد

  دنیپرس شجاعت هنوز اما ببرد خود با را ارغوان داشت الیخ

  به هم.  بدهد رد جواب گرید  بار که  بود نیا از ترسش.  نداشت

 !   او با شدنش همراه  هم و ازدواجش شنهادیپ

  را التشیخ و  فکر و گذاشت تابه  یماه اخلد را آماده  یشنسلها

 هم  با و کند تکرار را درخواستش روزها نیهم دی شا.  زد پس
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 صفر از را ی زندگ بتوانند که ییجا. شوند دیجد یکشور یراه

 گوش به آشپزخانه  ی پنجره  از که باران یصدا .  کنند شروع

 یصدا یا لحظه یبرا.  دادیم سامان و سر را  افکارش خوردیم

 کرد  رها یآرام به را نفسش. کرد ق یتزر جانش  به آرامش رشبا

 شنسلها به حواسش.  دیکش هی ر به را رده خو باران خاک عطر و

.  بود کرده  پر  را اش خانه یفضا  که یآهنگ به  گوشش او بود

 هم فرهان و  بود ارغوان ی علقه مورد یآهنگها همان از یکی

 ... بود کرده  دت عا اش یزندگ  در صدا و سر همه نیا به کم کم

 آرامش   شیپ دمیرس تا گشتم  ارویدن همه

   خوامشیم عمر امتم که یاون شی پ دمیرس

 : دی رس گوشش به دورتر یکم  ارغوان یصدا

 ...  فرهان -

 :  داد جواب علقه با فرهان و زدیم شیصدا

  ؟ فرهان جان -

 ؟  تو ییکجا -

 .  آشپزخونه - 
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  سشیخ یموها یرو یا حوله.  گذاشت آشپزخانه به قدم  ارغوان

  . بود دار خنده  یکم تنش به فرهان یلباسها ،  بود داختهان

  کار سر امروز انقدر.  رمیبگ  دوش نجایا یگذاشت یمرس یوا -

 . کنم تحمل خودمو تونستمینم خودمم که بودم  خورده  خاک

.  گذراندیم نظر  از را وضعش و سر و ده یچرخ سمتش به فرهان 

 : گفت  و شد باز هم از یخواستن یلبخند  به شیلبها

 .  سرده  هوا  ؟ ینکرد خشک موهاتو چرا -

 :  انداخت بال  شانه  ارغوان

 .  شهیم خشک  خودش -

  و نشست بود گاز کنار که ینتیکاب یرو و رفت فرهان سمت به

 :  گفت

  دلش آدم اصل .  یشد کدبانو چقدر!  یپسر گل  چه نیآفر 

 بپاش و زیبر  یه نهخو برگرده   بعد کار سر بره  صبح از خوادیم

 .  ییکدبانو  انقدر واست هکن

 : گفت  خندان فرهان

 .  زینر  زبون قدران برو -
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 بوسه و کرد  کینزد فرهان صورت  به را سرش  خندان ارغوان 

 :  گفت حال همان در کاشت اش گونه یرو یا

 خرمیم رو یدار  دوست که ییطل  سیسرو اون برات ماه  سر -

 ! 

  توجه و ردخو یتاب بود زده   رونیب حوله از که سشیخ یموها

  دستش دو و رفت دخترک سمت  به فرهان. کرد جلب را فرهان

  مقابل را خودش و گذاشت نت یکاب یرو ارغوان یپاها کنار را

 گفت و دوخت  شی چشمها به می مستق را نگاهش.  دیکش دخترک

 : 

 .  نکن  عادت کردن یآشپز نیا به ادیز -

 :  گفت و کرد حلقه انفره  گردن دور را ش یدستها ارغوان

  درست بادمجون و کدو با یماکارون  بعد به نی ا از پس باشه -

 . کنمیم

 :  دیکش هم در را صورتش فرهان

  ؟ کنم استخدام آشپز  هی هیچ نظرت -
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 یها یماکارون خوردن از یکس حال  تا! ؟ ترس جون  انقدر آدم -

 !  نمرده  من

 !  گرفته سوهاضمه شک یب اما نمرده  قطعا -

  آرزو خوب یغذا از بگو منو!  کنمینم یآشپز برات گهید باشه - 

 !  ینباش تنها  تو که نجایا امیم زنمیم پز

  حلقه ارغوان کمر دور و برد بالتر را شیدستها  طاقت یب فرهان

 نکند یشرو یپ تا کردیم کنترل  را خودش که  یحال در. کرد

 : کرد زمزمه

 . نباشم تنها تا شمیپ یایم که ممنون -

 یریگیم  ادی رو کردن تشکر یدار بالخره .  کنمیم اهشخو

 !  -نی آفر

  اش خانه به یزندگ رنگ دخترک یصدا.  افتاد خنده  به فرهان

 ؟ کند یمخف را جانشی ه توانستیم چطور.  بود ده یپاش

   زه یلبر تو به حسادت از بارون یحت ینیبیم

  زه یرینم بهم  منو قهرت جز به یزیچ گهید

 و موهات  نم اما من ،  رندا دوست بارونو همه
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  آرزوهاتو تموم آروم بگو گوشم یتو

.  دی کش نفس قایعم و برد دخترک دار نم یموها نی ب را سرش

 ی بوسه.  نشست گردنش یرو  و کرد یشرویپ یکم شیلبها

 :  دیرس  گوشش  به ارغوان یصدا. زد گردنش یرو یکوتاه

 ! سوخت غذا -

  گردن از را  شیبهال ای کند  باز را شیپلکها آنکه  بدون فرهان

  آغوش در  را دخترک و کرد  خاموش را گاز ،   کند جدا رکدخت

 :  گفت و فتگر

 !   مون سر یفدا -

.  زد رونیب  آشپزخانه از و کرد بلند نتیکاب یرو  از را دخترک

 !   نزند قهقهه  که گرفت دندان به لب ارغوان

 ؟ یشد وونهید -

 ! شدم  کنم فکر - 

 فرهان رکم دور را شیپاها و تگرف  شیدستها ن یب را فرهان سر

 اش یمشک یاچشمه  از نگاه  که یحال در.  فتدین تا کرد محکم

 : گفت گرفتینم
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  ؟ شهیم یچ شاممون -

 !  دارم تر واجب کار فعل  -

.  رساند خواب اتاق به را خودش و برد بال  ها پله از را ارغوان 

  رونیب سر  از را شرتشیت و گذاشت تخت یرو نرم را دخترک

 :  کردی م اهشنگ متعجب ارغوان.  دیکش

  ؟ یکنیم کاریچ -

 .دی کش آغوش در را او و دیکش  رازد تخت یرو  کنارش فرهان

 دستام یعنی!  کنم فکر کنارت دنی خواب به تونمیم فقط فعل  -

 !   زنهیم سرش به هم یا گهید یفکرا گرنه  و ست بسته

 نهیس یرو را  سرش که همانطور و گرفت دندان به لب ارغوان

 : فتگ گذاشتیم فرهان ی

 ! ینکن خطا پا از دست باش مواظب هست بهت حواسم -

 غیج دخترک.  انداخت هیسا بدنش  یرو و چرخاند را او فرهان 

  نگاهش که یحال در.  دیکش یناگهان ییجا جابه نیا از یا خفه

 :   دیشن را شی صدا بود فرهان اه یس یچشمها به
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  ات مسخره   یقانونا ی همه خواد یم دلم الن ی بیعج طرز به -

 ! بذارم پا ریز رو

 ! نکن فکرم بهش - 

  ؟ ره یبگ جلومو خوادیم یک - 

 ! ادیب در خجالتت  از یحساب قراره  که کن فکر  ییمشتا به -

  به فرهان.   شدی نم محو هم ه یثان کی شانیلبها یرو از لبخند 

 حرف

 .  کنم امتحان مشتاتو ادینم بدم -

  صورتش هب  ارغوان ینفسها.  ردب تر  کینزد و  کی نزد را سرش

  به شیلبها هنوز.  کردیم پر را اش شامه تنش عطر و خوردیم

 یب.  شد بلند لشیموبا یصدا  که بود نخورده  ارغوان یلبها

 :  دی غر حوصله

 ! معرکه خرمگس -

 : زد قهقهه ارغوان 

 !  خورد سنگ  به رتیت -
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  و انداخت لشیموبا ی صفحه  به ینگاه و شد بلند جا از فرهان

 :  داد جواب را تماس و دیکش  هم در ابرو ه فرخند اسم دنید با

 ؟ خنده فر شده  یچ -

 به فرخنده  یصدا. زد کنار را پرده  و رفت پنجره  سمت به

 :  دیرس گوشش

 !  اومده  سیپل آقا،  -

 که ییسهایپل  دنید با و انداخت اش خانه اطیح  به ینگاه فرهان

 :  گفت خنده فر.  شد  چوب دهانش در  زبان بودند در دم

  داخل ی برا دارن حکم وگرنه  نییپا دیاریب  فیشرت گفتن -

 . اومدن

 :  گفت ارغوان به رو بلفاصله.  کرد قطع را تماس فرهان

 زنگ گهید قهیدق ده .  نخور تکون جات از تو رونیب رمیم من -

 ! بده  رو کارا  بیترت.  دارم اجیاحت لمیوک به بگو  ینبو به بزن

 : دی پر  جا از ارغوان 

  ؟ فرهان شده  یچ -
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 !  این رونیب.  باشه حرفام به حواست -

  ؟ گفت یچ فرخنده  ؟ شده  یچ آخه -

 . دنبالم اومده  سیپل -

 باز شده  راه  به رو زیچ همه کرد یم فکر تا چرا.  رفت وا ارغوان

 !؟ افتاد یم یبد اتفاق هم

  ؟ شده  یچ ؟ چرا! ؟ سیپل. پ -

. زد رونیب اتاق از و کرد وضع  یتر یرسم لباس با را شیلباسها

 :  افتاد راه  به  دنبالش ارغوان

 ....  شده  یچ بفهمم دیبا.  امیم نمم...  سایوا -

 :  گرفت قرار ارغوان  مقابل و دی چرخ عقب به ها  پله انیم فرهان

 کنمیم خواهش. بکن رو گفتم  که یکار و  بمون جا نیهم-

 ! ارغوان 

  هم  را دخترک  نداشت الیخ بود آشفته یکاف ی  اندازه  به خودش

 از و نشاند اش یشانیب یرو یا بوسه آخر ی لحظه.  کند شفتهآ

 محکم یقدمها.  دیدو پنجره  سمت به ارغوان.  زد رونیب در
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  زیچ چیه که انگار.  نداشت اش ینگران و ترس از نشان فرهان

 . بود ده یترس قایعم دخترک اما بترساند را  او بود نتوانسته

 به قدم یشخص  اسلب یسهایپل از یکی.  دی رس در به فرهان 

 :  گفت و گذاشت جلو

  ؟ ایآر  فرهان یآقا -

 . هستم خودم -

 :  گفت و کرد  شیمامورها از یکی به یا اشاره 

 .  بهشون دیبزن دستبند -

  ؟ یجرم چه به -

 ! ینیزم ری ز ی قمارخانه ی اداره  و یالکل مشروبات قاچاق -

 اش نهخا ینما به را آخر ه نگا فرهان تا بود یکاف  حرف نیهم 

 .. شود سیپل م یتسل و ندازدیب |

****************** 
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  سر به بازداشت در فرهان که ییروزها تمام بود  کلفه ارغوان

 او از یخبر  تا زدیم یدر هر به را خودش ها وانه ید مثل بردیم

 . آمد یم بر دستش از یکار نه و ندشیبب توانستیم نه.  ردیبگ

 و حال یرو یر یتاث هم آن اام کردیم دعوتش صبر به مدام ینبو

 ی رابطه به یپ یخوب به مدت نیا که آرزو.  نداشت  اوضاعش

 خبر.  کند آرامش کردیم یسع  بود برده  ارغوان و فرهان نیب

 ایآر یا ره یزنج یهتلها سابق  ارشد ریمد ،  فرهان  یریدستگ

 راه  دلش به بد کردیم تلش آرزو!   بماند مسکوت که نبود یزیچ

  و کند اعتماد شی حرفها به شده  که هم ارغوان خاطر به و ندهد

  که چند  هر.  باشد نداشته فرهان به نسبت یدیترد و شک

 یشتریب غم و باشد دخترش یحام  شتریب کردیم یسع اما سخت

 . نکند اضافه شیغمها به

 را زیچ همه.  بود گرفته سکوت ی روزه  که انگار  هم منوچهر

  بود ده یکش کنار را ودشخ و سپرده  او به رزوآ به صحبتشان طبق 

  از را دخترش نادرست اوتقض با گرید بار خواستینم دلش. 

 .   براند خودش
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 مقابل ار یخشا خندان ی چهره  مدام ارغوان گرید طرف از

 ی محموله که بود ده یشن ینبو از.  بستی م نقش چشمش

  یخوب به  هم اریخشا و شده  جا جابه ساینک  نظر ری ز آخرشان

  بدهد گزارش  سیپل به را زیچ  همه و بخواند را  دستشان توانسته

 کردن محکوم به نسبت اریخشا  که یاصرار و بد بخت از اما. 

 یلیخ فرهان که چند هر.  بودند انداخته ریگ را او داشت فرهان

  کنار انشیاطراف و نهیتهم یهایباز تمام از را  شی پا بود وقت

 داده  ادتشه  اش  هیعل بر اش ته گذش انگار هم باز  اما بود ده یکش

 پاک و زدیم مدرک نداشتن از حرف ینبو!  بود افتاده  ریگ و

 هم باز ارغوان اما.  داشت فرهان از یرد که یزی چ هر کردن

 یبرا را فرهان یزندگ داستان توانستیم کاش!  گرفتینم آرام

  ی چهیدر از را  فرهان یزندگ همه  شدیم کاش.  کند  فیتعر همه

  محکومش نکرده  جرم به مردانهناجوان اما.  کنند ه نگا او چشم

 !   کردندیم

 به ملقات ی  اجازه  و بودند کرده  مشخص شی برا دادگاه  خیتار

 اجازه  لشیوک و کی درجه ی خانواده  فقط.  دادندینم یکس

 به یوقت.  کردیم  تر دلتنگ را دخترک نیهم ،  نندیبب را او داشتند
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  مدت نیا آنقدر .  افتاد یم لرز به تنش کردیم فکر یینها حکم

 به حال   ! بود شده  حفظ را  نیقوان تمام که  بود کرده  ق یتحق

  اعدام بودند داده  نسبت فرهان به که یجرم حکم مدانست یخوب

  بازداشت در  هم فرهان!  شود  وانهی د بود نمانده  یزیچ!  است

  تا بود فرستاده  غامیپ بارها و  بارها. نداشت یبهتر  روز و حال

  بار نیآخر.  بود امده ین دنشی د به وا بار هر اما ندیبب را نهیتهم

  دنشید به نهیتهم اگر که بود رسانده  ینبو هب را  غامشیپ لشیوک

 یگارودیس  دست به را رامش قتل شب لمی ف  دارد حق  نرفت

 !  برساند

  شود دایپ اش کله و سر نهیتهم که شد باعث دی تهد  نیهم دیشا 

 سابق  ی نهیتهم از ینشان چیه زن نیا.  شد متعجب دنشید با. 

 پر که ارانگ صورتش و زدیم یکبود  به شیچشمها ریز.  نداشت

 یموها آن از یخبر گرید.   بود یزمان هر از تر  چروک و نیچ

 را رنگش اه یس شال آن یجا  به نبود یشگیهم ی شده  درست

  انداخته آن  یرو هم یاهیس  چادر و بود ده یچی پ سر دور محکم

 .  بپوشاند را شیموها  کامل تا بود
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  آن فرهان مقابل درست و  شد ملقات مخصوص اتاق وارد

  نظر از را فرهان صورت به نشست یآهن یصندل یرو زیم طرف

 آنها از یکم دست هم شی موها و شده  بلند شی شهایر.  گذراند

  را قدرت شدیم هم هنوز اما بود  کلفه صورتش حالت.  نداشت

 دست برنده  برگ نوزه دانستندیم دو هر.   خواند نگاهش از

  بر او پس از  توانستندینم نهیتهم چه و اریخشا چه !   است رهانف

 !   کنند درست یدردسر  شی برا دادینم اجازه .  ندیایب

  ؟ یخوب -

  قلب هم  در را شیدستها فرهان.  بود نهیتهم فیضع یصدا

 :  گفت کند تلف  وقت آنکه بدون.  بود گذاشته زیم یرو و کرده 

 که یایب گفتم فقط!  رمندا وقت  یپرس احوال ی واسه نجایا -

 .  رسهیم یگارود یس دست ه ب فردا نگار لمیف بگم  بهت شخصا

 :  دیکش  جلو را خودش و د یپر جا از نهیتهم

 ...  نکن کارو نیا -
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  پخش جا همه من اسم و ره یم لو مسئولشه سا ینک که یبار -

 امنجیا یوقت یکرد الیخ ؟  یطرف بچه با یکنیم فکر!!  شهیم

 ؟ کنم یکار  تونمینم

 ! رمیتقص یب واقعا.  رمیتقص یب من -

 ینتونست  که یبود یگور کدوم نجایا ایب دادم مغایپ بار صد -

 ؟ یایب

 ...  بودم  ریگ در...  نشد -

 که یکار هر!  یبود یکوفت چه ریگ در ستین مهم برام -

 !  یاومد یم  بازم دیبا یداشت

.. . نداره  یخوب اوضاع ... شده  بد فرهاد حال..  فرهاد -

 .  بذارم تنهاش تونستمینم

 نگران!  نه ای کند باور را نهیتهم حرف دیبا دانست ی نم فرهان

  هم یطرف از اما داشت گردنش به یپدر حق .  بود شده  فرهاد

.  بدهد نشان خودش از یضعف نقطه لحظه آن نداشت الیخ

 :  برگرداند اش یاصل ریمس به  گرید بار را بحث
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  بشم محکوم من که یروز اون.  ده نمون  دادگاه  روز به یزیچ -

 یچ همه به  هم اون از بعد!  دار یبال  ره یم من با هم نگار سر

  کدومتون چیه به.  گمیم هم رو ساینک و تو اسم.  کنمیم اعتراف

 !  کنمینم رحم

 ..  فرهان -

 :  دادیم او به انزجار حال نهیتهم آلود  اشک صورت

 دونستمی م خوب.  ندارن ازم یمدرک . ستین ریگ من یپا -

.  نمونه ازم یاثر  که کنم پاک سرم پشت رو یچ  همه یچجور

 ری گ منو الشیخ به!  دوونه یم  موش داره  اریخشا  وسط نیا اما

 یبال  ره یم من  با همتون سر.  بره ینم ییجا به راه  یول. ندازه یم

 دار 

 . اومدم نیهم یبرا منم...  کن  گوش فرهان -

 همه.  برود و شود بلند جا از  داشت الیخ.  کرد سکوت فرهان

 یراحت ن یا به.  نبود گفتیم که هم ها یراحت  نیا به زیچ

  بر یمدرک که البته.  کند یخال شانه زیچ همه ر یز از توانستینم
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 ییجا هم هنوز.  بود هتل آن ریمد بالخره  اما نداشتند او هیعل

 :  کرد باز لب یسخت به نهیتهم! بود ریگ  اسمش

 ...  رمیگیم گردن رو یچ همه -

 نیا و نهیتهم.  نه ای شنودیم درست که داشت شک فرهان

  ؟ حرفها

 ؟ یگفت یچ -

 نیا ی همه تیمسئول من.  باش نداشته یکار نگار  و ساینک به-

. دمیم نشونشون مدرک.  کنمیم اعتراف.  کنمی م قبول رو اتفاقا

 . یش آزاد کنمیم یکار هی

  ؟ نه نکنم نتشر م رو لمیف اون من که یخریم زمان یدار -

 .گمیم راست...  ستی ن ینجوریا اصل ...  نه -

 باز لب زحمت به نهیتهم. نشست اش گونه یرو  اشک قطرات 

 : کرد

  نادر یماریب  هی.  کرده  جوابش دکتر.  نداره  یخوب  حال فرهاد -

  که فرهاد....  مش یبد دست از که  روزاست نیهم...  گرفته یخون
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 فقط شهیم یچ ستین مهم برام.  مخواینم رو یزندگ  نیا من بره 

 ...  باش هنداشت ی کار هام بچه با

 مثل خبر نیا.  شکست هم در فرهاد حال  دنی شن با فرهان

 !  کننده  رانیو همانقدر.  ماند یم یینها ی ضربه

  ییجا دشیببر.  دیکن دایپ براش و دکتر نیبهتر ؟ یچ یعنی -

 . شهبا داشته بهتر امکانات که

 ... دستیفا یب - 

 :  داد  ادامه بغضش پر ی صدا با.  گرفت  شدت اش هیگر

 اما.  سرش بال  ارمیب رو آدما نیبهتر کردم ی سع مدت نیا -

 ...  زدن رو حرف  هی  همشونو

  مدت نیا ارغوان دنیند  درد.  دی کش شی موها به یدست فرهان

. آمد یم کنار هم دیجد  درد نیا با دیبا حال  که بود کم

  ؟ بزند سر  او به توانستیم ؟  ندیبب را رهادف گرید  بار توانستیم

 ؟ داره  توق چقدر -

 !  ماه  کی دمیشا هفته کی  دیشا.  ستین معلوم -
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 درست وقت چیه اش یزندگ.  دییسا هم یرو  دندان فرهان

  را شیدستها.  دیرسیم نظر به قبل  از تر کلفه!   بود نرفته شیپ

 گرید بار ا ت آورد در حرکت  به شی موها نیب  بار چند و نیچند

 :  دیشن را نهیتهم  لرزان یصدا

  یقول هی بهم خوامیم ازت یول کنمیم درست رو یچ همه من -

 .یبد

 !  ستمین مجبور -

 ...  فرهاد خاطر به...  دونمیم -

.   است زیعز فرهان   یبرا فرهاد جان چقدر دانستیم هم نهیتهم

 فرهاد  دادن دست زا به چقدر دانستیم که لحظه آن خصوص به

 :  داد گفتن ی اجازه  نهیتهم به فرهان سکوت... است کی دنز

 ....  یباش داشته رو ها بچه یهوا بده  قول بهم -

 :  بزند کامل را حرفش دادینم امان هیگر. کرد بغض

  اریخشا نیا.  فتهیب ابیآس از آبا  تا نباشن رانیا مدت هی بهتره  -

 ونبفرستش ...  داره یرنمب ها بچه سر از دست دونمیم چموشه
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 بهم.  باشه بهشون حواسش  که  میدار رو یکس اونجا...  یدوب

 ؟یدیم قول

  موردش در بعد یدیم نجات  شده  خراب  نیا از منو اول -

 کنمیفکرم

 از من یگفت راست...  ینداشت  یریتقص تو. دمیم  نجاتت گفتم -

 توجه  تونستمینم...  کردم استفاده  کیکوچ ی بچه هی تیمعصوم

  نیتر حساس تو نگار که یوقت اونم کنم تحمل  تو به رو رهادف

...  بشه اون به ها توجه نیا از یکی شتدا  ازین و بود سن

.  آوردم در  تو سر رو یچ همه یتلف و نمیبب نارویا تونستمینم

 ...  مونمیپش هم یلیخ.. مونمیپش

 که چند هر. نداشت  را یمیقد ی حرفها دنیشن ی حوصله فرهان

 امیالت را اش  ساله چند درد از یمک نهیتهم لحن و یمانیپش نیا

  کند فکر اش  یآزاد به داشت دوست  فقط لحظه آن اما دیبخشیم

 ! 

  درست  کارتو  توام.  هست ها بچه  به حواسم!  دم یم قول باشه -

 .  بده  انجام
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 ییصدا با و شد  وارد یمامور لحظه همان.  داد تکان سر نهیتهم

 :گفت کوبنده 

 !   پاشو.  هتموم وقت -

  در سمت به نهیتهم به یگرید نگاه  بدون.  شد بلند جا زا فرهان

  بود دواریام!  گذاشت تنها را سرش پشت ان یگر زن و رفت

 . کند عمل  قولش به نهیتهم

****************** 

  رقصدیم آسمان انیم دی خورش رودیم کنار اه یس  یابرها که یوقت

  یابآفت و نور ،  است نیمه یزندگ که کندیم یآور  ادی گرید بار.

 هیسا آن یرو مدت تمام سخت یروزها ی ره ی ت یابرها که

 ...بود انداخته

  بچه خاطر به  را خودش که زدی نم سرش به نهیتهم اگر دیشا

 ماندیم زنده  شتریب یکم  فرهاد اگر ای ،  نکند یقربان  شیها

  رقم نطوریا  سرنوشت اما.  خوردیم رقم یگری د  جور زیچ همه

  ادی به را  روزها و شود بدا  حبس به محکوم نهیمته   که خورد

  که ییها بچه  به  شود  خوش دل و دبگذران  آنجا فرهادش  با بودن
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  کنند شروع را یدیجد  یزندگ بود  قرار ایدن نیا در  ییجا کدام هر

 دایپ نجات به.  بود آمده  سرشان  بر مدت نیا  چه هر از فارغ. 

  شد باعث شانرفتن نیهم دیشا.  بود کرده  خوش دل کردنشان

 نهافسا به ه یشب که انگار.  نماند جا به ایآر نام از یسمر و اسم

  را باشد مانده   شانی برا چه هر کرد ینم باور کس  چیه.  بودند شده 

  باعث نیهم د ی شا!  کنند ترک را رانیا شهیهم ی برا و کنند جمع

  هم دیشا.  نزند  سرش به توطئه التیخ قبل مثل اریخشا شد

  اریخشا شد باعث که بود فرهان از تشیشکا تنگرف  پس و نیرام

.  داشت یمنطق یلیدل نیرام  هک البته!  بشکند هم در باره  کی

  پس را  رامش فوت خاطر به تشیشکا که ییروزها همان

  رامش قتل در  ینقش او که داندیم بود گفته فرهان به گرفتیم

.  بود آمده  کش دیبا که یزیچ  از شتریب موضوع  نظرش از.  ندارد

 از تر فیضع را او نیهم و بود کرده  پشت رایخشا به کار نیا با

 چیه.  برود تهران از بود گرفته  میتصم که یجور.  بود کرده  قبل

 برقرار جا همه آرامش نبود که نیهم فقط کجا،  دانستی نم کس

 با یهمکار از هم و قتل از  هم  بود شده  تبرعه فرهان.  بود

 یتگوابس چی ه که  بکشد فسن  ییهوا در توانستیم حال  نهیتهم
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 ببرد شیپ را ش یها  نقشه توانستیم.  نداشت یگروه  و دسته به

 یبرا یدی جد یزندگ بود گذرانده  سر از که یاتفاقات از فارغ و

 گارش روز که یکس هر و نهیتهم  اسم از فارغ.  بزند رقم خودش

  نگار دیبا که بود  باور نیا بر هم هنوز ارغوان..   بود کرده  اه یس را

 که انگار اما بدهد پس را کرده  رامش با که یکار تقاص ییاج

 یآدمها ی همه   نبود قرار!  شود برقرار عدالت  شهی هم نبود قرار

 .. برسند اعمالشان یسزا به بد

 و سبک شلوار و کرد تن به را  اش ییمویل ی  تابستانه یمانتو

  سرش ییمویل رنگ به یشال.  کرد پا به هم را  دشیسف خنک

.  برداشت هم را دشیسف یها یکتون و ییمویل فیک و کرد

 رونیب خانه از  و کرد مرتب گرید  بار نهیآ مقابل را شیها یچتر

 ابانیخ به را خودش  و گذاشت  گوش  در را شیها  یهندزفر.  زد

 .  رساند

  با سرخوشانه را شیپاها و زد  چشم یرو را اش  یآفتاب نکیع

 : رفتیم جلو به و دادیم تکان  آهنگ تمیر

 من جان یمن جان یمن جان

 من آن یمن آن یمن آن
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 من  یسودا قیل  یمن شاه 

 من دندان ق یل  یمن قند

  دست یتاکس نیاول یبرا.  شدی نم محو شیلبها یرو از لبخند 

 جا عقب یصندل  یرو بودن ری مس هم از خوشحال و کرد بلند

 نیا که انگار.  بودند یگر ید جور امروز آدمها.  کرد خوش

 ایدن که انگار.  بود فتهگر خود به یشادتر نگر روزانه یاهویه

  شیچشمها.  بخندد دخترک ی رو به گرید بار بود  گرفته  میتصم

 را اش یخوش خواننده  یصدا هم هنوز.  داشت یخوش برق

 :کردیم لیتکم

 بگفت سوسن به  دید  را تو چو گل

  من گلستان به آمد من سرو

  زود قرار محل به دنیرس یبرا  هنوز  انداخت ساعتش به ینگاه

 نیماش از و کرد پرداخت را هیکرا و گرفت میتصم فاصلهبل .  بود

.  زدیم قدم و کرده  دایپ یراه  درختان ی هیسا  ریز از.  زد رونیب

. کردیم گرم گر ید بار را اش بسته خی وجود که  انگار هوا یگرما

 . شدیم  ق یتزر  شیرگها  تمام به بودن زنده   حس گرید بار
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  من جان یمن جان یمن جان

 من نآ یمن آن یمن آن

 من  یسودا قیل  یمن شاه 

  من دندان ق یل  یمن قند

 زنده  خاطرش به ،  یبکش نفس خاطرش به که باشد یکس دیاب

 تیتقلها که باشد  یکس دیبا.  ی کن یزندگ او یبرا  فقط و یبمان

 یها یاهیس و مشکلت تمام یل  لبه کردن یزندگ یبرا

  ینکش ستد و یکن تلش دیبا یبدان که...  شود تر ساده  یزندگ

  نیب که باشد ی کس دیبا...  یبمان کنارش و یکن یزندگ دیبا که ، 

 بار یمیصم یلبخند با ات روزه  هر ی کلفه یگرفتنها نفس

 تمام با یزندگ  بفهماند تو به گرید بار...  کند دوارتیام گرید

 … باستیز  شیها یسخت

  بود ده یرس رارشانق  یآشنا محل به. آمد بیش لبخند به شیلبها 

. 

 یتیاهم چه اما ده یرس زود که  دیفهم ساعت  به ینگاه مین با

  به هنوز! کند تماشا را آمدنش و بماند آنجا توانستیم ؟ داشت
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  یرو شیپا مقابل ینیماش که بود ده ینرس رستوران در یکینزد

  در ابرو.  رفت  آسمان به و زد پر روزش یخوشحال تمام.  زد ترمز

 به سر شد مطمئن خودش ودنب  سالم از نکهیا از بعد و دیکش هم

 : گفت  خشم با و ندچرخا ملحظه یب  ی راننده  سمت

 پشت یست ین بلد یرانندگ ؟ کجاست حواست معلومه چیه -

 !   نینش نیماش

 :  گفت و آورد رونیب پنجره  از را سرش  راننده  مرد

  ؟ یریم راه  ینجور یا ابونیخ وسط که یعاشق -

  یرو را شیدستها ارغوان.  خورد گره   مه چشم در نگاهشان

 :  گفت و  کرد قلب نهیس

 عاشقا ی همه یکرد عهد خودت با نکنه!  باشم که فرض بر -

 ؟ یریبگ ریز رو

 !  کنمینم رحم بهشون جوابو حاضر یدخترا یول نه - 

 فرهان نیماش سر پشت درست ینیماش که بدهد یجواب خواست

  انفره دیکش کنار  را دشخو و برداشت یقدم  ارغوان.  زد بوق
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 حضم به.  کند پارک رستوران مقابل را نی ماش توانست هم

 : گفت و  کرد ارغوان به یاخم شدن اده یپ

 ؟ یذاریم  بهیغر یمردا دهن به دهن ابونیخ تو شهیهم - 

 : دیکش هم در  ابرو هم ارغوان 

 ! نمیچیم رو پرمدعا یآدما دم شه ی هم!  رینخ - 

 !  دراز زبون!   کرد رحم تو به دینبا -

 سمت به هم  کنار که یحال در و انداخت بال  یا شانه  ارغوان

 : گفت  رفتندیم تورانرس

 . یدیرس زود -

 !  ید ی رس زود توام -

 . بخورم  هوا خواستمیم -

 !   کنم باور  اریب یا بهونه هی ؟ گرما نیا تو - 

  سوژه  که ستم ین یکس منم یریبگ یالک اعتراف یخوایم تو -

 !   بدم دستت
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  تو شتریب ینتونست  یداشت جانیه من دنید واسه  کن  قبول -

 !  یبمون خونه

 ! ین یبب خواب به رو ی زیچ نیهمچ -

  رستوران به قدم هم با!  هم  ارغوان افتاد خنده  به فرهان

 زیم سمت به را آنها شخدمتهایپ از یکی زود یلیخ گذاشتند

  هم مقابل دو هر. برد بود  شده  رزرو قبل از  که شانیشگیهم

 :  گفت فرهان نشستند

  اخنکن غذام  به ذارمینم بار نی ا بده  سفارش یخوا یم یچ هر -

 .  یبزن

 ! یس ی خس بس از -

 و نشاند لب یرو  یشخندین فرهان  گرفت  صورتش مقابل را منو

 :  گفت

 !  مونمیم گشنه خودم یخوریم منو یغذا شهیهم -

 !  خور پر -

 !  کنمایم ات لقمه هی امشب  یبد ادامه  حرفات نیا به -

 :  گفت و آورد نیی پا را منو ارغوان
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 ! گمی نم گهید باشه -

  که داد را شانیغذا سفارش ارغوان آمدن کوتاه   از یضرا فرهان

 : گفت بلفاصله  دخترک

 ! ؟ هیچ ناهار نیا مناسبت یبگ یخواینم - 

  ؟ باشه داشته یخاص مناسبت دیبا حتما -

 !  هست یخبر هی یعنی زنهیم برق داره   چشمات یوقت -

 .  هست یچ همه به حواست.  داوم خوشم -

 .  شنومیم خب -

  لبش ی گوشه که  یلبخند با تی نها در و کرد مکث یکم فرهان

 :  آمد حرف به  بود بسته نقش

 ارمیجان البته!  ایتالیا برم خوامیم.  شهیم درست داره  کارام -

 .  میکن یگذار  هیسرما اونجا قراره .  هست

  ازدواجش شنهادیپ ردنک رد  از بعد.  بود ه شنوند فقط  ارغوان

 یبرا دانستیم خوب اام بود نزده  ازدواج از یحرف گرید

 زیم یکشو در  را انگشتر همان یحت.  کندیم دل دل دنشیپرس

 :  گفت و دی پر حرفش انیم.  بود  کرده   دایپ کارش
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 ؟  یبر شهی هم یبرا قراره  -

  دیشا اون از بعد اما امیب و برم یه یوقت چند احتمال  خب -

 …  نگردمبر گهید

 ! آها - 

 ...  ارغوان نیبب -

  سرنوشت سوال و بگذارد کنار را شی دهایردت تمام  داشت الیخ

  بود رفته کلنجار خودش با.  بپرسد را کردیم فرار آن از که یساز

  محض به وجود نیا با.  نترسد ارغوان جواب بودن  یمنف از که

 : گفت ارغوان کرد باز دهان نکهیا

 ؟ هیچ یدونیم -

 نهیس یرو  را شیدستها ارغوان .  کرد نگاهش مردد فرهان

 :  گفت  و ردک قلب

 !  بدم ل یتحص ادامه خوادیم دلم که کردمیم فکر داشتم -

  شیدستها ارغوان مثل هم او. خورد گره  هم در فرهان یابروها

 : گفت دلخور و کرد قاب  نهیس یرو را

 !؟ یجد -
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 دانشگاه   هی یتو.  بخونم ی نقاش ربا نیا دارم دوست.  آره  -

 !   معتبر و خوب

 .  خوبه -

 حق  یکس.  ره یبگ جلومو تونهینم یکس که ردمک فکر نیا به -

 و بدم انجام کارو  نیا خوادیم دلم من چون.  کنه منصرفم نداره 

 .  خودمه مال میزندگ

.  شدیم تر  دلخور و دلخور  فرهان گذشتیم  که یا لحظه هر

 !  ردیبگ  چیه به را او انارغو نداشت انتظار

 چیه.  کنه منصرفت تونهینم یکس یگرفت رو  متیتصم پس -

 !   کس

  با را شیدندانها.  نگفت اما!  من یحت دیبگو داشت دوست

  ارغوان یچشمها در طنتیش برق.  فشرد هم یرو حرص

 :  گفت یجد حالت  همان با وجود نی ا با بود مشخص

  مژگانم دوستم به یتح. کردم دای پ خوبم دانشگاه  تا چند -

 !  ادیب باهام اونم  که دادم شنهادیپ

   ؟ ادیب باهات -
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 شهیهم باشه همراهم که دوست هی ،  دوره  دانشگاها بالخره  -

 .  شهیم یدلگرم باعث

 ! ؟ کجاست دانشگاه  نیا اونوقت -

 .   نشه دای پ اونجا زبون هم  آدم هم یلیخ دیشا که ییجا هی -

 !  ؟ کجا گفتم -

  سر شتریب لحظه هر ارغوان و بود  شده  یعصبان ضوحو به فرهان

 :  گفت و  دیکش جلو را خودش.  شدیم گرم

 ! ایتالیا -

 یکم حال .  شد باز هم از فرهان  یابروها که  دینکش هیثان به 

 : آمد حرف به ارغوان.  دیرسیم نظر به متعجب

 چه یخوایم و یکنیم کاریچ ی دار فهممینم من یکرد فکر - 

  از زودتر.  کنم ینینش بعق که ستمین یکس من ؟ یبر یکشور

 !  اونجا رمیم تو

  را خودش هم او گرفتیم جان فرهان یلبها یرو  لبخند کم کم

 : گذاشت زیم ی لبه را شیدستها و دی کش جلو

 ! ینکن دیتقل روم از بدو بدو تو و کنم یکار  هی من نشد -
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 ! بخونم  درس اونجا امیب خوامیم فقط.  ندارم تو به یکار من - 

  ؟ یکن یزندگ  کجا قراره  -

 !  کنم یدگزن ییتنها دیشا.  کنمیم  اجاره  خونه هی -

  ؟ یخواینم همخونه -

  دیشا باشه خوب  شمی آشپز و  نباشه شلخته اگه.  داره  یبستگ -

 !   کنم قبول

 !  زنه ینم دل به یچنگ دستپختش اما ستین شلخته -

 !   میکن سر رستوران یغذا با میتونیم هیچ چاره  -

 .  کند  یخوشحال احساس توانستینم نی ا از شتری ب فرهان

  اتون رابطه به یتر یرسم حالت کمی مخونهه ن یا هیچ نظرت -

 بده؟

  به شناختمش وقت هر!  شناسم ی نم رو همخونه نیا که من

 !  -کنمیم فکر  بعدش

  ؟ گهید ارمیب خودم با رو انگشتر اون ستین یازین یگیم پس -

 !  دمینفهم اصل  یبود  خودت همخونه از منظورت -
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 !   کردم باور منم و یگفت تو آره  -

 :  گفت نخندا ارغوان

 از ساده  نتونم ترسمیم.  یجذاب شدن همخونه واسه  یادیز تو -

 .  بشم رد کنارت

 ! یبش المیخیب ساده  ینتون که خوامیم نویهم منم -

 یبش مجبور مثل .  یاریب خودت با تم انگشتر نباشه بد دیشا -

  سوال و یکن شیمخف ییایتالیا یاتزاهیپ اون از یکی یل 

 !  یبپرس  رو ساز سرنوشت

 !  آوره  چندش کمی -

 انتظار قایدق یکردن  زیسورپرا سلطان که ییاونجا از یول!  قایدق -

 !دارم ازت رو یافتضاح اتفاق نیهمچ

 :  گفت  ارغوان.  افتاد قهقهه  به فرهان 

  کم!  یکرد  کاریچ یلقب ی خواستگار سر ره ینم ادمی هنوز -

 !  نییپا یاریب رو خونه سقف بود مونده 

  فکر نیا به دارم.  شده  شتریب ام تجربه الن م بود تجربه یب -

 !  کنم شیمخف کیک کهیت هی یتو و انگشتر  که کنمیم
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  کن فکر کمی ؟ ینکرد دایپ یزیچ حرکت نی ا از تر شهیکل -

 !  باش ،خلق

 اجازه  و کنم دستت  راحت و انگشتر دمیم حیترج  باشه من به اگه

 یسابح یبگ داستانشو هی بق یبرا یخوایم یوقت خودت بدم

 !یکن یالبافیخ

 :  گفت و فرستاد رونیب کلفه را  نفسش ارغوان 

 !  باش کیرمانت کمی -

 . بودم  کیرمانت تمیظرف از تر ادیز هم جا نیهم تا -

 مثل.  کنم  ینظر دیتجد به همخونه یبرا دی با کنم فکر -

 !   بشه ام همخونه تونهیم گانممژ

  میبود خونه اگه !  باهات گذاشتم  قرار  رستوران تو  که مونمیپش -

 .. الن

 !  شناسمتینم اصل  من ؟ شما  دیببخش -

 !  باش داشته صبر شناسونمیم بهت خودمو -

  از خوردنش  از بعد و شد ده یچ زیم یرو شانیغذا  بعد یا قهیدق

 رهانف نیماش سوار.  زدند رونیب زشیانگ خاطره  طیمح و آنجا
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 مهرسا .  مسلخ

 فرهان بزند یحرف کند فرصت ارغوان نکهیا از قبل.  شدند

 :  گفت و کند جا از را نیماش

  مورد در کمی و من ی خونه  میبر الن ستین  بهتر نظرت به -

   م؟یبرس توافق  به یاحتمال بودن همخونه نیا

 !  یدار یاصرار  چه!  شناسمتینم گفتم که من -

 :  گفت و دز ی شخندی ن فرهان

 یچجور بلدم من.  ادیم ادتی یچ همه خونه  میبر هک الن -

 !   کنم تیتقو  رو ات حافظه

 : گفت فرهان و افتاد خنده  به ارغوان

  ؟ یبذار رو  بتیغر و بیعج یآهنگا اون از یکی یخواینم -

 !   ایکرد عادت بهشون  یحساب -

  عادت راحت  باشه داشته تو به ربط که یز یچ هر به من -

 ...  کنمیم

 :  گفت و فرستاد فرهان  یبرا هوا یرو یا سهبو ارغوان

 ! جان خان فرهان رمدا دوستت -
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 مهرسا .  مسلخ

 که یآهنگ به و افتاد خنده  به دخترک  کردن صدا نیا از فرهان 

 :سپرد گوش  گذاشت

  من جان یمن جان یمن جان

  من آن یمن آن یمن آن

 من  یسودا قیل  یمن شاه 

 من دندان ق یل  یمن قند 

 ،  کجا کردی نم فرق.  بود گرفته  فتنر یبرا را مش یتصم  انارغو

  که  هم شینفسها یهوا به  تا باشد آنجا فرهان بود یکاف فقط

 .. برساند او به  را خودش هست

 

 انیپا

 ۱۳۹۸ ید ۵

 

 

 


