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 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  
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 : نفس.س سنده ینام نو

 

 : نسترن بانو راستار یو

 

 عاشقانه  ، ی: اجتماعژانر
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 : خالصه

 

پا   ریقادر است تمام مرزها را ز شیهابه خواسته دنی رس  یاز غرور، برا زی از جنس سنگ، لبر یجوان
  ند،یبیکه خودش را در اوج م یندارد. روز  ییها اباکردن رانیها و وها، گذشتن بگذارد. او از شکستن 

که قصر  کندی م اشی را وارد زندگ  یکس کندی که فکرش را نم ییاز جا شود،یسرنوشت دست به کار م
غرور   یباز نیدر ا ای . اما آزندیرا رقم م شیهاکابوس و آغاز  سازدی م رانیساخته شده از غرورش را و

 باشد؟  روزی پ تواندیم

 

 

 

 

 

 :مقدمه

 

 : گفتمی بود و م  لیخانه ساختنت م  به

 

 !ادیبن  ینه یم  لی دار، که بر س نگاه
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 تو که مستان به دوش برندت  یشد چنان

 

 کس زجام غرور زمانه م**س.ت مباد! که

 

 «ی»اوحد

 

 

 

 

 

 اول )تولدت مبارک(  فصل

 

 

 

 

 

به   رحمیلحظه چنان ب  نیمتوقف شده بود. زمان در ا ازدهیعدد  یدخترک رو ی ساعت برا یهاعقربه 
شکسته و روح زخم خورده، عاجزانه کف   یقصد گذر کردن ندارد. دخترک با قلب   ییکه گو دیرسی نظر م

از   ار یکرد. توان انجام هر حرکت  یتر م دردناک  شیرا برا  زیشب همه چ یاهیسته بود. سسالن نش
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آرام   شیها. نفس شدی تر متلخ  هیبه ثان  هیکه ثان ماندیتلخ م یمثل کابوس  زیدست داده بود. همه چ
  نییپا  اشیرنگش با خط چشم مشک  یعسل یهاکه از چشم ییصدای ب یو کند شده بود و هر قطره 

  یرو مقابلشکه در  ییها. با نفرت به تراولکردیرا چند برابر م شیهادور پلک  یاهیس  د،یچکیم
 دنی بود؟! گناه دخترک چه بود؟! مگر عشق ورز نی شده بود، نگاه کرد. ارزشش هم  ختهی ر نیزم
 گناه باشد؟!  تواندیم

 

 یهاشد. چشم  رهیخ  رحمی به آن مرد ب گریچپ چرخاند. بار د سرش را بلند کرد و به سمت یآرام به
بود که از خوردن   یادرنده  ریشده بود. نگاهش مثل نگاه ش  تررهی ت  تیمرد از خشم و عصبان  یمشک

 شد،ی نم دهیدر آن د یحس چی شده است! ه ریاش شده، سطعمه  شیپ یکه چند یی گوشت آهو
 !کی سرد و تار روح،ی و ب تفاوتی ب

 

تر  کور هم سخت  ینداشت از گره   یبود که دخترک شک دهیبلندش را چنان درهم کش یابروها مرد
 اشیدست قو انیرا م  شیخودش را به دخترک رساند؛ کنارش زانو زد، بازو  گریاست. با دوقدم د

 کرد.  کیاو نزد نیفشرد و سرش را به صورت پژمرده و غمگ

 

 ام؟!ابله هیمن  یفکر کرد ؟یفکر کرده بود یخودت چ   شیپ -

 

 فشرد. شتریدخترک را ب  یمکث کرد و بازو یالحظه 

 

 که به هدف خورد ها؟! دیشا یبزن   یکی در تار یریت   یالبد با خودت گفت -

 

 هم فشار داد و سرش را به چپ و راست تکان داد. یرا رو شیهادندان
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 یاون گلو یتو تونستمی هم هست! مطمئن باش م  یبزرگ یخوشگل خانم، لقمه  هیماکان هدف بزرگ -
 کنم!  ری کوچولوت گ

 

که در سر   ییای اش را تا روو فاصله  شدی م  ترقیمرد، دردش عم  یهر جمله دنیبا شن  دخترک
شدت   شی هااش را به خاطر درد مچاله کرد و نگاهش را گرفت، اشک . چهره دیدی م شتریب  پروراندیم

 .اورد ی سوزان دل مرد را به رحم ب یهاقطره  نیگرفت اما شک داشت ا

 

 زد. یزیرآمی پوزخند تحق مرد

 

 یهای باز بی ! فرشهی ! ماکان به تو و امثال تو متعهد نم؟ی رو تو سرت داشت نقشه نیازدواج، آره؟! ا -
 گوشت کن!  یزه ی آو رونی! اخورهی رو نم  توناحمقانه 

 

آلود و  اشک یهابا چشم  د،یدینابود شده م دخترک را با خشم رها کرد. دخترک که خودش را یبازو
 اش نگاهش کرد.قرمزه شده 

 

 !ی طونی تو خود ش ،یستی مطمئنم تو انسان ن -

 

 : کردی صحبت م یهق هقش به سخت انیم در

 

 ...یکه خواست یهرکار ،یاستفاده کرداز من سوء  -
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  دیدهان دخترک فشار داد و حرفش را قطع کرد، سپس با تأک  یاش را رومرد انگشت اشاره  ناگهان
 گفت: 

 

 !یاون خودت هست  یرو سرزنش کن ی ! پس اگه قراره کسیاش رو دادتو خودت بهم اجازه  -

 

که از دهان مرد خارج شده بود،   یجمالت  دنیشد، دهانش از شن  رهی او خ یناباورانه به چهره دخترک
نگاهش کرد سپس از کنارش بلند   رهیخ یا. مرد لحظه د یبگو دیچه با دانستی نم گر یخشک شد و د

 شد.

 

 . نمتی بب خوامینم گهی د نی! بعد از ارونی من برو ب یرو جمع کن و از خونه جل و پالست  -

 

  یقرمز رنگش را به بدنش فشرد و از رو یبلند شدن جمع کرد، مانتو یتمام توانش را برا دخترک
محکم و   یرابطه   کیکه عاشقش شده، انتظار  یاز مرد  نکهیبلند شد، مگر چه خواسته بود جز ا نیزم

 ازدواج را داشت؟! 

 

  یبه دست آوردنش کار خاص یخودش را سرزنش کند. ماکان برا  دیهم حق با ماکان باشد، با دیشا
شود.   مشی کرد که دخترک تسل یرا به او دوخت و همان نگاه کار  شیارینکرده بود؛ فقط نگاه نافذ و گ

  شیپ یخودش بود تا چند یفقط توهمات ذهن الیخ ن یو ا اوردیاز ازدواج به زبان ن  یهرگز هم حرف 
  بشی شدن نص ری جز تحق یزیاما با به زبان آوردنش چ  پروراندی ازدواج با ماکان را در سر م  یایرو

 نشد.
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 ی. او دستش را روکردیو رفتن آن زن را تماشا م  ستادهیخانه ا  یدر خروج یدر چند قدم ماکان
 برود دوباره به سمتش برگشت.  رونی ب نکهیدر گذاشت و آن را باز کرد؛ اما قبل از ا یرهیدستگ

 

 ! لعنت بهت!دمید میکه در تمام زندگ یهست یآدم  نیتری تو... عوض -

 

او از خانه   یبه حرفش نداد. درست وقت یبود و جواب  رهی به دخترک خ کشیهمان نگاه سرد و تار  با
لوح! در مغز ساده یاشه ینقش بست. جنس ش شیهال**ب یرو یزی رآمیخارج شد، پوزخند تحق 

کند که  یکار تواندی آن بچه م نکهیدختر با خودش چه فکر کرده بود؟ ا نیا گذرد؟ی کوچکشان چه م
  ستیهستند. فقط کاف یاها موجودات ساده غالم حلقه به گوشش شود؟ نه... امکان ندارد! زن نکاما

ازدواج را در سر   الیسپس خواب و خ کنندیم می عاشق شوند، آن وقت خودشان را تمامًا تسل
 ها تعهد بدهد. به آن  یکه به سادگ  ستین  ییاما ماکان از آن مردها پرورانند؛یم

 

  نصورتی! در ا ستیآنقدرها هم بد ن شانی تکان داد اما از نظرش سادگ شانی برا یتأسف سر یرو از
اگرچه ماکان از آن  کنند،ی م میو محبت خودشان را تسل  ینرم یبا کم   رندیهرکدام که چشمش را بگ

  نگاه ستیندارد! کاف گرید یمردها  یتکرار یعاشقانه و ترفندها یهابه صبحت   یازیکه ن ستییمردها
ها به دست آوردنشان کارساز است؛ معموالً زن یبرا ن یبدوزد، هم خواهدیرا به هر که م   شیرایگ

 در چنگ او هستند! شهیهم

 

بازگشتن آرامش و   ینکرد اما برا کیاحساساتش را تحر یادخترک ذره یهاها و حرف اشک  اگرچه
 یااگر به هر نقطه  کرد که ادیز یرا به حد  شیگذاشت و صدا یکالمی ب  کیتسلطش، طبق معمول موز

 بشود.  دهیشن  یاز خانه برود، به راحت

 



 جام غرور 

9 
 

  نیا دی! باستی رنگش رها کرد. کاف  دیتخت اسپرت سف یاتاق خوابش شد و خودش را رو داخل
 کرد، تمام شود.  ریاش فکرش را درگاحمقانه  یهاکه دخترک با اشک و آه و حرف  یقیدقا

 

تنها   یهات ی از مز یک یتکان داد.   یق یموس تمیسرش را با ر یهم بست و به آرام  یرا رو شیهاپلک 
که اجازه بدهد،  یو وقت شودی است، هر زمان که بخواهد سکوت برقرار م نیکردنش هم  یزندگ
خانه در تسلط   نیا زی اش را پر کند. همه چساکت خانه  یفضا  شیپخش شود و صدا تواندی م کیموز
! آن دخترک ساده  زدیذهن مرتبش را بر هم بر تواندیم یامسئله ای و  یزیر چخودش است. کمت لکام

اما در برابر ماکان   دیرسی سفت و سخت به نظر م یابتدا در مقابل مردها کم ه،یهم درست مثل بق 
اما  ده،مسئله ثابت ش نی! بارها و بارها ااوردیساعت دوام ب  کیاز  شتریقادر نخواهد بود ب یزن چیه

در حد   ایخاص باشد و    دیاست، هر که را بخواهد انتخاب کند با ریگشان معموالً سخت او در انتخاب 
 .دیآیبه چشمش نم  یکس نی از ا ریخودش باشند، غ 

 

 را باز کند.  نشیسنگ یهاباعث شد پلک   یشگیهم یآشنا یو آرامش غرق بود که صدا قیخواب عم  در

 

 من!خراب  کله قهیتولدت مبارک رف -

 

  دیای اش باجازه به خانه  یب تواندی که م ستی شد که در واقع تنها کس رهی خ یبه مرد جوان  خونسردانه
  کیکرد و سپس به ک اشیشگی هم یپرانرژ یبه چهره   یکند! ابتدا نگاه  داریاو را از خواب ب نطوریو ا

کرد و   یتاهکو ی. خندهدادی م شی و نه را نما  ستیعدد ب کی ک یشد، شمع رو  رهی خ شیهادر دست 
 سرش زد.  ری دستش را ز کی

 

! جمع کن  ر؟یام هیاحمقانه چ یکارها  نیداخل؟! حاال ا ی اومد یانداخت دیتو باز دوباره خودسرانه کل -
 رو! هاتی مسخره باز نیا
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 شد.  کینزد شتریب  یکرد و کم  یماکان از صورتش محو شد، اخم کوچک یلیمی ب دنیبا د ری ام لبخند  

 

جوابم رو   ی نطوری! ااقتیلیبگم، ب  کیبهت تبر  یاومدم اول صبح تولدت رو قبل از هر کس یناسالمت -
 .گهیپاشو د ؟یدیم

 

 و نرمش را کنار زد و بلند شد. یالحاف پنبه ماکان

 

  کسالیکه  میکن  یادآورینفر  هیهر سال به  یکه چ یعنی ندارم!  یاعتقاد هایمسخره باز نیمن به ا -
 شده؟! قبالً هم بهت گفته بودم! شتریسنش ب

 

 گفت:  یتصنع  یحرف ماکان سرش را به چپ و راست تکان داد و با اکراه  دنیبا شن ریام

 

  رنیگیرو جشن م ی روز تولد هر کس کنن،ی بهش نگاه نم  ینطوریاعتقادات! مردم ا نیلعنت به ا -
 اومدنش خوشحالن!  ایچون از به دن

 

 به سمت در اتاق راه افتاد. سپس

 

 برم بندازمش سطل آشغال! -
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  یکوتاه یرا گرفت و خنده  شیاز اتاق خارج شود که ماکان خودش را به او رساند، بازو  خواستیم
 کرد.

 

صبحونه  یقهوه درست کن جا هیبرو  شیدیحاال که خر زم،ینکن عز ف یخون خودت رو کث -
 . مشی خوریم

 

 انداخت.  شی به سرتاپا  یبرد و نگاه  را باال  شیابروها ریام

 

 !؟یدینوکر بابات هستم که بهم دستور م هیمن شب  -

 

 را درآورد:  شیسرش را تکان داد و ادا رفتی همانطور که به سمت آشپزخانه م سپس

 

 کرده من نوکرشم. الیقهوه درست کن! خ هیبرو  -

 

 بود، زمزمه کرد:  لبش نشسته یکه رو ینظر داشت، با لبخند  ریرفتنش را ز ماکان

 

 . یباش یتونستی م -

 

 برگشت و طلبکارانه نگاهش کرد:  شیبه سو  د،یرا هرچند آهسته اما شن  شیکه صدا ریام
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 !؟یگفت  یچ -

 

 راه افتاد. ییاز اتاق خارج شد و به سمت دستشو یتفاوت ی ب  با

 

 ات رو درست کن.برو قهوه  یچی ه یچ ی: هماکان

 

. کارش  دادی نم یتیاهم ریام یهابه خودش بود و به اعتراض   یدگی مشغول آماده شدن و رس یقیدقا
 و نشست.  دیرا عقب کش ریُاپن  مقابل ام یشد، صندل   کیکه تمام شد خونسردانه به آشپزخانه نزد

 

 ؟ یکنی غرغر م  نقدریچته ا -

 

 !یدیلفتش م نقدریکه ا یکنیم  شیمگه آرا ییای: سه ساعته منتظرم بریام

 

  حی هم ترج ریاش شد. امو قهوه   کیبه حرف او نشان دهد، مشغول خوردن ک  یآنکه عکس العمل  یب
هم  زیچ چیه زد،ی خوردن حرف نم   انیوقت م چیه شناختی خوب م  یل یداد سکوت کند. ماکان را خ

هم آماده شدنش مراحل   طیشرا نیدر بدتر یبه خودش کم کند حت دنیاز رس یقیدقا شدی باعث نم 
از سالن خانه پخش   یاافتاد که گوشه ییهاشه یخوردن نگاهش به خورده ش نی خودش را دارد. در ح 

 شده بودند. با سر به آن ها اشاره کرد و گفت: 

 

 ه؟یچ گهید هاشه یش نیا -

 



 جام غرور 

13 
 

ن را را در دهانش گذاشت خونسردانه آ کیک یبعد یبه آنها انداخت سپس قطعه ینگاهمین ماکان
 و نگاهش کرد.  دیجو

 

 شکوندش! شبید ست،وونه یکار اون دختره د ست،ی ن یزیچ -

 

 گرد شد. ریام یهاچشم

 

 کرد؟! نکارویا یواسه چ -

 

 نشد! یازدواج با من عمل  یاش برا: چون نقشهماکان

 

 خنده گفت:  انیزد و در م یبلند یقهقه

 

ازدواج تو  االتی! خکنمیمن باهاش ازدواج م شیخودیب یهاکرده با نقشه   الیاحمق خ یدختره  -
 سرش داشت!

 

  ثی اش به شدت خبچهره زد،یها که ماکان از دخترها حرف موقت  نطوری. اکردی نگاهش م رهیخ  ریام
 چیپروا! و به ه  یاحساس و ب ی ! بترساندی م شیرا از عاقبت کارها  ریام یکه گاه یبه طور شدیم
داشت فقط خودش و خودش   تی اهم شیبرا یکه در زندگ  یزی ! تنها چدیشیاندی کس نم  چیو ه زیچ
 !بود
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 شد. دهیدرهم کش اریاختی ب  شی ابروها

 

 ! ؟یکنیرو باهاشون م  نکارهایچرا ا -

 

 را باال انداخت. شیهاخونسردانه شانه  ماکان

 

پس   شنی من م زونیبه من چه؟! خودشون آو اد،یبال سرشون ب  نیا خوانی ها خودشون ماون -
 حقشونه!

 

سرش را به چپ و راست تکان داد، اگرچه خودش هم بارها و بارها توجه دخترها را به ماکان  ریام
  یگریحرف د خواستی کند. م هیرا توج  کردی که او با آن ها م یی کارها توانستی نم نیبود اما ا دهید

 ش شد و سرش را به سمت تلفن چرخاند. زنگ تلفن خانه مانع  یبزند که صدا

 

 پاشو جواب بده. خوره،ی: تلفنت داره زنگ مریام

 

 رو بخور ولش کن!  ات : صبحونه ماکان

 

. دادیاش را متلفن خانه  یهاجواب تماس  یبه سمت تلفن هم برنگشت. کمتر زمان   یحت نگاهش
خانه   یدر فضا یخانم  فیو ظر بایز یبوق، صدا کیافتاد، بعد از  ریگغام یپ یتلفن بعد از چند زنگ رو

 پخش شد: 
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 ؟ یستیخونه ن   زمی ماکانم؟ عز -

 

 از طرف ماکان بود. یپاسخ دنیمنتظر شن دیسکوت کرد شا یالحظه 

 

 جواب بده پسرم. کنمیخواهش م یااگه خونه  -

 

به تلفن و سپس به خودش انداخت، او   یبود، ابتدا نگاه دهیمادر ماکان را شن  یکه بارها صدا ریام
 اش بود. قهوه دنیو خونسردانه مشغول سرکش کردی مادرش توجه نم یبه صدا یحت

 

 . زمیبگم عز کیرو تبر سرکار! زنگ زدم تولدت  یرفت دیشا یست یحتمًا خونه ن -

 

 بغض آلود ادامه داد: یهم سکوت کرد و سپس با صدا باز

 

امروز بهم   کنمی . خواهش میستی ن یات ول خونه امییدلم برات تنگ شده پسرم، چند وقته م یل یخ -
 سر بزن.  هی

 

 .دی داد، دماغش را باال کش صیرا تشخ   ختنشیاشک ر شدی م یلرزانش به خوب  یکه از صدا او

 

 . نمتیبب   ایامروز ب ! لطفًا ؟یکنی م یکه ازم دور هیالاقل بهم بگو گناهم چ -
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 . دیکش یبغض آه با

 

شاد   ی هر کجا که هست دوارمیمزاحم کارهات بشم، ام خوامی سرت شلوغه نم  یلی اما نه، البد خ -
 .یباش 

 

شده بود، نگاه پر   کیآلود مادر ماکان احساساتش تحربغض  یصدا  دنیکه با شن ری قطع شد. ام تماس
 از سرزنشش را به او دوخت. 

 

 یکه هر طور دوست دار ییاز اون دخترها یکیاون مادرته نه  ؟یلعنت یدی رو نم  چرا جوابش  -
 آخه؟! هیچه کار نی! ایکنی باهاشون رفتار م 

 

 شد.  رهی . ماکان با نگاه سردش به او خکردیخونسرد ماکان، خشمش را چند برابر م یچهره 

 

 نگران من باشه! نقدریا خوامی ! نمنی هاش باشه هماون به فکر شوهرش و بچه خوامی فقط م من -

 

رو   هاشغام ی ات پخونه  امیی ! من هر وقت میخودت هست یگی م یکه دار ییهااز اون بچه یکی : ریام
 واقعا؟!  یکنی شرم نم   نم،یبی تلفنت م یتو

 

 من باشه! ری ذهنش درگ خوامی فقط نم  ؟یکنی: چرا شلوغش م ماکان
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 ش؟یدیچند وقته که ند ،یکنی م ریرو درگ ذهنش  یکارهات دار نی: اتفاقًا با اریام

 

 کرد و گفت:  یفکر ماکان

 

 !شهی م  یفکر کنم دو ماه -

 

 گرد شد. ریام یهاچشم

 

 ! یپست یل یدوماه؟! خ -

 

 آمد. شی بلند شد و به سو  یصندل یاز رو سپس

 

 ! ین یمادرت رو بب یبر دی! امروز بایر صبحونه خوردپاشو، پاشو بسه هر چقد -

 

 بلند کند.  یصندل ی ماکان را گرفت و تالش کرد او را از رو یبازو

 

 . دیبرم خر دیکار دارم با یل یامروز خ ر،ی : دست بردار امماکان
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 یبر دیحواسم به البراتوار هم هست، تو با دمی رو انجام م  دهایخر رمی : الزم نکرده، من خودم مریام
 . ینیرو بب  مامانت 

 

  شناخت،ی را خوب م  ریهلش داد. ماکان ام یرا پشت کمر او گذاشت و به سمت در خروج دستش
رفتن به  یبرا  یرغبت  نکهیوادارش نکند دست بردار نخواهد شد. با ا دیگویکه م یتا به کار دانستیم

 کوتاه آمد. ری مقابل ام مادرش ندارد اما در یخانه 

 

 رو بردار. دستت گهید رمی خب، دارم م یل یخ -

 

 به سمتش برگشت.  یزی چ یادآوری با  ناگهان

 

 رفت!  ادمیرو  یزیچ هی: ماکان

 

 .ستادی درست مقابلش ا ریام

 

 کجا؟  -

 

 را باال برد:  شیرا درشت کرد و صدا شیهاچشم

 

 . امییرفت، تو آسانسور رو بزن من هم االن م ادمیرو  نم یماش چییبابا سو-
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اگر او را به حال خودش بگذارد   دانستی تکان داد و از مقابلش کنار رفت. م یسر دیبا شک و ترد ریام
. دیآی بغض آلود مادرش هم دلش به رحم نم یصدا دنیبا شن  ی. حترودی مادرش نم دنیهرگز به د

  یاز دختر شیپ یقهیوجود داشته باشد! چند دق یماکان قلب ینهی شک داشت در س  یحت یگاه
به احساساتش    یقلبش را شکسته و حت یکرد که ظاهرًا حاضر به ازدواج با او بود اما به راحت صحبت

  یآن دخترها به راحت یچرا همه داندی هم نم ریشده بود! ام یبدکس   ریاس چارهی. دخترک ب دیخندیم
 .افتندی مرد م نیدر دام ا

 

داخل آسانسور شد. هردو سوار   ریماکان هم از خانه خارج شد و همراه ام قهیاز پنج دق  کمتر
به   دنیکه تا رس دیدی را م  ریام نی کردند. ماکان ماش یخداحافظ  گریکدیشدند و از  شانیهان یماش
  رییرا تغ  رشی نظر کند و مسشک داشت که از دنبال کردنش صرف  آمد،ی پشت سرش م  یاصل  ابانیخ
! هنوز داشتی و دست از سرش برنم  شدیَکن ه م کیبه  هیها او درست شبوقت  نطوری. ادده
را    نیماش ی لیم  یآمد. ماکان با ب  نشیبوق ممتد ماش  ی را از هم جدا نکرده بودند که صدا رشانیمس

 را درست کنارش نگه داشت و گفت:   نیماش ریشود. ام ک ی متوقف کرد و منتظر شد او نزد ابانیکنار خ

 

 دارم.  کیکار کوچ هی سا،یجا وا  نیهم قهیچند دق -

 

شد.  ادهی را پارک کرد و پ نشی ماش ابانی پاسخ ماکان باشد، کنار خ دنیآنکه منتظر شن یب  سپس
رفت. حدس   ابانیخ  گریعبور کرد و به سمت د هان یماش انینظر داشت. او از م  ریماکان رفتنش را ز

داد و سرش را   رونیشد، نفسش را ب  یفروشگل یداخل مغازه یدر سر دارد، وقت یزیکه چه چ دزی نم
گره خورده به  یداد و با ابروها هیتک   نیماش شهیش یبه چپ و راست تکان داد. دستش را به لبه

هنوز هم مطمئن نبود که  ینبود، حت تشیها اصالً در شخص دنیگل خر نیشد. ا  رهی خ  شیروروبه 
  یگریدرا به سمت  رشیدست از سرش بردارد، مس ریکه ام یوقت دینه! شا ایجا برود به آن  خواهدیم
 بدهد.  رییتغ
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 گرفت و گفت:  شیاو به سمتش برگشت دسته گل را به سو نکهیتا ا دیربع طول کش  کی

 

 ! یبر یرو هم ببر، زشته دسته خال  نیا ایب -

 

 نگاهش کرد. رهی ا گرفت و خگل ردسته ماکان

 

 !یبه من دستور بد یتونی ! تو فقط میریکه ام یشانس آورد -

 

 کرد. یکوتاه یبلند خنده یبا صدا او

 

 مهربون باش.  کمیدر ضمن  گه؛یبرو د ،یریمی دسته گل بردن نم  هینترس با  -

 

 رفتن شد.  یکنارش گذاشت و آماده  یصندل یگل را رودسته ماکان

 

 . یزنی هات بهم مسفارش  نیبا ا یرو دار حالم  گهیبسه د -

 

 دور شد.  ریپدال گاز فشرد و از مقابل نگاه ام یرا رو شی پا سپس
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سال از عمر  کمتر از پنج  نکهیمادرش برود. با ا  یمجبورش کرده به خانه ریاست! امروز ام  مسخره
کند! آن دو درست   یماکان را مجبور به کار تواندیاست که م یاما او تنها کس گذردی م شانیدوست

  یژگیاو هم و شکی و رفتار ماکان آشنا بود، ب تی با شخص ری را داشتند و ام گریکدی یمثل دو برادر هوا
و شجاع بود    پروای درست مثل خودش ب ریانتخابش کرده بود. ام یدوست یدارد که ماکان برا یخاص 

که به   لیدل  نیبه ا دیشا د،ید شدی م یاطرافش دختر یتر زمان خاص خودش را داشت. کم دیاما عقا
 ها نبود. ماکان مورد توجه آن یاندازه

 

که  نیمادرش متوقف کرد. دسته گل را برداشت، هم یرا در مقابل خانه نیبعد ماش یقه یدق ستیب
کرد سپس   یانداخت. مکث کوتاه بای رنگارنگ ز یهابه آن گل یترقیشود، نگاه دق ادهیپ  خواستیم

 انداخت.  نیآن را به عقب ماش

 

 !هی ادی ز یلیخ گهید نیا -

 

آمد   نجایکه به ا یبار  نیبه آن خانه انداخت، به خاطر نداشت آخر ییشد و نگاه گذرا ادهیپ  نیماش از
 یاخانه   نیدر چن یمادرش از زندگ یو با ساخت مدرن. روزگار بای ز ،ییالیو ییابود؛ خانه  یچه روز

و با پدر   ددا یجواب منف یاش صادق خان مسعوددر همان سن کمش به پسرخاله  یبود وقت  بهرهی ب
قصر   نیچن توانست ی کارمند ساده بود؛ او نم کیداشت. پدر ماکان  یاساده یماکان ازدواج کرد، زندگ

گرفته تا  دنشیاز لباس پوش کرده،  ریی مادرش تغ یزندگ یفراهم کند اما اکنون همه شیبرا ییبایز
 . رفتیسو و آن سو م  نیها به اکه با آن  ییهان یماش

 

ها فراموشش  خودش عاشق مادرش بود و نتوانست در تمام آن سال یبه گفته یخان مسعود  صادق
قصد ازدواج نداشت   گریکرده بود، د یکه فقط پنج سال با او زندگ یاز زن  ییکند. آن مرد پس از جدا

و   یرفت، مادرش فقط س  ایاز دن ی قلب ستیا لیپدر ماکان به دل یبود. وقت یگرید زی ت چاما سرنوش 
سال  کی که متوجه مرگ پدر ماکان شد،  یو جذاب بود. صادق خان مسعود با یچهار سال داشت و ز
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نکرده بود، در واقع  یازدواج متقاعد کند. ماکان هم مخالفت  یکرد تا توانست او را برا یپافشار
به پدرش وابسته بود و با از   یاز هر کس  شینداشت او ب یمادرش کار یشخص یبه زندگ  گاهچیه

به   دیشد شا ی. مادرش به ازدواج راض ردی را بگ  شیجا تواند ی کس نم چیه دانستی دست دادنش م
 با پسرنوجوانش باشد.  وهیزن ب کی یامن برا یاهگه یآن مرد تک خواستی که م لیدل نیا

 

  یمرد خوب  یمسعود یدر آن روزها که مادرش ازدواج کرد فقط شانزده سال داشت، اگرچه آقا ماکان
  یکه او با آنها زندگ ردیبپذ  توانستی م لی کند و با کمال م  تیبود ماکان را از همه نظر حما  لیبود و ما

که از پدرش   یاانهماکان دشوار بود بعد از گذشت دو سال، به تنها خ یدرآن خانه برا یکند اما زندگ
و دانشگاهش را بدهد و  لیکار کرد تا توانست مخارج تحص  یمانده بود، بازگشت. به سخت یباق

مورد هم خودش را خوش   نیشروع کارش شد. ماکان در ا یبرا یاه یسرما یپدر یسپس همان خانه 
و حاال    کشدب  رونی خودش را از آب ب میاو در سن کم توانست به قول معروف گل  د،دانی شانس م 

 .کنندی دستش کار م  ری نفر ز نیباشد که چند یصاحب البراتوار

 

که در را باز کرد با   یکس شکی در باز شد. ب هیو زنگ در را فشرد، کمتر از چند ثان ستادیخانه ا یروروبه 
بلند داخل   یهاپشت در است، ندارد. با قدم  یکه چه کس نیا دنیبه پرس یازیماکان ن ریتصو دنید

شده بود،   نیتزئ ای باخ فنیشفلرا و د  یهاگلدان بزرگ از درختچه  نیشد، از پاگرد خانه که با چند
زده و  جانیه یبود که در باز شد و مادرش با چهره   دهیخانه نرس یگذشت. هنوز به در ورود

 . ستادیگرد شده در چهارچوب ا یهاچشم

 

از شش ماه از   شتریب ماند،یخواب م  کیدرست مثل  شی شد، برا رهیناباورانه به فرزندش خ  شهالخانم
. هنوز  رفتیاو م یو اغلب خودش بود که به خانه  گذشتیاش آمده مکه ماکان به خانه  یبار  نیآخر
ماکان قصد  دیاش رس به خانه  یست وقتبود خوب به خاطر داشت؛ در دهی که او را د یبار  نیآخر
آمده   نجایبا او صحبت کرده بود اما امروز او خودش به ا قهیرفتن را داشت و کمتر از ده دق رونیب

 است.
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  قینفس عم کی نیبنابرا د؛یآیمادرش خوشش نم  ختنی از اشک ر شناسدیخوب م  یلیرا خ  پسرش
لبخند   یشود سپس به سخت شیهااشک  ختنی را فرو خورد و مانع ر شیدر گلو  نیتا بغض سنگ دیکش
 زد.  ی قیعم

 

 .یمادر، خوش اومد زی سالم عز -

 

مردانه و درشت فرزندش حلقه کرد. قد ماکان  کلیلحظه دو دستش را دور ه  کی و در  اوردین  طاقت
که قلب او قرار   ییسمت چپ پسرش درست جا ینهیس یآنقدر بلند بود که شهالخانم سرش را رو

 بگذارد.  توانستی داشت م

 

 !دمتیوقته که ند  یلیپسرم؟ حالت چطوره؟ دلم برات تنگ شده بود؛ خ -

 

 ردی هرچه زودتر از او فاصله گ خواستی و م کردی اش ماو را در آغوش گرفته کالفه نطوریمادرش ا نکهیا
او را از خود   ی مادرش را گرفت و به آرام فیظر یهاابراز احساسات ندارد. شانه  نیا دنیبه د یاعالقه

 جدا کرد سپس خونسردانه نگاهش کرد. 

 

 سالم شهالخانم، حالت چطوره؟! -

 

با او صحبت   شهیبه لبخند واداشته شد، ماکان هنوز هم مثل هم اریاختیشهالخانم ب  یها**بل
است. او بغض   یعاد زی چ کی شیحال پسرش خوب است، صحبت کردنش برا  یعنی نیا کند،یم

تکان داد   ی نبود. سر یبی عج زیچ  شیکرده و در آغوشش فرو رفته بود اما عکس العمل سرد ماکان برا
 پر از محبت نگاهش کرد.  ییهاو با چشم 
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 تو.  ای ب زم،یخوبم عز -

 

  یکه به سقف خانه نصب شده بود، فضا یبزرگ  ینور لوسترها یداخل خانه شدند، تأللو گریکدی همراه
باخبر   یکف، اهل خانه را از آمدن کس یهاپارکت  یراه رفتن رو ی. صدادادیتر جلوه م خانه را بزرگ 

دوم راه داشت،   یقه که به طب ییهاساله از پله ده  ناز  ینشده بودند که آ کینزد منی. هنوز به نشکردیم
 خودش را به ماکان رساند و در آغوشش فرو رفت.  زنان غ یکنان و ج آمد و خنده  نییدوان دوان پا

 

 دلم برات تنگ شده بود. ؟یکجا بود ،یسالم داداش -

 

 .دی کش ناز یرنگ آ ییخرما  یدر موها یزد و دست یلبخند کمرنگ  ماکان

 

 ؟یسالم کوچولو، چطور -

 

 .شتیپ میایامروز ب  میخواستی . می: خوبم، مامان همش منتظرت بود داداشناز یآ

 

  جانیه یصدا  ندی کرم رنگ بنش ی مبل سلطنت یرو خواستی که م نیرا از خود جدا کرد، هم دخترک
 از سمت چپ خانه آمد.  یازده و دورگه

 

 داداش ماکان؟ -
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 . دیَکن ه به او چسب کی هیشب  نازی ه برادرش رساند و درست مثل آدوان خودش را بهم دوان  آرش

 

 گفت:  کرد،ی و همانطور که آرش را از خود دور م دیرا درهم کش شیبه سرعت ابروها  ماکان

 

 دستت دیتو با  ؛یبه من بچسب ینطوریا دیواسه خودت، نبا  یشد یسالته پسر، مرد زدهیس گهیتو د -
 .یو دست بد   یرو دراز کن

 

 . دیمتعاقبًا دست ماکان را گرفت و خند یزدگبا ذوق   آرش

 

 .دمی به بعد فقط دست م نیچشم داداش از ا -

 

زده بودند، کنارش    جانیاو ه دنیو آرش که از د نازینشست. آ  یمبل یتکان داد و رو یسر ماکان
 .کردندی نگاهش م رهی نشستند و خ

 

زمان   دیشا  دارید نیبعد از ا دانستی خوب م  گفت،ی نم چ یهمقابل پسرش نشسته بود و  شهالخانم
به   دیرا از دست بدهد و با قیدقا نیا دیخاطر نبا نیبه هم  ند؛یبگذرد تا بتواند دوباره او را بب یادیز

ندارد، ماکان  یادهیگله کردن فا د،یچه بگو دانستی نگاهش کند. نم ریدل س کی و  ندیبنش شی تماشا
راه و روش خودش را دارد. هر چه تالش کرد نتوانست مانع   اشی . زندگکندیکار خودش را م شهیهم

 دلخورانه گفت:  تی خودش بشود و در نها
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 !؟یهام رو بدحداقل جواب تلفن  ای  یزنگ بهم بزن هی  یبرات سخته ازت بخوام حت  نقدریا یعنی -

 

 گاه کرد.به مادرش ن تفاوتی ب یهابا همان چشم شهیمثل هم ماکان

 

 شلوغه.  یل یسرم خ -

 

شهالخانم  یهابه تمام گله  شهیهم  باً ی است که تقر یجواب  نی! ان؟یشلوغ است! فقط هم یل یخ  سرش
پدر   یاخالق و رفتار پسرش به که رفته! حت دانستی. شهالخانم نم دیگوی نم چیه گریو د دهدیم

  زدهمهربان و خوش اخالق بود. ماکان هم تا همان پان  ارینبود! برعکس، او مرد بس  نیماکان هم چن
داشت، درست مثل هم سن و ساالن  یکه پدرش را از دست داد، اخالق و رفتار بهتر اشی سالگ

 چیسکوت گرفت؛ با ه یاو روزه  ییکرد و گو ریی تغ زی خودش بود؛ اما با مرگ پدرش ناگهان همه چ
هم  دی. شاشدی مشغول نم  یبا هم سن و ساالن خودش به خوش گذران گریو د دکری کس صحبت نم 

زودتر از آنکه   یل یبه او حق بدهد، در سن کم مجبور شد ماکان پانزده ساله را کنار بگذارد و خ دیبا
 خودش را تنها اداره کند. یو زندگ   ردی بگ میخودش تصم   یبرا دیکه با یزمانش برسد، مرد بشود! مرد

 

 : شوهرت کجاست؟!ماکان

 

 .دیکش  یقیاز افکارش جدا شد و نفس عم  شهالخانم

 

 . ستیخونه ن وقتچیوقت روز ه  نیسرکاره، ا -
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مادرش اندخت،   یبه سرتاپا  ییتکان داد و سکوت کرد. نگاه گذرا یمثبت سر یبه نشانه ماکان
جواهرات ُپر کند اما   نیباتریو ز ن یمادرش را با بهتر ی خان  طالفروش خوب توانسته سرتاپاصادق 

 انهکه مادرش عاشق یمرد مهربان و کامل باشد، تنها مرد نیهر چقدر هم که ا دانستی ماکان خوب م
 دوستش داشت، پدر خودش بود.

 

 را تکان داد.  شیکه درست کنارش نشسته بود، بازو نازیآ

 

 !ای شمال، تو هم با ما ب  میآخر هفته سه روز بر میخوای ما م یداداش -

 

 دخترک نگاه کرد. یبای به لبخند ز خونسردانه

 

بدم و   لی رو به موقع تحو بسازم   دیکه با ییهادندون تونم ی نم ام یکه اگه ب یدون ی م ام،ی ب تونمی نم -
 !موننی م دندونی آدم ب  یاونوقت کل 

 

را در هم   شی لبخند بزند، ابروها یحت  آنکهی و آرش هر دو با حرف ماکان قهقه زدند؛ اما ماکان ب نازیآ
 را گرفت.  نازیآ یو چانه  دیکش

 

 نه؟! ای ی زنی هات رو! درست مسواک مدندون  نمیبب  -

 

 دهانش فشرد. یهر دو دست کوچکش را رو نازیآ
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 رفت بزنم.  ادمی امروز  -

 

 اش زد.شانه به  یآرام یضربه  ماکان

 

 .نمی بدو برو بزن بب -

 

 دوان از او دور شد. گفت و دوان یچشم  نازیآ

 

صحبت نکردند و او   گریکدیاز چند کلمه با  شتریمادرش نشسته بود، ب یکه در خانه یساعت  میآن ن در
 جا رفت. شان را ترک کرد و از آنخانه   شیبه سرعت با بهانه کردن کارها

 

. دیتهران، به محل کارش رس کی شلوغ و پر از تراف یهاابان ی خ  انیدر م یبعد با رانندگ  کساعتی
  ستاد،یسوم رفت. پشت در البراتوارش ا یپارک کرد و به طبقه یساختمان ادار  گیرا در پارکن  نیماش
قفل   را در  دیکه کل یاما درست وقت  دیرسی به گوش م ی چند نفر به راحت یهاخنده و صحبت  یصدا

  یکوچک گذشت و وارد سالن اصل   یچرخاند تمام صداها قطع شد! در را باز کرد و داخل شد. از راهرو
 دنیبودند با د   شیکه هر کدام مشغول انجام کارها یالبراتوار شد، شش خانم و شش مرد جوان

 المامد گفتند. ماکان سبلند شدند و همراه با سالم، ورودش را خوش  شانی زهای ماکان از پشت م
  ریبه ام یشان گذشت. داخل اتاق شد و پس از سالم کوتاهشان کرد و از مقابل به جمع  یکوتاه

 کنان نگاهش کرد.خنده  ریرنگش شد. ام یمشغول درآوردن کت اسپرت آب 

 

 ؟ی سالم، باالخره اومد -
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 را تنش کرد.  دشیخونسردانه روپوش سف  ماکان

 

 !ه؟یچ یات براخنده  نی! حاال اام؟ین یخواستی : مماکان

 

 !دیرو فهم  اومدنت  شهی راحت م یل یآخه خ  ،یچ ی : هریام

 

 با دقت نگاهش کرد. دهیدر هم کش ینشست و با ابروها زشی م پشت

 

 چطور؟! -

 

 . دیدوباره خند او

 

که تو پات رو    نیهم یول دنیخندی م گفتن،ی م ییای تو ب نکهیتا قبل از ا هاچاره ی ب نی: آخه اریام
 !ادیی در نم کشونیاالن، نگاه کن ج  نی! مثل همکننی م یق یداخل، سکوت عم یذاریم

 

. پس از  ندیرا نش  شیاصالً صدا ییخونسردانه به کارش مشغول شد، گو  ری به حرف ام تفاوتی ب
 : دیپرس یلحظات 

 

 ؟ یرو کرد دها یخر -
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 ؟یدیمادرت رو د ؟ی: آره، تو چ ریام

 

 نگفت.   چیه گریتکان داد و د ی مثبت سر ینشانه به

 

به در اتاقشان زده شد و   یآرام یضربه قهیمشغول انجام کارشان شدند. کمتر از گذشت ده دق هردو
با همان سر خم شده،  ستاد،یماکان ا  زیدر دستش داخل شد. مقابل م  یچا  ینی سپس احمد با س

 برود که ماکان مانعش شد.   ریام  زیبه سمت م خواستی را مقابلش گذاشت. م  یفنجان چا

 

 !؟یدار یتو مشکل مغز نمیبب  -

 

 گرد شده دوباره به سمتش برگشت.  یهابا چشم  احمد

 

 ! یصباح  یآقا دیگیم  یچ شمی متوجه نم -

 

 نگاهش کرد.   ماً یرنگ دندان گرفت و مستق دیسف  نتی نگاهش را از لم  ماکان

 

هام تو انگار حرف  ؟یرو مرتب کن  کارم  زی م دیبا  رمیم نجا یمگه ازت نخواسته بودم هر وقت که از ا -
 ها؟! ره،ی گوشت نم 
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  زیبه م یزی کار ماکان نگاه کرد، روز قبل فراموش کرده بود دستمال تم زیبه م یبا دستپاچگ احمد
اما در   شودینم  فیکث یلیماکان خ  تردس یز  زیم نیا نکهی خودش بگذارد با ا یرا سرجا  لیبکشد و وسا

 است.  نفرمت زشیم  یختگیو بهم ر  یفی او از به شدت از کث دانستی م کردیکه آنجا کار م یمدت نیا

 

 آمد.  انیاحمد شده بود به م یو دستپاچگ یکه متوجه درماندگ  ریام

 

 .دم یخودم بارها د کشهی رو دستمال م  نجاهایا شهینداره که ماکان جان، احمد هم  یاشکال -

 

 در دست او اشاره کرد.  ین یبه س سپس

 

 دستمال اونجا بکش.  هی عیسر نجایرو بذار ا   ینیس  ای: بریام

 

  زی م یرا رو ی نیمثبت تکان داد. س یانداخت و سرش را به نشانه ریسرشار از تشکر به ام ینگاه احمد
کار ماکان شد،   زیکردن م زیول تمنگه داشته بود مشغ ین یرسی که ز یگذاشت و با دستمال ری کار ام

به او تذکر   بارها  کردندی که آنجا کار م  یکسان ینگاه کرد. همه اشی آلود و جداخم یهمزمان به چهره 
مرد در   نیرا به موقع انجام دهد وگرنه ا  خواهدی که ماکان از او م ییداده بودند که مراقب باشد کارها

ماکان بود و همزمان   یخورده بلند و گره یدرنگ نخواهد کرد. نگاهش به ابروها یاخراج کردن کس 
 یرو  یافتادن جسم یقرار داشت صدا زی م یکه رو ی لیوسا انی ناگهان از م کرد،ی م زی را تم زیم

 اتاق آمد! دیسف یهاک یسرام

 

  یرو یزیچه چ ندیب سرش را کج کرد تا بتواند ب یحبس شد، به آرام چارهیمرد جوان ب ینه یدر س نفس
 شکستنش آمد. یپرتاب شد و صدا  نیزم
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را قورت داد و  شیافتاده بود! آب گلو نیصفحه به زم  یرنگ ماکان رو ییطال  متی گران ق لیموبا
نتواند آن مدل را  ینبود که کس یزیچ یپشت قاب گوش   بیشد. مارک س   رهیخ  ل یوحشت زده به موبا

  دچن لیموبا  نیتا بتواند خسارت شکستن ا کردی چندماه کار م دیاگر شکسته باشد با شکی بشناسد! ب
 کند.  یحرکت  چیه توانستی نشست و نم اشی شانیدرشت عرق بر پ  یهارا بپردازد. دانه ی ونیلیم

 

 بردار!   نیزم یرو از رو ! اون؟ی: مگه فلج شدماکان

 

را برداشت سپس آن   لیلرزان موبا یهادست ماکان به سرعت به خودش آمد، خم شد و با  یصدا با
 شد.  رهیاش خ ترک خورده  یگذاشت و به صفحه  زی م یرا رو

 

وگرنه   کردی ماکان دور م یهاهرچه زودتر احمد را از مقابل چشم دیبلند شد، با یصندل یاز رو ریام
ها و  احمد برود که چند نفر از خانم  یبه سو  خواستیچه در انتظارش خواهد بود، م دانستی خوب م

و به  دیچی در هم پ ری صورت ام ی . اجزاستادندیباز بود ا مهیکنجکاوانه کنار چهارچوب در که ن انیآقا
 ها اشاره کرد که از اتاق دور شوند.سرعت با دستش به آن

 

سربلند کرد و به  کشیو تار اهی س یهانگاه کرد و سپس با همان چشم لشیموبا  یبه صفحه ماکان
 شد.  رهی احمد خ

 

 !نمتیتو البراتوار بب  دینبا گهید یقه یهام دور شو، تا پنج دقچشم  یاز جلو -
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  خواستی کند. م هیبلند گر ینمانده بود با صدا یزیجمع شد، چ  چارهی مردجوان ب یهادر چشم اشک
 را گرفت و به سمت در اتاق هلش داد. شیبازو   ریبزند که ام یحرف 

 

 . رونی بهت گفت؟ برو، برو ب ی چ  یندی: مگه نشریام

 

که منظور نگاهش را خوب   ری. امکردی شد، با نگاهش به او التماس م  رهی خ ری به ام  یبا درمانگ احمد
کند. احمد که متوجه  یکار شیا بتواند بر  دیبرود تا شا رون ی با چشم و ابرو اشاره کرد که ب دانستیم

 از اتاق خارج شد. نانهیانداخت و غمگ نییشد سرش را پا شیهااشاره 

 

 کرد.  روروی را برداشت و آن را ز لش یماکان آمد، موبا زی م یدر را پشت سر احمد بست و به سو ریام

 

 .کنمی ستش مخودم برات در ییست! اگه بخوا ترک ساده هینشده که،  شیزی رو، چ لت یموبا نمیبب  -

 

از  توانندی ها نم کلمه نیو ا کندی توجه نم  شیهاکدام از گفته چیماکان به ه دانستی م خوب
لحظه خوب کار   نیدر ا دهدی نم  یتیهم اهم لشیموبا یترک خورده  یخشمش کم کنند، به صفحه

 در ذهنش بود. یزیاز هر چ شی نکردن احمد ب

 

 رو درست انجام بده! کارش  تونهی نم ،یدست و پا چلفت هیلعنت -

 

 نگاهش کرد.  ماً ی گذاشت و مستق ز ی م یرا رو لی موبا ریام
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  ادییتو م یاخراج شه؟! اون تا جلو دیترک ساده اون با هی! بخاطر ؟یشلوغش کرد  نقدریبابا ا هیچ -
 !کنهیرو گم م دست و پاش 

 

 شد. دهیماکان در هم کش یابروها گرید بار

 

کارهاش   یهمه یتو کنهی اون خوب کار نم  ؟یها بردارکردن از اون  یدست از طرفدار یتونی تو نم  -
 که گفتم، اخراجه!   نیهم نطوره،یهم

 

ساده که  یمسئله هیزن و بچه داره، گناه داره! بخاطر  چارهی اخراجه اخراجه نکن! اون ب نقدری: اریام
 . یرو از نون خوردن بنداز ی کس  دینبا

 

 . دیچیصورت ماکان در هم پ یاجزا

 

 زن و بچه داره؟!  یگیپسر چند سالشه که م نیمگه ا نمیبب  -

 

 کرد. یکوتاه یخنده  ریام

 

 و چهار! ستیب -

 

 را درشت کرد. شیهارا باال برد و چشم شیابروها دنشیبا شن  ماکان
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جرمش  گهیبدم؟! االن د دی سن ازدواج کرده و بچه داره من با نیرو که تو ا اون  تی تاوان خر -
 !رهیگی زن نم  یسن و سال کس نی تا بفهمه تو ا کنمیم رونش ی شد، ب  ترنیسنگ

 

 شود، سرش را به چپ و راست تکان داد.  دنشیمانع خند کردیتالش م  کهی در حال ریام

 

 هییپسره روستا نیخه؟ در ضمن ا! به تو چه آ؟یگرانیمصلحت ازدواج د  صیمگه تو مسئول تشخ -
تو شهر هم  هایی نه فقط روستا هیع یطب  نیا کننیتو سن کم ازدواج م هایی از روستا یل یست. خساده

 .افتهی اتفاق م  نیا

 

سکوت کرد،   یالحظه  ریانداخت و خونسردانه مشغول انجام کارش شد. ام نییسرش را پا ماکان
  توانستیکه م  یکند تنها کار یدلسوز یکس یامکان ندارد برا رحمی موجود ب نیا دانستی خوب م

 .ندازدیبود که خودش را جلو ب   نیاحمد بکند ا یبرا

 

 !شیدیبهش بگم بخش رمی م -

 

بزند که    یحرف   خواستی اش مدرشت شده  یهاحرفش سر بلند کرد و با چشم نیا دنیبا شن  ماکان
 گفت:  دیمانعش شد و با تأک ریام

 

 حواسش به کارش باشه.  گهید کنمی م اشه یرو بخاطر من! خودم هم توج دفعه نیا -
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 ی. معنادیکش  یقینفس عم  ری شد و سپس به کارش مشغول شد. ام رهی خ ری به ام یلحظات  یبرا او
که با حرفش مخالف نخواهد  گفت ی م یزبان ی صورت با زبان ب   نیدر ا دانست،ی سکوتش را خوب م 

 کرد.

 

  ریکنجکاوانه نگاهش کردند، ام کردندی که آنجا کار م یکسان  یاتاق را باز کرد و به سالن آمد، همه در
که به گوش ماکان نرسد،   یآرام طور یو صدا تیو با جد ستادیا شانیدرست وسط سالن روبرو

 گفت: 

 

 ! ن؟یشی همتون جمع م نیشنویم یزی که تا چ کننی مگه تو اون اتاق تئاتر اجرا م -

 

 به گردنش داد و لبخندزنان نگاهش کرد.  یها تکاناز خانم  یکی

 

 . ریآقا ام گهید شهیوا خوب آدم کنجکاو م -

 

 برگشت.  شیبه سو ریام

 

! شما که  هاکردم ی وساطتت نم من  خوردی به تک تکتون م  یصباح یآقا یهاروترکشیاونوقت اگه ت -
 !نیکار رو نکن  نی پس ا دشیشناس یم

 

جوان به سمتش آمد و در   یاز مردها یک یمثبت سرتکان دادند سپس  یهمه با هم به نشانه باً یتقر
 آرام گفت:  یکنار گوشش با صدا



 جام غرور 

37 
 

 

 !کنهی م هیاحمد تو آشپزخونه داره گر -

 

سرتکان داد و به سمت آشپزخانه   یآرام را باال برد و متعجبانه نگاهش کرد سپس به  شیابروها ریام
کنار سماور نشسته و  یصندل یباز بود. احمد رو  شهیراه افتاد. در اتاقک کوچک آشپزخانه مثل هم 

 به  شیصدا  بابه در زد. احمد   یآرام یدستش را بلند کرد و ضربه  ریبود. ام ره یخ  نیبه زم  نانهیغمگ
 ماند.  رهیاش به او خشده درشت  یهابلند شد و با چشم   یصندل  یسرعت از رو

 

 .ستادیداخل شد و مقابلش ا او

 

 !؟یغم بغل گرفت یچته زانو-

 

 انداخت.  ن ییو سرش را پا دیچ یدر هم پ گریصورت احمد بار د یاجزا

 

 اومده! ای ام تازه به دن دارم، بچه   اجی من چقدر به کارم احت دیدونی شما که م -

 

  ادتیرو  یزیچ هیکردم اما  شیشده؟! خودت رو جمع و جور کن، راض یخب، حاال مگه چ یل ی: خریام
 مراقب کارهات هم باش.   ا،یباشه... امروز تا بعد از ظهر جلو چشمش ن 

 

 تکان داد.مثبت   یحلقه زد به سرعت سرش را به نشانه شیهااشک در چشم یکه از شاد احمد
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 ممنون. مونه،ی م ادمیچشم  -

 

 تکان داد و از آشپزخانه خارج شد.  یسر ریام

 

 گذشت به اتاق بازگشت. انشانی از م ان،یها و آقابه خانم یگرید دیتأک  با

 

دوستانه را ندارد.   یهای و شوخ  دن یتوان بلند خند یکه ماکان در آن مکان حضور دارد کس یوقت تا
 . داشتی کار باز م نیهمه را از ا اشینزده بود اما رفتار جد یمورد حرف نیاگر چه ماکان در ا

 

بلند شد و مشغول درآوردن    زشیاز پشت م  دیسر ساعت دست از کار کش شه، یهر روز و هم طبق
 نگاه کرد. ر یکت اسپرتش شد. همزمان به ام دنی روپوش کارش و پوش 

 

 . میپاشو بر -

 

 که محو انجام کارش بود سرش را به چپ و راست تکان داد. ریام

 

 روکش رو تموم کنم، تو برو.  نیبذار کار ا -

 

 مثبت سرتکان داد.  یبه نشانه ماکان
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 اونجا. رمی باشگاه، من م   ا یب  یپس اگه خواست -

 

از   یک یصحبت  یدر را باز کرد و از اتاق خارج شد. صدا  ی خ او باشد به آراممنتظر پاس آنکهی ب  سپس
که پشتش  ییاز آنجا چارهیو آن ب دیبود به گوشش رس  ستادهیا انیاز آقا یکی  زیخانم ها که در کنار م 

 به ماکان بود متوجه آمدنش نشد. 

 

از همکارانش   یکی  دیفر زی بود و در کنار م دهیرا در هم کش شی آشفته بود ابروها  یدختر که کم آن
 بود. ستادهیا

 

 ها؟! گمی خوب مگه دروغ م  -

 

 زد و سرش را به چپ و راست تکان داد.  یل**ب حرف ری ز دیفر

 

 !م؟یو خنده کن  یاجازه بده ما شوخ میبهش بگ میبر شهی ها رو. مگه محرف  نی برو سرکارت ول کن ا -

 

  دایجرأتش رو پ میبا هم باش  م،ی باهاش حرف بزن  میهمه با هم بر دیای ب ن؟یستیشما موافق ن یعنی -
 . میکنیم

 

 آرامش ادامه داد: یبا همان صدا هیرو به بق  سپس
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 گهیما د م،ینفس بکش  میتونینم  نجاستیبرج زهرمار ا نیا یرو کرده مثل پادگان، وقت نجایبابا ا -
 !میواقعًا خسته شد

 

 ماکان از پشت سرش مانع شد حرفش را ادامه بدهد. یهمان موقع صدا درست

 

 !دیها به کارهاتون برس پچپچ  نیا یبه جا -

 

دخترک از وحشت   یهارفت. چشم یاز کنارش رد شد و به سمت خروج  یجد یبا همان چهره  سپس
ر  . او که از دکردی شده و به رفتن ماکان نگاه م  خکوبیتا حد ممکن باز شد و همان جا وسط سالن م 

 .کردخانم اشاره   یاز همکارها یک ی به  دیکردند. فر دنیهمه با هم شروع به خند  کبارهیرفت به  رونیب

 

 !افتهی آب قند بهش بده االن پس م هیپاشو  -

 

 اش را گرفت.رفت و شانه  شیکنان به سواز دخترها خنده  یکی

 

 . مینیبش  میبر زمی عز  ایمارال؟ ب یخوب  -

 

 به خودش آمد. مارال
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 د؟ یرو شن  ام صد -

 

 آن ها نگاه کرد.  یصورتش را در هم کرد و به همه یاجزا سپس

 

 !دیکه نشن  نیتوروخدا بگ -

 

 .دندیاز قبل خند شتریاش، همه بو دستپاچه  دهیرنگ پر یچهره  دنید با

 

دفتر   یراهرو قرار داشت. منش ی که مقابلش بود راه افتاد، آسانسور درست انتها ییدر راهرو ماکان
  یکه داخل آسانسور شد. دخترک وقت دیواحد البراتوارش قرار داشت را د یروکه درست روبه  یوکالت

 لبخند زد.  دنشیبا د اریاختی نگه داشت و ب ش یدرب آسانسور را برا د،یماکان را د

 

را فشرد و    نگی پارک ید، درب آسانسور را باز کرد و خونسردانه داخل شد. شمارهش کیبه او نزد ماکان
ماکان نگاه  رخم یو به ن دیکش اشی به شال مشک  یشد. دخترک دست رهی خ شی روبه روبه شهیمثل هم
است اما  انلبخند مهربان از طرف ماک  کی یحت  ای زینگاه محبت آم کیاست که در انتظار  یکرد. چند

آسانسور را نگه  شی. امروز هم براشودی متوجه حضورش نم یگاه یحت کند،ی نم  یاو اصالً توجه
بود ماکان به او توجه   لیباز هم ما هانیا یتشکر ساده هم نکرد. با وجود همه   کی یداشت اما او حت 

 کند.

 

رو به   یقی وقف شد، دخترک در را باز کرد و لبخند عمهمکف مت یکه آسانسور در طبقه  دینکش یطول
 ماکان زد.
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 . یصباح  یآقا دی داشته باش یروز خوب -

 

تکان   یرا به آرام شیهابه او انداخت و ل**ب ینگاه سرد میرفت. ماکان ن رونی از آسانسور ب سپس
 داد.

 

 شما.   نطوریهم -

 

حس   توانستیبود و م دهیرا به خود درا گرفت و منتظر بسته شدن آسانسور شد. توجه او  نگاهش
ساده در شأنش   یمنش نیبرود؛ اما ا  شیاست به سو لیما هیکند که آن دختر هم درست مثل بق

  یاو بر ردیبودنش را در نظر نگ  یمنش  توانستی م دیهم داشت شا یااسطوره  ا ی  بایز ینبود. اگر چهره 
 لبخند ساده بزند! کی یبه دست آوردنش حت

 

ساعت   ن یدرست هم انیروز در م کیهر  باً ی که تقر ینشست و به سمت باشگاه  نشی ماش داخل
  لشیموبا ام یزنگ پ یبود که صدا  یمشغول رانندگ ابانی ربع در خ کی از  شتریکرد. ب یرانندگ رفت،یم

 شکی ببود.  ری از طرف ام ما یبرداشت و به آن نگاه کرد. پ  نشیداشبورد ماش یرا از رو لیبلند شد. موبا
داده است. هر چه تالش کرد   ام یپ گذردی از رفتنش نم قهیهنوز چند دق نکهیداشت که با ا یکار مهم

به   ینگاهمیدچار مشکل شده بود. ن  یلمس گوش ییرا باز کند و آن را بخواند، گو  امیپ  توانستی نم
 بود. ی دستش به گوش کیدستش به فرمان و  کی انداخت.  شیروروبه 

 

 !گه یباز شو د ،یاه لعنت -
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خم شد و آن   یکم  یدستش ُسر خورد. با آشفتگ انیبود که از م  لیباز کردن موبا یتالش برا  نیح در
  یچهارراه جلو ینگاه کرد. درست همان موقع چراغ  قرمز شده   شیروبه روبه  عیرا برداشت و سپس سر 

 پدال ترمز فشار داد. یرا رو شی پا آمد و شیهاچشم

 

  ییل**ب ناسزا ریهم بست و ز ی را رو شیهابود چشم نی که مقابل ماش یکس دنیآخر با د یلحظه 
  ش ی. ابروهادیدوی م یکس یکه به سو دیرا د  یرا باز کرد، دخترک شیهاپلک هی گفت. پس از چند ثان

حرکت کرد. دخترک کنار دوستش  نی ماش یشد و به سمت جلو ادهیپ  نیشد، از ماش دهیدر هم کش
به او   نیکه ماش  گری. دختر دکردی دوستش را چک م یدر هم، بازو و پا یبود و با چهره  تهنشس

 .کردی اش گرفته و به دوستش نگاه مدستش را به شانه   کیبرخورد کرده بود و پشتش به ماکان بود، 

 

 بابا!  نکن حالم خوبه غی ج  غیج  نقدریا -

 

بلند   شتری را ب  شیشدن دوستش به شدت وحشت زده شده بود، صدا یاز زخم  ییکه گو گرید دختر
 کرد: 

 

 پات شکسته باشه! ایدستت  دیشا ،یفهمی االن بدنت گرمه نم وونهید -

 

 و صورت قرمز شده به ماکان نگاه کرد. دهیدر هم کش یسر بلند کرد و با ابروها سپس

 

 !؟یدیهات مشکل داشتند؟ چراغ قرمز رو ندآقا؟ چشم -
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 .دیرا درهم کش شی هم درست مثل او ابروها ماکان

 

 . مارستانیب  برمتونیو داد نکن! خودم م  غی ج  نقدریخب، ا یل یخ -

 

. از پشت سرش  گذاشته بود، آمد شی زانو یشده و سرش را رو  یکه زخم یبه سمت دختر سپس
 دراز کرد و همزمان گفت:  شیدستش را به سمت بازو

 

 . مارستانیب برمت ی پاشو خودم م -

 

 .د یدخترک را نگرفته بود که او به سمتش برگشت و همزمان خودش را کنار کش یبازو هنوز

 

ه شد دهیو بلند دخترک در هم کش یکمان  یدخترک منصرف شد، ابروها یماکان از گرفتن بازو ناگهان
  شیشد که اگر دست ماکان به بازو رهی به او خ یطور اشی وحش یدهیکش یمشک یهاو با چشم 

 !شدی هم م تری از آن وحش شکی ب  خوردیم

 

دخترک گرفت و همانطور که خم شده  یهاباال رفت، نگاه از چشم اریاختی ماکان ب یابروها یتا کی
شد سپس دوباره به چشم  رهیاو که چشم چپش را پوشانده بود، خ یپرکالغ یمشک یمو یبود به تکه 

که  یگاهشود؛ ن رهیها به او خ ساعت  تواندی! ماکان میانگاه کرد. عجب نگاه خشن و پرجذبه گرشید
  دشیپوست سف  انی در م اشره یت یهاو چشم اهیس  ینتوان ساده از آن گذشت! رنگ موها دیشا

 وقت گذاشته شده است.  نشانیتناسب ب یها براساعت  ییکه گو کردی م ییچنان خودنما
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 و به دوست او نگاه کرد. ستادیاز زل زدن به او برداشت، صاف ا دست

 

 منتظرم. نیمن تو ماش  -

 

 بلند شود. نی زم یدوستش را گرفت و کمک کرد از رو یدختر بازو آن

 

 ارغوان.  میپاشو بر -

 

 سپس به خود ماکان انداخت.  نی به ماش یماکان که آمدند. دوست ارغوان نگاه نیسمت ماش به

 

 در رو هم برامون باز نکرد!  ی ادب حت یب یپسره  -

 

 . ندیبش  نیرا باز کرد و به ارغوان کمک کرد داخل ماش نی دستش در ماش کیبا  سپس

 

که سر در   یبه سمت چپش انداخت و نام  یرا به حرکت درآورد، نگاه نیماش  نکهیقبل از ا ماکان
 شکی ب انددهیکه پوش یامانتو و مقنعه  نیدو دختر با ا نیدانشگاه نوشته شده بود را خواند. ا

 دانشگاه هستند. نیا یدانشجوها

 

و ارغوان تمام مدت شانه و   زدندی نم یحرف چکدامیسکوت برقرار بود، دخترها ه ری طول مس متما
 . کنندیآن دو چه م ندی به عقب نگاه کند تا بب نهی. ماکان هم امکان نداشت از آدادی را ماساژ م شیپا
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متوقف کرد و خودش  مارستانیب  نیترک یرا در مقابل اورژانس نزد  نیماش  یقیاز گذشت دقا پس
 اش را به سمت ارغوان آورد.شد. دوست ارغوان در را باز کرد سپس شانه  ادهیپ

 

 ام.شونه  یدستت رو بذار رو -

 

که شدند دوست  ارغوان   مارستانی شد. داخل ب ادهیدوستش عمل کرد و به کمکش پ یبه گفته ارغوان
 به سرعت گفت:  دیرا که د  یپرستار نیاول

 

 م؟ یبر دیف کرده، کجا بادوستم تصاد -

 

 اشاره کرد.  یارغوان انداخت سپس به اتاق یبه سرتاپا  ینگاه مین  پرستار

 

 جا. ببرش اون -

 

تخت رفتند. ارغوان  نیآرام به سمت اتاقک راه افتادند، داخل شدند و به سمت اول  یهابا قدم  هردو
شان داخل اتاق نشده، آن مرد همراه نکهیاز ا نان ی با اطم  نشستیتخت م یهمانطور که رو

 و رو به دوستش گفت:  دیرا در هم کش شی ابروها

 

 جا؟ نی ا ارهیما رو ب یقبول کرد یچ یبرا ناز،یپر مارستانیب  میاینبود ب ازین -
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 . ندیتخت بنش  یبه حرفش، کمک کرد رو تفاوتی ب  نازیپر

 

 نه؟!  ای یسالم  میبفهم دیبا یهست یاوونهیچه د گهیتو د -

 

 خودم هم بود، حواسم نبود.  ری نبود تقص ادی: سرعتش که زارغوان

 

 .داشتی رو پشت چراغ قرمز نگه م نش ی ماش  دیتو نبود، اون با  ری : اصال هم تقصنازیپر

 

 ارغوان شد. یهازخم ینهیبعد دکتر داخل شد و مشغول معا یلحظات 

 

 نشکسته.  میکه مطمئن بش میریبهتره از پا و دستت عکس بگ -

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. ارغوان

 

 قطعًا نشکسته.  دیدکتر حالم خوبه خودتون هم که گفت ینه آقا -

 

 باشه. یگی م  نطوریخب، حاال که خودت ا یل ی: خدکتر 
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 بود نگاه کرد. ستادهیکه کنارش ا یبه پرستار سپس

 

 پس خانم، فقط زخم زانوش رو پانسمان کن. -

 

 قهیرفت. کمتر از ده دق  رونی از اتاق ب نازیشد و دکتر به همراه پر  شیم زانومشغول پانسمان زخ پرستار
  دیکشیم  نییشلوارش را پا یاز اتاق خارج شد. ارغوان پاچه یکار پرستار تمام شد و با لبخند مهربان

و ابرو به پشت   مداخل اتاق شد. با چش رفت،یربات راه م کیکه درست مثل   یدر حال نازیکه پر
 آرام گفت:  یره کرد و همزمان با صداسرش اشا

 

 !ادییداره م  پی خوشت نیا -

 

 و با دقت نگاهش کرد.  دیرا در هم کش شی ابروها ارغوان

 

 !پ؟ی : کدوم خوشتارغوان

 

ظاهر شد. ارغوان به سرعت    نازیفاصله پشت سر پر  یهمان موقع قامت بلند ماکان با کم  درست
فاصله کنار تخت   یدوخت. ماکان با کم  یگریخودش را جمع و جور کرد و نگاهش را به سمت د

 .ستادیا

 

 !ومدهین شی براتون پ ی: خب، دکتر گفت مشکل ماکان
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 برگشت و نگاهش کرد. شیبه سو شی صدا دنیبا شن  ارغوان

 

 مکث کرد سپس ادامه داد: یالحظه  او

 

 برم!  دیبرسونمتون، اگر که نه من با  ییجا هیتا  تونمی م دیاگه بخوا -

 

است   یعیبه او زده بود، طب  نشیبا ماش اشی پرت مرد با حواس  نیباال رفت! ا  اریاختی ارغوان ب  یابروها
در هم   شیابروها اریاختی بدهد! ب حی را توض اشی حواس پرت   ایصحبت کند و  متیبا مال  دیبا یکه کم
 آمد.  انیبه م ناز یبزند که پر  یحرف خواستی شد و م دهیکش

 

 ! دیما رو تا همون دانشگاه برسون میش ی : بله ممنون منازیپر

 

 اتاق راه افتاد. یمثبت سر تکان داد و به سمت خروج  یخونسردانه به نشانه ماکان

 

 . دیی: پس بفرماماکان

 

 رش آمد.کنا  نازیکه پر کردی با دهان باز رفتنش را نگاه م ارغوان

 

 دستت رو بده بهت کمک کنم.  ای: بنازیپر
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هم نکرد! نکنه منتظر بود من  یعذرخواه هی یحرف زد؟! چرا حت  ینطوریپسره چرا ا نی: اارغوان
 خوردم؟!  نشیکنم که به ماش یعذرخواه

 

 کرد.  یکوتاه یخنده  نازیپر

 

 داره. یتی: ولش کن بابا چه اهمنازیپر

 

 .دیرا در هم کش شی ابروها ارغوان

 

 ! وونه؟یما رو برسونه د ی گفت ی چ ی: براارغوان

 

ما رو   دی ست! چشمش کور، دندش نرم بادانشگاه یمن جلو  نیرفته ماش ادت ی نکهی: مثل انازیپر
 برسونه!

 

 مارستان؟یب  میومدیخودت ن نیبا ماش  یچ ی: خوب عقل کل، براارغوان

 

 . دیچیهم پصورتش در   یسرش را تکان داد و اجزا نازیپر

 

که  شدی خودم نبود، بعدش هم نم  نیاون لحظه شوکه بودم اصالً حواسم به ماش دونمی : چه منازیپر
 بکنه. تونستیبود که م یکار نیکمتر نیبره! ا میبذار ینطوریهم
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 را پس زد.  نازیآمد و دست پر نییاز تخت پا  یبه آرام ارغوان

 

 .تونمی خودم م ،یکمکم کن خوادی : نمارغوان

 

  نیربع، ماکان ماش  کیماکان آمدند. پس از  نیماش یخارج شدند و به سو  مارستانیلنگان از ب  لنگان
 دانشگاهشان متوقف کرد. یروروبه  ابان،یرا درست در همان خ 

 

 زد.  یبه سمتش خم شد و لبخند کمرنگ  یکم  نازیپر

 

 : ممنون آقا. نازیپر

 

 دادن سرش اکتفا کرد. به او انداخت و به تکان  ینگاه مین ماکان

 

ماکان به   نیکه ماش دینکش هیثان کی شدند. به  ادهیپ نیرا برداشتند و از ماش  لشانیهردو وسا سپس
را   نیدستش را به کمرش زد و همانطور که دور شدن ماش کی نازیسرعت از مقابلشان دور شد. پر

 گفت:  د،یدیم

 

 هیبود؟! اون به تو زد  یک گهید نی! ادهی جواب تشکرمون رو هم نداد، فقط سرش رو تکون م   یلعنت -
 ها! شهی م دایپ ییهاجور رفتار کرد انگار طلبکار هم هست. عجب آدم
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 کرد.  یکوتاه یحرص خوردن او خنده دنیبا د ارغوان

 

خونه  می بر ایتو؟! ب  نجایا خوردمی من حرص م مارستانی: آروم باش دختر، اون که رفت. تو ب ارغوان
 .گهید

 

راه   نشیماش  یبرداشت و به همراه او به سو ابانیحرف ارغوان دست از نگاه کردن به خ نیبا ا نازیپر
 افتاد.

 

*** 

 

که   نیشد، هم ادهی پ نیباشگاه پارک کرد. از ماش  یرا در محوطه نشیماش قهیدق ستیپس از ب  ماکان
  ییخودنما نشیعقب ماش یصندل  یشد که رو یزیبه سمت آسانسور برود متوجه چ  خواستیم
 . کردیم

 

 یجزوه  دی با نیانداخت. ا ییها را ورق زد و نگاه گذراها را برداشت، آنعقب را باز کرد و آن جزوه  در
  یصندل نیا ینشست رو ن یداخل ماش  یاطر داشت وقتباشد. به خ ییهمان دختر چشم آهو

نوشته  یی بای و به شکل ز یسیافتاد که با حروف انگل ی را گذاشت. ناگهان چشمش به نام  لشیوسا
 بود: "ارغوان" هشد

 

  نیانداخت و در ماش  یصندل یلبش نشست، پس نام آن دختر ارغوان است. جزوه را رو یرو  یلبخند
آنقدر بزرگ بود که  طیشلوغ بود اما آن مح ید، طبق معمول تا حدودرا قفل کرد. وارد باشگاه ش
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 نهیسدستگاه پرس  یکرد، به سو  ضی را تعو شیهالباس  نکهی. پس از اآمدی به چشم نم ادی ز تی جمع
 نشست و مشغول انجام حرکات پرس شد. اشی صندل  یکرد، رو میرا تنظ شیهالهیم ی. اندازه رفت

 

  یل یبفهمد او خ  توانستی که به تن داشت م ییهاآمد، از لباس شیبه سو ر یام قهی از چند دق کمتر
 جا آمده است.به آن  شیوقت پ 

 

 !؟یاومد ر ی چقدر د ؟یکجا بود -

 

 زد. یاطرفه  کیهمانطور که مشغول ورزش بود لبخند   ماکان

 

 !تصادف کوچولو کردم هی -

 

 گرد شد. ریام یهاچشم

 

 ؟ یشد یزخم   ؟یجدا؟! چطور -

 

 شد. ترق یماکان عم لبخند

 

 کردم!  رینفر رو ز هینشد،  میزیمن چ -
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 چند برابر شد.  ریام یوحشت در چهره  بارنیا

 

 شد؟ ی زیحالش چطوره؟ چ ؟ یزد  یخدا... به ک ای -

 

 شد.  لیماکان به قهقه تبد لبخند

 

پاش   کمی کوچولو بود که فقط  ی وحش یآهو هینشد.   شی زیآروم باش بابا، حال اون هم خوبه چ -
 شد.  یزخم 

 

طرز صحبت کردنش را خوب   نیشد، ا رهیماکان خ قیسکوت کرد و با دقت به لبخند  عم ریام
  نیچهره را دارد! خب، بنابرا نیا شودی جلب م  یاش به سمت دخترکه توجه  یدرست وقت شناسد،یم
آن دختر است و تا به دستش   یبرا  دنیلحظه هم در حال نقشه کش نیحدس بزند که در هم تواندیم
 . ندینشی آرام نم اوردین

 

 متوقف شود، نگاهش کرد. اشی از انجام حرکات ورزش  آنکهیب دیرا د ری که سکوت ام ماکان

 

 ! ؟یکنینگاهم م ینطوریچرا ا ه؟یچ -

 

 داد. رونی نفسش را ب ریام
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 دوباره؟! -

 

 را باال برد.  شی ابروها ماکان

 

 نکردم بابا! یدوباره؟! هنوز که کار یچ -

 

 !یبکن ییخوای م  ی: ولریام

 

 را زد.  اشی طان ی ش  ثیخب  یاز لبخندها یکیسکوت کرد و  هیثان چند

 

 ! دیشا -

 

*** 

 

 دوم )نگاه پرجذبه( فصل
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تر از  و آن فضا را روشن  دیتابی قرار داشت به صورتش م ییروشو  یکه درست باال یااز پنجره  نور آفتاب
بهتر و   توانستی صورت م  نیحسن داشت، در ا کیاز نظرش  ییروشنا نیحد معمول کرده بود؛ اما ا

کند.   رستمشکل داشت آن را د شش یاز صورتش و آرا ی و اگر قسمت ندی بب نهیتر خودش را در آ واضح 
آن  یرو  کرد،ی م کینزد نهیصورتش را تا حد ممکن به آ  کهیبرداشت و درحال   یگرید زیدستمال تم

. بعد از دوبار تالش باالخره موفق به دیچشمش جا خوش کرده بود کش  نییکه پا  یرنگ اهیس یلکه 
و  دی کش رونی ب  فشی انداخت، رژ لبش را از ک شیبه چهره و موها  یگریپاک کردنش شد. نگاه د

مراقب   دیدختر در همه حال با کی کرد. از نظرش  دیرا که کمرنگ شده بود، تجد شیل**ب ها یقرمز
 باشد. اشیی بایو ز شیآرا

 

 آمد. شیبه سو دهیدر هم کش  یشد و با ابروها یبهداشت سی داخل سرو نازی همان موقع پر درست

 

 خونه کنم.  د  یمامانم خر یبرم برا دیکار دارم با یمن کل گهید میبر  ای: بنازیپر

 

 برگشت.  شیبه سو کردی اش را مرتب ممقنعه  کهیدرحال  ارغوان

 

 . امیی: االن مارغوان

 

خارج شد. هردو در کنار   ییاز دستشو  نازیجا کرد و همراه پراش جابه شانه  یرا رو  فشی ک سپس
 دانشگاه راه افتادند. یبه سمت در خروج گریکدی
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بود   یطور یزیی کم جان پا یاما گرما دیتاب ی زظهر هنوز به قوت خودش مدر آن ساعت از بعدا آفتاب
  یها بدهد. به در خروجبه آن   یحس خوب  یپوست صورتشان را نوازش کند و حت توانستی که فقط م

 گفت:  تیو با جد دیرا در هم کش ش یابروها نازیکه پر شدندی م کیدانشگاه نزد

 

 ؟ یکن کار یچ  ییخوای حاال م -

 

 را باال برد.  شی ابروها ارغوان

 

 کنم؟   کاری رو چ یچ -

 

 بابا!  گمی ات رو م: جزوهنازیپر

 

 را باال انداخت.  شیهاشانه  خونسردانه

 

و   یکردیحواست رو جمع م دی! من که تصادف کرده بودم، تو باگهیتو بود د ریتقص  دونم،ی : نمارغوان
 .یداشتی رو برم  لمیوسا

 

 را باال برد.   شیو صدا دیرا در هم کش  شیابروها نازیپر
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سرم   یرو تو نیا یست دارهفته  کی: خوب من اون موقع شوکه شده بودم خانوم خانوم ها! نازیپر
 .گهی! بسه دیکوبیم

 

  شتریو ارغوان در ب شدی بلند م ادش یفر شد،ی م نیخشمگ یزیاز چ یوقت شهی درست مثل هم  نازیپر
 .دی کرد و خودش را کنار کش یاکند. خنده نیکه او را خشمگ کردیم یعمد کار یمواقع از رو

 

 : خب حاال کنار گوشم داد نزن.ارغوان

 

 به راهش ادامه داد. سپس

 

 .کنمی براش م یفکر هی ست،ی: اصال مهم ن ارغوان

 

 از دانشگاه اشاره کرد و گفت:  رونیخندان به ب یهابا ل**ب نازیپر

 

 اوناهاش.  ر،ی برو از آرمان بگ -

 

  کردی اشاره م نازیکه پر یارغوان به لبخند واداشته شد. به سمت یهاآمدن نام آرمان، ل**ب انیبه م با
بود و  ستادهیا ابانیبه خ کیاز دانشگاه نزد رونی ب شانیهای از همکالس یکینگاه کرد. آرمان همراه  

توانست او را از  ی م  یه به تن داشت ارغوان به راحتک ی رنگ  یشرت آب یمشغول صحبت بود. با آن ت
 بدهد.  صیهر نقطه از دانشگاه تشخ
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 تر از اون سراغ ندارم. در هر حال مرتب  ست،ی ن ی: فکر بدارغوان

 

 اش را هل داد.خندان شانه یهابا ل**ب نازیپر

 

خشک   یلی و خ یریبگ  افهیجا قاون یحرف بزن، نر یمی باشه باهاش صم ادتی خب، پس برو. فقط  -
 . یحرف بزن یو جد

 

 را باال برد و سرش را تکان داد. شی ابروها یتا کی ارغوان

 

  ق؟یمحکم بکوبم تو کمرش و بعد بهش بگم حالت چطوره رف یک یاز پشت سرش برم و  هینظرت چ -
 ؟ یات رو بهم قرض بددو روز جزوه شهیم

 

 بلند قهقه زد و سرش را به چپ و راست تکان داد. یبا صدا نازیپر

 

 فکر کنم بعدش از ازدواج با تو صرف نظر کنه!  گهید یبخدا، ول   هیعال -

 

 شد. دهیارغوان در هم کش یابروها اریاختی ب

 

 !کشمشی اون وقت خودم م -
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  یدر مورد مرد وقتچیبود، او ه بهی غر شیطرز صحبت کردن ارغوان برا نیگرد شد، ا نازیپر یهاچشم
  نازینداده بود و پر  یآرمان جواب قطع یدر واقع تا آن روز هم هنوز به عالقه  کرد، ی صحبت نم نیچن

به   باالخرهباشد که   یمعن نیبه ا  دیحرف امروزش شا ن یاما ا ادی شک داشت که اصال از او خوشش ب
 .ستادی دستش را به کمرش زد و در مقابلش ا کیمند شده است! او عالقه

 

تو فقط ظاهرت دختر   کنمیاصال فکر م ه،یچ  یدونیم ؟یخانوم؟ نکنه عاشقش شد  نمیبب سایوا -
 ! شهیشده که زود عاشق م میقا یدختر هینقابت  نیپشت ا یول ادیی م  طونیخشن و ش 

 

 را کج کرد. شیهابه گردنش داد و ل**ب یتکان او

 

 !ادییازش بدم نم  ییراستش رو بخوا  ستین یبابا عشق کدومه؟! خوب اون پسر بد یگی م یچ -

 

که در موردش زده بود اعتقاد داشت. تا   یسرش را چرخاند و دوباره به آرمان نگاه کرد، به حرف سپس
  نیو رفتار خوبش را در هم تیآرام است. شخص اریمرتب و منظم و بس یاو مرد دانستی که م  ییجا

توانسته بود بشناسد. اگرچه تا آن روز   یدانشگاه شروع شده بود تا حدود دیکه ترم جد یمدت کوتاه 
باشد که  یمرد نی اول توانستی آرمان م دیفکر نکرده بود اما شا یبه مرد ی به طور جد وقتچیه
 .شدی مند مالقه به او ع  شتریهم با شناخت ب دیشا  ابد،ییکم به ذهنش راه م کم

 

فکر لبخندزنان به   نیبا او صحبت کند. با ا یابرود و چند کلمه نکهیا یبود برا  یخوب  یبهانه هاجزوه 
 برگشت و به خودش اشاره کرد. نازیسمت پر

 

 مرتبم؟! -
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 داد.  رونی نفسش را ب نازیپر

 

 آره بابا، برو.  -

 

تکان داد و به عقب برگشت اما ناگهان قامت بلند   یشد. سر  شتریاعتماد به نفسش ب  نازیجواب پر با
درشت شده   یهاو با چشم  دیگفت، خودش را عقب کش  ین یمقابلش قرار گرفت! وحشت زده ه یمرد

 .رداو را به خاطر آو  یکه روز تصادف و چهره  دینکش هیشد. به چند ثان   رهیمرد خ یآشنا یبه چهره 

 

 . دیدیبترسونمتون اما انگار ترس  خواستمی نم -

 

 گفت:  یسکوت کرد و سپس به آرام یالحظه 

 

 هست؟! ادتونی رو  من-

 

 به خودش آمد و سرش را به چپ و راست تکان داد. ارغوان

 

 . دمینه... ام... نترس -

 

 .دیکش یق ینفس عم سپس
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 هست. ادمیبله  -

 

 ها را در مقابلش گرفت. زد و جزوه یلبخند کمرنگ  ماکان

 

 . دیداشته باش اجیبهش احت دیفکر کردم شا د، یمن جا گذاشته بود ن ی ماش یرو تو هانیا -

 

ها خوشحالش کند؛ آن نوشته  توانستی اندازه نم  نیبه ا زیچچیها افتاد، هارغوان به جزوه  نگاه
هم به  کسچیه یهاکرده بود. در واقع به نوشته ادداشتیکالس  یبودند که ط یمهم  یهانکته
 ها را گرفت. لبخند زد و جزوه  اریاختی خودش اعتماد نداشت. ب  یاندازه

 

 ممنون.  یل یاوه بله خ -

 

گرد شده ابتدا  یهاها را رها نکرد! با چشماما ماکان جزوه  دیخودش کش یها را گرفت و به سو آن،
 شد. رهی کاغذها را گرفته بود نگاه کرد، سپس سر بلند کرد و به خودش خ یبه دست او که لبه 

 

 اومده؟! شیپ  ی: مشکلارغوان

 

آن روز ارغوان در ذهنش ثبت شده بود و   نیبود، نگاه خشمگ رهی خ شیهاخونسردانه به چشم ماکان
دختر درست   نی. اندیآن نگاه را بب   گریبار د کیتا  ردکیم یدر آن لحظه کار توانستی امروز هم اگر م 
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نشان  ادهس  یلیمسئله را خ ن یا دیاما نبا کشاندیآهنربا ماکان را به سمت خودش م  کیبه  هیشب
 ! کردیعجله م دیبه دست آوردنش نبا یبرا داد،یم

 

 : دیها را رها کند، خونسردانه پرسجزوه  نکهیا بدون

 

 وضع پاتون چطوره؟  -

 

 خوبه، ممنون. یل ی: ام... خوبه، خارغوان

 

 یها. با انگشت کندی چه جزوها را رها نم  یبرا دانستی شد، نم  رهیدوباره به دست ماکان خ سپس
دادنشان را ندارد.   پس الی که انگار اصال خ یو بلندش محکم آن کاغذها را نگه داشته، به طور دهیکش

 شدهنوشته   شیرو  یزیچ ییو با رنگ طال یسیدور مچش داشت که به انگل یرنگ چرم  اهیدستبند س
 نیشرت جذب آست یبخواند. نگاهش از ت  قیآن را به طور دق  توانستی بود که ارغوان در آن لحظه نم

کج کرد و با همان  یرا کمشد. او گردنش  رهیبلند ماکان گذشت و سر بلند کرد و دوباره به صورتش خ 
 آرام و شمرده شمرده سخن گفت.   شیرسا یصدا

 

از چراغ قرمز   هیچند ثان  ینفر مثل من برا  کی دیشا د،یمراقب باش  دیشی از چهارراه رد م دیدار یوقت -
 غافل بشه.

 

 .دیرا گفت و کاغذها را رها کرد. ارغوان جزوه را به سمت خودش کش نیا
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 بله حتمًا.  -

 

 : دی پرس یسکوت کرد سپس با کنجکاو یالحظه 

 

 د؟ یکرد دایرو پ  بپرسم چطور من شهی م -

 

 زد. یلبخند کمرنگ  ماکان

 

  الیدانشگاهتون با شما تصادف کردم، خب خ  یساعت جلو نیروز و هم  نیدرست هم شیپ یهفته -
 سخت نبود نه؟! یل یخ  نم،یبب جان یروز بتونم شما رو ا ن یهفته، هم نیکردم ا

 

 بزند که مانعش شد.   یحرف خواستی م  گفت،ی ساده موضوع را درست م ی لیاز نظرش او خ  خب

 

 خانم.خداحافظ... ارغوان  د،یبه دستتون رس  تونیدر هر حال امانت -

 

  نیچه رفتار ا  یبرا داندی به حرفش بدهد، رفتنش را نگاه کرد. خودش هم نم  یپاسخ  آنکهی ب ارغوان
و تصور   دادی نم  یبود که احساس خوب مشیهم آن نگاه مستق دیشا د،یرسی به نظر م بیمرد عج 

 مهم شیکه برا یاهر حال مسئله   . درکندی هم در موردش اشتباه فکر م دیشا ایاست و   بیعج کردیم
 به دستش بود. اشی درس یجزوها دنیبود، رس
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 د؟ ی! حاال اسمت رو از کجا فهمارهیها رو برات ب جزوه کردمی اون روزش، فکر نم  یبا اون رفتار جد -

 

 برگشت.  نازیپر یخودش آمد و به سو به

 

 باشه. دهیاسمم رو از زبون تو شن  دی! شاکردمی آ... آره من هم فکر نم -

 

هم  یها، پسره بد میاون روز چقدر راجع بهش بد قضاوت کرد یول  یآخ  ،یگی : آره درست منازیپر
 !چارهی نبود ب

 

در مورد بد قضاوت کردن آن  دی سرش را چرخاند و دوباره به ماکان نگاه کرد. شا نازی حرف پر نیا با
 نشیدرخورش باشد. او داخل ماش  چارهیب یموافق باشد اما شک داشت که کلمه نازیمرد با پر

به ارغوان انداخت.   یسرش را چرخاند و نگاه آخر یالحظه  یحرکت کند برا نکهینشست، قبل از ا
. پس از چند ندیفاصله بب  نیدرشتش را هم از هم یهابرق زدن چشم توانستی م  یارغوان به خوب

 را به حرکت درآورد.   نیرا به چشمش زد و ماش اشی آفتاب نکیت، عنگاهش را گرف  هیثان

 

 . دیکش یق یماکان که از مقابل نگاهش دور شد، نفس عم نیماش

 

 . رمی برم از آرمان بگ  ستیالزم ن گهید د،یهام رسخوب خداروشکر جزوه -

 

 کرد.  دییبه سرعت حرفش را تأ نازیپر
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 ها! ی صحبت کردن با آرمان رو از دست داد یول  یگی آره درست م -

 

 گفت:  یرا جمع کرد و با لحن شوخ شیهال**ب ارغوان

 

 ها. بود رفته بودم ومدهیپسره مانعم شد، ن نیآره ا -

 

 .کنهی االن هم داره نگاهت م نیهم سوزه،ی آرمان م یدلم برا شتر ی: من بنازیپر

 

. آرمان با  ندیخودش بب  یهارا با چشم  نازی سرش را به سمت آرمان چرخاند تا صحت حرف پر اریاختی ب
پاسخش را   ینی با لبخند دلنش ز ینقش بست، ارغوان ن   شیهال**ب یرو ینگاه ارغوان لبخند پررنگ

 داد و به سرعت نگاهش را گرفت. 

 

که به  شدی ساعت پنج عصر م  شهی. مثل همدیطول کش قهیدقاز چهل  شتریدانشگاه تا خانه ب ریمس
  دیکل ستاد،یپنجم رفت، پشت در واحد آپارتمانشان ا یبا آسانسور به طبقه نکهی. پس از ادیخانه رس 

 زده گفت:   جانی بلند و ه یرا در قفل چرخاند و همزمان با باز کردن در با صدا

 

 سالم براهل خانـ... ه! من اومدم. -

 

 اش وا رفته شد. ه چهره به اطراف خان  یقیبا نگاه دق سپس
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 خانم!ارغوان یو خودت تنها هست ستین یالبته انگار از اهل خونه کس -

 

 فیبه سمت اتاقش راه افتاد. ک داشتی سرش برم یداد و همانطور که مقنعه را از رو رونی را ب  نفسش
رداشت و به  ها را بجزوه  به،یغر ی تختش انداخت ناگهان با احساس بو یرا رو شیهاو جزوه  یاکوله

 کرد.  کیدماغش نزد

 

 گرفتن! یعطر یچه بو -

 

  توانستی اش را به خاطر آورد. با همان چند کلمه، معطرتلخ آن مرد دوباره چهره  یحس بو با
که   یکسان  شناسد،ی دسته از مردها را خوب م نیو پر از غرور است؛ ا یجد یبدهد او مرد   صیتشخ

 .دانندیم گرانیخودشان را بهتر و برتر از د

 

داشته باشد! او  یتیداشت که چه شخص یتیرا تکان داد تا او را از ذهنش دور کند، چه اهم  سرش
  نانیآورد و اطم شیرا برا شیهاتصادف کوچک شد و امروز هم جزوه کیبود که باعث  یفقط مرد

 . کردیفکرش را مشغول م یاهیثان د یپس نبا د،یاو را نخواهد د گریداشت که د

 

تا   یکوتاهش که به سخت یبه موها یاکرد، شانه  ضیتعو  یاش را با تاب و شلوار راحت و مقنعه  مانتو
اندازه  کی کوتاه، که به طور مرتب دورتادورش با دقت به  یمدل مو نیزد؛ ا دی رسی گردنش م نییپا
 .دادی به او م ی و احساس خوب  دادیتر نشان ماش را کوچک شده بود، چهره دهیچ

 

توالت انداخت و از اتاق خارج   زیم ی باز شدن در خانه شانه را رو یصدا دنیوقع با شنهمان م درست
  ریرا ز اشی نقاش  یهابوم کهیشد. ارمغان درحال  رهی خانه خ  یشد. از راهرو گذشت و به درب اصل
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دستش را دور گردن او انداخت و   کیآمد  شیبه سو دنش یبغلش گرفته بود داخل شد. ارغوان با د
 اش کاشت. گونه یرو  یمحکم  یبو*س*ه

 

 خودم! یسالم به خواهر کوچولو -

 

 دست ارغوان درآورد.  ریو شالش را از ز دیرا در هم کش  شیابروها ارمغان

 

 سالمه! شیکوچولو احساس کردم ش یگی م یجور هیسالم،  -

 

 تو بغلم. ای ب ،یمونیها مساله  شیمن مثل ش ی: تو براارغوان

 

  نیزم یاز دست ارمغان رها شد و رو  ینقاش یهارا گفت سپس ارمغان را در آغوش گرفت. بوم  نیا
را تا حد   شیهاارغوان افتاده بودند، نگاه کرد. چشم یها که درست پشت پاافتاد. با وحشت به بوم

 زد:  ادیاز دست ارغوان رها شود فر کردی ممکن درشت کرد و همانطور که تالش م

 

 رو...  یهام! حواست باشه نرهام، بوم بوم  -

 

 فرود آمد! شیهااز بوم  یکیارغوان درست وسط  یهمان موقع پا  ناگهان

 

 نگاه کرد.  شیپا  ریرا به دندان گرفت و با وحشت به ز شیهاپاره شدن بوم، ل**ب یبا صدا ارغوان
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 آخ آخ داغون شد! -

 

خم شد، بوم    ی. ارغوان به آرامدیخرناس کش تی و دستش را به کمرش زد و از خشم و عصباند ارمغان
 اش را کنترل کند، گفت: خنده کردی تالش م کهی را برداشت و درحال

 

 اتاقم. واریبزنم به د خوامی چند؟! م نیا خرمش،ی هم خوشگل شد، خودم ازت م یل یخ -

 

 !وونهید کشمتی : مارمغان

 

 کنان پا به فرار گذاشت. به سمت ارمغان پرتاب کرد و خنده بوم را ناگهان

 

در حال جدال   شهیهم  نکهی. با ادی بخشی را به خانه م یطراوت و زندگ  شانیادهایها و فرخنده  یصدا
 را دوست داشتند.   گریکدی اندازهی بودند اما ب گریکدیبا 

 

 را باال برد:   شیکنان صداداخل اتاقش شد و در را قفل کرد، خنده ارغوان

 

 !گهیبود؟ چهارتا رنگ روغن بود د یچته آروم باش مگه چ -

 

 : دیکش ادی از قبل فر ترن یخشمگ ارمغان
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 من چقدر روش وقت گذاشته بودم؟! یدونیچهارتا رنگ روغن؟! م -

 

 بکشم؟ یخودم برات نقاش   امیب  ییخوای کنم؟ م کاری : خب حاال چارغوان

 

 رو پس بده. تقاصش  رونی ب ای ب ر، ی: نخ ارمغان

 

 . امیی : نمارغوان

 

رو به مامان و بابا نگفتم! بهتره به فکر جواب پس دادن  خب، اگه موضوع تصادفت   یلی: خ ارمغان
 .یباش 

 

 آمد.  شیدر اتاق را باز کرد و به سو ارغوان

 

 . ینگ یزیف چ قرار شد در مورد تصاد ،یبدجنس یل یخ -

 

 تکان داد.  نییسرش را به باال و پا ارمغان

 

 حتما.  -
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خانم که ناگهان در خانه باز شد. نرگس  گذشتی م شانیریاز درگ یحمله کرد. لحظات  شیبه سو سپس
  دنیکه با شن رفت ی که در دست داشت داخل خانه شد، به سمت آشپزخانه م ید یخر یهاک یبا پالست

به   ورها کرد  نی زم یرا رو هاک یآخر خانه، از راهش منصرف شد. پالست  یو داد از راهرو غی ج یصدا
 ستادیا نهیبودند. دست به س گریکد یسمت راهرو به راه افتاد. دو دخترش در حال کشمش و جدال با 

 زد! یبلند یو قهقه 

 

 من داره! شی تپل پ یزه یجا هیبرنده بشه   ی! هر کد؟ی شی کدومتون برنده م نم یبب گرویهمد نیبزن  -

 

 یتا  کیخانم شدند! نرگس   رهی و به مادرشان خ ستادندیو ارمغان با دهان باز از حرکت ا ارغوان
 ها اشاره کرد.را باال برد و با دست به آن شی ابروها

 

 داورتون! شمیمن هم م ن، یشد؟ ادامه بد یچ -

 

خانم به شدند. نرگس   رهینگاه کردند سپس دوباره به مادرشان خ گریکدیدو با دهان باز به  هر
 دور کرد.  گریکدیها را از را گرفت و آن  شانیهاآمد، شانه  شانیسو

 

 !نیو داد نکن  غی ج یخودیپس ب   ن،یستیشماها اهل دعوا ن دونستمی م -

 

کردند. ناگهان   یکوتاه یبردند، خنده  یمتوقف کردنشان پ یدو که تازه به ترفند مادرشان برا آن
 یبه سو کنانه یدختربچه گر  کیاش را در هم کرد و مثل چهره  اشی بوم نقاش یادآوریارمغان با 

 مادرش رفت. 
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 کرد؟! کاریچ  میبا بوم نقاش طونتیر ش دخت  نیمامان؟! بب  -

 

 آشپزخانه راه افتاد. یخانم خونسردانه به سو نرگس

 

 !یدادی نم طونیرو دست اون ش  ت ی خوب اون بوم نقاش -

 

 آمد. شانیبه سو دهیدر هم کش یبا ابروها ارغوان

 

 .نی زنیپشت سرم حرف م نیها، دار نجامیمن ا یه -

 

 ارمغان آمد. یبه سو سپس

 

 .دمی رو م  نق نق نکن، گفتم که خودم پولش نقدریتو هم ا -

 

 ! برو بابا. ؟یکشیرو به رخم م : پولت ارمغان

 

 !کنمی م  کارنیرو هم هم ی ک یاون  رمی شد م  نطوری: حاال که اارغوان
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  دانستیمخوب   شناخت،یخانم دخترش را خوب مارمغان راه افتاد. نرگس گرید  یسمت بوم نقاش به
کند، پس حتما در انجام دادنش درنگ نخواهد کرد. به سرعت خودش را  یرا م کارنیا دیگوی م یوقت

 .دیرا در هم کش شی به او رساند از پشت سرش گوشش را گرفت و ابروها

 

شرو   ی! دختره ؟یبردار  کتی خواهر کوچ تی دست از آزار و اذ ییخوایم ی ک ؟یری م یکجا دار -
 ! طون؟یش

 

 : د یکش ادیفر ارغوان

 

 ولم کن!  یکشی رو م گوشم ینطوریام که امامان مگه من بچه ،یآ -

 

 ها! ی زن ی ! دست به بومش نمیکردی نم  طنتی ش ینطوریکه ا ی: اگه بچه نبودخانمنرگس 

 

 .دی: باشه باشه ببخشارغوان

 

 .دیرا به هم مال شیهاگوش ارغوان را رها کرد و دست  خانمنرگس 

 

 ادب کرد. ینطوریا دیرو با طونیش یشد، بچه  نیآهان ا -
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مانع  کردی تالش م  شهیخانم نبود اما همخود نرگس   نتیبه شط شباهتی ارغوان ب طنتی ش اگرچه
 شیهاطنت ی و ش  ستی بود که حاال دختر جوان  نیا اشیرا آزار بدهد، خوب  یارغوان بشود تا مبادا کس

 آزاردهنده نبود!  اشی کودک یبه اندازه

 

 را برداشت.  گرشیو بوم د دیخند  یزدگبا ذوق  ارمغان

 

 حقته! -

 

 آورد و به سمت اتاقش راه افتاد. رونیزبانش را ب  سپس

 

  دیکش  یقینظر کند. نفس عمارمغان صرف  تیداد موضوع را تمام کند و از آزار و اذ حی هم ترج ارغوان
آن را   نشستی تختش م  یرا برداشت و همانطور که رو شیهااز کتاب  یکیبه سمت اتاقش راه افتاد. 

 ورق زد. 

 

 رو ندارم. اشاصال حوصله  -

 

 یکم شه،ی تخت انداخت. درست مثل هم یو خودش را رو دیکش یرا به صورتش چسباند، آه  کتاب
 با خودش کلنجار رفت توانست درس بخواند.  نکهیبعد از ا

 

به    یقیدرس خوانده بود، در خواب عم روقتیشب قبل تا د  کهیهفته گذشت، آن روز صبح درحال  کی
مجبورش کند   توانستی هم نم خوردیبار دوم زنگ م یکه برا لشیموبا  ی. صداُبردی سر م
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  ابدیرا ب  لشی موبا دیتا شا دیتخت کش یبسته، دستش را رو یهارا باز کند. با همان پلک  شیهاچشم
تالش باالخره   یاش که مانع خواب آرامش شده، خالص شود. پس از کمآزاردهنده یصدا  تدسو از 

 دار پاسخ داد: خواب آلود و کش  یرا کنار گوشش گرفت و با صدا  لیکرد. موبا دایآن را پ

 

 بلـ... ه؟ -

 

 بود، به سرعت گفت:  نیجواب دادن ارغوان خشمگ  ریکه از د نازیپر

 

 !زنمی ساعته دارم بهت زنگ م سه یدی الو؟ چرا جواب نم -

 

 را درک کند.  آمدی م رونیب  نازیکه از زبان پر  ییهاکلمه  توانستی هنوز هم در خواب بود و نم ارغوان

 

 خب؟  -

 

 شد.  ترن یجوابش خشمگ  دنیبا شن نازیپر

 

 ؟یشنوی رو م  اصالً صدام  ؟ یهنوز خواب ؟یه -

 

 : هان؟ آر... ه!ارغوان
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 کالس. امیی امروز نم  ستی : زنگ زدم بهت بگم من حالم خوب ننازیپر

 

  نازیکه باعث شد پر دیکش یقی نفس عم یداریخواب و ب  انیبسته در م یهابا همان چشم ارغوان
 بزند.  ادیفر

 

 باتوأم.   وونه؟ید ی: خواب نازیپر

 

 به خودش آمد.  یالحظه  یبرا

 

 !؟یگفتی م  ی... دارم... خب؟ چـی: نه نه... بارغوان

 

 داد.  رونینفسش را ب  یبا کالفگ نازیپر

 

 امیی حالم بهتر شد. امروز نم کمی مسموم شدم، آمپول زدم تا  شبید ستیگفتم من حالم خوب ن -
 !؟یدیدانشگاه! فهم

 

 ... دم.ـی: آره... فهم ارغوان

 

 ! یتو خواب ،یباش  دهی: برو بابا عمرًا فهم نازیپر
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شل شد و دوباره به خواب رفت. هنوز   لشیموبا یتماس را قطع کرد. دست ارغوان از رو  سپس
  لیو تحل هیخودش تجز یرا برا  نازیپر ینشده بود که در ذهن درهم و برهمش صدا قیخوابش عم
 !د؟یآی مسموم شده؟ دانشگاه نم گفت؟ی کرد. او چه م

 

  نازیپر یرا برداشت و به سرعت شماره  لشیتخت نشست. موبا یرا باز کرد و رو شیهاچشم ناگهان
 چشم دوخت.  یواریرا گرفت، همزمان به ساعت د

 

 خدا، دانشگاه! یوا -

 

تخت انداخت و به سرعت   یرا رو لیشد، موبا دیکه ناام  نازیاز جواب دادن پر ،ی از گذشت لحظات  پس
حاضر و آماده از اتاقش خارج شد و به سمت آشپزخانه راه  قهیرفت. کمتر از ده دق ییبه دستشو

 افتاد.

 

به آن سمت   ینگاه میباز شدن دراتاق، ن یدر آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود، با صدا پدرش
 بلند شد. زی برداشت و به سرعت از پشت م یگرید یارغوان، لقمه دنیانداخت به محض د

 

 ! من رفتم خانم.ادیی کنه، دخترت داره م ریخدا به خ  -

 

 .دیرا درهم کش  شیبود به سمتش برگشت و ابروها شیهای که مشغول شستن سبز خانمنرگس 

 

 دختره من آره؟!  شهی اول صبح که شد، م  -
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درب  یدوان به سوبغل گرفت و دوان  ریکارش را ز فیبا دهان باز همسرش را نگاه کرد که ک سپس
که به   دیپدرش را د  نشیزب ینشده که با نگاه ت  کیانه نزد. ارغوان هنوز به آشپزخ رفتی م  یخروج
و دو دستش    ستادیو خودش را به او رساند؛ مقابلش ا دیلحظه به سرعت دو  کی. در دودی در م یسو

 را باز کرد. 

 

 آقا رضا؟! یکنی کجا فرار م  -

 

 به گوشش زد.  یآرام یلیو س دیرا درهم کش  شیابروها آقارضا

 

 !زنه؟یصدا م کیرو به اسم کوچ پدرش   یادب، ک یب -

 

 را باال برد.   شیابروها سپس

 

 !ین یبیبرامون م دیخواب جد هیاز دست تو! بسکه هر روز   کردم،ی آره فرار م -

 

 زد.  یزیآمطنت ی لبخند ش ارغوان

 

 دانشگاه! یرو برسون  من  خوامیندارم که! فقط م تی امروز کار -

 



 جام غرور 

79 
 

 ان داد.سرش را به چپ و راست تک آقارضا

 

 ؟یری نم  نازی! مگه با پردتیهم از خواب جد نیبفرما ا -

 

 . ستی: نه اون امروز حالش خوب نارغوان

 

 کار دارم.  یل یمادرت رو بردار و برو، من امروز خ نی: خب دخترجون، ماشآقارضا 

 

 .ستادیا نهیو دست به س دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان

 

 !یرو برسون  خودت من دیبا خوامی نم -

 

تنبل وگرنه من که حاضر بودم برات   یتنبل  ست،ین یات فقط رانندگ تو مسئله دونمی : من مآقارضا 
خونه آرامش برقرار بود،   نیتو ا یخوند ی که تو اصفهان درس م یبخرم! به خدا اون چهار سال  نیماش

 !میش  حتذار کنار بلکه ما هم را درس رو ب ؟یخون یارشد م  ی چ یاصال برا ،یبرنامه دار هیهر روز 

 

 مادرش راه افتاد. یناراحت به خودش گرفت و به سو یچهره  ارغوان

 

 .هیهم شهر قشنگ یلیهمون اصفهان، خ  گردمی باشه آقا رضا، باشه اصالً برم -
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 .دیاو را کش یاکوله  فیسرش را به چپ و راست تکان داد و از پشت سرش ک یبا کالفگ  آقارضا

 

 .میبر ای قهر نکن، ب -

 

 بلند رو به آشپزخانه گفت:  یشد و همزمان با صدا یهمراهش راه  یبا خوشحال  ارغوان

 

 ؟ یندار یمامان؟ کار -

 

 بلند پاسخش را داد:  یخانم از همان آشپزخانه با صدا نرگس

 

 نداشتم.  یا تو کاراز اول هم ب -

 

*** 

 

سخت است، تمام مدت نگاهش به   ینباشد کم نازیکه پر  یدر کالس درس، آن هم روز نشستن
به   کردیو تالش م  دهیچسب  اشی به صندل یجد یساعت بود تا هرچه زودتر زمان بگذرد. با چهره

آرمان بود   ی ندهادشوار است. فقط لبخ یارغوان کم یگرفتن برا یجد یدرس گوش کند. اگرچه چهره 
 . کردی خوشحالش م  یکم کرد،ی م یتالق  گریکدینگاهشان با  یوقت گاهی که گاه و ب
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از   یکوتاه یرا برداشت و با خداحافظ   لشیها و وسا. جزوهدیرس انی آن روز به پا یهاکالس  باالخره
 نیو همزمان به ا  رفتی م یدانشگاه به سمت خروج  اطی از کالس خارج شد. در ح ش،یهای همکالس

 شود.  ایبزند و حالش را جو  نازیبه پر یکه در راه برگشت به خانه سر دیشیاندیم

 

 ؟ ییامروز تنها -

 

 و به عقب برگشت.   د یکش شیبه موها یآرام  آرمان لبخند زد، دست یتن صدا دنیشن  با

 

 بود.  ضی آره امروز دوستم مر -

 

شلوارش فرو برد و پس از   ب یاال انداخت و با او هم قدم شد. دو دستش را در ج ب  ییابرو آرمان
 گفت:  یلحظات 

 

 ! دمیامروز نفهم یهااز کالس  یچ یه -

 

 یدانشجوها  نیاز بهتر یک یگرد شده نگاهش کرد، از او که  یهابا چشم یالحظه  یبرا ارغوان
تمام  یریادگیبود که متوجه درس نشده باشد. او ثابت کرده بود در  دیدانشگاهشان است، بع

 ها باهوش و با استعداد است.درس 

 

 ؟ یدیچطور نفهم -
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 زد.  یلبخند کمرنگ آرمان

 

 آخه تو فکر بودم! -

 

 ؟ ی : تو فکر چارغوان

 

 پا و آن پا کرد سپس گفت:  نیا هیچند ثان  یانداخت، برا نیی سرش را پا او

 

 و ازدواج! یتگارتو فکر خواس -

 

 انداخت.  نییسرش را پا  یزدگکه انتظارش را نداشت، به سرعت باخجالت  ارغوان

 

 داد؛یبه او م  یارغوان احساس خوب  یخجالت زدگ دنیدر سکوت نگاهش کرد. د یالحظه آرمان
 . کردی اش، قلبش را احاطه مازدواج با دختر مورد عالقه یبرا یدواریسرشار از ام یحس

 

 م؟یبخور یزی چ هی شاپی کاف میبا هم بر ییایی م -

 

 زد سپس ادامه داد: یقی مکث کرد و لبخند عم یالحظه 
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 . میهم از خودمون حرف بزن کمیالبته  -

 

 مثبت سر تکان داد. ینگاهش کرد و لبخندزنان به نشانه ارغوان

 

 . میباشه بر -

 

  یفرصت   دیبا  نیاز ا ریبد آن روز کم کند، غ یاز حال و هوا یکم توانست یکردن با آرمان م صحبت
در  یادی ز زی هنوز چ آمدندیکه به دانشگاه م یمدت کم  نیتا او را بهتر بشناسد. در ا کردی م دایپ

 .دانستی موردش نم 

 

لبخندزنان از دانشگاه  گریکدیدر کنار   دیوزی که م یمی مال میسکوت کرده بودند و همراه با نس هردو
که  نی. همداشتی جلوتر از آرمان قدم برم  یبود، ارغوان کم  ابانی آن دست خ شاپ ی رج شدند. کاف خا
  یکه برا یترمز کرد، به طور شیپا  یدرست جلو یرنگ یمشک  یمایگذاشت ُاپت  ابانیخ  انیرا م  شیپا

سپس با   دیاتفاق خواهد افتاد. به سرعت خودش را عقب کش یگریتصور کرد تصادف د یالحظه 
 شد. رهی خ  نیبه آن ماش  دهیدرهم کش یابروها

 

زد و   یشد، سپس لبخند رهی برداشت و با دقت به او خ شی هاچشم یرا از رو اشی آفتاب نکیع ماکان
 .ستادیآمد و مقابلش ا شی بلند به سو یهاشد، با قدم ادهیپ  نیاز ماش

 

 گرد شد.  شیهاچشم دنشیبا د ارغوان
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 : سالم ارغوان خانم. حالت چطوره؟ ماکان

 

 سالم، ممنونم.  -

 

 سکوت کرد سپس ادامه داد: یالحظه 

 

 !شمی شوکه م دنتونیو از د نمیبی م  یسومه که شمارو اتفاق یدفعه نیا-

 

 خونسردانه سرش را به چپ و راست تکان داد. ماکان

 

 . ستین  یامروز اونقدرا هم اتفاق ست،یهم ن نطورهاینه ا -

 

 باال رفت.   اریاختی ارغوان ب  یابروها

 

 شما جا نگذاشتم! نیماش یهم تو یاگهید  زیمن چ د،یگی م یچ شمی ام... متوجه نم -

 

 کرد.  یکوتاه یخنده ماکان

 

 رو به شما پس بدم.  یزی چ ومدمیمن هم ن -
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 : خب پس؟ ارغوان

 

 اشاره کرد و خونسردانه گفت:  نشیبه ماش ماکان

 

 . میبا هم حرف بزن خوامی م قهیچند دق -

 

 خواهدی بشود؟ چه م شیدایمرد باز هم پ نیدارد که ا یلیشد، چه دل  رهیدر سکوت به او خ ارغوان
چه  ندی و بب ندیبنش نشی برود و در ماش یعن یگوش کند؟  شیهابه حرف  دیچه با ی! اصال براد؟یبگو
 زد.   یفکر لبخند کمرنگ نیهم دارد؟ با ا یتیاهم شیهاآخر مگر حرف  د؟یگویم

 

 .دیاالن بگ ن یهم  دیدار یبرم، شما هم اگر حرف دیاما من کار دارم و با دیببخش -

 

 را باال برد.  شی ابرو یتا کی ماکان

 

 . رسونمتی خودم م  یبر ییجا ییخوای خب اگه م -

 

 برگشت و به آرمان اشاره کرد. یالحظه  یبرا ارغوان

 

 منتظرم هستند. شونیممنون، ا -
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فاصله منتظر   یشد، آرمان با کم   رهی حضور آرمان نشده بود به او خ یکه تا آن لحظه متوجه ماکان
  دانستی م دیره خورد، بادر هم گ اریاختی ماکان ب ی. ابروهاکردیو کنجکاوانه نگاهشان م ستادهیا
 شد.  رهی و دوباره به او خ دیکش یقی با ارغوان دارد! نفس عم  یپسر چه نسبت  نیا

 

 رو بزنم.  تا حرفم  نی بش نیماش یتو قهیخب، حداقل فقط چند دق یل یخ -

 

  یراه برا  نیندارد اما بهتر شیهاحرف   دنیشن یبرا یاعالقه نکهینگاهش کرد، با ا یبا آشفتگ ارغوان
تکان داد و  یفکر سر نی. با ادیبگو خواهدیچه م دی نیبود که بب  نیاز دستش خالص شود ا نکهیا

  زی . آرمان ند منتظر باش قهیدق کیآرمان برگشت، با دستش به او اشاره کرد که   یبه سو یالحظه  یبرا
برداشت و همزمان   ماکان قدم نی سر تکان داد. به سمت ماش  شیمثبت برا یزد و به نشانه  یلبخند

 نشست.  نشیبا او در ماش

 

 . دیی: خب، بفرماارغوان

 

 : اون آقا نامزدته؟!ماکان

 

  یلیگرد شد. آخر چه دل شیهاحرف ماکان چشم نیا دنیباال رفت و از شن   اریاختی ارغوان ب  یابروها
دارد.  یت یاو چه اهم ینداشته باشد برا  ایبپرسد، نامزد داشته باشد  یسوال  نیمرد چن نیدارد که ا

 به خود گرفت.  یتریجد یجا شد وچهرهجابه  یصندل  یرو یکم

 

 چطور مگه؟! ر،ی نخ -
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 نیبه دست آوردن ا یبرا یآسوده شد که کس الشیماکان از هم باز شد، خ  یگره خورده  یابروها
 است.  امدهیدختر قبل از خودش جلو ن

 

 چند سالته؟ -

 

 شد.  نی شمگخ یکم ارغوان

 

 گفتم که منتظرم هستند.  د،ییزودتر کارتون رو بفرما شهی م -

 

 دختر!  یخب، چقدر عجول یل ی: خماکان

 

 سکوت کرد سپس ادامه داد: یالحظه 

 

  ستین یسوم اتفاق  یدفعه نیبود اما ا  یکه همش اتفاق میدید گرویدو دفعه همد نیما قبل از ا -
 باشه! خواستمی چون من... نم

 

صورتش را    یبود. ماکان کم دهیباال رفت، هنوز منظور کامل حرفش را نفهم  اریاختی ارغوان ب  یابروها
 شد.   رهیخ  اشیمشک یهاکرد و در چشم کیبه او نزد
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 !نمیتو رو بب   شتریو ب شتریدارم که باز هم ب لیمن تما گم؟ی م یچ یمتوجه شد -

 

 کرد، گفت:  یمرا روشن   نشیشد و همانطور که ماش   رهیخ  ابانیبه خ  سپس

 

  میبا هم صحبت کن شتریمناسب و ب   یجا هی میبگم، بهتره بر خوامی م یمن چ ید یخب، حاال که فهم  -
 !میو آشنا بش

 

مرد از او خوشش   نیزدن را هم نداشت. پس اتوان پلک یارغوان از تعجب باز مانده بود و حت دهان
  یصحبت کرد؟ چرا حت نطوریآمده است؛ اما چرا ا جانیموضوع به ا  نیکردن ا ان یب  یآمده و امروز برا

منان دارد  یاط یی! اعتماد به نفسش را در حرف زدن نگاه کن! گوست؟یپاسخ ارغوان ن دنیمنتظر شن 
  خواستیاگر هم م یکرده؟! حت  الیکه ارغوان قصد رد کردنش را ندارد. مردک مغرور با خودش چه خ

مرد وجودش را فراگرفت.   نی اهش بود؟ احساس انزجار و نفرت نسبت به ار  نیابراز عالقه کند، ا
 خواستی م  هک نی. همکندیاز باال نگاه م  زیاست که به همه چ ییهااو از آن دسته آدم شکی ب

 به سرعت گفت:  اوردیرا به حرکت در ب  نیماش

 

 آقا؟  دیببخش -

 

 برگشت.  شیبه سو ماکان

 

 ! یصدا بزن  رو اسمم یتون یماکان هستم، م -
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 تکان داد. یاکراه سر با

 

 نداره!  یتیمن اهم یاسم شما برا -

 

 درشت شد اما همچنان آرام بود. یکم شیهاماکان محو شد و چشم یهال**ب یرو  لبخند

 

 گرفت.  نیماش یرهیزد و دستش را به دستگ یاطرفه ک یلبخند  ارغوان

 

شما رو   ستمی من اصال مشتاق ن دی بهتره بدون   د،یصحبت کرد التتونیبا اعتماد به نفس از تما یل یخ -
 بار هم که... نیبود، ا  ی! اون دو دفعه که اتفاقنمی بب

 

 سکوت کرد.  یاو لحظه دیکش یق یعم  نفس

 

 در کار نباشه. یاگهید یدفعه دوارمیام م،یبگذر -

 

شدنش را   ادهینکرد فقط پ  یحرکت  چیشد. ماکان ه ادهی پ را باز کرد و  نیخونسردانه در ماش سپس
  یدوباره به سمتش برگشت، با ابروها یاراه لحظه  نی رد شد و در ب   نشینگاه کرد، او از مقابل ماش

 آن پسر رفت.  یپر از خشم نگاهش کرد، سپس سرش را چرخاند و به سو ییهاو چشم دهیدرهم کش

 

 نظر داشت.   ریبا دقت رفتنش را ز ماکان
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 دادمیمن هم قول م ،ینگاهم کن  ینطوریا نیتو ماش  یتونست یاتم! خب منگاه پرجذبه نیا یکشته -
 نگم و فقط محوت شم!  یچیه

 

  نیرا به حرکت در آورد و از کنار آن دو گذشت. آرمان که دور شدن ماش نیماش د،یکش یق یعم  نفس
 : د یخونسردانه پرس د،یدی ماکان را م

 

 !ش؟ی شناختی م -

 

 را از هم باز کند.   شیاو گرفت و تالش کرد ابروها نینگاهش را از ماش ارغوان

 

 . نمشیبب گهید کنمی فکر نم ست،ی . اصال مهم ن یل ینه خ -

 

 .ستادی آرمان لبخندزنان در را باز کرد و کنار ا دند،یمورد نظرشان رس شاپیه کاف ب قهیاز ده دق پس

 

 . دییبفرما -

 

داشت.   یگرم و آرامش بخش  طی بود، مح  یکوچک شاپی کرد و داخل شد. کاف یتشکر کوتاه ارغوان
  شیکوچک در آن قرار داشت. دورتادور فضا ز یچهار م ایو در حدود سه  شدیم متری سالنش کمتر از س 

و   ندنشسته بود زهایشده بود. چند دختر و پسر جوان هم سر م نیتزئ  بایز یهاها و گل هم با گلدان
 مشغول صحبت بودند. 
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 چطوره؟  جانیا -

 

  نکهیشد. پس از ا یراه  کردیکه آرمان اشاره م یزیاطراف برداشت و به سمت م یاز تماشا دست
گلگون آرمان   یهاو گونه  دیبرقرار شد. پوست سف نشانی دادند سکوت ب نویفنجان کاپوچ سفارش دو

بود. ارغوان خودش هم   یاست. پسر مودب و مهربان رانی که اهل کدام شهر ا دادی نشان م یبه خوب 
  یبرا شهیاست که هم یهم از نظرش مرد دی! شاکند؟یدر او کم کم جذبش م   یزیچه چ دانستی نم

از هر   شتری پسر ب  نیرا در نظر دارد و ا  یخودش مرد یبرا  یدر سن  یخودش تصور داشت. هر دختر
 است.  کیخودش در نظر داشت، نزد یکه ارغوان برا یبه مرد یگریکس د

 

 شیهازد و صحبت  یق یدوفنجان در مقابلشان قرار گرفت، آرمان لبخند عم قهیاز گذشت چند دق  پس
تمرکز کند.  زندی که او م ییهاحرف   یرو توانستینم  کردی ه تالش م را شروع کرد. ارغوان هر چ

که   یذهنش را آشفته کرده بود اما از جواب  دیرسی خطرناک به نظر م  یآن مرد که کم کیتار یهاچشم
نگاه  یالحظه  یپاسخش را بدهد. برا توانستی نم  نیو خوشحال بود. بهتر از ا یبه او داد، راض

  یبه او انداخت، لبخند یگریو نگاه د گذشتی م نشیاز مقابل ماش ید، وقتآخرش را به خاطر آور
قرار   گرید  واقعاً  ای. آکردی از قبل آشفته م شتریماکان بود که ارغوان را ب یهال**ب یرو رمعمولیغ
 باشد.   نطوریبود که واقعا هم  دواری! امند؟یاو را بب ستین

 

اش صحبت  ! از خانوادهگفت؟یو تالش کرد او را از ذهنش دور کند. آرمان چه م دیکش یق یعم  نفس
آمده و اکنون در تهران با   ایاست که در آن به دن یشهر  زی تبر نکهیکه در شهرستان هستند، از ا کردیم

 موردرا در    زیساده همه چ یل یخانه است. خمشترک هم یخانه   کیدر  گریپسر د یدو دانشجو
ندارد اما با تمام کردن درسش و گرفتن مدرکش آن   یدر حال حاضر شغل ثابت نکه یا فت،گی خودش م

 داشته باشد.  یخوب ینده یآ تواندی مدرس، م  تی هم از دانشگاه ترب
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نبود، هر کدام با    یکی رشانیکه مس  ییآمدند و از آن جا رونی ب  شاپی ساعت از کاف کیاز گذشت  پس
 شدند. یمقصدشان راه یبه سو  یگرید یتاکس

 

*** 

 

کلمه هم صحبت نکرده بود   کیاما هنوز   گذشتیم ده،یکه ماکان به باشگاه رس یاز وقت یاقهیدق ده
  رهی خ نینشسته و به زم یاگوشه  یصندل  یورزش عوض نکرده، فقط رو یرا هم برا شیهالباس  یحت

  بهتا  کسچ یاو را پس بزند؟ ه  چطور توانست ی. لعنتشدی ارغوان از ذهنش دور نم  یهابود. چشم
 از ماکان مشتاق رابطه با او بودند. حس به دست  شیآن دخترها ب شهیکار را نکرده بود. هم نیحال ا

فراموشش کند؟!  توانستیم ای. آشدی م  دتریو شد  دیشد شیهاآوردن او لحظه به لحظه در رگ 
 ! د؟یآ رونی از فکر او ب توانست یم

 

 ! یتو هم  یلیچته؟ خ -

 

 درهم گره خورد. شیابروها اریاختی چرخاند، ب  ریرا به سمت ام   سرش

 

 نیهستن، اونوقت ا کمیکوچ یاشاره  هیبودن با من منتظر  یتر از اون براصدها دختر خوشگل  -
 دختره...

 

 زد.  یلبخند تلخ ریام
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 ردت کرد؟!  -

 

موضوع   نیشد، اعتراف کردن به ا رهی خ  ریدرنده به ام  ریش  کیبه  هیجمله درست شب نیا دنیشن  با
حاضر نشد    یاو حت کرد،ی م نشی فکرش هم به شدت خشمگ یبود. حت رممکنی دشوار نه، غ شیبرا

 را کامل بشنود! شیهاحرف 

 

آسوده شد  یکم  الشیخ د،ی کش  یقیکه جوابش را از نگاه پر از خشم ماکان گرفت نفس عم  ریام
  نیپس بنابرا افتدی راه نم  یکه دارد، دنبال کس یآن غرورکه ماکان با  دانستیرا خوب م  نیحداقل ا

 از کنارش بلند شود که ناگهان گفت:  خواستی . مشدی حاال که آن دختر ردش کرده موضوع تمام م

 

 . کردمیصحبت م گهیجور د هی دیبا دیرو رد کنه! شا من ذارمی ! نم ذارمی نم -

 

  نشیدختر مشتاق او نبود خشمگ  کی نکهیا شکی بگرد شد. امروز ماکان را چه شده؟  ریام یهاچشم
دشوار است اما انتظارش را نداشت که باز هم قصد دنبال کردن آن  شی موضوع برا نیکرده و تحمل ا

 . دیاش کوبعوض کردن آن جو به وجود آمده با خنده به شانه  یدختر را داشته باشد. برا

 

شهر هستن که همشون به قول خودت   نیتو ا بایهمه دختر خوشگل و ز نی فراموشش کن بابا، ا -
 دختره امروز تو رد کرده؟! نیداره ا یتیبا تو باشن چه اهم لنیما

 

 بود.  نیتوجه کند نگاهش هنوز به زم شیهابه حرف  آنکهی ب ماکان
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 !ذارمی رو رد کنه! نم من تونهی ! نمستهی مثل بق یکیاون هم  -

 

*** 

 

 خطرناک(  یها)چشمسوم  فصل

 

 

 

 

 

هنگام خارج شدن از  تواندی دارد ارغوان را م نانیکه ماکان اطم ییاز روزها یک ی ست،کشنبه ی  امروز
  شی. هنوز رفتار آن روزش را فراموش نکرده، هنوز احساس خشم در وجودش رهاندیدانشگاه بب

لذت  مکم ک یباز نیتر کرده است و ابه دست آوردنش را جذاب  خواهد،ی ماکان را نم نکهی. اکندی نم
 !شودی بخش م 

 

نگذشت که   شتریب قهیمقابل دانشگاه متوقف کرد و منتظر شد. ده دق ابان،ی را آن دست خ   نیماش
 دند،یخند ی م گریکدیقبل همراه دوستش از دانشگاه خارج شد. هر دو با  یارغوان مثل دو هفته

کند. درست همان موقع پسر   یم اشوانهید. حس خواستنش کم کم دماکان خوب نگاهش کر
 یدفعه  نیآمد و لبخند به ل**ب مشغول صحبت با ارغوان شد، ا شانیکه به سو دیرا د یقدبلند
 کیماکان   یبرا دیرسی شد، به نظر م  دهیدرهم کش شی. ابروها ندیبیکه او را کنار ارغوان م ستیسوم

گذشت تا   یقی! دقاکندی پسر به ماکان توجه نم نیان به خاطر حضور اهم ارغو دیمزاحم باشد. شا
 رفت.  یگرید یپسر راهش را جدا کرد و به سو نآ نکهیا
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 یدر موها یدست کرد،ی و با او صحبت م دیخندیهمراه دوستش م یباز هم شاد و پرانرژ ارغوان
افتادند، هر   نیزم  یاز دستش رو شیهازد، درست همان موقع جزوه یو حرف   دیکش شی بای ز یمشک

  د،یچرخ ابان یلحظه نگاه ارغوان به آن دست خ نیها را برداشتند. درست در همدو خم شدند و جزوه
  دیبا کند؛ی م  شیتماشا دیدیم  دیارغوان با خواست،ی را م  نیاش شد. همکه متوجه دیدیم کانما

ماکان   کردیتصور م  دیرا متوقف کرده، با  نشیمقابل دانشگاه ماش یقیدقا دنشید یبرا کردی تصور م
مثل خون  شیهادر رگ  ینقش بست، حس شیهال**ب یرو یثانهای است. لبخند خب قرارشی ب
کس توان   چ یثابت کند ه دیدختر هم توان گذشتن از او را ندارد؛ با نیا کردیثابت م دی. بادیجوش یم

 از ماکان دور باشد! یلیخ تواندی نم هیاو هم درست مثل بق  رد کردنش را ندارد!

 

 چرخاند.  نازیبه ماکان نگاه کرد سپس سرش را به سمت پر یاهیچند ثان ارغوان

 

 نجاست؟ یپسره باز هم ا نیا شهی : باورت مارغوان

 

 به سرعت سرش را به اطراف چرخاند.  نازیپر

 

 کوش؟ کجاست؟  -

 

 .دیرو کش ادهیپ  یرا گرفت و به سو نازیدست پر مچ

 

! با اون کنهی رو نگه داشته و داره نگاهم م نش یماش ابونی تابلو نگاهش نکن، اون دست خ نقدریا -
 هاست!حرف  نیتر از اسمج  نکهی بشه اما مثل ا داشیبازهم پ  کردمی که بهش زدم فکر نم ییهاحرف 
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 !یکردی فش گوش م به حر  کمی ،یتند رفت   یلی: خب بابا توهم خنازیپر

 

 .دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان

 

 .ومدیاز رفتارش خوشم ن ست؛ی که اون ن ییو مغرور بود! راه ابراز عالقه و آشنا ادبی ب  یل یاون خ -

 

را به   نیماش  تی در نها کرد،یدور نشده بودند نگاهشان م اشدهیها از دآخر که آن یتا لحظه  ماکان
فراموشش کند اما حس به دست آوردن آن   گفتیبه خود م یجا دور شد. گاهحرکت درآورد و از آن 

دهد  شانن نکه یبار پس بعد از ا نی و ا کردی نم شیرها د،یرسی سفت و سخت به نظر م  یدختر که کم
 . آوردی و اعتمادش را به دست م کرد ی تر رفتار ممحتاطانه  دیبا رود؛ی م شیدر کار است به سو یاعالقه

 

 جا بود. بعدترش آن  یبعد و هفته  یفکر باز هم هفته  نیا با

 

را   شیهاکارش بلند شد، لباس   زیاز پشت م اشی با نگاه کردن به ساعت مچ زی روز بعدازظهر ن آن
 گفت:  ر یکه ام کردی م ضیتعو

 

 جا؟ اون یری برات مهم شده؟ باز م دختر  نیا نقدریچرا ا فهممی نم-

 

 ماکان نقش بست.  یهال**ب یرو یاثانه یخب   لبخند
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  یباز  نیخسته شدم، ا ذارنی م  ارمیکه راحت خودشون رو در اخت ییاز به دست آوردن دخترها -
 .حهی تفر هیمن  یکار برا نیتره؛ اجذاب

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. ریام

 

با   ییخوای م  قاً یروشنه اما االن انگار دق فشونیتکل  کننی تو رو قبول م  لیکه با کمال م ییهااون -
 .یمندش کن به خودت عالقه  ییخوای م ؛یکن یدختر باز هیاحساسات 

 

 .دی خند رحمانهی ب ماکان

 

 !فتهی تو دام ن تونهیمشکل خودشه، م نیا -

 

 آخر گفت:  یرا برداشت، لحظه  لشی و وسا دیپوش  را کتش

 

عاشقم بشه   هیفقط کاف ستین نطوریاما مطمئنم ا دهیخودش رو سفت و سخت نشون م یل یاون خ-
 !شهیکه چه راحت مال من م ین یبی و بهم اعتماد کنه، اونوقت م

 

درست به موقع آمده  د؛یجا رس ساعت بعد به آن میجا خارج شد. ناز آن  یکوتاه یبا خداحافظ سپس
جا متوجه  به آن کیکه کنار چهارراه  نزد دینکش   ی. طولرفتی رو همراه دوستش م ادهی بود، ارغوان در پ
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دوان  اوپسرچه دست تکان داد و  یکه ناگهان به سرش زد، برا یگل فروش شد. با فکر یپسربچه 
 ماکان رساند.  نیدوان خودش را به ماش 

 

 د؟یخوای گل م -

 

 پسرک گرفت.  یدرآورد و به سو  فشیپول از ک یمقدار

 

 هات رو ببر بده به اون خانم. گل نیا یهم مال خودت، در عوض همه  اشه یبق  ریپول رو بگ نیا -

 

 کرد، نگاه کرد.  یکه ماکان اشاره م ییجا ابانی به آن دست خ پسرک

 

 کدوم خانم؟  -

 

داره، برو بده به اون و بعد به من اشاره کن و بگو من  دیسف هیکوله پشت هی که  یاون  نی: بب ماکان
 براش فرستادم. 

 

  نازیعبور کرد. خودش را به ارغوان و پر ابانیتکان داد و دوان دوان از خ یمثبت سر یبه نشانه پسرک
 ارغوان گرفت.  یها را به سوسپس گل  ستاد،یرساند و مقابلشان ا

 

 ت!شماس  یها براگل نیا -
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 اشاره کرد. ابانی کرد و به آن دست خ یکوتاه مکث

 

 اون آقا براتون فرستاد. -

 

شد. نگاه   رهی او سرش را چرخاند و به ماکان خ یبهت زده به پسرک نگاه کرد، سپس با اشاره  ارغوان
ده  باز هم آمده و مقابل دانشگاه به انتظارش مان ست،ی ! دست بردار نیاعجب مرد َکن ه د،ید یاو را م

 کرد.  گاههم درست مثل ارغوان با دهان باز ابتدا به پسرک و بعد به ماکان ن نازیاست. پر

 

 ارغوان برداشت.  یبه سو گریقدم د کی هی پس از چند ثان  پسرک

 

 !گهید ر یبگ -

 

 : چقدر بهت پول داد؟ارغوان

 

 پول را نشان داد. ینگفت فقط به آرام چیدرشت شد اما ه  یپسرک کم یهاچشم

 

 آورد. رونیپول ب  یفرو برد و مقدار فشیدر ک یدست ارغوان

 

 خودش پس ببر!  یها رو برااز پوله اونه؛ گل  شتری ب ر،ی رو بگ هان یا ایب -
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که ارغوان مچش را گرفت و   کردیچه کند، هنوز فکر م دانستی مات و مبهوت مانده بود و نم  پسربچه
 ها را کف دستش گذاشت. پول

 

 فکر نکن! نقدریا گهیبرو د -

 

 اش را هل داد.شانه سپس

 

و  ستادیماکان ا نیرفت، کنار ماش  ابانی عبور کرد و به آن دست خ هان یماش انی به ناچار دوباره از م او
 گرفت.  شیها را به سوگل

 

 ! ارمیخودت پس ب  یها رو براداد و گفت گل  ی شتریاون بهم پول ب  -

 

فاصله   نیبه ارغوان انداخت، از هم ی. نگاه آخردیحرفش تمام نشده بود که ماکان بلند بلند خند هنوز
  رهیرو خ بدهد. نگاهش را گرفت و به روبه  صیجذابش را تشخ  یگره خورده  یابروها  توانستیهم م

 ل**ب زمزمه کرد:  ریشد سپس ز

 

 !کنهی اشتباه م کنمیولش م  کنهی رو از دست بدم، اگه فکر م یباز  نیامکان نداره لذت ا-

 

 به پسرک انداخت.  ینگاه می حرکت شد و ن  یآماده
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 مال خودت.  -

 

 جا دور شد.پدال گاز فشرد و از آن  یرا رو شی که تمام شد پا حرفش

 

 .کردی خنده کنان نگاهش م زی ن نازیپر کرد،ی م تی و از رفتار ماکان شکا زدی تمام طول راه غر م ارغوان

 

 . خوادیمعلومه تو رو م  شه،یپسره م نیتو باشه عاشق ا یجا یهر کس  ،یریگی سخت م یلیتو خ  -

 

به اون پسره فکر    دیبا آرمان آشنا شم، چرا با خوامیمن م یفهمی نم  نکهیمثل ا ؟ یگیم ی: چارغوان
 .ادیی کنم؟ ازش خوشم نم 

 

 را باال انداخت.  شیهاشانه نازیپر

 

  ییاما خدا ستین یشه، آرمان هم پسر بد الیخی اون ب کنمی فکر نم  یول ،یدونی هرطور خودت م -
 رسه.  ،یبه نظر م  ینیزم ب یس کمیقبول کن که 

 

  نازیبود. درست همان موقع پر ره ی به مقابلش خ دهیدرهم کش ینگفت فقط با ابروها چیه ارغوان
 را متوقف کرد.   نیماش
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  فرستاد،یآرمان م  یبرا یام یو پ دهیتختش دراز کش  یرو  گذشت،ی نم یلیاز آمدنش به خانه خ هنوز
تخت  ارغوان  یکه در دستش بود را رو ییهادرست همان موقع ارمغان داخل اتاقش شد. لباس 

 .ستادیا یقد ینه یگذاشت و مقابل آ

 

 اد؟ییها به من ملباس  نی از ا یک یکدوم  نیبب  -

 

 خونسردانه نگاهش کرد.  ارغوان

 

 ؟یبر ییخوای کجا م  -

 

 ها شد.لباس یمشغول امتحان کردن دانه دانه او

 

 وشم.بپ یچ دونمی دانشگاه رو هم دعوت کرده نم  یهابچه  یتولد ساراست، همه  -

 

 تر باشه.قشنگ یبلوز آب نیالبته فکر کنم ا اد؛یی بهت م ی بپوش  ی: هر چارغوان

 

 بلوز را گرفت و مشغول امتحان کردنش شد.  ارمغان

 

. یاما نبود نهیتو رو هم بب  خواستی صحبت کرد م ی ریامروز عمو زنگ زد، با همه تصو ؟یراست -
 ته.گرف ادیحرف زدن رو  یپسرش چه خوب فارس  یدونی نم
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فرستاده بود را خواند، همزمان جواب ارمغان را   شیکه آرمان برا یامی نگاه کرد و پ لشیبه موبا ارغوان
 داد:

 

 . رهیبگ اد یحرف زدن رو   یفارس شونییچه عجب، اجازه دادن پسره کانادا -

 

  دیرا به خاطر آورد شا  نازیارسال کرد. حرف پر شی آرمان نوشت و برا یاحوال پرس یبرا یجواب سپس
  ادیماکان را به  گری. بار دستیدر خورش ن  ین یزم بیس یواژه شکی آرمان آرام و مودب باشد اما ب

از او نباشد و   یرخب  گریبعد د ی. کاش هفتهکردی تر مکم کم ارغوان را آشفته شی آورد، رفتارها و کارها
 یهاام یاکان را از فکرش دور کرد و پاسخ پکه م دینکش  یبعد طول  یبار دست بردار شود! لحظات نیا

 فرستاد. شیآرمان را برا

 

*** 

 

  کی نازی. پر شدندی از دانشگاه خارج م  نازیو خسته کننده همراه پر یطوالن یهاروز پس از کالس  آن
 .کردی صحبت م  تی و با خشم و عصبان رفتیقدم جلوتر از ارغوان راه م

 

  م؟یبد لشیرو تحو   یقیتحق   نیهمچن یاهفته  کی میتونی مگه م ست،ین  شیاصال حال ،یاستاد لعنت -
 که... ستنین چارهی ب یاصال به فکر دانشجوها هانیا

 

  نییفقط سرش را به باال و پا  شیهاو در جواب حرف  آمدی درست پشت سرش آرام آرام م ارغوان
بود. همانطور که  رونی اش بهبود که از مقنع  نازی بافته شده و بلند پر ی. نگاهش به موهادادی تکان م
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را گرفته بود و مشغول باز کردن بافت   شیبود، با دو دست موها نازیپر یهادر فکر حرف  قاً یعم
 بود!  شی بایز

 

  خوادی... دلم مزنهی که فقط حرف خودش رو م شهی نم شیکه حال  میگیبهش م  ی: هر چنازیپر
 خفه... 

 

  دنیگفت و به عقب برگشت. ارغوان که با شن  یآخ کوتاه شیشدن موها دهی با احساس کش ناگهان
 درشت شده نگاهش کرد.  یهااو ثابت ماند و با چشم ی موها یبه خودش آمد، دستش رو نازیآخ پر

 

 یاشد. لحظه  رهیکه هنوز در دست او بود خ  شیبا دهان باز ابتدا به خود ارغوان سپس به موها نازیپر
را باز کرده بود!  شیموها شتر یب م  ی. ندیکش رونی او برا از دست  شی مکث کرد سپس موها

 گرد شد و دهانش باز ماند.  شیهاچشم

 

 یمگه آزار دار ه؟یکارها چ  نی ! تو چته دختر؟ ابرمیم ی مامان و بابات پ یها حاال دارم به حرف  -
 ؟یمن رو باز کرد  یموها

 

  یبا صدا ی اش خشک شده بود پس از لحظات گرد شده یهاآنکه پلک بزند با همان چشم  یب ارغوان
 گفت:  فیضع

 

  دمیفهم یاصال نم  کردم،ی هات فکر م داشتم به حرف  یعنینداشتم، تو فکر بودم...  یقصد چیبخدا ه -
 .کنمی م  کاریدارم چ
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نگاهش کرد. هر دو سکوت  و بادقت  دیرا درهم کش شی برداشت، ابروها شیقدم به سو کی نازیپر
کردند.  دنیناگهان با هم شروع به خند کردند،یکار ارغوان فکر م نیبه ا گریکدیبه  رهی کردند و خ

 . دیخنده ُلپ  او را کش انی در م نازیپر

 

 ات شده!و سه ساله ستیب گهیبزرگ شو، د  کمیکوچولو  -

 

به سمت درب دانشگاه راه افتادند. درست   گریکدیکنان با را به چپ و راست تکان داد و خنده   سرش
گفت و   ی نیوحشت زده ه ییبا نگاه کردن به جا نازیدانشگاه گذاشتند پر رونی را ب شانیکه پا یوقت
 ارغوان را گرفت.  یبازو

 

 ! نجاستیاون پسره... اون پسره باز هم ا -

 

  یچه کس دنیاز د نازیتا بفهمد پر چرخاندی م یغد سرش را به هر سمتج ک یدرست مثل  ارغوان
 وحشت زده شده است.  نطوریا

 

 : کدوم پسره؟ کجا؟ ارغوان

 

 بود؟! آهان، ماکان!  یاسمش چ گه،ی: همون دنازیپر
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ارغوان به شدت در هم گره خورد. درست همان موقع متوجه او شد اما   ینام ماکان ابروها دنیشن  با
فاصله از در دانشگاه پارک کرده و  یپارک نکرده بلکه با کم ابانی را آن دست خ نشیماش بارنیا

 را گرفت و به سمت مخالف ماکان کشاند.  نازی خودش هم داخل آن منتظر نشسته است. دست پر

 

حاال   ،یوحشت کرد نطوریکه ا ستین یب یعج   زیچ م؛یعادت کن جان یپسره ا نیبه بودن ا دیبا گهید -
 . میبر ایب

 

 دوباره به ماکان نگاه کرد. شدی م دهیهمانطور که همراهش کش نازیپر

 

هر   دیوگرنه چرا با یخواستگار  ادی ب خوادی البد م ؟یبفهم  ییخوای عاشقت شده خب، چرا نم دیشا -
 باشه و تو رو تماشا کنه؟! جانیهفته ا

 

 . دیچ یصورت ارغوان درهم پ یاجزا

 

روز اولش که فکر   یهادر موردش فکر کنم. به حرف  خوامی نم  ست،ینبار بهت گفتم برام مهم  هی -
 !شهی حالم بد م کنمیم

 

 هم خوبه! یلی خ شه،ی حالت بد م شی نیبیبابا، مگه چشه که م ی: انازیپر

 

 .دیرا درهم کش  شیابروها سپس
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 نگاهت کنه!  خوادی فقط م شهیمثل هم دیشا ؟یریتند تند م نقدریحاال چرا ا -

 

 ارغوان زد. یشانه  ی ناگهان تند تند رو اما

 

شد و داره  ادهی پ نشیارغوان! به خدا از ماش ادیی فقط نگاهت کنه، داره م خوادی نم ندفعهینه ا یوا -
 !ادییم

 

 کرد.  شتریآنکه به عقب برگردد سرعتش را ب  یب ارغوان

 

 . میبر ایب  ست،یمهم ن -

 

! مغزش قفل  دیخودش کش یاز عقب دستش را گرفت و به سو یکه ناگهان کس دینکش هیچند ثان به
دستش را از دست او   تیکه به سمت ماکان برگشت با خشم و عصبان  نیگرد شد. هم شیهاو چشم

 برداشت.  شیقدم به سو کیاز قبل درهم گره خورد و  شتریب شی . ابروهادیکش رونیب

 

 ! یح یوق  یلی! خ؟یچطور جرأت کرد -

 

 انداخت سپس به سمتش برگشت. گذشتندیجا مکه از آن  یبه اطراف و کسان  ینگاه ماکان
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  ا،ی! با من بیرو به ما جلب کن هاتی توجه همکالس   ییخوای آروم باش، شلوغش نکن. تو که نم  -
 .می کنی خلوت و با هم صحبت م یجا هی میریم

 

 یآنکه به فاصله یبه سمتش برداشت. ب  گریقدم د کی شد،ی از سرش دود بلند م  ییکه گو ارغوان
هم فشرد و با اکراه  یرا رو شیهادندان  شد،یندیوجب هم کمتر شده بود ب کی که اکنون از  نشانیب

او  یهاو به چشم کردی سرش را بلند م دیشد. تفاوت قدشان آنقدر بود که با  رهیبه صورت ماکان خ 
 .کردی نگاه م

 

. گفتم کنمی خب، برات تکرارش م  یلیبهت گفتم؟! خ یاول چ یدفعه ستی ن  تی حال  نکهیمثل ا -
 آره؟! گهید شهی م تی حال  یتو زبون فارس نم؟یآقا! بب نمتیبب خوامی نم

 

 نینقش بست. از ا شیل**ب، ها یرو یلبخند کمرنگ  اریاخت یب کرد،ی خونسردانه نگاهش م ماکان
خوش فرم   یهال**ب یحت  ،ینیها، بچشم  گری. بار دندی او را بب توانستیبهتر م  کینزد یفاصله 

  کینزد نقدری چشم دوخت. بهتر بود هم فشی کوچک و ظر یرا از نظر گذراند و در آخر به چانه شی بایز
ماکان را  شودی م  نیخشمگ شتریهرچه ب کرد،ی صحبت م  تی خشم و عصبان  نیو با هم  ستادیایم
. با همان آرامش پاسخش  شودیتر م به دست آوردنش مصمم  یو برا کشدیخودش م یبه سو شتریب

 را داد:

 

دانشگاهش منتظر   یجلو ومدمین کسچ یه یدرخواستم رو دوبار تکرار نکردم! برا کسچ یه یمن برا-
اول  یمن خطرناک بشم خانم کوچولو؟! اون دفعه ییخوای تو که نم گه،ید هی! کافنمشیشم که فقط بب 

 ! ایرو فراموش کن و همراهم ب میرو که با هم صحبت کرد
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 اشیاکوله فیارغوان آمد. ک یبه سو د،یدی ماکان را م یره ی خ یهاکم آن دو و نگاه یکه فاصله نازیپر
  شی از قبل صدا ترن یحرف ماکان خشمگ دنی. ارغوان با شن دیرا از پشت سرش گرفت و او را عقب کش

 را باال برد: 

 

! در ضمن مگه من ازت  ؟یخطرناک بش   ییخوای! مثالً چطور م ؟یکنیم د یمن رو تهد یدار تو -
 بودم!  دهیپرو ند نقدری مزاحم ا ؟ی من باش دنیو منتظر د  جانیا ییایخواستم هر هفته ب

 

 برگشت.   ناز یبه سمت پر سپس

 

 تو ولم کن ا .  -

 

 ماکان درهم گره خورد.  یابروها

 

 مزاحم؟!  -

 

 آرمان آمد:  یهمان موقع صدا درست

 

 اومده؟! شیپ  یمشکل -
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به شدت درهم گره خورد،   شیبرگشت و ابروها شیاش را کامل نگفته بود که ماکان به سوجمله  هنوز
 شده بود! شیدای باز هم پ  یمزاحم لعنت

 

 !ستی مسئله اصال به تو مربوط ن نیا ؛یستیو عقب با  یتو بهتره خفه ش -

 

 . دیکوب  اشنهیاش به سآرمان بود که ارغوان با انگشت اشاره هنوز به سمت  نگاهش

 

 ؟ یه -

 

 بود سپس به خودش نگاه کرد.  اشنهی س یبرگشت، ابتدا به انگشتش که هنوز رو شیبه سو ماکان

 

  یهم به اون مربوطه چون اون کس یلیمسئله خ نینه اون! ا یخفه شه تو هست دیکه با ی: اونارغوان
تو اصالً   یهاحرف   ام،یهمراهت ب   خوامی ! نم؟یهست یک  یزد شم. تو فکر کردباهاش نام  خوامیکه م
 . یو بر ی نداره، بهتره راهت رو بکش  یتیمن اهم یبرا

 

به او چشم دوخته بود.  شدی م ترک یکه لحظه به لحظه تار یفقط با نگاه گفتی نم چیه ماکان
و به او  زدی او را پس م نطوری ا کردی م یکه نامزدش معرف یمرد نیارغوان در مقابل دوستش و ا

  د،یایحاضر نبود همراهش ب ی . او حت کردی م نشیمزاحم به شدت خشمگ ی کلمه  کرد،ی م نیتوه
کرده بود. خدا   شیشاو تما ستادهیدانشگاهشان ا یبار جلو نیمهم نبود که ماکان چند شیابر یحت
 .کندی دعوت م یچه جنگ یکه اکنون ماکان را برا داندیم
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را گرفت و او را به   شی ارغوان آمد، بازو یبه سو  گریبار د داشتی ماکان چشم برنم  یکه از چهره  نازیپر
 گفت:  گرفتند،ی . همانطور که از ماکان فاصله مدیدنبال خودش کش

 

 . میبر ایب گهیبسه د-

 

 نگاهش کرد. تیبا خشم و عصبان ارغوان

 

چقدر   ین یبی! مگه نمدادمیرو م  اروی نیجواب ا دیبا ،یکشی من رو م  یه ؟ی کنی م ینطوریچرا ا -
 به حرفش گوش کنم. دی که انگار من با کنهیصحبت م یپروئه؟! جور

 

 هی! نکنه کرد؟ ی چطور نگاهت م ی دیمگه ند ،یزنی باهاش حرف م یو دار اشنه یتو س  ی: رفتنازیپر
 !اره؟یسرت ب  ییوقت بال

 

 زد.  یپوزخند ارغوان

 

 بکنه! تونهی نم یغلط چیکنه؟! نترس بابا ه کاریچ خوادی مثالً م -

 

و شش   ستی . آن دو داخل دوکردی شان را تماشا مبود و دور شدن ستادهیجا اهنوز هم همان ماکان
رفت و   شان یکرد به سو یارغوان به عنوان نامزدش معرفکه  ینشستند سپس همان مرد یقرمز رنگ
 ها مشغول صحبت شد. با آن  یلحظات 
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از  یبه اطرافش انداخت، تعداد ینگاه  میتا به خودش مسلط باشد سپس ن دیکش یق یعم  نفس
.  کردندیها جلب شده بود و اکنون کنجکاوانه به ماکان نگاه مشان به سمت آندخترها و پسرها توجه 

رفتار ارغوان، ماکان را  نیدختر! اما ا کیصحبت نکرده بود، آن هم  نیبا او چن  یروز کس تا آن 
غرور   ی  باز نی در ا یروزی به دست آوردنش نبود بلکه پ تی جذاب گری. اکنون مسئله دکردی نم  منصرف

 توان مقابله با ماکان را ندارد. کسچی. به او ثابت خواهد کرد هشدیتر م مهم و مهم  شیبرا

 

ها جدا شد و  آن پسر از آن نکهیمنتظر شد تا ا یقیرفت و داخل آن نشست. دقا نشیماش یسو به
شد. او پس از   یرا به حرکت درآورد و به دنبال او راه نشیداد. ماش  رییتغ یگری را به سمت د رشیمس

از   ی کیدر   یرو  ادهیپ یت و پس از کم متوسط شهر رف  یهااز محله  یکیبه  ی عوض کردن دو تاکس
 ساده رفت.  یآپارتمان سه طبقه کیها، به کوچه

 

خودش حرکت کرد. تمام طول راه  یآسوده به سمت خانه یالی کرد با خ دایاش را که پخانه  آدرس
که به زبان آورده بود در  یاچشمش بود. کلمه  یها و رفتار ارغوان با آن نگاه جذابش جلو حرف 

دهد ی به آن پسر اشاره کرده و گفته بود نامزدش است! نامزد؟! نه... اجازه نم شد،ی کرار مگوشش ت 
با   گریمزاحم! بار د کیو ماکان را  دانستی باشد! او را نامزدش م  دانیم  روزی از خودش پ ری غ یکس
 تر شد. مصمم یروزی پ یبرا اشی ادآوری

 

 یشد. با آسانسور به طبقه ادهیساختمان پارک کرد و پ   نگیرا در پارک  نیماش ،ی رانندگ یق یاز دقا پس
به  آوردی را در قفل چرخاند و وارد خانه شد. همانطور که کتش را از تنش در م   دیهشتم رفت، کل
به   یگاهن مینشسته بود. ن ونی زیمقابل تلو یمبل یشد، او رو ریکه متوجه ام رفتی سمت سالن م 

 : دی ماکان انداخت و پرس

 

 ؟ یکجا بود-
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مقابلش گذاشت و سرش را   یعسل زی م یرا رو  شیمبل نشست، پاها یبه سوالش رو تفاوتی ب ماکان
 گفت:   بست،ی را م  شیهاداد سپس همانطور که پلک هیمبل تک  یبه پشت

 

! تازه تو رفت و آمد من هم ؟یینجا یو چهار ساعت ا ستیکه ب یندار  یمگه تو خونه و زندگ نمیبب  -
 آخه به تو چه که من کجا بودم؟   ،ینکنه تو زنم ؛یکنی دخالت م

 

 بود زد.  زیم یماکان که رو یبه ساق پا یآرام یضربه شیآمد، با پا شی خونسردانه به سو ریام

 

 . ییتنها جان یکه ا یعوض سوزهی تو م  یمن دلم برا -

 

 نگاهش کرد. میرا باال برد و مستق ش یابروها یتا  کیرا باز کرد،  شیهاچشم یالحظه ماکان

 

 دارم؟! یبه دلسوز ازیمن ن -

 

 را کج کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. شیهال**ب ریام

 

 نداره! یبه دلسوز  ازیمثل تو ن  یآدمه پست شیینه خدا -

 

 را بست.  شیهاداد و پلک  هیدوباره سرش را تک ماکان
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 !رونی خوب، پس گمشو ب -

 

  توانستی. م شناختی ماکان را خوب م یهابه حرفش خوب نگاهش کرد، تمام حالت  تفاوتی ب  ریام
 گفت:  دیزد و با تأک  یحدس بزند که از کجا آمده است! لبخند کمرنگ

 

 سراغ دختره؟! آره؟!  یدوباره رفته بود -

 

 هم فشرد. یرا رو شیهاا باز کند دندان ر شیهاچشم  آنکهیب اشی ادآوریبا  ماکان

 

 !کنهی! من رو رد مدهی م  حی رو به من ترج غویر یاون پسره یلعنت یدختره  -

 

او اکنون از شدت حسادت و خشم در حال سوختن   دانستی اش را کنترل کرد؛ خوب مخنده  ریام
 است.

 

  شهی! دست از سرش بردار، همییبدو یدنبال کس  یستی ن یآدم  نیشو ماکان، تو که همچ الشیخ یب -
  نی! ایکنیم  تی خودت رو اذ یچقدر دار نی به خاطر هوس بب ؛یکنارت داشت  یرو که خواست   یهر کس

 رو فراموش کن.   یکی

 

 برداشت.  زی م یرا از رو شیهمزمان پاها دیرا درهم کش  شیرا باز کرد و ابروها شیهاچشم ماکان
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از   خوادیبذار هر چقدر که م  ن،ی ! حاال بب کنمی کنم. نابودش م کاری باهاش چ دونمی امکان نداره، م  -
ام و خودش رو  خونه  یتو نجا،یا  ادیخودش ب  یبا پا کنمی م یدستم فرار کنه اون فقط مال منه! کار

بکشم! هنوز  عقبکه امروز کرد امکان نداره  یکنه! با کار دونه،ی مزاحم م هیکه   یکس  نیهم میتسل
 مونده تا ماکان رو بشناسه.

 

که   دانستی نظر داشت. خوب م  ریآشپزخانه رفت همزمان او را ز یو به سو دی کش ی قینفس عم ریام
حد مصمم   نیتا ا یبه دست آوردن کس یبرا ده،یند نطوریاو را ا چوقتیدست بردار نخواهد شد! ه

دور   کانتا حد ممکن از ما دادیو به او هشدار م کردیم  دایاز آن دختر پ یآدرس تتوانسی نبود. اگر م 
کردن حس   ی راض  یمرد برا نیکه ا  گفتی به او م دیبا فتد،ی را بخورد و در دامش ب  بشی شود، مبادا فر

است که هر چه  نیقسمتش ا نی برود. بدتر  شیتا هر کجا پ  تواندی م اشیتکبر، هوس و خودخواه
 ! نربادرست مثل دو قطب آه کشدی او را به سمت خودش م شتریآن دختر ماکان را پس بزند، ب

 

  یماکان شود اما تا آن روز نتوانسته بود قانعش کند، کاف یتالش کرده بود مانع کارها شهیهم ریام
توان رد  یکس کردی و ثابت نم   آوردی آن وقت تا او را به دست نم ردیرا بگ  یبود چشمش دختر

اما   کرد؛ینم  غی در یو ممکن رممکنیکار غ  چیاز ه  کارنیانجام ا  یو برا ندینشیکردنش را ندارد آرام نم 
از   شی بار ب  نینگران خود ماکان بود چرا که ا یگریاز هرکس د شی حال  امروزش ب نیا دنیبا د
  بارنینگاهش کرد، نکند ا یبا آشفتگ یا. لحظهکردیدختر اصرار م  کیبدست آوردن  یبرا شهیهم

 دختر!  نآ ینه نابود رود،یخودش م  یتمام نشود؟! نکند به سمت نابود  شهیمثل هم زیهمه چ

 

دوست داشت؛ تنها   یلیبا او مشکل داشت اما ماکان را خ  شیدر مورد کارها شهیهم  نکهیا با
 را با او گذرانده بود.  یخوب و بد ادیز  یکه روزها ستی قیرف

 

پس از   رد،ی بگ دهیموضوع را ناد نیتالش کرد ا شدی که مشغول درست کردن نسکافه م مانطوره
 گفت:  هیبا لحن شوخ و کنا یلحظات 



 جام غرور 

116 
 

 

 ؟ یکن کار یچ  ییخوای حاال م -

 

 به خودش گرفت.  یاشرورانه  یچهره  سپس

 

! م؟یبپاش  دی رو صورتش اس  میو بر  میموتور ش هیسوار  ییدوتا ییخوای م خواد،ی : حاال که تو رو نم ریام
 ه؟ ی! هان؟! نظرت چپاشمی رو تو صورتش م  دیکن من خودم اس  یاصالً تو رانندگ

 

 زد.  یپوزخند ماکان

 

چطور نگاهش کنم؟  گهیبپاشم؟! بعدش د دیاونوقت برم رو صورتش اس خوام،ی : من اون رو م ماکان
 !فتهی ب کیش کوچخرا هی یرو صورتش حت ذارمی قراره مال من بشه نم ینه، تا وقت

 

 آمد.  ریمبل بلند شد و به سمت ام یاز رو سپس

 

 !شکونمی برداره و بپاشه تو صورتش رو م  دیکه بخواد اس ی: درضمن اون دستماکان

 

 .دی گفت و دستش را عقب کش  یآخ ری! امدیکوب  ری دست ام یرا گفت و همزمان محکم رو نیا

 

 رو کنم.  کارن یا خوامی: االغ؟ من بخاطر تو مریام
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 . ینکن خوامی : مماکان

 

 زد. یاکرد و لبخند شرورانه زیرا ر  شیهاچشم سپس

 

جور   هی  ُبرم،ی روش خودم رو دارم، با پنبه سرش رو م زنم،ی نم یبه کس  یجسم  بی: من آسماکان
 .کنمی مغلوبش م گهید

 

 کرد. یکوتاه یسکوت کرد سپس خنده یالحظه 

 

 برم موتور بخرم؟!   یپاش دیاس هی بخاطر  یعنی ر؟ی: حاال چرا با موتور امماکان

 

 . دیهم همراه با او بلند بلند خند ریام

 

 ! نینه با ماش یدپاش یاس رنی همه با موتور م گهی: آره دریام

 

  یک یآورد. موزرا از تنش در  راهنشیمبل بازگشت، پ   یسپس ماکان به سو  دندیدو با هم خند هر
بعد مسئله   یبا دو فنجان نسکافه کنارش نشست. هردو لحظات  ریکرد. ام ادیرا ز  شی پخش کرد و صدا

 .دادندی تکان م  نییبه باال و پا گریکدیسرشان را   یقیموس تمی را فراموش کرده و با ر
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 رهی را قطع کرد و به در خ کیحال خوردن نسکافه بودند که در خانه زده شد. ماکان به سرعت موز در
 شد.

 

 باشه؟! تونهی م یک  یعنی: ماکان

 

 را باال انداخت.  شیهاشانه ریام

 

 . نیخب برو بب  -

 

آورد. با   رونی باز کرد و فقط صورتش را ب مهیدر رفت، آن را تا ن  یمبل بلند شد و به سو یاز رو ماکان
 زد و جلو آمد. ی قیلبخند عم رزنی شوکه شد. پ یالحظه  یکه پشت در بود برا یرزن یپ دنید

 

 پسرم؟  ی: سالم ماکان جان، خوبرزن یپ

 

 . ندی بب شیبرا ید یخواب جد رزنیپ نی به خودش گرفت تا مبادا ا یجد یچهره  او

 

 : سالم فرشته خانم ممنون.ماکان

 

 ام.خونه ایب  قهیدارم چند دق اجی خانم: ماکان جان؟ به کمکت احت فرشته
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اش خراب شده و مزاحمش  خانه لیاز وسا یک یباز  یلعنت  رزن  یپ  د،یچیصورت ماکان در هم پ یاجزا
 تکان داد و گفت:  یشده است. سر

 

 .دیچند لحظه صبر کن  -

 

  ریاتاقش راه افتاد. ام یبلند به سو یهاربات با قدم  کی  هیهم گذاشت و درست شب یدر را رو سپس
 کنجکاوانه نگاهش کرد.

 

 بود؟  ی: ک ریام

 

 به سمتش برگشت.  تی با همان جد ماکان

 

 مادرته! -

 

 گرد شد.  دنشیبا شن ریام یهاچشم

 

 که اومده دنبالم؟!  کمی تو رو داره؟ بعدش هم مگه من بچه کوچ ی: مادرم؟ مگه اون آدرس خونهریام

 

شده بود   جیگ یحساب   کهیبا دهان باز درحال  ری را باال انداخت و به اتاقش رفت. ام شیهاشانه  ماکان
فرار   لیدل توانست ی در رفت. ناگهان با باز کردن در  خانه درست مثل ماکان شوکه شد، حاال م یبه سو
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آزار داده و در واقع   راماکان است که بارها او   نییپا یطبقه یه یکردن او را بفهمد. فرشته خانم همسا
اش را کنترل  خنده  کردی تالش م کهیرا دارد. درحال  لیعزارئ  کیحکم  فرشته بلکه کیماکان نه  یبرا

 : د یکند، پرس

 

 د؟ یخواستی م یزیجانم فرشته خانم؟ چ -

 

 شد. کیبه او نزد  شتریب  یرنگش کم یآب یهابا آن چشم درویخانم  سپ فرشته

 

 یبدجور امیی ظرفشو نکیبهم کمک کنه! راستش س اد یکه ب گفتمیخانم: داشتم به ماکان م فرشته
 آب جمع شده. یگرفته، کل

 

که هر قسمت از   دیدی م یسات یمرد تأس کیبه  هی . فرشته خانم ماکان را درست شبدیخند ریام
متأثرانه به خودش   یکه به سرش زد چهره  ی. با فکرآمدی سراغ او م کردیم  دایاش مشکل پخانه 

 گرفت. 

 

 تونمی و اصال جون ندارم، نم کنهی راستش تموم بدنم درد م ست،یهم حالم خوب ن : آخ آخ منریام
 فکر کنم رفت لباس بپوشه.  اد،یی بهتون کمک کنم اما ماکان حتمًا م 

 

کس به جز فرشته خانم تا آن روز   چیاتاق ماکان آمد. ه یبه سو یدر را رها کرد و با خوشحال  سپس
ماکان را لگدمال کند! در  ینی غرور و خودبزرگ ب توانستی توان آزار دادن ماکان را نداشت، او خوب م

 کرد. ز ی را ر شیهاو چشم ستادیچهارچوب در اتاق ا
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 تا حاال فرشته خانم مادرمن شده؟!  ی: از کریام

 

 . دیخند ،دیپوشی را م  دشیشرت سف   یهمانطور که ت ماکان

 

 رفت؟! -

 

 اومده! شیپ  ی: نه بابا کجا رفت، بنده خدا توخونه اش براش مشکلریام

 

 : خوب، برو کمکش کن. ماکان

 

 را باال انداخت.  شیها رشانهیام

 

 توعه به من چه؟ هیهمسا -

 

 ماکان را گرفت و به سمت در کشاند. یبازو سپس

 

 !االی  ،یکمکش کن  یبر دی: خودت باریام

 

 .دیرا درهم کش شی ابروها ماکان
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 !یعوض گهید یرفتی خب خودت م ر،ی ولم کن ام -

 

  یکی  دیبا انیهاش که همه اون سر دن تنهاست، بچه   چارهی ب رزن  یپ  نی: کار خودته، خجالت بکش اریام
 بهش کمک کنه. داشهیپ

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. یبا آشفتگ ماکان

 

 کرده!  ابونیآسفالت خ هیمن رو درست شب یلعنت نیه؟ اآخه به من چ ا؟ی: خداماکان

 

. ماکان به اجبار  دادی دستش را پشت کمر او گذاشته بود و به سمت در هلش م د،یبلندبلند خند ریام
ماکان را  یزد و بازو  یق یبود. لبخند عم ستادهیآمد، فرشته خانم پشت در منتظر ا رونیدر را باز کرد و ب 

 گرفت. 

 

 . میبر  ایخانم: ممنون پسرم، ب  فرشته

 

. با اکراه به  ستادیبرق گرفته باشدش صاف ا نکهیخورد درست مثل ا شی فرشته خانم که به بازو دست
قصد   ریبه عقب انداخت، ام ینگاه مینگاه کرد و همراهش به سمت آسانسور راه افتاد. ن رزنی دست پ

گرفت و به دنبال خودش کشاند. با آسانسور  را  شی فرار کردن به داخل خانه را داشت، به سرعت بازو
اش را باز کرد و جلوتر از آن دو داخل شد. همانطور که به  آمدند. فرشته خانم در خانه نییطبقه پا  کی

 گفت:  رفت،ی آشپزخانه م یسو
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 .شهی آشپزخونه بدجور گرفته، همش آب جمع م فونیس نیا-

 

نگاه کرد  رزنیبه پ دهیدرهم کش یبا ابروها ،ستادیماکان گرد شد و از حرکت ا یهاچشم ناگهان
 را در صحبت کردن داشته باشد.   یشگیرا صاف کرد و تالش کرد ُابهت هم شی سپس صدا

 

 براتون درستش کنه. ادی ب یک ی زنمی خودم زنگ م  ستم،ی: فرشته خانم من که لوله بازکن ن ماکان

 

درهم خودش را   یفرشته خانم با چهره  که تمام شد قصد داشت به سرعت پا به فرار بگذارد اما حرفش
 کشاند.  نکیس یبه او رساند، مچ دستش را گرفت و به سو

 

! کار شمی تعفنش دارم خفه م یلوله باز کن صبر کنم، از بو هیتا اومدن  تونمی خانم: من نم  فرشته
 خودته پسرجون!

 

جمع شده   نکیاش با احساس بو درهم شد! آب تا ل**ب سچهره  ستاد،یا نکیبا اکراه مقابل س  ماکان
  ریرا مشت کرد و با خشم به فرشته خانم نگاه کرد سپس سرش را چرخاند و به ام شیهابود. دست 
که   ودب ریکردن ام  دیشد. با نگاهش در حال تهد  رهیخ د، یخندی صدا م  یبود و ب ستادهیا یاکه گوشه

 د. را باال بر  شیفرشته خانم صدا

 

 !گهیخانم: زود باش د فرشته
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جلو رفت،   نتیداخل کاب  یرا باز کرد و کم نک یرسی ز نتیزانو زد، کاب نیزم یفرشته خانم رو یصدا با
  یدر شأنش نبود اما مگر کس فی کار کث نیکرد. ا رزنیبه پ  یگره خورده نگاه آخر یهمزمان با ابروها

را انجام   خواهدی که م یکند تا دست از سرش بردارد؟! اگر هم کار یرا حال   رزنی پ نیا توانست یم
گرفت، تالش کرد بازش کند   فون یس یاش بگذارد. دستش را به لوله ندهد، امکان ندارد آسوده

 .خوردی همزمان از رفتار آن دو حرص م 

 

 برگشت. ریام یبه ماکان لبخندزنان به سو  تفاوتی خانم ب فرشته

 

 کاروبار خوبه؟  زم؟یچطوره عز  حالت  رجانی خب ام -

 

 نظر داشت، خنده کنان پاسخش را داد:  ری که ماکان را ز ریام

 

 هاتون چه خبر؟ ممنون خوبم شما چطور؟ از بچه  -

 

 .دیکش یخانم آه جان سوز فرشته

 

تو خونه  ادیی که م یخانم  ن ی. فقط همزننی زنگ هم بهم نم هی یآه دست رو دلم نذار که حت -
 .زنهی بهم سرم کنهی م یزکاریتم

 

هم  ی را رو شیهاشد، دندان رهی خ رزنیپ رخمیلوله را باز کند به ن کردیتالش م کهی درحال  ماکان
را بجوئد!  رزنیپ یدر آن لحظه خرخره خواستی دلش م یل ی. خدیرا درهم کش  شیفشرد و ابروها
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  نیاوامرش را اطاعت کند. بب د یاش است و باماکان کارگر خانه ییکه گو کردی رفتار م   یطور یلعنت
  نیحتما در هم توانستیاگر م کند،ی بگو و بخند م  ر یخندان با ام یهاو ل**ب یچطور با آسودگ 

 . آوردیبر سرش م  ییلحظه بال

 

َکند!  گردن فرشته خانم باشد را از جا  ییرا که گو فونیس یفکر در ذهنش آمد لوله  نیکه ا همزمان
پا و بدنش شوکه   یکرده بود، رو ری گ فونیکه داخل س  یات یشدن آب و تمام محتو  دهیناگهان با پاش

 شد.   رهیخ  خت،یری م  شیکه رو ی گرد شده و دهان باز به آب  یهاشد. دو دستش را باال برد و با چشم

 

 رفت.   شیهانت ی از کاب ی ک ی یخانه را ُپر کرد. فرشته خانم تند تند به سو  ریام یقهقه یصدا

 

 ام پر از آب شد!خدا مرگم بده خونه یخانم: وا فرشته

 

 آورد و به دست ماکان داد. یبزرگ یقابلمه 

 

 . ری بگ رشیرو ز نیا ایخانم: ب  فرشته

 

  نکیس ری از دستش گرفت، آن را ز یبهت زده نگاهش کرد و قابلمه را به آرام یبا همان چهره  ماکان
 گفت:  فیضع  ینگه داشت و با صدا

 

 باز شد! رشی ... گدییبفرما -
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شود. فرشته خانم    نینمانده بود نقش بر زم یزیاز خنده صورتش کبود شده بود، خم شده و چ ریام
 لبخند زد.  یبه ماکان با آسودگ تفاوتی ب

 

 االن مطمئنم راهش باز شد. گهیممنون مادر، د -

 

بدن و   ی کرده بود درست رو ری گ فونیکه در س  یاتیتعجب داشت، تمام محتو یجا شدی باز نم  اگر
انداخت و به   ن ییبا وحشت سرش را پا  د،یچیصورتش درهم پ یبود. اجزا دهیماکان پاش  یپاها
  ختهیر شی نبود همه رو صیکه قابل تشخ یگرید اتی و محتو ییچا ید. مو، تفاله نگاه کر اشنهیس

 .دشده بو

 

را بست و سرش را به صورت   شیهاچشم شود،ی م شیسد راه گلو یزیچ نکهیبا احساس ا ناگهان
برود که ناگهان  شیبه سو خواستی حالش متوقف شد. م نیا دنیبا د ریام یچرخاند. خنده  یدوران
بود از    نیا شیرساند، خوب  ییلحظه قابلمه را رها کرد و دوان دوان خودش را به دستشو کیدر 
 کند.  دایرا پ  ییراحت دستشو یل یخ  توانستی بود م یک یساختمان  یواحدها  یکه طرح اصل  ییآنجا

 

 د،یاره خند دوب دیماکان را که شن یهاعق زدن یصدا ستاد،یا ییبه دنبالش پشت دستشو ریام
 همزمان در زد. 

 

 چت شد بابا؟  ؟ی: خوب ریام

 

 .ستادینگران مقابلش ا یمنتظر شد سپس به سمت آشپزخانه راه افتاد، فرشته خانم با چهره  یلحظات 
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 رجان؟ی چش شد ام-

 

 کرد. یکوتاه یخنده  ریام

 

 حالش بد شد.   ختی اون همه آشغال روش ر ستی ن یزیچ-

 

 فرشته خانم باال رفت.  یابروها

 

 شدن! یدور و زمونه هم چه ناز ناز نیا یوا! مردها -

 

 آمد.  نکیس یخنده کنان به سو  ریام

 

 .بندمشی راهش که باز شد، حاال من براتون م -

 

شرتش را در آورده بود و در دست گرفته   یبرگشت، ت  شانیبود که ماکان به سو فونیبستن س درحال
 از هم باز شود.  یچنان درهم گره خورده بود که امکان نداشت به سادگ شی بود. ابروها

 

 کارش که تمام شد لبخندزنان از آشپزخانه خارج شد.  ریام
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 هم درست شد.  نیا دیی: بفرماریام

 

 خانم لبخندزنان به ماکان نگاه کرد.  فرشته

 

 شل نباش!  نقدریها، ا نبود که بخاطرش حالت بد بشه یزی چ نیا یون پسرم ول خانم: ممن فرشته

 

 اش را درهم کرد. ماکان را از نظر گذراند و چهره  یبدن برهنه  سپس

 

 پسرجون؟ یدیو کتفت کش  نهی س یرو هیچ ینقاش  نیخانم: ا فرشته

 

 سکوت کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. یالحظه 

 

 ... یتاتو، خالکوب کنن،یبا بدن خودشون م  ییها چه کارهاخانم: جوون  فرشته

 

  تشیکه متوجه عصبان ری نگاهش کرد. ام رهی فقط خ کندیم  ربارانیاو را ت  ییکه گو ییهابا چشم ماکان
 گاه کرد. را گرفت. ابتدا به فرشته خانم ن شی بود خنده کنان بازو

 

 . دشیشما ببخش  ده،یرو کش نیسنش کم بود ا ی: وقتریام
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 به ماکان نگاه کرد. سپس

 

 خداحافظ فرشته خانم. گه،ید میبر -

 

باز کرد و داخل شد.   تی اش را با خشم و عصبان . در خانه فشردیهم م یرا رو شیهامدت دندان تمام
اش انداخت سپس به سمت حمام راه افتاد. کمتر از پنج  شرتش را داخل سطل آشغال آشپزخانه  یت
  شکرا خ  شیبود و موها ستادهیا نهیآمد. مقابل آ رونی بود ب دهیکه پوش یحمام  یبا حوله  قهیدق
 داخل اتاق شد.  ر یکه ام کردیم

 

 نشده که! یزیهات رو، چ: وا کن اون اخم ریام

 

که  یابرگشت، همزمان حوله ریام یاش به سوقرمز شده  یبمب منفجر شد، با چهره  کیمثل  ناگهان
 زد:  ادیو فر دیکوب ن یزم  یرا رو کردی را با آن خشک م شیموها

 

  یخال  یکوفت رزنیپ  نیتو سر ا ریت  هی ادینفر که فقط ب  کی به  دمیبه خدا آخرش تمام داروندارم رو م  -
 کنه.

 

  یشوکه شد سپس دوباره با صدا یابود، لحظه  دهیند ن یخشمگ  نیوز ماکان را چنکه تا به آن ر ریام
شد و در فکر فرو رفت سپس  رهیخ یاکرد. ماکان سکوت کرد، به نقطه   دنیبلند شروع به خند

 را باال انداخت.   شیکرد و ابروها  زیرا ر شیهاچشم
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 کمه! ریت هی: نه ماکان

 

 با نفرت تمام ادامه داد: سپس

 

 تو سرش بزنه تا دلم خنک شه!  ریده تا ت  دیبا -

 

! دیکش ی ق یخوردن فرشته خانم انگار که دلش خنک شده باشد، نفس عم  ریبا فکر کردن به ت ناگهان
سپرد و مشغول  یکه خشمش فروکش کرد، فرشته خانم را به فراموش  دیطول نکش شتریب هیچند ثان

 شد.  اشی مشک یشانه زدن به موها

 

بدونم کجا کار   خوامیپسره باشه؟! م نیهفته مراقب ا هی یکن  دایرو برام پ  یکی  یتونی : مماکان
 رو بدونم. زیهمه چ خوامی در موردش م گرده،ی برم یدانشگاه، ک رهی م یک کنه،یم

 

 زد.  یپوزخند ریام

 

نامزد داره دست از   یدیحاال که فهم ؟یکنی چرا فراموشش نم  ؟یاریدرب ییخوای م ی: گانگستر بازریام
 سرش بردار. 

 

 برگشت.  شیدرهم به سو یتوالت گذاشت و با چهره  ز یم یشانه را رو ماکان
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 باشه... نشونی ب یزیکه، اگر هم چ ستی! نامزدش ن؟یکن ی رو تکرار م نیا یه یشی : خسته نم ماکان

 

 زد و ادامه داد: یامکث کرد سپس لبخند شرورانه یالحظه 

 

 !کنمی خودم تمومش م -

 

 و سرش را به چپ و راست تکان داد. دی کش ی قینفس عم ریام

 

 ش؟یبزن ییخوای : م ریام

 

 . دیخند ماکان

 

 دختره آدم بده بشم؟! یآدم خوبه به نظر برسه و من جلو غویوقت اون ر: که اونماکان

 

 ادامه داد: ثانهیخب یکرد و با چهره  یفکر سپس

 

 شه!  زیبراش عز  شتریب نکهینه ا فتهیکنم که از چشم اون ب یکار دیبا -

 

 . یگی درست م یدار یول یااالن هم آدم بده نی : اگرچه تو همریام
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 .دیکش یق ینفس عم سپس

 

 .به تو بگم یچ دونمیواقعا نم  گهی: من دریام

 

 .کنمی م کاریچ  نیتماشا کن بب نیفقط بش  یبگ ی زیچ خوادی : نمماکان

 

. دیرا در مورد آرمان به او بگو زیکه استخدام کرده بود فرصت داد تا همه چ  یهفته به مرد جوان  کی
ساعت رفت و آمد ارغوان را هم  توانستی راه م نیارغوان است پس از ا یآرمان همکالس دانستیم

 بداند.

 

که قرار بود آرمان در آن روز به دانشگاه برود سرکوچه منتظرش    یرا گرفته بود، سر ساعت  مشیتصم
به  دانیاز م نکهیو هم ا ندازدیدو نشان بزند، هم آرمان را از چشم ارغوان ب ر یت کی شد. آمده بود که با 

ارغوان  رسد،ی دست و پا به نظر م یهم ب  یپسر قدبلند که کم نیدرش کند. امکان ندارد اجازه بدهد ا
 . ردی را از او بگ

 

که به   ینظر داشت. درست سر ساعت ری آرمان را ز یبغل، خانه  ینه ینشسته بود و از آ نشی ماش داخل
  یطوس  شرتیآمد. سو ابانیخ  یبه سواو گفته بودند آرمان از خانه خارج شد و در کوچه قدم زنان 

  مانطوراش انداخته بود و چند کتاب در دستش نگه داشته بود. هشانه یرو  یفی به تن داشت، ک  یرنگ
از کنارش   خواستی م ی. درست وقتشدی م کیماکان نزد نی مشغول بود به ماش لشیکه با موبا

 زد.  یو لبخند کم جان   ستادیشد، مقابلش ا ادهی را باز کرد و پ نی بگذرد، ماکان در ماش 
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 سالم.-

 

که او را به خاطر   دینکش یگرد شده نگاهش کرد، طول یهاشوکه شده و با چشم  یالحظه  یبرا آرمان
 گفت:  فیضع یو با صدا دیرا درهم کش شیابروها اشیادآوری آورد. با 

 

 . دییسالم، بفرما  -

 

 کرد.  کنار راننده اشاره ی با سر به صندل  ماکان

 

 باهات کار دارم.  نی تو ماش نیبش -

 

است که ارغوان گفته بود درست   یاو همان مرد دانستی که م  ییبادقت نگاهش کرد، تا جا آرمان
به حساب    بشی که ظاهرًا اکنون رق یدانشگاه به انتظارش مانده بود؛ مرد یمزاحم بارها جلو کیمثل 

 اشتادهجا اف یاز چهره  توانستی ساده م یل یبا او داشته باشد؟ خ تواندیم ی چه کار یعنی د،یآیم
بود بارها   نیاز ا ریغ آمد؛ی م یسرسخت  بیمتوجه بشود چند سال از خودش بزرگتر است. به نظر رق

 .آمدی ارغوان به دانشگاهشان نم دنید یبرا

 

 د؟یدار  کاری : با من چآرمان

 

 خونسردانه نگاهش کرد.  ماکان
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 اهات حرف بزنم، سوار شو. ب خوامی م -

 

تکان نخورده سرش   شی آرمان از جا نکهینشست اما با احساس ا نی را گفت و خودش داخل ماش نیا
نکند از او  د،یدی م  یاش به خوبرا در چهره   یرا چرخاند و دوباره نگاهش کرد. استرس و نگران

  یتداده؟! ح حیاست که ارغوان به او ترج  یمرد نی. اد یفکر بلند بلند خند نی ! ناگهان با اده؟یترس
به او گفته بود   یتوان مقابله و دفاع از عشقش را هم ندارد. خوب به خاطر دارد که آن روز هم وقت

به نظر   یبه در کردنش کار سخت دانی. حال از م امدی جلو ن  گر یخفه شو، فقط بهت زده نگاهش کرد و د
 خنده گفت:   انی. در مرسدی نم

 

 .گهیسوار شو د  ای باهات ندارم ب ی، کارنترس بابا -

 

 آمد.  نشیبه خودش آمد، سرش را به چپ و راست تکان داد و به سمت ماش  آرمان

 

 . ترسمی من نم -

 

را به حرکت درآورد و همزمان   نی شد. ماکان ماش  رهیرو خبه روبه  تینشست و با جد نی ماش داخل
 گفت: 

 

 دانشگاه؟! یری م -

 

 باال رفت.  اریاختی آرمان ب  یابروها
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 ! یدونی رو م ز ی معلومه شما همه چ -

 

 کرد.  یکوتاه یخنده ماکان

 

 باشه چه عشقت!   بتی چه رق ،یرو در موردش بدون  یهمه چ دیآدم مهم باشه با ینفر برا هی یوقت -

 

 یمرد د؛ی رسی به نظر م یاینگاهش کرد. مرد جد رهینگفت فقط خ   چیحرف ه  نیا دنیبا شن آرمان
 توان درافتادن با او را داشته باشد. ستیمطمئن ن ترسد؛ی نم  یکار چیو ه  زیچ چیکه ظاهرًا از ه

 

 به او انداخت.  ینگاه  میسکوت، ن یکرد پس از لحظات  یرا به سمت دانشگاه رانندگ ریمس ماکان

 

هات رو  سراصل مطلب، خوب گوش  رمی م عیسر ستم،یها ن حرف   نیو ا ینی: من اهل مقدمه چماکان
سمتش! از  یبر گهید دینبا ،ین یارغوان رو بب  گهید خوامی . نمکنمی هام رو تکرار نموا کن چون حرف 
 ! یزنیرو بهم م  یباهاش گذاشت یو اگه قول و قرار یکنی م یامروز ازش دور

 

! مگر دهد؟ی دستور م رطونیمرد ا نیچه ا یها گرد شد. آخر براحرف  نیا دنی آرمان با شن یهاچشم
غرور و تکبر را به  کند؟ی صحبت م ردستشی کرده با ز الیاو مجبور است به حرفش گوش کند؟! نکند خ

  یابروهاسکوت با   هی. پس از چند ثاندید شدند،یکه از دهانش خارج م ییهااز جمله  شدی م  یخوب
 نگاهش کرد. دهیدرهم کش
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  یبا ک  رهیگی م میرو انجام بدم، در ضمن، ارغوان تصم دیخوای که شما م یکار ستمیمن مجبور ن  -
 باشه!

 

 مرد جلوتر است.  نیقدم از ا کیمورد  نیدر ا د،یآی مطمئن بود که ارغوان از او بدش نم  نیاز ا حداقل

 

 تکان داد. نییخونسردانه سرش را به باال و پا ماکان

 

 برات دارم!  یخوب شنهادی در ازاش پ یرو بکن  خوامی که من م یاما اگه کار یگی آره درست م -

 

 !؟یشنهادی: مثال چه پ آرمان

 

به هدفش تا هر   دنیرس یبرا توانستی ماکان نقش بست. او م یهال**ب یرو یاانه یموز لبخند
از پس انداز   یزیماهش و بخش ناچ کیاز درآمد  یمین  باً ی تقر شنهادیبرود؛ آمده بود که پ  شیکجا پ 
 غوانقلب ار ایاز ذهن و  شهیهم  یآرمان را برا توانستی پول م نیرا به آن پسر بدهد. ا اشی بانک

را ندارد به نظر   ونیل یپسر ارزش صد م نیشد؛ ا مانیپش اشیی و پا دستی ب نیا دنیدور کند اما با د
 او را بخرد. تواندیم ی با پول کمتر  دیرسیم

 

و    یاگه دانشجو باش نکهیخصوصًا ا  ست،یخوب ن  کسچ یه یبرا یاقتصاد طی روزها شرا نی: اکانما
بهم    تی تموم زندگ گهید یباش  دیشد یمشکل مال   هی ریو اگه درگ  یداشته باش یشغل معمول هی
 هیبتونه  دیکه شا ییهاخوب استفاده کرد؛ فرصت  یمال یهااز فرصت  دیبا ط یشرا نی! تو ازهیریم

به پس    ازیرو که ن  ینشه که پول بشیشانس نص نیممکنه هر کس ا یبده! تو زندگ تی زندگ ین تکو
 ! ارهی دادنش هم نباشه به دست ب
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 سکوت کرد سپس گفت:  یالحظه 

 

 !ه؟یتا چ ینظرت راجع به س  -

 

 آرمان گرد شد. یهاچشم

 

 !؟یتا چ  یس -

 

 به او انداخت.  ینگاه مین ماکان

 

 ! ؟یکمه؟! خب، پنجاه تا چ ون،ی لیم یس -

 

  ایاندازه کورش کرده؟! آ نیعشق و عالقه تا ا یعنیمرد را چه شده؟  نیشد، ا رهی ناباورانه به او خ  آرمان
را به   یشنهادی پ  نیچن  یروزها به سادگ  نیدر ا یدارد؟ کس یواقعًا چه قصد خواهد؟ی واقعًا ارغوان را م

  ری که ز ینی و ماش   دهیکه پوش یمارک یهالباس  نیا اش،ی سر و وضع ظاهر نیالبته با ا دهدی نم  یکس
اندازه  نیارغوان تا ا یعنیباشد؛  یمبلغ جزئ  کی شی پول برا نیحدس زد ا توانی است، م  شیپا
 پول بدهد؟ ون یلیدور کردنش از او پنجاه م  یمهم شده که حاضر است برا شیبرا

 

مخارج   ر ی آرمان که هنوز درگ یاما برا  دیآی به حساب نم  یادیروزها پول ز نیاگرچه ا ونیلی م پنجاه
را   اشی مال تی. پدر کارگرش هم توان حماستین یاست، پول کم  اشیااجاره یدانشگاه و خانه 
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گر ید یضعف امثال او گذاشته است. از سو ینقطه  یدرست دست رو  داندیمرد م  نیا ییندارد. گو
اش  دارند اصال هم سطح او و خانواده  یخوب   اریبس  یمال تی ارغوان وضع یخانواده   دانستیم
به ذهن و   ی اری بس ی. ناگهان شک و دودل کردی هم پدر ارغوان با ازدواجشان مخالفت م  دیشا ستند،ین

م یتصم  توانستی شد. نم  شانیو پر دهیبه شدت ترس د،ی کش اشی شان یبه پ یقلبش هجوم آورد، دست
 اشاره کند.  ابانیخ یبه او بدهد، فقط توانست به گوشه  یو پاسخ  ردی بگ یدرست

 

 .شمی م ادهی: من پآرمان

 

 برگشت.  شیبه سو یالحظه ماکان

 

  یشانس نیهمچ  گهیتو زوده، فکر نکنم د یها هنوز براحرف   نیقدر احمق نباش پسر، ازدواج و ا ن،یا -
 !یات رو حل کن مشکل پول خونه  یتونی بشه! م بتینص

 

  دانستی م  یخبر داشت حت  زیگرد شد، ماکان از همه چ شیهاحرف چشم   نیا دنیبا شن آرمان
اش را از دست  نکند خانه  ایو اگر پول را مه خواهدیخانه م یبرا یشتریاش از او پول بخانهصاحب 

 را باال برد:   شیاش را درهم کرد و صداچهره  دهد،یم

 

 گفتم نگه دار! -

 

  خواستیکه م نی در را گرفت، هم یره یمتوقف کرد. او دستگ ابانیرا کنار خ  نی به سرعت ماش  ماکان
 گرفت.  شیرا برداشت و به سو یداشبورد کارت  یبشود ماکان از رو  ادهیپ
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 کارت منه بهم زنگ بزن. نیا -

 

گرفتن و نگرفتن آن مانده بود. ماکان که  نیشد، ب رهیبه شدت مردد بود به کارت خ  هکی درحال  آرمان
 با چشم و ابرو به کارت اشاره کرد. دیدی را به وضوح م اشی شک و دودل 

 

اما   ؛یاونقدر ضرر کن کنمی فکر نم  یدرست در موردش فکرکن اگه ارغوان رو فراموش کن  گه،ید رشیبگ -
  تونهیوقت سال م نیدانشجو ا یبرا ،یدی ات رو از دست م... خونه یبدپول رو از دست  نیاگه ا
 سخت باشه.  یلیخ

 

از مشکالتش را   یبخش  توانستیپول م نیبود. با ا  رهیرا نگه داشته بود و به کارت خ  نیدر  ماش آرمان
 یندهیآ یهاپول ترم  ایرا حل کند  اشیااجاره یخانه شی مشکل پول پ تواندی سامان بدهد، م

چه  گرید  ردم نیاو را هم از دست بدهد. ا خواستی دانشگاهش را داشته باشد اما ارغوان چه... نم
  توانستی ! در آن لحظه نمختیداده که تمام ذهن آرمان را به هم ر یشنهادیاست؟! پ یصفت طانیش

 و به سرعت در را بست. لرزان کارت را گرفت  یهابا دست  یپس از لحظات  ردیبگ  یدرست میتصم

 

شده که  دی شد، آنقدر حس به دست آوردن ارغوان و مغلوب کردنش در او شد رهی به رفتنش خ ماکان
مزاحم را از سر   نیا نکهیا یرا برا دیآی به حساب نم ییرقم باال شی پول را که اصال برا نیحاضر است ا

خودش و   یراب  ردیرا بپذ شنهادشیبه او فرصت خواهد داد، اگر پ  یراهش بردارد، بپردازد. چند روز
 یبرا شکی چطور او را آش و الش کند و ب داندیخوب م  ردیماکان بهتر خواهد بود اما اگر نپذ یبرا
 درنگ نخواهد کرد. کارنیا

 

*** 
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 چهارم )به دام افتاده!( فصل

 

 

 

 

 

 .خورمی دارم سرما م  کنمی قشنگ حس م  کنه؛یتموم تنم درد م  ست،ی : حالم خوب نارغوان

 

 را بلند کرد:  شیسکوت کرد سپس صدا یالحظه 

 

 ادهیپ   هوی! خوب ؟یکردیهمه دور از دانشگاه پارک م نیرو ا نتیماش دیامروز با  نی آخه تو هم-
 !یاومدیم

 

 .دیرا درهم کش  شیابروها نازیپر

 

 !یشد  ضیمر یخبر هم نداشتم که جنابعال  اد؟یب ید یبارون شد نیهمچ هی قراره  دونستمیچه م-

 

آورد و به آسمان   رونی دانشگاه سرش را ب یساختمان اصل  بانیسا ریتفاوت به حرفش از ز یب ارغوان
 نگاه کرد. 
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م بارون حاال  ! حاضرم شرط ببندم؟یست یبا نجایا یقراره تا ک  ست،یخانم ن د یاز خورش  یخبر چیه-
 .شهی حاالها قطع نم 

 

 خونسردانه سرش را به چپ و راست تکان داد. نازیپر

 

 . الستیواو گهیکه د یهم بش  سیاگه خ  یخوریسرما م یصبر کن. تو االن دار  کمی شه،ینه... م-

 

 .دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان

 

  ابونی تو خ  شیاونوقت امروز برد ی ذاشتیدانشگاه م یلگنت رو جلو نیا شهیتوعه؛ هم ری همش تقص-
 !یبعد

 

 یهاشد. قطره  یغرغرکنان دنبالش راه  نازیآمدند، پر رونیرا گرفت و از ساختمان ب   نازیدست پر سپس
 یجا ی. جا زندی م یلیبه صورتشان س ی شخص ییکه گو خوردی درشت باران چنان به صورتشان م

 شانیرو یشتریها آب بآن یرو   دنیبا دو شدی و باعث مآب جمع شده بود   یدانشگاه کم  اطیح
 زد.  ادیفر نازی پر دند،یدویدانشگاه م یدر خروج  یبپاشد. همانطور که به سو

 

 . یشی بدتر م یتو سرما خورد وونهید م،ی شی م سیاالن خ یوا-
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بلند در   یهاآمدند و با قدم  رونیاز دانشگاه ب  د،یکشیتفاوت به حرفش، او را دنبال خود م یب ارغوان
که   یاگرچه با شدت رساندندی م نازیپر نیخودشان را به ماش ترع یهر چه سر دی راه افتادند. با رواده یپ

 بشوند.   سیبود تا کامال خ یکاف قهیباران داشت فقط چند دق

 

ماکان به  یآشنا یدرست کنارشان بوق زد سپس صدا ینینگذشت که ماش  شتریب هیثان چند
 : دیشان رسش گو

 

 . نیشی م  سیخ نیدار  نیسوار ش نییا یب -

 

 ل**ب گفت:  رینگاهش کند، ز یالحظه  یآنکه حت یو ب دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان

 

 . نجاستیپسره ا  نیباز ا -

 

 را فشرد. شی بازو نازیپر

 

! ترم  دونهی دانشگاهمون رو م یهاساعت  ی! همهنجاست؟یا میکه کالس دار یچطور هر روز نیا -
 .شهی پسره دست بردار نم نیا یول شهی اولمون داره تموم م 

 

 ارغوان را فشرد.  یاش را درهم کرد و دوباره بازوچهره  نازیبار دوم بوق زد. پر یبرا ماکان
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االن  نیمن هم میشی م  سیکامال خ گهید یبخدا تا چند لحظه  م،یباهاش بر نمیتا ماش ایب گمی م -
 هم سردم شد.

 

 نگاهش کرد. نشیخشمگ یهابا چشم ارغوان

 

 .شمیپسره نم  نیا نیامکان نداره، من سوار ماش  -

 

 ماکان آمد. یهم صدا باز

 

 برسونمتون. نیای ب  نیندار نیاگه ماش نیشی م سی خ نی: با شما هستم، دارماکان

 

  ابانیرا کنار خ نیو ماش  دیکش  را درهم شی برنگشت. ماکان ابروها شیبه سو  یباز هم حت ارغوان
 چتر را برداشت.  نشیعقب ماش  یصندل  یهم فشرد و از رو یرا رو شیهامتوقف کرد. دندان

 

 کله شق! ی: دختره ماکان

 

سرشان   یچتر را باال ستاد؛یشد، دوان دوان خودش را به آن دو رساند و مقابلشان ا ادهیپ  نیماش از
 گرفت و به ارغوان نگاه کرد.

 

 بذار برسونمتون.  ،یهم ندار نیماش  ،یچتر که ندار گم؟یم  یچ یفهم ی : نمماکان
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 کهی سر آن دو گرفته بود، در حال یشدند. ماکان چتر را باال رهی هردو بهت زده به او خ نازیو پر ارغوان
ارغوان به خودش آمد. نگاهش را گرفت،   ی. پس از لحظات دیچکی م نیی خودش پا یآب از سرو رو

 چتر کنار رفت.  ری و از ز دیرا دنبال خودش کش نازیپر

 

 . دیرو ببر فتونیتشر ست،یبه کمک شما ن  یاجیاحت چی: هارغوان

 

 سرشان گرفت.  یاز کنار ماکان بگذرند او دوباره سد راهشان شد و چتر را باال خواستندی که م نیهم

 

 چتر رو با خودت ببر!  نیا یول ایخب، با من ن یل ی: خماکان

 

و به او پشت کرد.   دیرا دنبال خودش کش  نازیبا خشم نگاهش کرد، باز هم پر یادوباره لحظه  ارغوان
را از پشت سرش گرفت. مغز ارغوان  شیاکوله  فیان کماک ردیاز او فاصله بگ خواستی که م نیهم

 اشهم فشرد و انگشت اشاره  یرا رو   شیهابرگشت، دندان شی از قبل به سو  ترن یقفل شد و خشمگ
 را بلند کرد. 

 

 ...یرو کن  کار نیا گهید کباریاگه  -

 

 را رها کرد و دستش را باال برد.  فیبه سرعت ک ماکان
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از توعه و نامحرم حساب   یهم جزئ  فیک نیانگار ا زنم،یهت دست نم خب ب  یل ی خب، خ یل ی: خماکان
 آره؟!  شه،یم

 

لحظه   نیو در ا  ستی ارغوان دختر راحت دانستیخوب م د،یخند  اری اخت یحرف ماکان ب نیبا ا نازیپر
برگشت    نازی. ارغوان چنان با خشم به سمت پرکندیم نش ی دست بزند خشمگ  فشی ماکان به ک نکهیا

به   وبارهگرفت و د نازیانداخت، نگاهش را از پر نییاش را جمع کرد و سرش را پاکه او به سرعت خنده 
 بزند که ماکان مانعش شد.  یباز هم حرف   خواستیسمت ماکان برگشت، م

 

 هیباشه، به نظرت  زنم؟یم باشه، حالت رو بهم ؟یاز من متنفر گم،ی م یچ  نی: گوش کن بب ماکان
چتر رو   نیکه اگه ا دونمیم نمیداره! ا یاز منه و نه با تو دشمن یچتر نه قسمت نیا یمزاحمم؟ باشه، ول 

  نیکن و ا ش هست رو االن فرامو  نمونیکه ب  یزیشه که از من خوشت اومده! هر چ  ینم لی دل یریبگ
 شه! سی خ ینطوریا ابونیخانم تو خ  هی  ستیخوب ن  ر،ی رو بگ

 

لحظه   نی در ا یعن یاز او بشنود؛  یحرف نی شد، انتظارش را نداشت چن رهی با دهان باز به او خ ارغوان
مهم   شیمسئله برا  نیحد ا نینشدن ارغوان است؟! اما چرا تا ا سیخ شدیاندی که م یزیبه تنها چ 

  تسر ساعکه کالس دارد او درست  یچرا هر روز خواهد؟ی پسر از جانش چه م نیاست؟ واقعا ا
! چرا دست بردار کند؟یرا نگه داشته و ارغوان را تماشا م  نشیمقابل دانشگاه ماش یشگیهم
 .شدی م مانیپش  دیاو بود تا حاال با یجا  ی! هر کسشود؟ی نم

 

  یشرت آب یشده بود، ت  سی کامالً خ  شیموها آمد،ی م نیی ماکان پا یباران از سر و رو یهاقطره 
اما همچنان آن چتر را   دیچسبیو به بدنش م شدی م سی از قبل خ شتریرنگش هم لحظه به لحظه ب

 جا برود. ارغوان شک داشت که تا چتر را قبول نکرده از آن  یسر آن دو نگه داشته بود حت یباال
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وان نگاه . ابتدا به ارغدیکش  یقیکالفه شده بود، نفس عم شانیهاکه از رفتار آن دو و کشمکش  نازیپر
شده است   رهی دشمنش مقابلش باشد به ماکان خ نکهیدرست مثل ا  دهیدرهم کش یکرد که با ابروها

پسر کم کم کامالً  نیدلش به حال او سوخت، ا یاسپس سرش را به سمت ماکان چرخاند. لحظه
  یناگهان  میتصم کی . با کندیشک احساس سرما هم م  یب  یباران یهوا نیو در ا شودی م  سیخ

 دستش را دراز کرد و چتر را از ماکان گرفت. 

 

 ممنون.  یل ی: خنازیپر

 

را   شیمچ دست ارغوان را گرفت و از کنار ماکان گذشتند. چند قدم که دور شدند ارغوان صدا سپس
 باال برد.

 

 !وونه؟ید یچتر رو گرفت  یچ یبرا -

 

 !شد؟ی م سی بارون داشت خ  ری ز چارهی ب یدی: مگه ندنازیپر

 

 !اره؟یخودشه، مگه من ازش خواستم چتر رو برام ب ری : تقصارغوان

 

واقعا تو   د یواال. دلم براش سوخت، شا کنه،ی رو برات نم  کارنیآرمان هم ا یحت  ،یرحمی ب  یل ی: خنازیپر
 رو دوست داره!

 

 دوخت.  یگریآنکه پاسخش را بدهد نگاهش را به سمت د یب ارغوان
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نگاه کرد. چند   نازیرفت و سوار شد سپس دوباره به دور شدن ارغوان و پر نشیماش یبه سو ماکان
 هم فشرد. یرا رو شیهاهمزمان دندان د،یصورتش کش یدستمال برداشت و رو 

 

 بشه. دهیموش آب کش  نیع  ذاشتمی م دیشدم! با  سیچطور خ  وونهیدختر د نیبخاطر ا نیبب  -

 

اما هر   کردی م  یهم در سکوت رانندگ نازیپر گفت،ی نم چی ارغوان درهم بود و ه  یطول راه ابروها تمام
ها متوقف کرد آن یرا مقابل ساختمان خانه  نیکه ماش یا. لحظه انداختیبه او م  ینگاه میلحظه ن

 به سرعت گفت:  نازیبشود که پر ادهی پ خواستی کرد، م یسرد یارغوان خداحافظ 

 

 کنم؟   کاری چتر رو چ -

 

 را باال انداخت.  شیهاشانه  او

 

  ییخوایبرو بگو م ییخوای: تو که دلت براش سوخت خودت ببر بهش پس بده، اصال اگه مارغوان
 !یچون فکر کنم عاشقش شد ی باهاش در ارتباط باش 

 

 به سرعت گفت:  نازیبرود که پر   خواستیم

 

 ! ستمین رحمی تو ب یکه اون عاشق تو شده نه من، وگرنه من به اندازه  نجاستیمشکل ا -
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دوان دوان خودش را به داخل ساختمان رساند و داخل    زی را به حرکت درآورد. ارغوان ن نیماش  سپس
  نازیچه به پر  یکرد اما ناگهان به خودش آمد، آخر برا نازینثار پر یراهی بدوب رلبی آسانسور شد. ز

 نیاما ا داد؟ی به ماکان م یگریاو بود جواب د یگفته بود اگر جا نکهیا یبرا  د؟یوگی م راهی بدوب
 درهم وارد خانه شد.  یو با چهره  دیرا درهم کش شی موضوع اصال مهم نبود. ابروها

 

بهتر شدن به آغوش   یبخورد و برا یکه داشت فقط توانست قرص مسکن یسردرد و حال بد با
رفتن به دانشگاه  یبرا دیروز بعد هم با  دانستیبرود اما م شیانرم و پنبه یخواب و پتوتخت 

ها دو  کالس نیبود که فقط دو روز در هفته را کالس داشت و ا نیا اشی خودش را آماده کند. خوب
 سر هم و بدون فاصله بودند.  شتروز پ

 

آنکه   ینرگس خانم برا د،یچی زنگ تلفن خانه در تمام فضا پ یصداهنوز ُنه صبح نشده بود که  ساعت
 نکند به سرعت خودش را به تلفن رساند.  دار یرا آشفته و ب ش یهازنگ بچه یصدا

 

 خانم: بله؟ نرگس

 

 : دیخواهرش به گوشش رس  نیخشمگ یصدا

 

 حالت چطوره؟   یسالم آبج -

 

 به گردنش داد. یو تکان  اش را درهم کردخواهرش چهره یصدا  دنیخانم با شن نرگس
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 نسترن خانم؟  یخانم: سالم ممنون، تو چطور نرگس

 

 خوب باشم اگه پسر شما بذاره!  تونمی م یعن یخانم: خوبم  نسترن

 

 نرگس خانم به سرعت گره خورد. یابروها

 

 داره؟!  کاریپسر من به تو چ ه؟یخانم: پسرم؟ منظورت چ نرگس

 

! حاال دارهی واال، برو از خودش بپرس که چرا دست از سر دختر من برنم دونمی خانم: چه م نسترن
به   کنم؟یوصلت رو قبول نم  نی! مگه بهتون نگفته بودم من اذارهی با دخترم قول و قرار ازدواج م گهید

 !رهیکالهمون تو هم م یکن دختر من رو فراموش کنه وگرنه بدجور یپسرت حال

 

 به شدت درهم گره خورده بود.  شیهم فشرده و ابروها یرا رو شیهاخانم ل**ب نرگس

 

دختر تو عروسمون بشه، درضمن اگه دخترت   خوادی ما هم دلمون نم یبهتره بدون  یخانم: آبج  نرگس
 . ری دخترت رو بگ ی! برو جلوشدینم  ییپسر من هوا دادی خوش نشون نم  یرو

 

 را باال برد:   شیخانم صدا نسترن
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 مطمئن باش.  رمیگیدخترم رو م  یمن جلو-

 

 تو هم مطمئن باش.  کنمیپسرم رو خورد م  یخانم: من هم قلم پا نرگس

 

به پسرش    یدرس خوب دیبا د؛یکرد و تند تند نفس کش  زیرا ر شیهاتلفن را قطع کرد. چشم سپس
بلند به   یهادست خواهرش ندهد. با قدم یاشدنش نشود و بهانه ریباعث تحق  نطوریا گریتا د دادیم

بود   قیباز شدنش پسرش که در خواب عم یسمت اتاقش راه افتاد، در اتاق را چنان باز کرد که از صدا
 تخت نشست.  یرا باز کرد و رو شیهاوحشت زده چشم

 

 !یتو؟ در رو از جا کند ییای ب یتون ی تر نمشده مادر؟! آروم  یخود خدا، چ ای -

 

مقابل صورت پسرش   دیتهد یاش را به نشانهدستش را به کمرش زد و انگشت اشاره  کی خانم نرگس
 تکان داد.

 

خونه   نیاسمش رو تو ا ییاگه بخوا کشمتیرها! م  یرها ب گم،ی محمد؟ هزاربار گفتم باز هم م -
 نه؟  ای  یدیفهم ،یاریب

 

 بود، لبخند زد و خونسردانه نگاهش کرد. رهیمادرش خ  یکه تمام مدت به انگشت اشاره  محمد

 

 رها!  -
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 . دیتختش را برداشت و به سرش کوب  یمنفجر شد بالش رو ینرگس خانم مثل بمب ناگهان

 

 هی یمن رو سکه  ییخوای ! م؟یازدواج کن دهیبا اون ورپر ذارمی م  یکرد الیخ  کشمت،ی خانم: م نرگس
. تو اول به فکر خونه  ارمیی باال بذاره؟ پدرت رو در ممن طاقچه  یزنگ بزنه برا یکه نسترن ه  یپول کن
 !خوامی باش بعدًا بگو زن م یو زندگ 

 

و دوان   دیپر رونیدر آخر از اتاقش ب  د،یدوی طرف و آن طرف م  نیکشان در اتاق به ا ادیفر محمد
 دوان پا به فرار گذاشت.

 

 !دیکمک، کمکم کن  -

 

آمد. محمد چشمش  رونیرفتن به دانشگاه از اتاقش ب  یهمان موقع ارغوان حاضر و آماده برا درست
 زد:  ادی و پشت سرش پناه گرفت. نرگس خانم فر دیدو شیکه به او افتاد به سو

 

 پسر رو بُکشم.  نیاالن ا نیهم خوام ی برو کنار دختر م-

 

قصد داشت کنار برود اما محمد با دو دست محکم او را نگه داشت. همزمان با ترس و   ارغوان
 زد:   ادیوحشت فر

 

 ته!اون خواهرزاده  ؟ی کنی م ینطوریچرا ا -
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  یخودم از زندگ  ای یکنی رها رو فراموش م ایدختر دشمنمه!  ست، یخانم: اون دختر خواهرم ن  نرگس
 !کنمی رهات م 

 

 دستش را در هوا تکان داد. یگری انجیم یبرا ارغوان

 

 .کنهیفراموش م کنه،ی مامان آروم باش، فراموش م -

 

 . دیاش را محکم گرفته بود، کوبدست محمد که شانه یرو سپس

 

 . یکنی: بگو فراموش م ارغوان

 

پدرش بود را درشت کرد و لبخند   یهابه چشم هیرنگش که درست شب  یعسل  یهاچشم محمد
 زد. یاانه یموز

 

 نه! -

 

 برگشت.  ش یو به سو دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان

 

 !ییچقدر تو پرو-
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 به سمت نرگس خانم برگشت.  سپس

 

 !مشی زنیمامان با هم م ایب-

 

 . دیخانه دو  گریارغوان را رها کرد و به سمت د یشانه  دیگوش خود د خی که خطر را ب محمد

 

 کمک، کمک! یآ -

 

پسرش در حال فرار   دنیکه به تن داشت، از اتاق خارج شد. با د یموقع آقا رضا با کت و شلوار همان
 آمد و او را پشت سر خودش پنهان کرد.  شیبه سرعت به سو

 

 د؟ یدار کاریبا پسرم چ  -

 

 به آن دو اشاره کرد. محمد

 

 من رو بُکشن! خوانی م  والیدوتا ه نیا -

 

 درشت کرد. را شیهاخانم به سرعت چشم نرگس
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 !وال؟یه یگی به من م -

 

 . دیپدرش را چسب یبرود که محمد بازو  شیبه سو  خواستیم

 

 بابا کمکم کن.  -

 

 .دیدرهم کش شیابروها آقارضا

 

 .نیپسرم رو بزن  ذارمی نم -

 

 کرد.  زی را ر شیهاخانم دو دستش را به کمرش زد و چشم نرگس

 

 ! ؟یازش دفاع کن ییخوای م -

 

را   شیآب گلو هیشد پس از چند ثان  رهی همسرش خ یقرمز شده  یبه چهره  د یرضا با شک و ترد آقا
 قورت داد و به محمد نگاه کرد.

 

 !ادیی از دست من برنم  یپسرم کار دیببخش -
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کشان به   ادینداشت فر یدفاع  گریخانه رفت. محمد که د  گریاز کنارش گذشت و به سمت د سپس
او پشت در است   دانستی رفت. نرگس خانم که م  رونی و از آن ب دیخانه دو یدر خروج  یسو
 را بلند کرد. شیصدا

 

 نشه! داتیها پطرف  نیا یرها رو فراموش نکرد یتا وقت  -

 

 یکه در تنش بود نگاه کرد سپس به پاها  یو شلوار راحت  دیسف رپوشیبه ز  یبا درماندگ محمد
 واریچه؟! به د ندیبب   نطوریو او را ا  دیایب  رونی شان باز خانه  هاه یاز همسا یک یشد، اگر  رهی اش خبرهنه 

 . دیکش یق یکرد و نفس عم هیتک

 

را درهم   شی آمد و خنده کنان نگاهش کرد. محمد به سرعت ابروها رونیهمان موقع ارغوان ب درست
 .دیکش

 

 آره؟! یکنی م یک یبا مامان دست به  گهیحاال د -

 

 . را باال انداخت شی ابروها ارغوان

 

 االن بدمت دست مامان. نینکن هم یمعلومه، کار -

 

 اش زد.به شانه یآرام یآمد و ضربه  شیبه سو محمد
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 شده.  یتیپیسرند هیصدات که شب نی پرو، با ا یبرو دختره  -

 

 آسانسور راه افتاد. یبه گردنش داد سپس به سو  یرا باال انداخت و تکان شی ابروها ارغوان

 

 همتون بشه. بینص  دوارمیسرما خوردم، سرما! ام -

 

  نشست،یم  نیآمد، همانطور که داخل ماش  نازیپر نیماش یکنان از ساختمان خارج شد و به سو خنده
 به او سالم کرد. 

 

 !؟یخندی : سالم، چرا منازیپر

 

  یمامانم داشت پسرش رو گوشمال  خندم،ی که تو خونه بود م یبخاطر آشوب   ستین  یزی: چارغوان
 .دادیم

 

 گرد شد. نازیپر یهاچشم

 

 ؟ یست؟ حاال سر چمگه بچه-

 

 : موضوع سر رها بود. ارغوان
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 با هم دشمن شدن؟  نقدریا یات سر چمامانت و خاله  میدی ما که نفهم ی: وانازیپر

 

 .د یبلند بلند خند ارغوان

 

 سر من!  -

 

 : وا! چرا تو؟!نازیپر

 

 دادم.  یپسرش جواب منف ی: آخه من به خواستگارارغوان

 

 .دیکش  یکوتاه غیگرد شد و ج  شیهاچشم نازیپر

 

 واقعا؟! یوا -

 

 اشاره کرد. ابانیبه خ ارغوان

 

 باشه.  تیحواست به رانندگ یه -

 

 !؟یچرا تا حاال بهم نگفته بود ه؟یچ هی: حواسم هست، تو بگو قضنازیپر
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 را باال انداخت.  شیهاخونسردانه شانه  او

 

ام چنان من رد کردم، خاله  یکردن وقت  یبود، از من خواستگار  نیهمش هم گهید یچ ی: هارغوان
اش رو با ما قطع کرد. حاال هم محمد عاشق رها  بعدش هم رابطه   ن،یو بب ای به پا کرد که ب ییغوغا
 شده!

 

 . دیبلند بلند خند نازیپر

 

 !دهی انتقام هم که شده دخترش رو نم یات براو حاال خاله  -

 

 . دندیخند نازیحرف پر ن یسرخوشانه با ا هردو

 

 ؟ یات رو قبول نکرد: حاال چرا پسرخالهنازیپر

 

 .میما همه دوستش دار ه،یخوب   یلیرها دختر خ  ی! ولادیی : از اخالق و رفتارش خوشم نمارغوان

 

 .دیکش یق ینفس عم نازیپر

 

 ... خدا به داد داداشت برسه!نمیبی که من م یتیوضع  نیبا ا -
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که   نیرا برداشت هم فشی به در دانشگاه پارک کرد. ارغوان ک  کیرا نزد ن یساعت بعد ماش مین
  رهیبود. به آن خ  یدوصندل انیکه م دیرنگ ماکان را د  یشود، چتر مشک ادهیپ  نیاز ماش  خواستیم

و هم زمان اخم آلود ماکان را در   سیخ یو چهره  یشد؛ روز باران دهیبه روز قبل کش اریاختی شد و ب 
جا  را به خاطر آورد، حاضر نبود تا ارغوان چتر را قبول نکرده از آن اشیذهنش تجسم کرد. پافشار

 برود. 

 

 بهش پس بدم! مشیدیآوردمش، امروز که د -

 

مثبت تکان داد و از  یآمد و نگاهش کرد سپس سرش را به نشانه رونی از فکر ب نازی حرف پر نیا با
 شد.  ادهیپ  نیماش

 

که جو کالس آرام و استاد مشغول  دینکش یبا آمدن استاد هردو وارد کالس شدند، طول همزمان
چشم متوجه آرمان شد.   یها از گوشهدرس شد. ارغوان در حال نوشتن جزوه و نکته ری و تفس  حیتوض

نگاهش را   یکامالً جد یچرخاند و نگاهش کرد، درست همان موقع آرمان با چهره  شیسرش به سو
 ماند.  رهیبه او خ   یارغوان محو شد و با آشفتگ یهال**ب یند رو! لبختگرف

 

 . دیکوب شیمتوجه نگاه ارغوان به آرمان شد و با آرنج به پهلو  نازی که پر دینکش یطول

 

 ؟ یکنی حواست کجاست؟ کجا رو نگاه م -

 

 آهسته گفت:  یدهانش گرفت و با صدا  یدستش را رو ارغوان
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 به نظرت آرمان چشه؟! -

 

 به آرمان نگاه کرد. نازیپر

 

 !شه؟ی زیمگه چ دونم،ی نم -

 

 .کنهی ! انگار داره ازم فرار م کنهی نگاهم م یو نه حت زنهی ست نه بهم زنگ م: دو هفته ارغوان

 

 . دیخند صدای ب  نازیپر

 

 .کنهیفکر کنم داره برات ناز م -

 

  یشد. نکند مشکل رهی لبخند بزند دوباره به آرمان خ  یحت  آنکه یب  نازیتوجه به حرف پر یب ارغوان
برود و حالش را بپرسد.   شیبه سو  دیبا دیاست، شا نیو غمگ  شانیخاطر پر نی آمده و به هم شیبرا
  یاز روز ی ادیکرده به او کمک کند. هنوز زمان ز ریکه ذهنش را درگ یاهم بتواند در حل مسئله دیشا

 ییکه گو رسدی به نظر م یطور  زی اما اکنون همه چ گذردی با او گرفته نم شتری به ارتباط ب  میکه تصم
از   دیکه با ستی گرید زیشک موضوع چ یزود قضاوت کند؛ ب  دیشان تمام شده است. اما نه، نباارتباط 

 . اوردیآن سر درب 
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بال آرمان از کالس خارج  دن عیبلند و سر یهارا برداشت و با قدم   لشیو وسا فی که تمام شد ک کالس
 را گرفت.   فشی به سرعت خوش را به او رساند و از پشت سرش ک دیکه رفتنش را د نازیشد. پر

 

 برگشت. شیبه سو دهیدرهم کش یبا ابروها ارغوان

 

! ا  کشهیو م  رهیگی رو م نیبا من کار داره ا ی! هر کزنمی م  شیرو آخرش آت یلعنت یاکوله  فیک نیا -
 چته؟ گهیخسته شدم، تو د

 

 . دیبلند بلند خند نازیپر

 

 ؟ یری عجله م نیکجا با ا نمیخواستم بب  ،یگی آره واقعًا درست م  -

 

 داره که بتونم بهش کمک کنم.  یمشکل دیآرمان چشه؟ شا  نمی بب رم ی سرم م ری : خارغوان

 

 به خودش گرفت.  یجد یو چهره  دیرا درهم کش  شیابروها نازیپر

 

 .هیبگه مشکلش چ  دیباهات حرف بزنه، باالخره خودش با  ادی! صبر کن اون ب؟یشد وونهید -

 

 مکث کرد سپس ادامه داد: یالحظه 
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 گهیهم داشته باشه د ی! هر مشکلکنه؟ی نگاهت نم یشده باشه وگرنه چرا حت  مونیپش  دیاصال شا -
 !خورهی برنم یینگاه که به جا هی

 

چه  یدرست باشد؟! اما او برا نازیشد، نکند حدس پر ره یبهت زده به او خ  نازی حرف پر نیبا ا ارغوان
  نازیرابطه بود؟ اما حق با پر ن یاز ارغوان مشتاق ا شتریآرمان ب نکهیبشود؟ مگر نه ا مانیپش دیبا

اش درهم ! چهره ندارد یمانع شکیکه هم که داشته باشد نگاه کردن به ارغوان که ب یاست، هر مشکل 
 دانشگاه شد. اطیشد و قدم زنان وارد ح 

 

سمت ارغوان بود. از آن  اشیشگیهم  حیآرمان شد، نگاه آرمان با آن لبخند مل  ری به شدت درگ فکرش
کند و در کالس  رییاندازه تغ ن یکه ناگهان رفتارش تا ا دانستی م  دیبع تی پسر مودب و با شخص 

 حضور ندارد. اصال ارغوان یی که گو  ندیبنش یطور

 

مرد هم به  نیکرد. ا ییخودنما ابانی ماکان آن دست خ نیآمدند ماش رونی که از دانشگاه ب نیهم
و درست   کندی م لی را تعط اشی شک دو روز در هفته را تمام کار و زندگ یاش کرده، بشدت آشفته 
  وانارتباط با ارغ یبرا مشی در تصم رسدی به نظر م  ستد،یای ساعت مقابل دانشگاه م نیبعدازظهر هم 
 مصر است. 

 

 چشم و ابرو به او اشاره کرد.  با

 

 برو چترش رو بهش بده.  نجاست،یاون پسره ا -

 

 لبخند زد.  نازیپر
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 ا ، آره.  -

 

آمد. ارغوان خونسردانه نگاهش کرد،  شانیکه او به سو رفتندی م نازیپر ن یدو به سمت ماش  هر
 پوزخند زد:  ستادیمقابلش که ا

 

 نه؟! ی ندار  یتو کار و زندگ -

 

 نگاهش کرد.  تی و با جد دیرا درهم کش شی ابروها ماکان

 

رو تموم کن و با   یباز نیا گه،ید  هی! کافیکرد ری ذهن من رو درگ یچرا اتفاقًا دارم اما تو فعالً بدجور -
 ! ایمن ب

 

 ارغوان درهم گره خورد.  یابروها

 

 .شمی با تو همراه نم وقتچ یمن ه ست،ده یفا یکارهات ب نیا -

 

 زد. یاانه یلبخند موز ماکان

 

 !ستیدور ن  یل یاون روز خ  ،یشی م -
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و قدم  ا نی ماش یبه سو نازیسرش را به چپ و راست تکان داد و به او پشت کرد، همراه پر ارغوان
 برداشتند. 

 

 !خواد؟ی تو رو نم گهیچرا آرمان د ی بدون  ییخوای خانم کوچولو؟ نم نمی: بب ماکان

 

  نازینگاه کرد. پر نازیگرد شده و دهان باز به پر یهاو با چشم ستادیارغوان از حرکت ا یپاها ناگهان
 آرام زمزمه کرد:  یهم درست مثل او شوکه شد و با صدا

 

 ه؟ینظورش چ ! مگه؟یداره م ی چ -

 

را باال برده بود و با    شیابرو یتا  کی ماکان برگشت. او  یمکث کرد سپس به سو یالحظه ارغوان
 ارغوان گرفته بود. یرا به سو  لشیبود موبا شیهال**ب یکه رو یاانه یلبخند موز

 

 برات جالب باشه! یل یفکر کنم خ ن یرو بب  نیا ای : بماکان

 

  یگوش یصفحه  یرو  ریبه وضوح تصو  توانستی شد نم رهی خ  لیبهت زده و با دهان باز به موبا ارغوان
 شد.   رهیرا گرفت و به آن عکس خ  لی. موباستادیماکان قدم برداشت و مقابلش ا یبه سو ند،یرا بب 
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بار   نیاست که در وجه آرمان نوشته شده است. چند  یون یل یچک پنجاه م ریتصو نی! اد؟یدیم چه
دارد. با دهان باز سربلند کرد و به    قتیکامالً حق  ندیبیکه م یزیپلک زد و با دقت نگاهش کرد. نه! چ

 تر شد. ارغوان پررنگ  یبهت زده یچهره  دنیشد. لبخند ماکان با د  رهیماکان خ

 

 دی! البته بادمشیط پنجاه تومن بود! خودم خرفق یکرد  یاون پسر که نامزدت معرف متی: قماکان
سخت شده! حاال قبول کن   یلیباشه، خ  یروزها گذشتن از پول هر چقدر که جزئ نیا میبهش حق بد

 توان مقابله با من رو نداره.  یکه کس

 

 .دیرا درهم کش  شیبه خودش آمد و ابروها ارغوان

 

 پول رو گرفته باشه؟  ن یاز کجا معلوم اون ا -

 

 گفت:  دی را باال برد و با تأک شی ابروها یتا کی ماکان

 

  نتیپر ییخوای... ام... مثال منکهیا ای عکس رو هم با خودت ببر،  نیبرو از خودش بپرس، البته ا -
 ! ارم؟یبرداشت از حسابم رو برات ب

 

 ماکان چسباند.  ینهیرا به س لیخشم موبا با

 

 . ستیانگار حالت اصال خوب ن ،یروانپزشک نشون بد هی: بهتره خودت رو به ارغوان
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 برگشت مچ دست او را گرفت و از ماکان دور شدند.  نازیپر یبلند به سو یهابا قدم  سپس

 

دختر   نیرفت و سوار شد. ا نشیماش  یبه سو یخونسردانه رفتنش را نگاه کرد پس از لحظات  ماکان
به او اجازه بدهد ماکان را  تواندی نم  نیاز ا شیب اش را سربرده! وقتش را گرفته!از حد حوصله  شیب

کجا   دانستی م  دیبا کرد؛ی م یکار  دیاما با بردی لذت م یباز نیدنبال خودش بکشد. اگرچه ماکان از ا
  یها راهرا به حرکت درآورد و به دنبال آن نیبشود. ماش  کیبه او نزد نیاز ا شتر یتا ب  کندی م  یزندگ
 شد.

 

. دادیهم فشار م یرا رو شیهابود و همزمان دندان   رهی خ ابانیگره خورده به خ  یبا ابروها ارغوان
 را باال برد. شی صدا نازیپر

 

 بهت نشون داد؟ شی تو گوش یچ ؟ی زنی چرا حرف نم -

 

 اش با خشم گفت: قفل شده یهادندان انیم از

 

 که به آرمان داده! یون یلیچک پنجاه م هی -

 

 : د یکش غیگرد شد و ج  شیهاچشم نازیپر

 

 واقعا؟! -
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 شد.  رهی خ ابانی بهت زده به خ سپس

 

 پسره... نیپسره... ا نی! ام؟یمگه دار شه،ی : باورم نمنازیپر

 

 سکوت کرد سپس قهقه زد. یالحظه 

 

 بودم. دهیند یزیچ  نیناقالست! تا حاال همچ یلیبابا خ  -

 

 باز هم قهقه زد.  سپس

 

 !ستوونه ید یل یخ -

 

 . دیچیدرهم پ ناز یپر یهاخنده دنیصورت ارغوان با د یاجزا

 

 کارش خوشت اومده آره؟! نیتو از ا نکهی: مثل اارغوان

 

 زد.  یخنده کنان چشمک نازیپر

 

 ش رو نداشتم... ! اصال انتظاردیبرق از سرم پر شیی آره خدا-
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 شد.  یاش جدمکث کرد و چهره یموضوع یادآوری با  ناگهان

 

 چک  ماکان رو قبول کرده! نکهی! واسه اکنهی م یمحلی آرمان بهت ب نیهم ی: اوه پس برانازیپر

 

 زد.  ادیو فر دیکوب  نیداشبورد ماش یبار رو نیرا با دو دست گرفت، چند  فشیک ارغوان

 

 کنم!  کاری باهاش چ دونمیم  نمش،ینب  نکهی... مگر ای... آرمان لعنتیلعنت -

 

 بشود. فش ی ک دنیدستش را گرفت تا مانع کوب نازیپر

 

 .چارتهی ب  فیک ستیکه آرمان ن  نیآروم باش بابا، ا -

 

 نگاه کرد.  نازیبه پر نانهی نفس زد و غمگ نفس

 

 ونیل یبود؟ آخه پنجاه م یآدم سست قدرنیا یعنیرو نداشتم؟!  ونیل یمن ارزش پنجاه م یعنی: ارغوان
 پوله؟

 

 به گردنش داد. یلبش را کج کرد و تکان  نازیپر
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ست! حتمًا آرمان هم ضعف همه یروزها پول نقطه نی! استین یبگم واال... واسه تو پول ی: چ نازیپر
رو از دست   یشنهادیپ  نیهمچ تونهی م یپول رو قبول کرده، اصال تو بگو ک  نیداشته که ا یمال یریدرگ

چه  دونستهی م  طونیاز پول مفت بگذره حاال هرچقدر که باشه! اون ش یکس  دونمی م دیبده؟ بع
 کنه. کسانشیبا خاک  یطور نیبه آرمان بده که ا یشنهادیپ

 

 .دیرا گفت و دوباره خند نیا

 

  دیبع اب، ی پسره رو در نی! اخورهی به درد نم  یآدم سست نیکن، همچ: آرمان رو فراموش نازیپر
 .دهی کس هم امون نم چی به ه خوادی تو رو م یدست از سرت برداره، معلومه حساب  دونمیم

 

ماکان فقط عشق  یکارها نی ! اگفت؟ی درست م نازیپر  یعنیشد.  رهی بزند به او خ  یآنکه حرف یب
  شتریاست که قصد داشت ب  یعاشقانه دارد؟ اما آرمان چه؟ او همان مرد لیدل اشی است؟ خودخواه 
اما  دادی هم جواب مثبت م  اشیبه خواستگار رفتی م شی خوب پ  زیاگر همه چ دیاو را بشناسد و شا

 ساده نبود.  یلیهم خ دیاما نه شا د؛یساده خودش را کنار کش چه

 

 به آن اشاره کرد. دیدرمانگاه را که د نی اول ابانین از چند خاز گذشت پس

 

 .دارهی دست از سرم برنم  یبرم دکتر، سرماخوردگ دیبا  ستی: نگه دار حالم خوب نارغوان

 

 را مقابل درمانگاه متوقف کرد.  نیماش  نازیپر



 جام غرور 

170 
 

 

 . امیی : صبر کن من هم همراهت منازیپر

 

 نگاهش کرد. تیبا جد دیرا درهم کش  شی ابروها

 

 تنها باشم.  خوامی : نه، مارغوان

 

تکان داد و   یمثبت سر یبود به نشانه دهیآشفته و درهم د نیچن نیارغوان را ا یکه کمتر زمان  نازیپر
 را به حرکت درآورد و از او دور شد.  نیماش  یکوتاه  یشدنش را تماشا کرد. پس از خداحافظ  ادهیپ

 

  یصندل  ینوبت گرفت رو نکهیوارد درمانگاه شلوغ شد، پس از ا و درهم شانیپر یبا چهره ارغوان
که به   ستی ن  یشد. تصور کرده بود آرمان عاشقش شده اما نه، عشق احساس رهی خ  نینشست و به زم

شد،  یدر گوشش تکرار م نازیپر یهادر کار نباشد! حرف  یواقعًا عشق نکهیبرود مگر ا  نیاز ب یسادگ
به او و   تواندی محکم است؟ م نقدریاحساسش ا یعنی کرد؟ی م یاندازه پافشار ن یواقعا چرا ماکان تا ا

 احساسش اعتماد کند؟!

 

مزاحم را کنار بزند، در   نیتوانست ا یمزاحم بود؛ به راحت یپشه  کیماکان درست مثل  یبرا آرمان
  یسرش نگه داشته بود؛ کم یکه باال  یترکارش خوب موفق شد. اتفاق روز قبل را به خاطر آورد، چ

. شک و  گذاردی مند کند، پا پس نمارغوان را به خودش عالقه نکهیا یمغرور و خودخواه است اما برا
واقعًا تا   خواهد؟ی کرد. ماکان چه از جانش م زیجانش را لبر  یقرار یبه قلبش هجوم آورد. ب  یدودل

که  کردی اراده! خدا را شکر م  یبه آرمان  سست و برابطه مصر است؟ لعنت   نیا یاندازه برا نیا
 اش نشده بود؛ همان بهتر که از او دور شود.دلباخته 
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دو آمپول زد و  نکهینوبتش شد. بعد از ا میساعت و ن  کیآنقدر شلوع بود که پس از  درمانگاه
را قدم زد و باز هم به   یریشده بود، مس  کیجا خارج شد. هوا تاراز آن  دیرا از داروخانه خر  شیداروها
از   ودش کی شان نزدبه کوچه  نکهینشست و قبل از ا  یتاکس کیآن مسائل فکر کرد سپس در  یهمه

 کند.  یروادهی پ یرا متوقف کند تا باز هم کم  نیراننده خواست ماش 

 

بفهمد در ذهن ماکان  توانست یراه افتاد. کاش م نابایدر کنار خ نانهی انداخت و غمگ ن ییرا پا  سرش
  یعنی کند؛ی و نگاهش م ستادهی جا منتظر اکه کالس دارد آن یدر ذهن او که هر روز گذرد؟یچه م
اش را در ذهنش تصور کرد؛ پوست گندم  ازدواج ندارد؟! چهره  تی جز عشق و عالقه و در نها یهدف

با همه سخن   ییکه گو اشی مشک یهابلند و چشم  یابروها خورد،ی به برنز م یگونش را که کم 
صورتش   یرو یمرتب و کمرنگ شیته ر دیدی هرگاه او را م اش،ی بلند و استخوان ینی ب ند،یگویم

و   زدیبه صورت مرتب باال م شهی بلندتر است را هم یکم  شیرا که باال اشیمشک  یداشت و موها
دارد پانزده   یشک از ارغوان که قد متوسط ی. قد بلندش که ب خوردیبه چشم م  شتریبلندش ب  یشانیپ

 سانت بلندتر است. 

 

که  یبا سرعت درست از کنارش گذشت، به طور ین یماکان غرق بود که ماش یچهره لیو تحل هیتجز در
 بلند گفت:  یو به سرعت با صدا دینمانده بود به ارغوان برخورد کند. خودش را کنار کش  یزیچ

 

 ابله؟! یکنی م  کاریچ -

 

دنده عقب گرفت،   یتر متوقف کرد. وقتطرف آن  یرا کم  نیماش دیارغوان را شن  یصدا ییکه گو راننده
 هم فشار داد. یرا رو شیهاارغوان گرد شد و ل**ب یهاچشم
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 ! یرفتیرو راه م ادهی دختر؟! خوب تو پ ی زبونت رو نگرفت یجلو  یچ یبرا -

 

  ادهیپ  نشیکه از ماش  دیدیفاصله از ارغوان متوقف کرده بود. مرد جوان را م یرا با کم نشیماش ماکان
  شیپ یهر دختر یکه برا یاتفاق تکرار کیهم  نیزد، ا ی. پوزخندرودیارغوان م یو به سو شودیم
مرد جوان ممنون باشد؛   نیاز ا دیبه ماکان کمک کند با تواندی اتفاق م نیاما درست به موقع! ا دیآیم

فکر   نی که قهرمان قصه وارد شود. با ا دهینگاهشان کرد. اکنون وقت آن رس  یزد و با شادمان قهقه
لحظه   نی نه قهرمان! اما در ا یاشرور قصه  هیشب  شتری سرش را به چپ و راست تکان داد، نه، تو ب

گرفت،   نی در ماش یرهیخوب به نظر برسد! دستش را به دستگ قهرمان   کی درست مثل  تواندیم
 شود، منصرف شد!  ادهیپ  خواستی که م نیهم

 

 کنه! تشیاذ شتری ب  کمیاالن زوده! بذار  -

 

سرخوشانه  کهی بود و درحال ستادهیزد و نگاهشان کرد. پسرک مقابل ارغوان ا یاثانه یخب   لبخند
سد راهش شده بود. ماکان با خودش فکر کرد، خوب شد که از دنبال   زد،ی م یو حرف  دیخندیم

ماکان را دنبال خودش کشانده بود. دوساعت در درمانگاه، سپس   یلینشد، امروز خ مانیکردنش پش 
بدهد   رییمنصرف شود و راهش را تغ  خواستی م ری! چند بار در طول مسجانیو حاال ا اشیرواده یپ

 ارغوان اجازه نداده بود. یکردن خانه دایاما حس پ 

 

  یزی. چزدی به او م  یدرهم حرف یو با چهره رفتیو آن طرف م نطرفیاز مقابل پسرک به ا ارغوان
اش کرده. در  آشفته یکاف یبه اندازه رسدی به او بزند. حاال وقتش است، به نظر م  فشی نمانده بود با ک

که او به  یتاش زد، درست وقشانه یو رو ستادیشد پشت سر آن پسر ا ادهیرا باز کرد و پ  نیماش
ترسناک نگاهش   یهاو با چشم  دیرا درهم کش شی. ابروهادیبه صورتش کوب ی برگشت مشت  شیسو
 کرد.
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 دست از سرش بردار!  -

 

 پاسخش را داد:  یبا حاضر جواب شدی بلند م نیزم یهمانطور که از رو پسرک

 

 به تو چه مردک؟!  -

 

با    نشیتر پشت ماشآنطرف  یلباسش را گرفت و کم یقه یرفت  شیاز قبل به سو ترن یخشمگ ماکان
 انداخت. نیاو را به زم  گرید یمشت

 

بودند را    نیها را که اکنون پشت ماشدرست آن  توانستی نم کرد،ی بهت زده ماکان را نگاه م ارغوان
 .ندی بب

 

اش را کنترل  خنده  کهی خم شد و درحال یکم  ندشان،ی درست بب تواندیارغوان نم دانستیکه م ماکان
 پسرک گرفت.  یدستش را به سو کردیم

 

ازت ممنون باشم! پاشو، پاشو برو درست به موقع  دیتو رو بزنم، تازه با دی ! من نباقیببخش رف -
 !یاومد

 

ا با مشت او را زد و نه  ابتد نکهینه به ا د،یگوی او چه م دانستی با دهان باز نگاهش کرد، نم  پسرجوان
  دیماکان انداخت. ماکان به سرعت خودش را عقب کش یبه سو ی! ناگهان لگداشی عذرخواه نیبه ا

 را درشت کرد.  شیهاو چشم
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 ؟ یپرونیاونوقت تو لگد م کنمی : من دارم ازت تشکر م ماکان

 

به خودش گرفت و آن پسر را به   نیخشمگ یرا گرفت، در مقابل ارغوان چهره  اشقه یدوباره  سپس
 که در کنار ارغوان بود، انداخت.  نشیماش یسو

 

 ! ختمیخونت رو نر  نجای: گمشو تا اماکان

 

توان دفاع از خودش را   یاست که حت خودیچنان از خودش ب  یکه معلوم بود با مصرف مواد پسرک
 ها دور شد. شد و به سرعت از آن   نشیندارد سوار ماش 

 

مسئله اکنون مهم نبود؛ مهم به موقع  نی! اما اکرد؟یچه م جان یبود، او ا  رهیهنوز به ماکان خ ارغوان
 برداشت.  شیقدم به سو کی آمدنش بود. ماکان 

 

 ؟ یخوب  -

 

 نگاهش کرد. رهیقدم به عقب برداشت و خ کیبه سرعت  ارغوان

 

 !؟یکردی م بی : تو من رو تعقارغوان
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 خونسردانه لبخند زد. ماکان

 

کجا   خوامش،ی م نقدریرو که ا یدختر نمیبب خواستمی کنم! فقط م تتیاذ خوامی نترس من که نم -
 خونتون تا تماشات کنم! یدانشگاه اومدم جلو یبه بعد جا نیاز ا دیشا کنه،ی م  یزندگ

 

  رهی خ نیو به زم دیکش شیبه موها  ی. او دستندیارغوان بب یحرفش را رو ریسکوت کرد تا تأث یالحظه 
واقعًا ارغوان را  ای! آخواهدش؟ی م نقدریکه ا ی . دخترکردی قرارش م یماکان ب یشد. جمله 

 !خواهد؟یم

 

 .کردی م  تتیکه افتاد خوشحالم که دنبالت اومدم، اون داشت اذ یاتفاق  نی: با اماکان

 

 . به داخل کوچه انداخت  ینگاه سپس

 

 ست؟!کوچه ن ی: خونتون تو اماکان

 

به  یگریتکان داد. ماکان قدم د نییزبانش بند آمده بود، فقط سرش را به باال و پا ییکه گو ارغوان
 برداشت.  شیسو

 

 خونه.  یتا بر امیی : همراهت م ماکان
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 سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد. به

 

 . رمیخودم م  ست،ین ازی: نارغوان

 

 را باال انداخت.  شیهاشانه  ماکان

 

 ندارم. یاگهیخونه؛ مطمئن باش قصد د یرسی مطمئن شم سالم م  خوامی : فقط مماکان

 

 .خوامی : گفتم که نمارغوان

 

رو رفت و قدم زنان راه افتاد. چند قدم  ادهی پ یرا گفت سپس به داخل کوچه قدم برداشت، به سو نیا
  یکوچه کم گری. ماکان سمت دکندی او چه م ندیبرگشت تا بب   نرفته بود که کنجکاوانه به عقب شتریب

 شیهابل** یرو یشلوارش فرو برده بود و لبخند بی را در ج  شیها. دستآمدی تر دنبالش معقب 
تپش قلب ارغوان شدت   اریاختی . ب درخشندی م شیها! هنوز هم چشمنیرا بب   شیرایبود. نگاه گ
که مراقبش باشد؟ تا   دیآیکند؟! م وانهیارغوان را د خواهد ی نکند م کند؟یپسر چه م  نیگرفت. ا

لحظه   نیدر ا  کند؛ی جا را ترک نمتا به خانه نرود آن  داندی خوب م  رود؛ی مطمئن بشود سالم به خانه م
 آمد؛یبرگشت. هنوز هم م شیراه باز هم به سو انی. مکندی نم  دشیتهد یخطر چیه کندی احساس م 

 و نگاهش هنوز سمت ارغوان است.  داشتی برم آرام آرام قدم

 

آن را ببندد دوباره نگاهش   نکهیدر ساختمان را باز کرد و داخل شد، قبل از ا  دی آپارتمان که رس  مقابل
  د،یلرزیشده است. دلش م  رهیو با همان نگاه و لبخند به ارغوان خ ستادهیکرد، درست مقابل خانه ا

 ن یمثل هم  ،یماریب کی درست مثل  گرفت؛یا فرا ملرزش تمام تنش ر نیآهسته آهسته ا
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آسانسور راه  یدر را بست و به سو هیکرد، پس از چند ثان  ریکه ذره ذره تمام تنش را درگ یسرماخوردگ 
 افتاد.

 

به او زده بود! آمده  ییهاشد، چه حرف  لیماکان به قهقه تبد یهال**ب یرو  یروزمندانه یپ  لبخند
او را از دست خودش نجات بدهد! اما نه... امکان  دینفر با کیبود که مراقبش باشد؟! از چه و از که؟! 

 یدر چند قدم یروزیدارد که پ نانیبتواند ارغوان را از دست ماکان نجات دهد. اکنون اطم  یندارد کس
دختر   نیرا به وضوح و آشکار اطراف ااز دستش فرار کند. عشق  تواندینم  گریاوست! ارغوان د

 .شودی هم م ترک یلحظه به لحظه به او نزد کند؛ی احساس م 

 

  یشد و لحظات  رهی خ یاتخت نشست، به نقطه یاز اتاق گذاشت و رو یارا گوشه لشیوسا ارغوان
  . اوکردی نگاهش که ارغوان را دنبال م شد،ی را ذهنش مرور کرد. لبخند ماکان فراموشش نم   شیپ
داشتن  یدارد برا  نانیدرست مثل برادرش که اطم داشت،ی برنم  یداشتن ارغوان دست از پافشار یبرا

 نیمگر اکنون ا کردی آخر نگاهش نم یکارها را بکند. کاش حداقل لحظه  نیتررممکن یغ تواندی رها م
  رفت،ی از آنجا نم دیدی ! هر هفته مقابل دانشگاه بود و تا ارغوان را نمدارد؟ینگاه دست از سرش برم

  یزیچ دکه حس کر یهم خواهد آمد؟ ناگهان تپش قلبش شدت گرفت به حد دیجد یهفته  یعنی
را بست. کاش... کاش   شیهاقلبش گذاشت و چشم   یزند، دستش را رو رونی ب اشنه ینمانده از س

 !دی ایهم ب دیجد یهفته

 

 را باز کند. شیهامادرش باعث شد چشم یصدا

 

 درمونگاه؟!  یریم  یبگ یچرا زنگ نزد -

 

 صحبت کند.  یعاد  شهیبرگشت و تالش کرد مثل هم شیسو به
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 بد بود.   یلیرفت، آخه حالم خ  ادمی: ارغوان

 

 اش را نوازش کرد. شد و گونه   کشی خانم نزد نرگس

 

 . یقربونت بشم استراحت کن تا بهتر ش  -

 

 را از تنش درآورد.  شیتکان داد سپس مانتو یسر

 

.  شمردی و روزها را م  شدی ساعت برداشته نم یقرار شده بود که تمام مدت نگاهش از رو یب چنان
اصال چه عکس   د،یبه او بگو خواستیچه م دیدیبار ماکان را م  نیاگر ا دانستی خودش هم نم 

  گذشتیاست. هر روز که م دنشی به شدت مشتاق د دانستی نشان بدهد فقط م خواهدی م یالعمل
از  یدر کالبد او اثر گریاکنون د کردی م  تیاز قلبش به ذهن و تمام جانش سرا بیعج یماریب نیا

 ارغوان نبود، تمامش ماکان بود!

 

و سخت گذشت. ارغوان  خواب آلود آن روز صبح زودتر از   یسال طوالن کیهفته درست مثل   کی
در   ستاد،یای م  نهیزمان برد، مدام مقابل آ شهیاز هم شی شد. آماده شدنش ب  داریاز خواب ب شهیهم

و اصال   دیرسی کار ممکن به نظر م  نیتراش سخت چهره  شی حساس شده بود. آرا  شیانتخاب مانتو
 کردن باالخره کوتاه آمد. شیدن و سپس دوباره آراپس از دوبار پاک کر کردی اش نمی راض
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برخورد کرد،   گذشتی را برداشت، در اتاق را که باز کرد ناگهان با ارمغان که از مقابل اتاقش م   لشیوسا
و بومش را   دیرا درهم کش شی . ابروهافتدی ب نیزم یدر دست ارمغان رو  لی نمانده بود وسا یزیچ

 تر گرفت. محکم 

 

 کن ارغوان خانم.جلوت رو نگاه  -

 

 .دیخند ارغوان

 

 . شدیهم خراب م یک ی نیا شدی: آخ چه خوب مارغوان

 

 . کشتمتی : اونوقت مارمغان

 

 شد.  یآشپزخانه راه افتاد. ارغوان پشت سرش راه یرا گفت سپس به سو نیا

 

 دانشگاه؟ یری م ی: با ک ارغوان

 

 پاسخ داد: یبا ذوق زدگ ارمغان

 

 با محمد.  -
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 .شودی است که از خانه خارج م ینفر نیاول شهیباال رفت، محمد هم   اریاخت  یارغوان ب  یابروها

 

 ست؟!: اون هنوز خونهارغوان

 

کرد که اگر امروز من رو نبره دانشگاه سرش رو از تنش جدا  دشیتهد یمامان کل شبی: دارمغان
 !کنهیم

 

  کیراه افتاد. هنوز به در نزد یدر خروج  یخنده کنان راهش را از ارمغان جدا کرد و به سو ارغوان
 مادرش بلند شد.  ادیفر  ینشده بود که صدا

 

 ارغوان؟ صبحونـ... ه.  -

 

 بلند پاسخش را داد:  یهم درست مثل مادرش با صدا ارغوان

 

 .خورمی نم -

 

 .دیرا درهم کش اشی کمان یهم فشرد و ابروها یرا رو شیهاخانم ل**ب نرگس

 

 صبحونه بخوره.   نهینشد بش چوقتیدختر ه نیخانم: ا نرگس
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 آمد. رونیاز اتاقش ب  دهیهمان موقع محمد با سر و وضع ژول درست

 

بخوابه! شماها   یآدم درست و حساب  ذارهیمامان و ارغوان نم یخونه صدا نیتو ا شهی: هم محمد
 ! ن؟یداد نزن  نیتونی نم

 

 .ستادیترسناک مقابلش ا یهاو با چشم دیرا درهم کش ش یخانم ابروها نرگس

 

 ؟یدار ی! شما حرفشهی نم  ری نخ -

 

 . دیعقب کش یرا درشت کرد و خودش را کم شیهاچشم محمد

 

 . دیراحت باش  ،ی: نه... نه... چه حرف محمد

 

 راه افتاد. ییدستشو یزد و به سو یل**ب حرف  ری ز سپس

 

  یساعت یآن ساعت بفهمد. نگاهش تمام مدت رو  کیژنت  یتخصص یهااز کالس یزی چ توانستی نم
! یگذریچرا نم  ،ینصب شده بود. ساعت لعنت واریثابت مانده بود که درست پشت سر استاد به د

 مین  نازیراستش را تند تند تکان داد. پر یپا اریاختی داد و ب هیتک   یبه صندل  د،یکش یق ینفس عم
 آرام زمزمه کرد:  یاش انداخت سپس کنار گوشش با صدافتهوار یبه چهره  ینگاه

 



 جام غرور 

182 
 

 چته؟! -

 

 به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد. ارغوان

 

 . یچ یه -

 

 کرد.  زی را ر شیهاچشم نازیپر

 

همش  ،یدی به خودت رس شهیاز هم شترینظر دارمت! امروز ب ری : به من دروغ نگو، از اول صبح زنازیپر
 . راستش رو بگو. یکنی طرف و اون طرف نگاه م نیبه ا

 

 . ستین میزیچ گه،ی: بس کن دارغوان

 

سکوت کرد سپس با   یاکرد. ارغوان لحظه هیتک اشی شد به صندل دیاو ناام دنیکه از حرف کش نازیپر
 درهم نگاهش کرد. یچهره 

 

 : به نظرت ماکان...ارغوان

 

را   شیبرگشت، ارغوان آب گلو شیو کنجکاوانه به سوگرد شد  نازیپر یهانام ماکان چشم دنیشن  با
 قورت داد سپس ادامه داد:
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 !اد؟یی امروز هم م -

 

 بلند قهقه زد. یجمله باز ماند، ناگهان با صدا نیا دنیاز شن  نازیپر دهان

 

 !ی: پس عاشقش شدنازیپر

 

 .دیرا درهم کش شی برگشتند. استاد ابروها شانیتمام کالس به سو بارهکی به

 

 .دیکن  تی : خانم فرهمند لطفا رعااستاد

 

 انداخت.  نیی لبش را به دندان گرفت و سرش را پا نازیپر

 

 . دیبله ببخش-

 

 یهابعد باالخره کالس یکارش نخندد. ساعت نیکه به ا کردی خودش را کنترل م یبه سخت ارغوان
  یآمد. ب رونیرا برداشت و از کالس ب  لشی. به سرعت تمام وسادیرس انیسخت و طاقت فرسا به پا
 رادوان دوان خودش   نازی . پررفتی دانشگاه م یدر خروج یبلند به سو یهاآنکه متوجه باشد با قدم

 به او رساند. نفس نفس زنان گفت: 
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 عجله؟  نیکجا... با ا-

 

 ! رونی برم ب خوامیفقط م  جاچی: هارغوان

 

 را گرفت. شی بازو نازیپر

 

 . سایوا ی: ه نازیپر

 

 . دیکش یق ینفس عم ناز یو نگاهش کرد. پر ستادیبهت زده ا ارغوان

 

 ! اری درن یتابلو باز نقدریتوأم ا گهید یول ستادهیمنتظرت ا رونی: مطمئن باش اون بنازیپر

 

 ارغوان درهم شد. یچهره  ناگهان

 

 تابلوأم؟!  نقدریا یعنی -

 

 . دیبلند بلند خند نازیپر

 

 . یل یخ-
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 نه. ایاومده  نمیبب  خوامی : من فقط مارغوان

 

 نگاهش کرد.  طنتی با ش نازیپر

 

 : دروغ نگو ناقال، بگو دلت براش تنگ شده!نازیپر

 

 در راه افتاد. یرا به چپ و راست تکان داد سپس دوباره به سو  سرش

 

 . میبر  ایخب حاال ب یل ی: خارغوان

 

سر قلبش آمده؟!  ییچه بال ایخدا  گرفت،ی تپش قلبش شدت م شدی م ترکیبه در دانشگاه نزد هرچه
 رونیرا که ب  شیخودش را کنترل کند؟ پا تواندی بتپد؟! چرا نم یآرام و خنث شهی مثل هم تواندی چرا نم

  ند،یبب توانستی ماکان را م شد. خودش بود، رهیخ ابانیخ  یدانشگاه گذاشت به سرعت به آن سو
از حرکت    شیکرده است. ناگهان پاها هیو به آن تک ستادهیا نهیجاست، دست به سهمان  نشیماش

 ستادهیاش اعالقه یشد. امکان ندارد او فراموشش کند، ماکان محکم و استوار پا رهی و به او خ ستادیا
 است!

 

 شیرا به سو یو دسته گل رز قرمز ستادیمقابلش ا یاکه ناگهان پسربچه کردی نگاهش م  رهی خ هنوز
 گرفت. 
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 ها رو اون آقا فرستاده!گل نیا -

 

از جنس   ییبو دهند؛ی م  یخاص یها بوگل  نینشست، امروز ا شیهال**ب  یلبخند رو اری اخت یب
ها را گرفت و  گل  دند،یهنگام گرفتن دسته گل لرز شیهاچه شد که دست  دیعشق! خودش هم نفهم

 به ماکان نگاه کرد.  دوباره

 

. باالخره زمانش  ندیخودش بب  ینگاه ارغوان را رو توانستیبود م ستادهیکه ا یااز همان فاصله  ماکان
  یدرخواستش را تکرار کند. به راحت گریبار د کیبرود و  شیحاال وقت آن شده که به سو  د،یفرارس

روز امکان ندارد دعوتش را رد کند و  کرده است. ام دا یپ  لیاحساس کند ارغوان به او تما تواندیم
. لبخند  ندی بی دختر م نی! عشق را آشکارا اطراف ادیای ن گرید یهر جا ایو   شاپی کاف کیهمراهش به 

 زد. یاروزمندانه یپ

 

 !یکنی عاشق شه؛ فردا دعوتش م  شتریب کمی امروز نه ماکان، بذار  -

 

 شد.  نشی را به چشمش زد و سوار ماش اشی آفتاب نکیع یق یاز دقا پس

 

 ی. توان انجام هر کارکردی ماکان را تماشا م نیبود و دور شدن ماش ستادهیجا اهنوز هم همان ارغوان
 ها اشاره کرد.و لبخند زنان به گل  ستادیکنارش ا نازی را از دست داده بود پر

 

 !یپس واقعا عاشقش شد -
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تمام تنش را   نطوریعشق است که ا نیا دانستینگفت نم  چیانداخت و ه  نازیبه پر ینگاه مین
.  ندیماکان را بب خواهدی پس فقط م نیاز ا داندی اما هرچه که هست م گر؛یاحساس د ایو  سوزاندیم

 واهدباشد روز بعد هم خ نیغمگ  دی! اما نه، نبازدی م یشده بود و حرف  کشیچقدر زود رفت، کاش نزد
 آمد.

 

*** 

 

.  شودیارغوان مال او م یبه زود رود،ی م شیبر وفق مراد ماکان پ زیآهسته آهسته همه چ اکنون
شاپ دعوت   یکاف  کیبه  یدن ینوش  کیخوردن  یاند. امروز او را برا دهیرس  یباز  یاکنون به انتها

 را متوقف کرد، درست همان موقع  نیدارد ارغوان همراهش خواهد آمد. ماش  نانیخواهد کرد و اطم 
  نیزد و از ماش یق یاست. لبخند عم دنشیمنتظر د ییگو ستاده،یکه مقابل دانشگاه ا دیارغوان را د

 از آن ماکان خواهد بود. شهیهم  یروزی گذاشت؛ ثابت شد پ ابانیخ  انیرا م ش ی شد سپس پا ادهیپ

 

لحظه   کیدرست مثل برق در   آمدی را خالف م ابانیکه خ یافکارش غرق بود که ناگهان موتورسوار در
 شیها چشم یافتاد! آسمان جلو نیزم یخورد و سپس رو نشیبه او برخورد کرد. ماکان به ماش

  زیگذاشت. همه چ اشقه یشق  ی. دستش را بلند کرد و رودندیدو شیچند نفر به سو د،یچرخ یم
 . چرخاندی او را م ینشسته و شخص  یچرخان یصندل  یرو ییبود که گو یطور شیهاچشم مقابل 

 

  ینشست، دستش را رو نی زم یبلند شود که ناگهان ارغوان کنارش رو نی زم  یاز رو خواستیم
 ماکان گذاشت و وحشت زده نگاهش کرد. ینهیس

 

 حالت خوبه؟  ؟یه -
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 را کنترل کند، همزمان گفت:  اشج یرا بست تا بتواند سرگ شیهانگاهش کرد سپس چشم ماکان

 

 !یگفتم اسمم ماکانه... به من نگو ه -

 

 را گرفت و کمک کرد بلند شود. شی بازو ارغوان

 

 خب، متوجه شدم.  یل ی: خارغوان

 

گرفته بود.  اشقه یکند. دستش را همچنان به شق هیتک  نشیو به ماش  ندیفقط توانست بنش ماکان
 در آورد.  فشیرا از ک   لشیارغوان موبا

 

 اورژانس! زنمی االن زنگ م-

 

 را باز کرد.  شیهاچشم ماکان

 

 نشد.  یزیحالم خوبه، چ ستینه... الزم ن-

 

 ؟ ی: مطمئن ارغوان
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 : آره مطمئنم.ماکان

 

  کرد،یها فاصله گرفتند. ماکان به ارغوان نگاه مکه دورشان جمع شده بودند کم کم از آن ینفر چند
ارغوان نسبت به   ی! ماکان را از عالقهیجذاب  ی. چه نگراندیدی اش مرا به وضوح در چهره   ینگران

نگاه  ه،را گرفت   شیسرش را چرخاند و به دست ارغوان که بازو ی. به آرامساختی خودش مطمئن م
 .کندی نم شیرها  یشده و حت کیحد به ماکان نزد  نیکرد. او با خواست خودش تا ا

 

 آمد:  نازیپر یصدا

 

 اورژانس. میبهتره زنگ بزن  ستیاگه حالت خوب ن  -

 

گرفت، همانطور که   نشی اشبرداشت و به م اشه یشق یبه او انداخت، دست چپش را از رو ینگاه مین
 تالش کرد بلند شود، گفت: 

 

 . ستیگفتم که الزم ن -

 

ماکان  یقهی را گرفته بود و کمک کرد بلند شود. ناگهان با نگاه کردن به شق شی همچنان بازو ارغوان
 گرد شد.  شیهاچشم

 

 .ادیی: سرت داره خون مارغوان
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 زد. یلبخند کمرنگ  ماکان

 

 باشه.   یقیخم عم فکر نکنم ز ست،ی ن یزیچ -

 

را   شیهابود مدام چشم نیاز ا ریدارد غ جهیبفهمد سرگ توانستی م کرد،ی نگاهش م یبا نگران  ارغوان
  نازیپر یکه به سرش زد به سو یکند. با فکر یبتواند رانندگ  رسدی حال به نظر نم نی. با ابستی نم

 برگشت. 

 

 . مینیبی م گرویبعدًا همد ناز،ی: تو برو پرارغوان

 

دارد. سرش را به باال و   یبپرسد که چه قصد توانستی نگاهش کرد اما در مقابل ماکان نم رهیخ  نازیپر
 ها دور شد. از آن  یکوتاه  یتکان داد سپس با خداحافظ  نییپا

 

 ! یبر ییتا هرجا که بخوا رسونمتی من م ،ی کن یرانندگ  ی : فکر نکنم بتون ارغوان

 

کنار راننده نشست. ارغوان  یصندل   یتر شد. با کمک ارغوان روماکان پررنگ  یهال**ب یرو  لبخند
 : د یماکان پرس اوردیرا به حرکت درب  نیماش  نکهیهم به سرعت سوار شد، قبل از ا

 

 ؟ یبلد یرانندگ -
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 زد.  یلبخند کمرنگ او

 

 .کنمی نم ی اما معموالً رانندگ  رسونمت،یم گفتمی : اگه بلد نبودم که نمارغوان

 

 : چرا؟ ماکان

 

 آرام گفت:  یبا صدا  هیرا به حرکت درآورد پس از چند ثان  نیماش

 

 تصادف کردم.  هیرو گرفتم  امنامه یگواه یوقت -

 

 هم فشرد. یرا رو شیل**ب ها اشی ادآوری با

 

رو   یرانندگ  دیق گهیش دبعد دمیترس یل یخ  ینشد ول شی زیزدم! اون چ یامدرسه یبچه  هی: به ارغوان
 زدم.

 

دختر را  نی نشست، ا شیهال**ب یپر از غرور رو یلبخند کرد،ی رخش نگاه م میبا دقت به ن ماکان
. کندی م ینشسته و رانندگ  نیندارد اما امروز بخاطر او در ماش یبه رانندگ یلیاصال تما  نکهیبا ا ن،ی بب

لحظه او   نی ا در خواهدی! مزاحم نشو، ماکان میلعنت یجه ی رفت، سرگ جیسرش گ یناگهان باز هم کم
. گردنش را  ردی را بگ اشی روزیجشن پ خواهدی باشد؛ م  اری لحظه هوش نیدر ا  دیرا خوب نگاه کند، با

! درست همان  ینگاهش کرد، خب ارغوان خانم باالخره در دام ماکان افتاد ثانهی کج کرد و با لبخند خب
 داد. هیتک  یندل ه سرعت نگاهش را گرفت و سرش را به صموقع ارغوان نگاهش کرد، او ب
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 ! مارستان؟یب  یبر ییخوای : واقعًا نم ارغوان

 

 . ستین مارستانی به ب یازین کهی خراش کوچ هی: ماکان

 

 لجباز است.  یاو کم دیرسی به نظر م  د،یکش یق ینفس عم ارغوان

 

 . امیی جا همراهت مات رو بده تا اون خب، آدرس خونه -

 

 خونسردانه نگاهش کرد.  ماکان

 

 .کنمی م اتیی برو راهنما میمستق-

 

را برداشت و همزمان با    فشی آن برج متوقف کرد. ک نگیرا در پارک  نیساعت بعد ارغوان ماش مین
متوقف شد. تمام شو   یاحظه را بست و ل شیهاچشم  رفت،ی م  جیشد. باز هم سرش گ ادهیماکان پ

 !ستیداشتن ن جهی لحظه وقت سرگ نی! امروز در اگرید

 

 . ستادیکنارش ا ارغوان

 

 ؟یدار جهیهنوز هم سرگ -
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 را بست.  نیرا باز کرد و در  ماش  شیهاچشم

 

 : نه، بهترم. ماکان

 

را گرفت. خودش   شی آسانسور راه افتاد و ارغوان که همچنان نگران حالش بود بازو یآرام به سو آرام
.  دیدو شی شد چه شد که با سرعت به سو کیکه موتورسوار به ماکان نزد یالحظه ث   دیهم نفهم

 حبس شد و به شدت نگرانش شده بود.  اشنه ینفس در س

 

بود. سرش را بلند   ستادهیارغوان مقابلش ا شد.  رهیکرد و به ارغوان خ هیآسانسور تک  واریبه د ماکان
. دیآی از نظرش نگاهش خطرناک به نظر نم  گریاست که د بیماکان نگاه کرد، عج یهاکرد و به چشم 

  نیبزند تا ا  ینگاهش نکند، کاش حرف میمستق  نطوریاو را ذوب کند، کاش ا تواندی نگاه م نیاکنون ا
 سکوت برقرار نباشد. 

 

بود،   یک یش  یانداخت، برج تک واحد رونی به ب یر متوقف شد، ارغوان نگاهآسانسو یاز لحظات  پس
در را باز کرد و   یماکان به آرام ستاد،یآمد و منتظر ا رونی گلدان بزرگ کنار واحدش قرار داشت. ب کی

 . ستادیکنار ا

 

 . دیی: بفرما ماکان

 

مطمئن شود.  دنشیرا داخل خانه گذاشت، آمده بود تا از سالم رس  شیزد و پا یلبخند کمرنگ  ارغوان
سالن بزرگ با  کیاز آنجا برود.  دهیتا به خانه نرس  توانستی مهم شده بود. نم شیماکان برا
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اسپرت در آن قرار   یاس یدست مبلمان  کیمقابلش قرار گرفت.  دیو سف  یاسیبه رنگ  یون یدکوراس
خانه   یرا انتها  ییبود. راهرو دی ابل سالن بود تمامش به رنگ سف که مق یبزرگ یو آشپزخانه  داشت

  یخانه راه داشت، ناگهان با صدا گرید یها و جاهاشک به اتاق خواب یکه ب دیدی درست مقابلش م 
 بسته شدن در خانه به عقب برگشت و به او نگاه کرد.

 

 آمد،یها مسالن و مبل  یزد سپس همانطور که به سو ش یبه رو یدر را بست و لبخند کمرنگ ماکان
 گفت: 

 

 .ستمیبا   یلیخ تونمی نم  نمیشی که زودتر م دیببخش -

 

 را بست.  شیهاداد و چشم هیمبل تک ینشست سرش را به پشت یمبل  یرا گفت و رو نیا

 

 . ستین  یبه عذرخواه  ازی : نه اصال نارغوان

 

خون آمده بود، با   یاما کم دی رسی به نظر م یزخمش سطح  نکهیماکان نگاه کرد، با ا یقه یشق به
 دیکش رونی ب یدستمال  یزعسل یم  یرو یگذاشت و از جعبه یمبل  یرا رو  فشیکه به سرش زد ک یفکر

را باز   شیهاکند او چشم  زی زخمش را با دستمال تم خواستی که م نیماکان آمد. هم یسپس به سو
 گرفت.  اشقهیبه شق  کیو دست ارغوان را در هوا نزد ردک

 

 ! ستیکار ن  نیبه ا ازی: نماکان
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 کینزد  یفاصله نیاز ا د،یتپی م  یارغوان با لمس دست ماکان با سرعت باورنکردن قراری ب قلب
از نظر گذراند. ماکان هم  گری صورتش را بار د ی. اجزاندیاش را بب خوب چهره  یل یخ توانست یم

آورد، دستمال را از   نییآهسته دست ارغوان را پا یلی. خزندی حرف م ییکه گو ینگاه  کرد؛ی نگاهش م
 نیاز ا شیپر از استرس زد ب   یکرد. ارغوان لبخند زی زخمش را تم  یدستش گرفت و خودش رو

 : دیبه اطراف خانه پرس   یفاصله گرفت و با نگاه یباشد کم کی به او نزد توانستی نم

 

 ؟ یکنی م یتنها زندگ -

 

 تکان داد. نییخونسردانه سرش را به باال و پا او

 

 : آره. ماکان

 

 : پس... مادر و پدرت؟ ارغوان

 

 ام بود از دست دادم.پونزده ساله  ی: پدرم رو وقتماکان

 

 ارغوان باال رفت.  یابروها

 

 اوه چقدر بد!  -
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 : د یسکوت کرد سپس دوباره پرس یالحظه 

 

 ؟ یپس مادرت چ  -

 

 خودش رو داره.  یدوباره ازدواج کرد و االن خونه و زندگ شیسال پ  یلی: اون هم خماکان

 

از   شی پسر مجرد ب  کی یخانه برا  نیتکان داد سپس دوباره خانه را از نظر گذراند، ا یسر ارغوان
 .شودی نم دهیاش دهم در آشپزخانه   یفی ظرف کث یو مرتب است حت   زیاندازه تم

 

 ؟ ی: پدر و مادر تو چ انماک

 

 برگشت و نگاهش کرد.  شیسوال ماکان به سو نیا با

 

 هیخواهر و  هی! کنهی م  سیآموزشگاه زبان تدر یاوقات تو ی: پدر من پزشکه، مادرم هم گاهارغوان
 برادر هم دارم. 

 

 را برداشت.   فشیسکوت برقرار شد سپس ارغوان ک یاباال انداخت. لحظه ییابروها ماکان

 

 .رم ی م گهیخب، من د -
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 زد. یق یلبخند عم ماکان

 

 .یاومد نجایممنون که تا ا -

 

 .کنمی : خواهش مارغوان

 

 دنیانداخت، ماکان با د ریسرش را به ز یمکث کرد و نگاهش کرد سپس با خجالت زدگ یالحظه 
 بزند. با آرامش گفت:  یحرف خواهدیو محدس بزند ا توانستی م اشی خجالت زدگ

 

 !؟ی بگ  ییخوای م یزیچ -

 

 نگاهش کرد.  ارغوان

 

 .ایدانشگاه ن ی نکن و جلو تی خودت رو اذ گهیآره... خب... خواستم بگم لطفًا د -

 

 را کنترل کرد. اشروزمندانه یلبخند پ یبه سخت ماکان

 

 !نمت؟یچطور بب  امیاگر ن  -
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 . ردیگی تمام تنش آتش م کردی انداخت از خجالت احساس م ریدوباره سرش را به ز ارغوان

 

 !مینی بب گرویهمد گهید  یجا میتونی ام رو داشته باش مخب، شماره  -

 

 برداشت.  یعسل  زیم یرا از رو   لشیموبا ماکان

 

ات رو  شماره  خودت یکنی من رو خوشحال کنه، لطف م  نقدریا تونهی نم  زیچ چی : چرا که نه... هماکان
 ! ؟یبزن میگوش یتو

 

 : آره حتمًا. ارغوان

 

 گذاشت.  زیم یاش را در آن وارد کرد سپس آن را رورا از ماکان گرفت و شماره  لیموبا

 

 برسونمت.   امیب تونستمی : کاش مماکان

 

 خداحافظ.  رم،یم گهی . من دیاستراحت کن د ی: نه نه... تو باارغوان

 

! کندیها چه مدارد، با آدم  یل**ب پاسخش را داد و رفتنش را نگاه کرد. عشق عجب قدرت ریز ماکان
نگرانش شد و بخاطرش   شد،یم د یکرد! تمام مدت در مقابلش سرخ و سف  رییدختر چقدر تغ نیا نی بب
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آمد.  اما دیطول کش یاش آمد. اگرچه کمخودش به خانه  یکرد. باالخره امروز با پا یامروز رانندگ 
 ماکان شود! مینمانده که تسل یزیچ گریاکنون در دام ماکان است! د

 

را باز کرد و با   شیهاکه زنگ خانه به صدا درآمد. چشم گذشت یهم نم قهیاز رفتن ارغوان ده دق هنوز
  یق یبود. نفس عم  انینما توریمان یصفحه  یمادرش رو  ری رفت، تصو فونیآ یآهسته به سو یهاقدم
را   اشی شانیپ  یشهالخانم زخم رو دیراه افتاد، نبا ییدستشو یو در را باز کرد سپس به سو دیکش
در دستش بود و  یکوچک یاو را نگران کند. حوله  تواندی باشد اما م یهرچند که سطح دیدیم

لبخند   دیآخر خانه د یکه شهال خانم داخل شد، ماکان را که در راهرو کردی صورتش را خشک م
 آمد. ش ی د و به سوز ی قیعم

 

 . زمی : سالم عزشهالخانم

 

 در آغوشش فشرد.  یرا به گرم او

 

 ؟ ی: سالم، چطورماکان

 

 شد.  رهی خ شیهابه چشم  یخانم فاصله گرفت و با خوشحال شهال

 

 خوبم پسرم.  نمیبی تو رو که م -

 

 به در خانه انداخت.  ینگاه ماکان
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 ؟یاوردیو آرش رو ن نازی: آماکان

 

 .میشدیو مزاحمت م میموندیم شت یپ دیتا خود شب با آوردمی ها رو ماگه اون زمیخانم: نه عز شهال

 

 که با خود آورده بود، رفت.  ییهاکیپالست یکه تمام شد به سو حرفش

 

 نداشت.  ی: خب، اشکال ماکان

 

 آشپزخانه راه افتاد . یبه سو هاک ی زد و با پالست یخانم لبخند شهال

 

 آوردم.  ییزهایچ هی : براتشهالخانم

 

را   شیهالباس  نکهیاتاقش رفت، پس از ا یبه سو  زیها شد. ماکان نآن  ییمشغول جا به جا سپس
 به مادرش انداخت.  ینگاه مین  نشستی مبل م  یعوض کرد به سالن برگشت همانطور که رو

 

 : حالشون خوب بود؟ماکان

 

 زد.  یق یدر حال انجام کار در آشپزخانه نگاهش کرد و لبخند عم  شهالخانم
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 رو به راهه؟  زیهمه چ زم؟یعز ی: آره همه خوب بودن، تو چشهالخانم

 

 را برداشت و آن را روشن کرد.   ونیزیکنترل تلو ماکان

 

 من هم خوبم.  -

 

وقت   یلیپسرش در فکر فرو رفت. خ  یبه چهره   رهیشد و شهالخانم خ ونیزیتلو  یمشغول تماشا او
. با  آمدی م  رونی ب ییتنها نیکاش از ا کرد،ی کاش ازدواج م ند،ی است که آرزو دارد پسرش را تنها نب

او و   نیب شهینتوانسته بود! هم  چوقتی مورد با او صحبت کند اما ه نیاست در ا لیما یل یخ نکهیا
مادرش   ی! همانطور که ماکان به زندگ رودی من نی از ب یوجود داشت که اکنون به راحت  یمیپسرش حر

و   دیکش یق یدخالت نکرده بود. نفس عم  اشی وقت بود که در زندگ  یلینداشت، شهالخانم هم خ یکار
راه افتاد از کنار   ییدستشو یبه سو گذشت،ی از آمدنش م یساعت میدوباره به کارش مشغول شد. ن

  توریمان ی که رو یدختر ریبه تصو یاهیثان  یکه ناگهان زنگ آن به صدا در آمد برا گذشتی م فونیآ
 افتاده بود نگاه کرد و به سرعت رد شد. 

 

 ل**ب زمزمه کرد:  ری و ز دیکش یق یدخترک نفس عم  ریتصو دنیبا د ستاد،یا فونی مقابل آ ماکان

 

 امروز چه خبر شده؟!  -

 

 پاسخ را فشرد.  یدکمه
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 : بله؟ ماکان

 

 ماکان گل از گلش شکفت.  یصدا  دنیبا شن  خترکد

 

 ؟ ی: سالم عشقم چطوردخترک

 

 سحر؟  یکنی م  کاریچ نجای: اماکان

 

 احساس! یدر رو باز کن ب  ؟یزنی باهام حرف م  ینطوریا رانی: بعد از دو ماه برگشتم اسحر 

 

 در هم شد. اریاخت  یماکان ب  یابروها

 

 !؟یقبل از اومدن بهم زنگ نزد یچ  ی: براماکان

 

 را باال برد. شیصدا  سحر

 

 .گهیکنم، باز کن د زتیخواستم سوپرا -
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شهال   خواست ی نگاه کرد، نم  ییبه دستشو  یسرش را به چپ و راست تکان داد و با آشفتگ ماکان
که در را   یبرود. درست وقت  نجایاگر در را باز نکند امکان ندارد او از ا دانستیاما م ندی خانم سحر را بب

 آمد. شیباز کرد شهال خانم به سو

 

 .یانگار مهمون دار رمیم گهی: خوب من د شهالخانم

 

  یکه آن دختر که هست و چه ارتباط  دینپرس یسوال چی ه گریحرف اکتفا کرد و د نی به گفتن هم  تنها
 در راه افتاد. یرا برداشت و به سو فش یبا پسرش دارد. ک 

 

 . ایب  یتو هم وقت داشت زنم،ی : باز هم بهت سر مشهالخانم

 

 در آمد. یهمراهش به سو  ماکان

 

 . نمتیبی باشه، م  -

 

آمد. او  رونیسانسور ب که باز شد و دخترک از آ رفتی آسانسور م  یخانم در را باز کرد، به سو شهال
  گریکدی یبه سرتاپا   ی. هردو نگاهدیرسی هم به نظر م تر ن یدلنش شیداشت که با آرا ییبایز یچهره 

 ماکان برگشت. یبه سو  یانداختند سپس شهال خانم با لبخند کمرنگ

 

 : خداحافظ پسرم. شهالخانم

 



 جام غرور 

204 
 

 : خداحافظ ماکان

 

صورتش زد و دو    یبه پهنا یلبخند ستادیان اداخل آسانسور شد و در را بست. سحر مقابل ماک او
 دستش را دور گردن او انداخت و در آغوشش فرو رفت. 

 

  ش یرا گرفت و به داخل آپارتمانش کشاند، در را بست و ابروها ش یاو را از خود جدا کرد، بازو ماکان
 .دیرا درهم کش

 

 ؟یخبر اومد ی: چرا ب ماکان

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. سحر

 

 ؟ یکنیازم استقبال م ینطوریبعد از دو ماه برگشتم ا -

 

 اش را مقابل صورتش تکان داد.تفاوت به حرفش انگشت اشاره  یب ماکان

 

 . ییای خبر ب  یب  نمینب گهی: دماکان

 

 شد.  شی خونسردانه مشغول درآوردن مانتو سحر
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 باشه عشق بداخالق من. -

 

 : دیث کرد سپس لبخند زنان پرس مک یالحظه 

 

 اون مامانت بود؟  -

 

 مبل نشست.  یرو ماکان

 

 : آره. ماکان

 

 : چقدر خوشگل بود.سحر 

 

ماکان  یجلو یعسل  زیم یکه با خودش آورده بود را رو ی کی و شالش را که درآورد دو پالست مانتو
 گذاشت. 

 

 . ادییخوشت م  نی تو آوردم بب یرو برا هانی: اسحر 

 

 ها انداخت.به آن ینگاه میردانه ن خونس ماکان
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 .نمی بی : باشه بعدًا مماکان

 

 را باال برد: شیصدا  سحر

 

 بهشون بنداز.  کینگاه کوچ هیحداقل  ؟یه -

 

 و مقابل ماکان گرفت.  دیکش رونی ب کی را از پالست هاشرت یخودش آن ت سپس

 

 . دمیبرات خر سی : چطوره؟ از پارسحر 

 

کله شق است. قبل از   یاما کم ستیی بای اش انداخت، دخترزذوق زده  یبه چهره  ینگاه سرد ماکان
و شرط با   دیق  یاست که سحر ب نیا اشی . خوبدیا یاش ب خبر به خانه یآمده که ب شیهم پ نیا

 اکاناز م ش ی حال خودش ب نیماکان قصد ازدواج با او را ندارد. با ا داندی ماکان در ارتباط است و م
 ارتباط مشتاق است.  نیا یبه ادامه

 

 سرتکان داد. دییتأ یدست از سرش بردارد به نشانه  نکهیا یبرا

 

 : خوبه. ماکان
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مسافرتش شد.  فیها را کنار گذاشت و مشغول تعراز پاسخ ماکان آن  ی خوشحال و راض  سحر
ان است. هنوز هم در فکر ارغو د،یگویچه م دانستی نم کرد،ی م  شانیکم کم ماکان را پر شیهاحرف 
که نکرد،   ییبه دست آوردنش چه کارها یاش انداخت. برابه شماره  یرا برداشت و نگاه  لشیموبا
و  ستادهیدوبار بعدازظهرها مقابل دانشگاهش ا یا. هفتهکردی که خودش هم تصورش را نم ییکارها
تش را تکرار کرد. برود، بارها درخواس  رونیارغوان ب  یپول داد تا از زندگ  بشیبه رق کرد،ی م شی تماشا

بر   تداش زیبزند اما باالخره همه چ  ییکارها نیدست به چن یدختر چیه یبرا   یروز کردی تصور نم 
در مقابل   ینبود که به سادگ یاو مرد شد؛یم  نیهم چن  دیبا رفت،ی م شیوفق مرادش پ 

 .دیای کوتاه ب  شیهاخواسته

 

که افتاد به او ثابت شد ماکان به  یامروز با اتفاق د،یبه خانه رس  قراری ب  یآشفته و قلب  یبا ذهن ارغوان
. دهدیمحکم نشسته و کم کم سراسر قلبش را به خودش اختصاص م یااکنون گوشه افته،یقلبش راه 

  نیری ش یحس شانیادآوریرا دوست داشت، با  شیهاامروز نگاهش را دوست داشت، لمس دست 
 . گرفتی تمام جانش را دربرم 

 

در را گرفت و مانع بسته شدنش شد.   یدر بسته شود، شخص نکهیآسانسور که شد قبل از ا خلدا
 .دی سپس لبخندزنان ُلپش را کش  ستادیبرادرش داخل شد و مقابلش ا

 

 موش کوچولو؟! ی: چطورمحمد

 

 .دیرا درهم کش  شیمحمد را کنار زد و ابروها دست

 

 !وونهیکار رو د ن،ی: نکن اارغوان
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 مکث کرد سپس گفت:  یالحظه 

 

 خوبم.  -

 

 !دهی. رنگت هم پری: چته؟ انگار حوصله ندارمحمد

 

 . دیبه صورتش کش یخورد، خودش را جمع و جور کرد و دست کهی حرف  محمد   نیا دنیبا شن ناگهان

 

 هم خوبم. یلیخ  ستین  نطوریا چمینه ه -

 

! مگر  ست؟ی چ گریافکار د نیببرد! ا یاش به احساسش پ از چهره  یدر ذهنش آمد که مبادا کس یفکر
محمد را از توجه  نکهیا یفکر سرش را تکان داد و برا نینوشته شده؟ با ا  اشی شانیپ یعشق رو

 گفت:  یشگیهم طنتی حالش دور کند، با ش

 

 ! ؟یکنی ! رها رو فراموش م؟یکن کاریبا خاله چ  ییخوای حاال م -

 

 .دیرا درهم کش  شیابروها محمد

 

 عمرًا.  -
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 به گردنش داد. یکنان تکان خنده ارغوان

 

 ش؟ ی بدزد یخوای پس م -

 

 گفت:  هیهم درست مثل ارغوان گردنش را تکان داد و با کنا محمد

 

 مشکل حله! میاگه تو رو به فرحان بد ر،ی نخ -

 

 . دیکوب شیبه بازو  یبا خشم مشت ارغوان

 

 .شمی ! من به خاطر تو زن اون ابله نمیفکرها در مورد من کن نیاز ا یکنی م  خودیب  یلیتو خ  -

 

 و دستش را دور گردن ارغوان انداخت.   دیبلندبلند خند محمد

 

 کردم.  یحرص نخور موش کوچولو، شوخ  -

 

 از آسانسور خارج شد. ضیاو را کنار زد و با غ ارغوان

 

 مزه. ی: بارغوان
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 هر دو با هم داخل خانه شدند.  سپس

 

*** 

 

 ( یپنجم )دوران عاشق لفص

 

 

 

 

 

که پخته  یاز مواد شانیالو البه گذاشتیهم م یرو  یگریپس از د  یکیرا   ایالزان یهاورقه ماکان
 زد: و همزمان گفت:  یلبخند   خت،یری بودند م

 

  نکهیاون هم به خاطر ا م،یگرفت ادی امی م یصم  قیرو هم با رف  نیغذا رو بلدم! تازه ا نیمن فقط هم -
 .میهست ای هردو عاشق الزان

 

 .دیخند ارغوان

 

 . ستین یاساده یاتفاقا اصال غذا ،یرو بلد نیخوبه باز هم ا -
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انجام   یشد، او با وسواس و به طور مرتب و منظم انگار که کار مهم  رهی با لذت به کار ماکان خ سپس
 .زدیبر  رونیآن ب یهاهیاز مواد از ال یمقدار دادیاجازه نم  یحت  کرد،یرا آماده م  ایالزان دهدیم

 

اما هر چه  زدی بر  شیرو یگرفت تا مقدار ایآخر الزان  یهیال یرا برداشت، آن را رو  دیسس سف ارغوان
  زی چشمش را ر کیو سس را برعکس کرد  دیرا درهم کش شی . ابروهاختیرینم  یزی فشارش داد چ

 کرد و به داخلش نگاه کرد.

 

 به نظرت چشه؟ زه؟یری نم یزی : چرا چارغوان

 

 زد و نگاهش کرد همزمان دست چپش را بلند کرد. یاانه یلبخند موز ماکان

 

 : بذار من امتحان کنم.ماکان

 

لحظه آن را فشار داد. ناگهان مقدار  کی ارغوان ظرف را از صورتش دور کند، در  نکهیقبل از ا سپس
 ! دیصورت ارغوان پاش یاز سس رو یادیز

 

بلند   ی! ماکان با صدا دیکش یکوتاه  غیافتاد همزمان ج  نیزم یسس از دستش رها شد و رو ظرف
 خنده گفت:   انیقهقه زد. در م

 

 سالم بود که!  نکهیا -
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هم فشار  یرا رو  شیهاو دندان دیکش  یو با خشم نگاهش کرد، خرناس  دیدرهم کش شی ابروها ارغوان
 داد.

 

 ماکان! کشمتی : مارغوان

 

ماکان خنده کنان پا به فرار گذاشت، خودش را به اتاقش رساند، داخل شد و   د،یبه سمتش دو سپس
 در را بست. از پشت در خنده کنان گفت: 

 

 نه! ایسالمه  نمی بب خواستمی بپاشه رو صورتت فقط م  خواستمی نم  زمیعز دیببخش -

 

 زد:  ادیفر ارغوان

 

 !یرو کرد  کارنیاز عمد ا  ،یگی دروغ م  -

 

 به در زد.  یآرام یکرد و ضربه  یمکث کوتاه سپس

 

 خونمون!  رمی شد م نطوری: اصال حاال که اارغوان

 

 آمد. شیدر را باز کرد و به سو ماکان
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 . رسونمتی ! بعدش خودم م یقهر نکن، قرار شد امروز ناهار رو با من بخور دیباشه ببخش  -

 

 اشاره کرد. ییزد و به دستشو یلبخند سپس

 

 : حاال برو صورتت رو بشور. ماکان

 

 راه افتاد. ییدستشو یتکان داد و به سو یسر ارغوان

 

را تمام کرد و ظرف را داخل ماکروفر گذاشت.    ایشپزخانه راه افتاد کار الزان آ یخونسردانه به سو ماکان
اصرار کرده بود، ارغوان با  یلیو همراهش ناهار بخورد خ   دیایاش بامروز ارغوان به خانه  نکهیا یبرا
  کیرا در  گر یکدیشه یهم باً یو تقر رفتی نم یکس یبه خانه   یاما به سادگ  ستی دختر راحت نکهیا

 .دندیدیرستوران م ایو  شاپی کاف

 

را خواهد   ی روزیپ  نیریطعم ش یتر است، باالخره به زوداما ماکان از او سرسخت  ستی سرسخت دختر
 .دیچش

 

آمد و لبخندزنان به آشپزخانه برگشت. ماکان به صورت   رونیب ییاز دستشو هیپس از چند ثان او
آنکه توان    ی. ارغوان بدیخود کش  یزد، دستش را گرفت و او را به سو ی قینگاه کرد. لبخند عم  سشیخ

  کینزد نکهیآمد. ناگهان تپش قلبش شدت گرفت. با ا ش یمقاومت در برابرش را داشته باشد به سو
 خطرناک باشد.  توانستی قلبش م دنیشدت تپ نیداشت اما ا ی بودن به او حس خوب 
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اما توان مقاومت را ندارد.  دهیکه رنگ از رخسارش پر دیدی م یاش را نوازش کرد به خوب گونه ماکان
 تواندی کرده که هرگز نم دایبه او پ یاکنون چنان عشق  کند؛ی مقاومت نکردنش به ماکان ثابت م  نیا

از   یآرام قسمت  یلیبرداشت و خ یکه در کنارش بود دستمال کاغذ یزغذاخوری م یپسش بزند. از رو
 گفت:  کرد،یم  زیرا گرفت. همانطور که آن را تم  شیموها

 

 !ختهیخوشگلت هم سس ر یموها یرو ،یکن  زیتم یجا رو فراموش کرد نیا -

 

صورتش   کرد،ی استشمام م  یبود، عطر تنش را به خوب  قراری به ماکان به شدت ب  یک یهمه نزد نیا از
بدنش   یباشد مغز و تمام اعضا   کیبه ماکان نزد یماکان بود. او را چه شده، انگار وقت ینهی مقابل س
 .افتدی از کار م 

 

  چیزد. ه شی به رو  یقیآن را پشت گوشش انداخت و لبخند عم  یکرد به آرام زی را که تم شیمو ماکان
صحبت کردن با ارغوان   یها براچشم نینگاه و هم  نیهم دانستی . مکردیفقط نگاهش م گفتی نم
ماکان گذاشت، آغوش گرم ماکان  ینه یس یسرش را رو اریاخت یکه او ب دینکش  یاست. طول یکاف
را دورش حلقه کرد و او را در آغوشش    شیهادست  زی. ماکان ن استیمکان دن نیترو امن  ن یتربه

 فشرد.

 

آتش   نیباشد و ا  کیبه او نزد  توانستی نم نیاز ا  شی ارغوان فاصله گرفت. ب قهی از چند دق کمتر
او غذا  یکنار ماکان و در خانه نکهیشک ا یربع بعد غذا حاضر بود، ب  کیسوزان عشق را تحمل کند. 

  ؛است اشی زندگ  یهالحظه  نیباتریاند، زدرست کرده  گریکدی که با کمک  ییبخورد آن هم غذا
 در ذهنش ثبت خواهد شد.  شهیهم یشک برا یکه ب یالحظه 
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 یرا برداشت و شالش را رو لشیغذا را خوردند با نگاه کردن به ساعت وسا نکهیساعت پس از ا مین
 سرش گذاشت . 

 

 برم مامانم االن منتظرمه.  دی: من باارغوان

 

 اتاق راه افتاد. یمبل بلند شد و به سو یاز رو ماکان

 

 . امییو م شمی حاضر م یبشمر : صبرکن، تا دهماکان

 

برداشته  شیهال**ب یکه از رو یبعد او را به خانه رساند و از آنجا رفت. ارغوان با لبخند یقیدقا
قرارش   یآغوش گرمش ب  شد،یدور نم  شیهاماکان از مقابل چشم ریداخل خانه شد. تصو شدی نم

 یگاکنون به ماکان بست یدر زندگ زیهمه چ ییچه بر سرش آمده؟ گو داندی کرده بود. خودش هم نم
کنارش   شتری. کاش ب شدیند یتمام طول روز را در اتاقش بماند و فقط به ماکان ب  تواندیدارد. م

عقلش را از دست داده و  داندی . مماندی در آغوشش م تری و طوالن دیخندیبا او م  شتریب  ماند،یم
 عشقش را دارد.  اقتیاز نظرش او ل ند؛یبیاش را به ماکان م حد و اندازه  یفقط عشق ب

 

فکر کرد و با   زیسماجت کرده بود، بارها به همه چ یلیارغوان را عاشق خود کند خ  نکهیا یبرا ماکان
 داندی. ارغوان امروز خودش را تمامًا متعلق به ماکان مکردی فکر کردن به اصرار ماکان احساس غرور م 

 .کندی م یعمرش را سپر یروزها نیبهتر  کندی احساس مو 
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سال قبل که آمد همراهش ماکان هم  زیی پا دندیدیرا م  گریکدیکه مرتب  شودی شش ماه م باً یتقر
  زیهوا، تب و تاب عشق آن دو ن یبه تابستان نمانده همزمان با گرما یزیآمده بود و امروز که چ

 . شودی م شتریب

 

کند دوان دوان خودش را به   میتقس گرانیرا با د یشاد  نیا خواستی خوشحال بود که دلش م آنقدر
زده داخل شد خودش را به او رساند و دو دستش  جانیه یاتاق ارمغان رساند در را باز کرد و با چهره 

 را دورش حلقه کرد. 

 

 را بلند کرد.   شیو صدا دیرا درهم کش  شیابروها ارمغان

 

 ؟ یخوشحال  نقدریچرا ا ؟یام کرد چته؟ خفه  یه -

 

 . دیرا رها کرد و دور خودش چرخ  او

 

 دارم!  یچه احساس یدونی چقدر خوشحالم، نم یدونی نم یوا ی: واارغوان

 

 اش زد. به شانه یآرام یآمد سپس ضربه  شیتخت بلند شد و به سو  یاز رو ارمغان

 

 نه؟ ایشده  یچ یگی ! حاال م یاز خوشحال یسکته نکن -
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صبر کن به  یارغوان، کم  ستی زد. االن زمانش ن  بی هم فشرد، به خودش نه یرا رو شیها**بل
 را باال انداخت.  شیهافکر شانه  نی. با ادیآن روز خواهد رس یزود

 

 فقط خوشحالم. ،یچ یه -

 

 تختش بازگشت.  یآنکه لبخند بزند دوباره به سو ی تکان داد و ب  نییسرش را به باال و پا ارمغان

 

 خوبه، خوشحال باش. -

 

 متعجب شد. یلحن سردش کم  دنیبا د ارغوان

 

 تو چته؟ -

 

 یبه آرام  یهم فشار داد پس از لحظات یرا رو شیهاو ل**ب دیچ یصورت ارمغان درهم پ یاجزا
 گفت: 

 

 کرده! داینجات پ نکهیمثل اکرده؛ البته  یخودکش   شیچند روز پ هامی از همکالس  یکی -

 

 ارغوان گرد شد. یهاچشم
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 : چرا؟ ارغوان

 

باهاش ازدواج کنه! اون هم بهش اعتماد   خوادی نفر رو خورده که بهش گفته بود م هی بی: فرارمغان
 زده.  یهمه چ ریکرد؛ اون پسر ازش سوء استفاده کرده و حاال ز

 

 ارغوان باال رفت و سرش را به چپ و راست تکان داد. یابروها

 

  ریساده بوده. تقص یلی دوست تو هم خ نیا ده،ی نم بیرو فر  یدختر ینطوریا ی کس گهیروزها د نیا -
 خودشه!

 

 ارمغان باز ماند.  دهان

 

ممکنه تو   یسرزنشش کرد، هر کس  شهی خوب اون عاشق شده! به نظر من اصال نم  ؟یگی م یدار یچ -
 بخوره.  بی ممکنه فر یو هر کس  رهی قرار بگ طیاون شرا

 

 !ه؟یکاف  ییآشنا یماه برا کیطرفش رو خوب بشناسه؛ آخه  دی: اما به نظر من آدم باارغوان

 

نشست. درست مثل خودش که اکنون ماکان را  شیهال**ب یپر از غرور رو  یرا گفت و لبخند نیا
  شیماکان هرگز رها داندیماه، هشت ماه است که با او آشنا شده و م کی نه  شناسدی خوب م

خود او   دانستی و غرور سراسر قلب و ذهنش را در برگرفت اما نم  نانیسرشار از اطم ی. حسکندی نم
 . ستیاز ارغوان سابق در او ن یخبر گریعقلش را از دست داده و د قاً یقهم د
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در ذهن ارغوان ثبت   شیهاکه لحظه به لحظه ییبایعاشقانه و ز  یروزها  گذشت؛ی هم م یاز پ روزها
 . شدیم

 

. طبق  گذشتی ارشدشان م یبهار را هم دادند اکنون دو ترم از دورهترم  یان یپا ی امتحان  نی روز آخر آن
را   ریمس ناز یرا به صحبت در مورد امتحان گذراندند. پر شدندی که از دانشگاه خارج م  یقیمعمول دقا

 و گفت:   دیکش یقیسکوت کرد سپس نفس عم  یلحظات  کرد،یم  یبه سمت خانه رانندگ

 

 .میبر رونیبا هم ب شهی! مثل همین یمن رو هم بب دیبا ،یرو با ماکان بگذرون  التی تعط  نیتمام ا نمی نب -

 

 .دیسرخوشانه خند  ارغوان

 

 تو جات محفوظه دختر. -

 

 لبخند زد.  نازیپر

 

 !ش؟ی پنج ماه چقدر شناخت نیتو ا ره؟ی م  شیحاال چطور پ  -

 

 شد. دهیارغوان درهم کش یابروها
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 هشت ماه. شهی اما شش ماهه که باهاش در ارتباطم! کالً م ناسمشی پارسال ماکان رو م زیی من از پا -

 

 باال انداخت.   ییابرو نازیپر

 

  شیها رو بگو چطور پحرف  نی! حاال ول کن ایذاشتی بابا، دو ماه رو که اصال محلش نم یگی م یچ -
 ره؟ یم

 

صورتش را    یحی و لبخند مل شدی م ادیز یرارادیتپش قلبش غ شهیفکر کردن به ماکان مثل هم با
 .پوشاندیم

 

 میبا هم هست یمغروره اما وقت  کمیو  یجد کمیدرسته  ه،یدوست داشتن  یل ی: خب، اون خارغوان
من رو بترسونه... عشق حس فوق   ایناراحتم کنه  تونهی نم  ایتو دن  زیچ چیه گهید کنمی احساس م 

 .هیاالعاده

 

 ؟ یکردی فکرش رو مها، اصال  یعاشق شد  ی: به به حسابنازیپر

 

 . دیبلندبلند خند ارغوان

 

 .اومدی اول ازش بدم م  یعاشقش بشم، روزها کردمی : نه واقعًا، اصالً فکرش رو نم ارغوان
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  ادهیپ یمفصل  یرا مقابل ساختمان متوقف کرد و ارغوان با خداحافظ  نیماش  نازی که پر دینکش یطول
در موردش   نازیدلتنگش بود، کاش پر گذشت،ی بود سه روز م  دهیکه ماکان را د یبار نیشد. از آخر

  وزبه ذهنش آمد، امر یزیاز فکرش رها شود. ناگهان چ تواندی نم گریصحبت نکرده بود! اکنون د
را خوش    یو در کنار هم ساعت نند یرا بب   گریکدیکوچک او را خوشحال کند؛  زی سوپرا کی با  تواندیم

  شیایدن یچه شد که او همه داندی خودش هم نم گذرند،ی ماکان م ادی با  شیهاه یباشند. تمام ثان
 جانش به جان او بسته است.  کندیشد! اکنون احساس م 

 

  یدر ذهنش آمد. کاش کس یفکر شد،ی نم دهید کسچ یرا باز کرد و داخل خانه شد، در سالن ه در
 کوچکش را آماده کند. زیسوپرا  تواندی تر مصورت آسوده  نیخانه نباشد، در ا

 

 که ارمغان در را باز کرد و لبخندزنان نگاهش کرد. کردی م ضیاتاقش لباسش را تعو داخل

 

 ؟ ی: سالم چطورارمغان

 

 برگشت. شینباشد، به سو ان یاش نمادر چهره  اشیو شاد یذوق زدگ  کردی تالش م کهی درحال 

 

 ست؟ خونه  ی: سالم ممنون، ک ارغوان

 

 هستن. رونیمه به ،یکچ ی: هارمغان
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شد. به سرعت از اتاق خارج شد، خودش را به آشپزخانه    ترق یعم شیهال**ب ی لبخند رو دنشیشن  با
کرد و دست به کار   دایرا پ  یشکالت  ینیری ش  کیمادرش دستور پخت  یرساند سپس از کتاب آشپز

 اناز کارش گذشته بود که ارمغ  یقیها عالقه دارد. دقاو شکالت  های نی ریماکان به ش دانستی شد. م
 متعجبانه در آشپزخانه داخل شد. 

 

 ؟ یکنیم  کاری چ ی: دارارمغان

 

 .کنمی درست م ینی ریش  ؟ینیبی : مگه نمارغوان

 

 ! ؟یکنیدرست م  یک  یبرا نم،یبی : اون رو که مارمغان

 

را به او  قتی حق  خواستی دلش م  یل یاز خجالت قرمز شد. خ شیهاسوال، گونه  نیا دنیبا شن ناگهان
اکنون زمانش   داندی اما م پزدی را م  ینیری ش نیعشقش ا یبلند اقرار کند که برا یو با صدا دیبگو
 اشیرخواستگا یکه ماکان برا یروز د،یرا بگو زیروزها بتواند همه چ نیاز هم یکی  دی. شاستین
 صحبت کند.   شهیتالش کرد مثل هم ی. به سخت دیایب

 

 برم خونشون! خوامی م ناز،یپر  ی: قراره ببرم براارغوان

 

 باال انداخت.  ییابرو ارمغان

 

 ! ده؟ی: خب حاال چرا رنگت پرارمغان
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 سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد. به

 

 . ستین نطوریا چمی: نه هارغوان

 

 شد،ی به ساعت انداخت کم کم پنج بعدازظهر م یمان نگاهدوباره به کارش مشغول شد. همز سپس
 فرستاد.  یامیماکان پ یکارش نمانده بود که برا انی به پا یزیچ

 

 . نمتیبب   امیب  خوامیم ؟یا: سالم خونه ارغوان

 

 آمد.  امشیپاسخ پ قهیاز ده دق کمتر

 

 ام، منتظرتم.: سالم آهو کوچولو بله خونه ماکان

 

 کیرنگارنگش انداخت،   یبه مانتوها   یدوان به اتاقش رفت، در کمدش را باز کرد و نگاه دوان
. به سرعت آن را  دیآی به او م یل یرنگ خ  نیکه ا گفتندی همه م د،یکش رونیرنگ را ب  یصورت یمانتو

 آمد. رونی و آماده باش زد و حاضر به چهره  یمی مال شیتنش کرد، آرا

 

ماکان در را باز کرد.   دینکش یخودش را به آپارتمان او رساند، زنگ در را که فشرد طول یتاکس  کی با
در   جانی قلبش گذاشت، آنقدر که با ه  یو دستش را رو  دیکش یق یداخل آسانسور شد، نفس عم

 از پا درخواهد آمد.  یبه زود کندی احساس م کوبدی م اشنهیس
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را داخل خانه    شیپا  خواستیکه م نیهول داد، هم ی باز شده بود، آن را کم  شیخانه از قبل برا در
 در ظاهر شد. یبگذارد ماکان لبخندزنان جلو

 

 . زمی: سالم عزماکان

 

 به لبخند باز شد.  اریاختیارغوان ب یها**بل

 

 ؟ ی: سالم، خوبارغوان

 

 تو.  ایخوب نباشم؟! ب شهیمگه م نمیبی : تو رو که مماکان

 

به   دیایاش ب که ارغوان گفته بود قصد دارد به خانه  یورودش باز کرد. درست وقت یراه را برا سپس
خودش آمده، نه ماکان به او اصرار کرده و نه  یسرعت خودش را رسانده بود. امروز ارغوان با پا

 آمد. شیبه سو نهروزمندای دعوتش کرده بود. در را بست و با لبخند پ

 

 . نیبش ای : بماکان

 

 .م یرو با هم بخور هانیدرست کنم تا ا  ییچا هی خوامی : اول مارغوان
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 که در دستش بود نگاه کرد و سرش را جلو آورد.  یبه ظرف ماکان

 

 ؟یداره. خودت درست کرد  یی! هوم... چه بو؟یآورد  یچ نمی: بب ماکان

 

 تو.  یبرا که،یکوچ یهیهد هی: آره، ارغوان

 

 را باال برد.  شی ابرو یتا کی ماکان

 

 ! آره؟ یکن وونهیمن رو د یخانوم، غلط نکنم قصد دار  یبه به مرس -

 

 شد.  یآشپزخانه رفت و مشغول تدارک چا یحرفش خنده کنان به سو نیبا ا ارغوان

 

 فرستاد. ریام یبرا یامی راه افتاد و همزمان پ یمبل یرا برداشت، آرام و آهسته به سو  لشیموبا ماکان

 

 !"شهی شه، قلم پات خورد م داتیپ هاطرف ن یباشگاه، در ضمن اگه ا امیی "من امروز نم 

 

 جواب داد: ری که ام دیطول نکش  شتریب قهیدق پنج

 

 اون دختر که به تو اعتماد کرده!" چارهیب  ،یکنی م یچه غلط یدوباره دار دونهی"خدا م
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پخش کرد. خب،   یای قیکرد و دوباره به ارغوان نگاه کرد. کنترل را برداشت و موس یکوتاه یخنده
گرگ گذاشته و اکنون هر آن  یکه پا در تله ماندیم یابه طعمه  هیلحظه درست شب نیدختر در ا نیا

 امروز ماکان دعوتش نکرده! گرگ او را ببلعد. خودش آمده؛  نیاحتمال دارد ا

 

شد با لبخند   رهی کرد و به ارغوان خ هی. به آن تکستادیشد و مقابل ُاپن ا کیآرام به آشپزخانه نزد آرام
و  ستادهیبرگشت، ماکان ا شیبه سو یا. ارغوان لحظهشد ی اش دور نمکه از چهره  یاثانه یمرموز و خب 

هل شده بود. کاش   یکم  د،یکند. رنگ از رخسارش پر اشوانهید تواندی نگاه م ن یا کند،ی م شی تماشا
 به او چشم ندوزد. میمستق  نطوریا

 

 زمزمه کرد:  شد،ی که پخش م یای ق یهمراه با موس  یپس از لحظات  ماکان

 

 تو  یمرا خم ابرو ک شدیاو گشتم و م یمرا، عقل مرا، ُبرد چشمان تو... دلداده مانیا -

 

 ه داد:مکث کرد سپس ادام یالحظه 

 

 ام.سمت او آمده دم،یتو د یسوی ام... تارگام، مو به مو آمدهکوه به کوه آمده -

 

 .دیخند ارغوان

 

 . یخون یخواننده م نیتر از اتو قشنگ  -
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 زد. یاطرفه  کیخونسردانه لبخند  ماکان

 

 هر روز برات بخونم.  تونمی م ییجدًا؟ خب اگه بخوا -

 

 شیهارا در مقابل چشم ز یچطور عشق و عالقه همه چ نیاو پوزخند زد، بب  یدلش به سادگ در
به  یاکنون چنان اعتماد ند،ی بب تواندی کس را به جز ماکان نم چیو ه زیچ چیه  گریپوشانده است؟! د

  ست. درردیپذی را م دیهر چه ماکان بگو د،یآی شک همراهش م یاو دارد که به هر کجا که بخواهد ب
کند که او با   یاما باالخره ماکان توانست اعتمادش را به دست آورد؛ توانست کار سخت، یاست کم

 . دیایجا ب نیخودش به ا یپا

 

را مرتب   های نیری ش  فشیظر یهادرآورد و با دست  نتیاز کاب یشد، بشقاب  رهیخ کردی که م ییکارها به
آورد و مشغول  رونی را نگاه کرد، دوفنجان کوچک ب هانت یسپس تک تک کاب  دیو منظم درون آن چ

که  دگلگون شده بودن شیهابود، گونه شیهال**ب یرو  ییبای ها شد. لبخند زداخل آن یچا ختنیر
درهم گره  شی. ابروهاختیدرون قلب ماکان فرو ر ی زی است. ناگهان چ نی شک از خجالت چن  یب

سوخت که با دست خودش   یدختر ید. دلش براش مانیکه در سر دارد پش یاز فکر یاخورد، لحظه
 .کندی نم  یدلسوز یکس ی است، ماکان هرگز برا بیاو آورده است. عج  یپخته و برا ینی ریش

 

گذاشت و    ینی س یها را رو. ارغوان فنجان ستادیرفت، داخل آشپزخانه شد و پشت سرش ا شیسو به
گفت و خودش را   ینیزده ه ماکان مقابل چشمش آمد، وحشت  ینهیبه عقب برگشت، ناگهان س

 را باال برد.   شیابرو یتا کیهم بست. ماکان  یرا رو  شیهاسپس چشم دیعقب کش  یکم

 

 !؟ی ترسی : از من مماکان
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 به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد. ارغوان

 

 نه... معلومه که نه، فقط شوکه شدم.  -

 

که  یگذاشت. ارغوان متعجبانه به کار زی م یرا از او گرفت و رو ی نیدستش را بلند کرد، س ماکان
  تیو با جد  دیرا درهم کش شیابروها کینزد یآنکه دور شود با همان فاصله  یشد، او ب   رهیخ  کردیم

 گفت: 

 

 ! ایمن ن یهم خونه گهیبرو، د نجایاز ا -

 

 برود.  نجای حاال از ا  نیهم دیارغوان با ماند؛ی در ذهنش م یق یدقا یفقط برا م یتصم  نیا دانستیم

 

 : چرا برم؟! ارغوان

 

 برات بهتره!  نی: اماکان

 

 زد. یلبخند مهربان  ارغوان
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  م،یرو که پختم رو نخور ییهای نی ری باشم، تا با هم ش شتیپ  ی_دو ساعتیکیمن اومدم که  رم،ی نم -
 . رمی نم

 

 ! ؟یبر یخوای واقعًا نم یعنی نی: اماکان

 

 گفت:  دیبا تأک گذشتی را برداشت و همانطور که از کنارش م ین یرا باال انداخت، س شی ابروها ارغوان

 

 . رمی نه نم -

 

سالن آمد،   یو سرش را به چپ و راست تکان داد سپس دنبالش به سو دیکش  یق ینفسش عم ماکان
 خورد. ین ی ریش کیاز  یارا برداشت و تکه   ینشستند، فنجان چا گریکدی کنار 

 

 ست، کارت حرف نداره.خوشمزه   یلی: هوم، خ ماکان

 

خوردنش   ی ن یری در کنارش باشد، ش ستی زد، حس خوب  ی ق یماکان لبخند عم فی تعر دنیبا شن  ارغوان
! ماکان نی ریش یعاشقانه  یروزها نیروزها تمام نشود؛ ا  نیکاش هرگز ا ند،یلذت بب  نیرا آن هم با ا

 راها که آن یاو تکان داد به طور یدرون موهاانداخت سپس دستش را  شی بای ز یبه موها ینگاه
 را مرتب کرد. شیو موها دی. ارغوان خندزدیبهم بر

 

 ؟ یکنی م  کاری: چارغوان
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مرتب ماکان آورد. ماکان به سرعت خودش را  یموها یدستش را بلند کرد و به سو  طنتی با ش سپس
 . دیعقب کش

 

 کار رو نکن!   نیدختر ا یه -

 

 .دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان

 

 . رمیانتقام بگ دیمن هم با یخت یمن رو بهم ر ی: تو موهاارغوان

 

 نرسد.  شیکه دست ارغوان به موها یبه طور دیکشی کنان خودش را عقب مخنده ماکان

 

 . زهیری اما مال من بهم م زنیری تو اونقدر َلخت و صاف هستن که بهم نم یموها -

 

 نشست.  ش یو سر جا دیمنصرف شد، خودش را کنار کش  حرف از کارش نیا دنیبا شن  ارغوان

 

 . دمتیخب، بخش یل یخ -

 

 ماکان گرفت.  یرا برداشت و به سو یگرید ینی ریلبخندزنان ش  سپس
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 باز هم ازش بخور.   ایب -

 

 را با لذت در دهانش گذاشت.   ینی ریش او

 

 بشم.  ریس های نی ریش  نی: فکر نکنم حاال حاالها از اماکان

 

 اش پشت دست او را نوازش کرد. دست ارغوان را گرفت و با انگشت شست و سبابه  سپس

 

 که، آره؟! یدونی رو م نیا  ،یمن یبایز یتو آهو -

 

شد، باز هم آن تپش   رهی انداخت سپس به دستش خ ریلبخند زد و سرش را به ز  یبا دستپاچگ ارغوان
خودش   یان دستش را گرفته بود و به سوبه جانش افتاد. ماک ردی که قصد نداشت آرام بگ یرارادیغ
. خودش هم ربودیکه وصف ناپذ یاآن دو وجود داشت؛ جاذبه  انیم یقو یجاذبه  کی. دیکشیم

  یرا رو شیهاماکان گذاشت. پلک  ینه یس یچه شد که در آغوشش فرو رفت و سرش را رو دیمنفه 
  دینکش ی است. طول  ایدن ینوا ن یباتری لحظه ز نیتپش قلب او گوش کرد؛ در ا یهم بست و به صدا

که  یدرست کرد؛ حصار شی از عشق برا یماکان دورش حلقه شد. حصار یمردانه یکه بازوها
 یارا نوازش کرد سپس بو*س*ه  شیبماند. او آرام آرام موها یدر آن زندان  تواندی م  دتا اب اشی زندان
آرامش   ا یدن یکجا چیلحظه ه ن یدر آغوشش فشرد. در ا شتریغوان خودش را ب زد. ار  شیموها یرو

بعد ماکان او را از خود جدا کرد  هیوجود نخواهد داشت. چند ثان  شیمکان برا نیتر از ابخش 
 .کردی نگاه م شیهابه چشم قیاش را نوازش کرد همزمان با لبخند عم و گونه گرفتاش را چانه
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در   ایمرد دن نیلحظه بهتر نیشد، در ا رهی سرشاز از عشق به او خ یو نگاه  قیعم یبا لبخند زین ارغوان
احساس عاشقانه   نیدر ا شهیهم  کردی کس مهم نبود. آرزو م چیو ه زیچ چی ه گریمقابلش بود و د
است. ماکان  شیهادر دست  ایبه ماکان باشد و از وجودش احساس کند دن  کی غرق باشد، نزد

که  یبرود و در دام  ییلحظه امکان نداشت بتواند جا نی آمد و ارغوان در ا شیه به سوآهست آهسته
 انداخته بود، گرفتار شد! شیماکان برا

 

*** 

 

  ینگاه د،ی کش یق ینفس عم ستادیکه به خانه برگشت. پشت در خانه که ا شدی هشت شب م ساعت
به   یدست یشانیماکان فراموش کرده بود. با پر یرا در خانه  ین یری به خودش انداخت، ظرف ش

صورتش حک    یعشقش به ماکان رو کندی چرا احساس م دانستی خودش هم نم دیکش شیموها
 شیها. دست بردی م  یپ زی شک به همه چ یاش نگاه کند ببه چهره  یسکه اگر ک  یشده به طور

 زد، آرام باش دختر!  بیبه خودش نه دند،یلرزیم

 

شان  به خانه  یزکاری تم یسه بار برا یاکه هفته  یو در را باز کرد، خانم دیکش یگرید قیعم  نفس
از او هم خجالت   یبود؛ حت  یجاکفش  یباال ینهیکردن آ  زیمشغول تم یپادر یدرست جلو آمدیم
 به سرعت از کنارش گذشت.   یانداخت و با گفتن سالم کوتاه نیی. سرش را پا دیکشیم

 

 نیبه پشت سرش نداشت، ارغوان از ا  یدر آشپزخانه مشغول پخت و پز شام بود اما توجه مادرش
کرد.  هیفرصت استفاده کرد و دوان دوان خودش را به اتاقش رساند. در را بست و به آن تک 

آرام   دیرفتار کند، با  یرعادی غ دینه... نبا شد،ی ماکان از ذهنش دور نم یرا بست، چهره  شیهاچشم
  نیرساند و چند ییمانتو و شلوارش را از تنش درآورد و از اتاق خارج شد. خودش را به دستشو. اشدب

ها لحظه  د،یشیاندی به او م  اریاختی شد، باز هم ب  رهیبه خودش خ نهی. در آدیبار به صورتش آب پاش 
لبش   یبخند رول  اری اخت یاند. اکنون جسم و روحش تمامًا به او تعلق دارد. بماکان پر شده ادیهمه با 
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ندارد. قلبش هنوز هم  ری نظ ای و ناب است و در دن  نی ری ش ی که حس ینشست، او عاشق بود؛ عاشق 
از جانش چه  بیو غر بیحس عج  نیسراغش آمد. ا بیعج یا. ناگهان دلهره تپدی تندتند م

او و ماکان   تاس لی دل یهم باشد، ب یدلهره اگر واقع نی! اما نه، اد؟یبگو خواهدی ! چه مخواست؟یم
 !ارزدی م یگریاز هر تعهد د شی ب نیدارند؛ ا یتعهد قلب  گریکدیبه 

 

 در را باز کرد با ارمغان روبرو شد. نکهیمحض ا به

 

 ؟یاومد  ی: سالم، ک ارمغان

 

 نگاهش را گرفت.  اری اخت یب

 

 االن. نیهم -

 

 . دیُلپش را کش ارمغان

 

 !یهات گل انداخته؟ گل گلچرا ُلپ  -

 

 پر از استرس زد و از کنارش گذشت.  یلبخند

 

 . ستی ن یزیچ -



 جام غرور 

234 
 

 

. همه  شد یندیداشت که فکر کند، بارها و بارها ب ازیپناه برد. ن اشیی باز هم به خلوت و تنها سپس
  دیاو لرز یکه دلش برا  یروز  نیاول د،یکه ماکان را د یروز  نیرا از روز اول در ذهنش مرور کند. اول زیچ

 .خواهدیماکان او را با تمام وجود م  ابدی منانی و باز هم اط

 

هنوز هم در   خوردی را م شیغذا یاهل خانه حضور داشتند، همانطور که به آرام یشام همه   زیسر م بر
واهرش  از آمدن خ هیبا خشم و کنا رفتی که به پسرش م  یاافکارش غرق بود. نرگس خانم باچشم غره 

 . گفتیم شانیهاو صحبت 

 

ما هم  نکه یمگر ا شهی نم یوجه به ازدواج محمد و رها راض چیخانم: اومده بود بگه که به ه نرگس
 !میپسرش رو قبول کن 

 

  رممکنیغ  شیبرا نیها جلب شد، اآن یهااش به صحبت ارغوان گرد شد و توجه یهاچشم ناگهان
 است او اکنون فقط و فقط به ماکان تعلق دارد و با او ازدواج خواهد کرد.

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. آقارضا

 

به فرحان و   یمحمد و رها چه ربط  ه؟یکارها چ نیکنه آره؟ آخه ا یقصد داره گروکش تیانگار آبج  -
 ارغوان دارن؟

 

  زیشک همه چ یاش نبود ب گر رها دخترخاله سرش را به چپ و راست تکان داد، ا یبا آشفتگ  محمد
و دور از چشم   یسال پنهان کی  نکهیحاال با او ازدواج هم کرده بود نه ا دیتر بود و شاآسان شیبرا
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کرد،  نگاهارغوان  یده یبهت زده و رنگ پر ی. سرش را چرخاند و به چهره نندیرا بب   گریکدیاش خاله 
 اش زد.کرد و به شانه  یکوتاه یخنده

 

 تونهی نم  یفکر تو رو کنه، کس کنهی فرحان غلط م  یول گذرم ی نگران نباش، الزم باشه من از خودم م -
 تو رو مجبور کنه، من خودم پشتت هستم.

 

اما نرگس خانم   دیکش ی قینفس عم یبرادرش زد و با آسودگ  یبه رو یحرف لبخند نیا دنیشن  با
 . کردی م فیخواهرش تعر یهاهمچنان از گفته

 

  ندیتا بب شدی م رهی خ  لشیبه موبا کبارینکرد، تمام مدت هر چند ساعت  شیرها یاماکان لحظه  ادی
که ارغوان را مطمئن کند دوستش دارد، عاشقش است و اکنون   یامی پ امده؛یاز او ن یامی پ ایو   یتماس

دو بوق   سو با او تماس گرفت. ماکان پ  اوردیروز بعد طاقت ن  تی در نها شده است. اشی تمام زندگ 
 جواب داد:

 

 جانم؟  -

 

عاشقانه   یابراز عالقه  کیمردانه و محکم ماکان درست مانند  یجانم با آن تن صدا یکلمه  دنیشن
 . آوردی م شیهال**ب یلبخند رو اریاخت یو ب ماندی م  شیبرا

 

 ؟ ی: سالم خوبارغوان
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  یصدا یخودم! اگه حالم خوب نباشه هم وقت یبای و ز یدوست داشتن  ی: سالم به خانم کوچولوماکان
 ؟ ی. تو چطورشمیخوب م  شنومی تو رو م 

 

 . دیجوشی م شیهاسرشار از عشق در رگ  یحس  شی از پ ش یماکان ب یهاحرف  دنیشن  با

 

 ! ی: من هم خوبم، منتظر بودم بهم زنگ بزنارغوان

 

 سرم شلوغ بود، من رو ببخش.  یلیخ   یول زدمی بهت زنگ م  دیحق با توعه من با دی: اوه ببخشماکان

 

 مزاحمت نباشم؟! ؟ی: االن هم سرکارارغوان

 

 . یست ی: آره سرکارم اما تو مزاحم نماکان

 

 .میزنی خب عشقم، هر وقت کارت تموم شد با هم حرف م یل ی: خارغوان

 

 . زنمی: خودم بهت زنگ مماکان

 

شد، حس داشتنش   رهیاش خ به شماره   یتماس را قطع کرد. لحظات یکوتاه یبا خداحافظ سپس
مسئله باز هم ثابت شد.   نیماکان را رد کند ا تواندی نم کس چ یه ،یروزی توأم با پ یاست؛ حس نیریش
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ماکان  یکه به دست آوردنش برا  یهم از دختر نیشد. ا ترق یدر وجودش عم   شیاز پ شیغرورش ب 
 در هر حال از آن ماکان است. یروزی پ  ست؛ین ن یاما ثابت شد که چن دیرسی ر م سخت به نظ 

 

 سرش را بلند کرد.  ریام یهیو پر از کنا  رهیخ یهابا احساس نگاه  هیاز چند ثان  پس

 

 ؟ یبهم زل زد ینطوریبابا؟ چرا ا هیچ -

 

 کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. ز یرا ر شیهاچشم ریام

 

 ؟ید یرس  یخواستیکه م یزی به چ ؟یآروم شد -

 

 زد.  زی غرورآم  یاقهقه ماکان

 

 خودش اومد!  یبه من چه؟ اون با پا  -

 

 زد.  یکه به ذهنش خطور کرد لبخند کمرنگ یزیسپس با چ دی کش ی قینفس عم ریام

 

دختر حتما با   نیا ،یدیدنبالش ندو نقدریا یدختر چیه ی باهاش ازدواج کن! تو برا هیاگه دخترخوب -
 گناه داره، ولش نکن.  کرد؛ ی برات فرق م هیبق

 



 جام غرور 

238 
 

 زد.  یپوزخند ماکان

 

 .کنمی که هست اما من باهاش ازدواج نم یدختر خوب  -

 

 هم فشرد. یرا رو  شیهادندان ریام

 

 !یلعنت سوزهی تو م  یدلم برا سوزه،ی اون دختر نم یمن دلم برا -

 

 کند او ادامه داد: یاعتراض نکهیحرفش گرد شد، قبل از ا نیا دنیماکان از شن یهاچشم

 

 !یفت یب  ری کارهات گ نیبا ا یروز بدجور هی ترسمی م -

 

 .دیخونسردانه خند  ماکان

 

 !افتهیبه بعد هم نم نیاز ا فتادهیتا االن ن افته،ی نم  یاتفاق  چیه  زم،ی نگران نباش عز -

 

 است.  رممکنیماکان غ یکه برا  یهستند؛ توهمات  ریافکار  پوچ فقط توهمات ام نینظرش ا از
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شان آمده بود، در اتاق ارغوان کنارش نشسته و با دقت به  ارغوان به خانه  دنید یبرا نازیروز پر آن
سکوت کرد و با خجالت   یارا زد، لحظه شیهاحرف  نکهی. ارغوان پس از اکردی او گوش م یهاحرف 
 هم فشار داد. یرا رو  شیهال**ب یزدگ

 

 هستم؟! یدختر بد یعنی نی! اافتادی اون اتفاق م   دیدونم نبا ی: مارغوان

 

 .دیآرام کردنش بلند بلند خند یبرا نازیپر

 

که  یاافهیق  نیو اون هم عاشق توعه! حاال ا یتو عاشقش   ؟یچ یعنی امی دختر بد ه؟یها چحرف  نیا -
  یمحاله از تو بگذره، اون که مثل آرمان سست و ب  شناسمی که من م یاون ماکان ه؟یچ یبرا یگرفت

 . ستیاراده ن

 

است او کامال درست   ناز یشد. حق با پر نانیقلبش سرشار از اطم گریبار د نازیپر  یهاحرف  دنیشن  با
 زد.  ی سکوت کرد سپس لبخند مهربان یلحظات  نازی ماکان هرگز از ارغوان نخواهد گذشت. پر د،یگویم

 

 ادیی کن بعدش هم اون م یبرو با پدرت در مورد ماکان صحبت کن، اون رو بهش معرف -
 .رهی م شهیو تموم م   تیخواستگار

 

است، در کنار ماکان   زیگانجان یفکرش هم ه یحت  دیتپیآمدن حرف ازدواج قلبش تندتند م  انیبه م با
اش ثبت  در شناسنامه شهیهم یازدواجشان در برابر همه اعالم شود و نامش برا ییای شب رو کیو در 

 و تالش کرد به خودش مسلط باشد.  دیکش  یقی شود. نفس عم
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 آماده نباشه! دیاول با ماکان در موردش صحبت کنم؟ شا ستی اما بهتر ن  هیفکر خوب -

 

 اش زد و گردنش را تکان داد.به شانه  یاضربه نازیپر

 

 ُکشتی تو رو عاشق کنه داشت خودش رو م نکهیا یبابا؟ اون آماده نباشه؟ اون آقا که برا یگی م یچ -
 .شهی هم خوشحال م  یلیآماده نباشه؟ مطمئن باش خ  یگی حاال م

 

 او هم هست. یخوشحال خواهد شد، ازدواج آرزو دنشیشک ماکان از شن یب دیگوی درست م نازیپر

 

 مثبت تکان داد. یرا به نشانه   سرش

 

 .کنمی امشب با بابام صحبت م  نیهم -

 

 زده ارغوان را در آغوش گرفت.  جانی ه نازیپر

 

 .میتو راه دار  یعروس هی یآخ جون پس به زود  -

 

مضطرب بود و قلبش با  شب پس از صرف شام منتظر شد اطراف پدرش خلوت شود، به شدت   آخر
 شیبه سو داد،ی انجام م ی. آقارضا در سالن نشسته بود و با لپتابش کاردیتپی م اشنه یسرعت در س
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را   شیرا چنان قورت داد که احساس کرد پدرش صدا ش یآب گلو ستادیقدم برداشت و در کنارش ا
 . دیشن

 

انداخته،  ریسرش را به ز گوششیو باز طونیبه ارغوان انداخت، دختر ش  یسر بلند کرد و نگاه او
افتاده  یاتفاق مهم  دیرا درهم گره کرده؛ با شیهاو انگشت  دهدی هم فشار م یرا رو شیهال**ب

 است.  دهیند نیوقت او را چن چیباشد، ه

 

 شده؟  یزیچ-

 

مورد تا   نیصحبت کردن در ا کردی نم  نگاهش کرد، تصور  یسوال  پدرش سر بلند کرد و با نگران نیا با
 . گفتیبه او م   دیدشوار باشد اما با شیاندازه برا نیا

 

 بگم. یزیچ هی... ام... خواستمی م -

 

 زد.  یقیرضا لبخند عم  آقا

 

 رو دگرگون کرده. من یبال  طونیش  نقدریباشه که ا یمهم یمسئله  دیبا -

 

 لبخند زد.  یسخت به
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 .گهید یجا هی میبر شهی آره مهمه. م -

 

که   یکتابخانه برد. اتاق  یرضا لپتابش را کنار گذاشت، دست ارغوان را گرفت و او را به سو آقا
بزرگ نبود اما همان مکان کوچک از انواع   یلیپر از کتاب بود. اگر چه خ یهادورتادورش قفسه 

 نداخل اتاق نشستند. ارغوا یکوچک دونفره  زیسر م  گریکدیشده بود. هردو مقابل  دهیها چکتاب
 . دیشروع کند و از کجا بگو  دیچطور با دانستی انداخته بود، نم ری سرش را به ز

 

 ..بگم که . دیبگم... با ی... ام... چه جورخواستمی من... خب م -

 

  یها بازچرا مدام با کلمه د؟یگوی آقارضا باال رفت، دخترش را چه شده؟ چرا حرفش را نم یابروها
 زد.  یکم کند دستش را گرفت و لبخند مهربان  اشی شان یاز استرس و پر نکهیا یبرا کند؟یم

 

 دلم.  زیراحت حرفت رو بگو عز -

 

 را صاف کرد.  شی زد سپس گلو یحرف  پدرش آرامش گرفت و لبخند نیا دنیشن  با

 

 نفر... آشنا شدم. هیهست که با  یمن... چند وقت -

 

 نیاست که دخترش را تا ا نیکرد. پس موضوع ا هیتک اشی و به صندل دیکش یقینفس عم   آقارضا
 تواندی م یحت  د؛یوگی و نه راحت حرفش را م کندی نگاهش م میداده است؛ نه مستق رییاندازده تغ
 را هم متوجه شود. شی لرزش صدا
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 ؟یخب؟ تو اون مرد خوشبخت رو دوست دار -

 

را   شیهابزند. ل**ب ادی نام ماکان را فر خواستی م ییکرد که گو دنیقلبش چنان شروع به تپ  ناگهان
 تر شد. گلگون دخترش لبخندش پررنگ یهاگونه دنی انداخت. آقا رضا با د  نییو سرش را پا دیگز

 

 .شمی جا باهاش آشنا م خودم اون  نمش،یمطبم که بب ادیروز بعد از ظهر ب  هی: بهش بگو آقارضا 

 

 . دیپشت دست دخترش را بوس سپس

 

 .دهیکه قلب دخترم رو دزد هیکه اون ک نمیبب ادی بگو ب -

 

 پدرش انداخت.  بلند شد سپس خودش را در آغوش اشی صندل  یگفت و از رو یچشم

 

ازدواج،  یایبود، رو نیری ش یاباف ی رو د،یو چرخ  دیبه اتاقش برگشت، دور خودش چرخ کنانخنده
است.   نیریدر کنار او؛ چه لذت بخش و ش  رشدنی پ یدار شدن و حتدر کنار عشقش، بچه  یزندگ یایرو
با   همتخت انداخت، نفس نفس زد و باز  یکند. خودش را رو قرارتری و ب  قراری ارغوان را ب  تواندیم

 او را هم خوشحال کند.  دیبا د،ی فردا برود و موضوع را به ماکان بگو نیهم  دی. بادیخند  یشادمان

 

*** 
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 ترسناک؟(  قت  یحق  ایششم) فاجعه  فصل

 

 

 

 

 

  یرا رو  اشی اش زد شال مشکبه چهره   یشیآرا نکهیپس از ا دیرا پوش اشیو شلوار مشک   یآب مانتو
ماکان فرستاد و   یبرا  یامی نشست پ یدر تاکس  یاز خانه خارج شد. وقت یسرش گذاشت و با شادمان

 .دیآی اش مبه او خبر داد به خانه

 

شک   یب رفت،ی رژه م شیهاچشم یخوشحال و شاداب ماکان جلو ریبود اما تصو ابانیبه خ  نگاهش
به برج   یتر است. درست وقت ازدواج مشتاق نیا یزده خواهد شد. او برا جانیاز ارغوان ه شیاو ب
.  دفرصت استفاده کرد و پشت سر او وارد ساختمان ش  نیدر را باز کرد و داخل شد. از ا یخانم  دیرس

 آسانسور نگاه کرد تا از مرتب بودن سر و وضعش مطمئن شود. ینهیخودش را در آ   گریبار د

 

 دهیرا ند  گریکدی که  یچند روز  نیچند برابر شد. در هم  اشی زدگ جانیشد هکه متوقف  آسانسور
و زنگ کنار واحد را فشرد. کمتر   دیکش یقی نفس عم ستاد،ی دلتنگش شده بود. پشت در ا یل یبودند خ

  یلبخند از رو ستادیکه در چهارچوب در ا یشخص دنیدر باز شد. ناگهان با د قهیدق کیاز 
او  یطبقه را اشتباه آمده باشد. نگاه از چهره  دیدهانش باز ماند اما نه، شابرداشته شدو  شیهال**ب

هشت است پس درست آمده.  یشماره  نیشد، ا  رهیدر حک شده بود خ یکه رو یاگرفت و به شماره 
 .دیناگهان تپش قلبش کند و رنگ از رخسارش پر
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باز و تاپ   دش یسف یمانتو یهابود، دکمه ستادهیجذاب مقابلش ا شی و آرا یشراب  یبا موها دخترک
قدم به جلو برداشت و دست   کیکه او   کردی را برانداز م ش یکامالً مشخص بود، سر تا پا  شیبدن نما
 شد.  نهیبه س

 

 ؟یکار دار یبا ک   زمیجونم عز -

 

 درهم به چپ و راستش نگاه کرد. یچه بپرسد؟ با چهره  د؟یچه بگو دانستی بند آمد، نم زبانش

 

 من... ام... من... -

 

 شد.  رهیارغوان خ یآشفته یرا باال برد و با دقت به چهره  شی ابرو یتا کی دخترک

 

 ؟یکار دار یبا ک   دمیپرس ؟یتو چ -

 

 زمزمه کرد:  فیضع یرا قورت داد و با صدا شیگلو آب

 

 ماکان! -

 

 کرد.  زیرا ر  شیهانام ماکان دخترک چشم  دنیشن  با
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 ! ؟یدار کاریبا عشق من چ  نم؟یبب  -

 

دستش را به   دهد،ی را از دست م شی پاها یرو ستادنیلحظه احساس کرد توان ا کیدر  ناگهان
 گرفت و وحشت زده نگاهش کرد.  وارید

 

 : عش... عشقت؟!ارغوان

 

 ؟ یهست  ی! تو کد؟یچرا رنگت پر هی: چدخترک

 

 کرد.  زی را ر شیهامکث کرد سپس چشم یالحظه 

 

 من گفتم عشقم؟  یکه ناراحت شد یدونی خودت رو دوست دخترش م   نکنه تو هم -

 

 . دیچ یصورت ارغوان درهم پ یاجزا

 

 دوست دختر؟ نه... ما... قرار بود ازدواج... -

 

 .دیرا درهم کش  شیآورد و ابروها کیصورتش را نزد   دخترک
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 ازدواج؟  یگفت  ؟یچ -

 

متأثرانه به خودش   یو چهره   دیبه صورت ارغوان کش یبلند قهقه زد همزمان دست یبا صدا سپس
 گرفت. 

 

 طفلک! ی: آخ دخترک

 

 ورودش باز کرد.   یکه تمام شد خونسردانه راه را برا اشخنده

 

  یل یآخه خ رفتم،یداشتم م گهی. من هم درونی ب ادییم گهیتو... االن د ای ب ره،یگی ماکان داره دوش م -
 هستم. نجایوقته که ا

 

تمام تنش را   یبه داخل بردارد را نداشت. با هر حرف دختر احساس ضعف و سست یقدم نکهیا توان
  یشوخ  کی فقط  نی! ماکان را عشقش خطاب کرد، نه انجاست؟ یوقت است که ا  یلی. خ گرفتی فرا م

 به داخل برداشت.  یقدم یبه سخت  یباشد. پس از لحظات  تواندیم

 

 یانداخت و به سو شیموها یسپس شالش را رو بستی را م  شیمانتو یهاردانه دکمهخونس دختر
 انداخت. شیبه سرتاپا ی ارغوان برگشت، نگاه 

 

 !یشد دی: حالت خوبه دختر؟ مثل گچ سفدخترک
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 آمد. شیاش انداخت و به سوشانه  یرا رو فشیک

 

اشتباه محضه،  نیا یبهتره بدون  ،یازدواج حساب کرد یماکان برا ی: گوش کن، فکر کنم رودخترک
مدت هم که بگذره  هیاون فقط به تصاحب کردن عالقه داره  ،یشناسی معلومه ماکان رو خوب نم

خداحافظ، خداحافظ. براش مثل آب خوردنه. من تو  گهی راحت م  یلینفر خسته شه خ هیاز  یوقت
 کنه،ی نم یهم دلسوز یکس یبرا شکونه،یمراحت دل   یلیاما اون خ کنمی دخالت نم شکارها 

 ... بهتره راهت رو...موننی عروسک م هیمثل تو براش مثل  ییدخترها دم،یکه د هیآدم نیترخودخواه 

 

  یحمام یبرگشتند. ماکان با حوله   شیماکان آمد، هر دو به سو یهاقدم یهمان موقع صدا درست
و بهت   ستادندیاز حرکت ا شیارغوان پاها  دنیناگهان با د شدی م کیکه به تن داشت به سالن نزد

 زده نگاهش کرد! 

 

قرار   یطی شرا نیوقت تا به حال در چن  چی! هکند؟یچه م نجای! ارغوان اشودی نم  نینه! بدتراز ا اوه،
 دهیرنگ از رخسار ارغوان پر  رنطویزده که ا ییهادختر کله شق، حرف  نیشک سحر، ا  ینگرفته است. ب

هر  ی ابر تواندی م یتیدر هر موقع شهی. ماکان همدرخشند ی اشک م یهااز قطره  شیهاو چشم
 یرو یاانه ی. لبخند موزرسدی به ذهنش نم یزیچ چیلحظه ه  نیاما در ا شدیندیب یاچاره یامسئله
 افتاد،یم رمنتظره ی اتفاق غ نیا دی معلوم است کار خودش را کرده. نه نبا یسحر بود. لعنت یهال**ب

 بود!  زوداکنون ارغوان را از دست بدهد، هنوز  خواستی دور از تصور ماکان بود، نم نیا

 

 به گردنش داد. ی زد و تکان یاثانه یلبخند خب  سحر

 

 . ذارمی تنها م  یه باهاش ازدواج کنقرار  کنهی که تصور م یتو رو با دختر رم،یم گهیخب عشقم، من د -
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آمدن به  یچقدر برا کرد،یسرش را از تنش جدا م د یهم فشار داد، با یرا رو شیهادندان ماکان
.  داشتیَکنه دست از سرش برنم  کیکه از فرانسه برگشته، درست مثل  یاش اصرار کرد. از روزخانه 

 را خراب کرد. زیاکنون هم همه چ

 

شد.   ریسراز شیهاگونه یارغوان رو یهارفت و در را بست، اشک  رونی سحر از خانه ب یوقت  درست
اما   دندیلرزیم شیهابود، ل**ب  رهیبا گله و شکوه به ماکان خ  کرد،ی لرزش را در تمام تنش حس م

سحر در   یباشد؟ صدا  قتیاتفاق حق  نیباور کند تمام ا تواندی بزند. مگر م یحرف چیقادر نبود ه
حد   ن یتا ا تواندی نفر م کی»اون فقط به تصاحب کردن عالقه داره« مگر   شدی زمزمه مگوشش 

ارغوان شده  یای کردن تکبرش باشد؟ تمام دن یاندازه به فکر راض نیتا ا تواندیخودخواه باشد؟! مگر م 
 .شودی نابود م شیهادر مقابلش چشم  شی ایبود و اکنون تمام دن 

 

هم  یرا رو  شیهافقط تمام مدت دندان دیچه بگو دانستی قدم به جلو برداشت، نم  کی ماکان
آمد   یمبل ی . به سودیرسی آمده به ذهنش نم شیپ  تیدرست کردن وضع  یبرا  یراه چیه فشرد،یم

 آن نشست سپس دوباره به ارغوان نگاه کرد.  یو رو

 

 بهت گفته، ممکنه همش درست نباشه اما... یاون دختر چ  دونمی نم -

 

 داد و سرش را به چپ و راست تکان داد. رونیرا پرصدا ب   نفسش

 

 اما ازدواج... قتهیحق نیا ی مال من باش  خوامیم اد،یی چرا ازدواج؟! من از تو خوشم م زمی عز -
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 . سوزاندیکه ارغوان را م یازد؛ خنده   یپوزخند

 

که نرفته! اما حاال   ادتی یدونستی مزاحم م هیمن رو  ،ینی من رو بب یخواستی روز نم هی یتو حت  -
که باهات قصد ازدواج  شهی نم لی من دنبالت اومدم دل  نکه ی! ایزنی حرف ازدواج رو م  ن،یخودت رو بب
 !یکه شد یشدیمال من م دیدارم، تو با

 

 نی. وحشت در جانش چند برابر شد، مثل ادیگوی سخن م رحمانهی سخت است، چه ب باورش
  یکه در مقابلش قرار گرفته با ماکان یمرد نی. اشودیم  داریاش ب احمقانه یساده یایکه از رو ماندیم

 حضور دارد.  نجایا یگری شخص د ییمتفاوت است گو یل یخ  شناختی که در چندماه قبل م 

 

 ل**ب زمزمه کرد:  ریتکان داد و ز  سرش را به چپ و راست یرا قورت داد، به سخت شیگلو آب

 

 .یعشق من رو نداشت  اقتیتو... ل -

 

  امدیاز پشت سرش ن  ییدرقدم برداشت، صدا یلرزان به سو یبا پاها  دانستینم  زیماندن را جا گرید
تالش کند مانع رفتنش شود. در دلش به تصورات   خواستی نم  یحت آمد،یدنبالش نم  یماکان حت
  ممه شیبرا یاذره   یاکنون حت د،ی او به هدفش رس د؟یا یچه دنبالت ب  ی. برادیخودش خند یاحمقانه 

و منتظرشدن در مقابل آسانسور را نداشت به   ستادنیرفت، توان ا  رونی! در خانه را باز کرد و ب یستین
 رفت. نیی پا یک یی کیها حرکت کرد و پله یسو

 

و شکستنش را تماشا کرد، عجب موجود  ستادهیزد و نه مانع رفتنش شد فقط ا  ینه حرف ماکان
تا   شدیمانع م شدند،ی م  ریسراز شیهاگونه  یکه رو ییهااشک  لی و س رفتیم  جی! سرش گ یرحم ی ب
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  ااش رپاگرد افتاد. از درد چهره ی خورد و رو  چیپ شیپله پا  کی ی. ناگهان روند یمقابلش را واضح بب 
  نیتر از اکرد، درمانده هیرساند و به آن تک  واری. خودش را به دختیاز قبل اشک ر شتریمچاله کرد و ب

  یمحکم یل یبه صورتش س خت،یهم فشرد و با شدت اشک ر  یرا رو شیهابشود. پلک توانستی نم
 زد.

 

 له؟!اب یفکر بود نیابله... ابله... ازدواج؟! تو ا -

 

اتفاق افتاده، قلبش شکسته و  نیهق کرد. ابلند هق یدو دست صورتش را پوشاند و با صدا با
در حال گذر از   امان،ی ب یهاه یبا گر د،یتکه شده بود. خودش هم ندانست چطور به خانه رس تکه 
 والپر از س یاش نگاهراننده  یکه هر از گاه یتاکس کیو با   کردندی که متعجبانه نگاهش م ییهاآدم

درحال   اشی که در زندگ  یابه عمق فاجعه ش یاز پ شیب گذشت، ی . هر چه مانداختی اش مبه چهره 
. هزاران بار تمام روزها را در ذهنش مرور کرد، از همان تصادف اول، به خاطر  بردی م یرخ دادن بود پ

و جانش   عمقباشد، به خاطر نداشت از   آورده انیدر مورد ازدواج به م ینداشت ماکان هرگز حرف
با او ازدواج کند؟ پس چه  خواهدی گفته باشد که عاشقش شده پس چه شد که ارغوان تصور کرد م

قلبش   یشکسته شده یهاتکه هان یا یادآوریکرد؟! با  میشد که تمام وجودش را به عشقش تقد
آمد،   دنبالشن همه اصرار کرد، آن همه که آ یماکان  ست،ین  ی. باورکردنکردیم اشی از قبل زخم  شیب

  دیبا د؟یشیاندی نم اشی جز نابود  یزی نداشت؟! به چ نی جز ا یهدف ستاد،یارغوان ا یآنقدر محکم پا
 باور کند؟ اما چطور؟ 

 

  نیخارج نشود. اگر با ا شیاز گلو یی تا صدا فشردی دهانش م یو دستش را رو  ستادیدر خانه ا پشت
  فشیرا از ک  لشی. موبادیآی اش مچه بر سر خانواده  داندی داخل خانه بشود خدا م  انیگر یهاچشم

 ارمغان را گرفت او پس از سه بوق جواب داد:  یدرآورد و شماره 

 

 ؟ ییکجا جونی سالم ارغ -
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 صحبت کرد. یبه سخت فی گرفته و ضع  یصدا با

 

 نفهمه منم. یحرف بزن که کس  ی: سالم... طورارغوان

 

را جلب   یوحشت زده شد اما تالش کرد آرام صحبت کند تا توجه کس  شیصدا  دنیبا شن ارمغان
 نکند. 

 

 ؟ یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ -

 

 . نهیرو نب من  یکن کس  یکار هیتو،   امی ب خوامی ام، مدر خونه ی: من... جلوارغوان

 

 کنم. یکار تونمیم  نمی: االن که مامان تو سالن نشسته، چند لحظه صبر کن بب ارمغان

 

 ردی آرام بگ توانستی اما نم سوختی م هیاز فرط گر شیهارا گفت سپس تماس را قطع کرد. چشم  نیا
آرام  یکه ارمغان در خانه را باز کرد و با صدا دینکش قهی . به دو دقشدی کم نم ش یهاو از شدت اشک 

 گفت: 

 

 تو.  میبر  ایب -
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  دندیدوان در راهرو دوشان نشود دوانمتوجه  یمراقب بود کس کهی دست ارغوان را گرفت، در حال مچ
و خودشان را به اتاق ارغوان رساندند. داخل اتاقش که شدند ارمغان وحشت زده و نگران دستش را  

 فشرد.

 

 شده؟ سکته کردم.   یتوروخدا بگو چ -

 

 گفت:  یدش را در آغوش خواهرش انداخت و با هق هق به سخت هم بغضش شکسته شد، خو باز

 

 رو دوست نداشت، اصالً عاشقم نبود... اون... اون اصال من  -

 

 سکوت کرد و تالش کرد بتواند نفس بکشد سپس دوباره ادامه داد: یالحظه 

 

اصرار کرد اما همش   یل یعاشقش بشم خ نکهیا ی! برانهیرو بب  دانشگاه تا من یجلو اومدی م شهیهم -
 با من ازدواج کنه... خواستی ازم سوءاستفاده کنه، اصالً نم  خواستیبود! فقط... فقط م یالک

 

  ریگرد شد! ز شیهاها چشمحرف  نیا دنیبا شن فشردی همانطور که ارغوان را در آغوشش م  ارمغان
 ل**ب زمزمه کرد: 

 

 خدا...! یوا -
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 شد، از او فاصله گرفت و گفت:   شتریارغوان ب هقهق

 

کار رو با من   نیکنم! چطور تونست ا یبدون اون زندگ  تونمی ! نم رمیمیمن... من... بدون اون م-
باهام ازدواج کنه...  خوادی استفاده کرد اما نمباشه؟ از من سوء رحمی ب  نقدریبکنه؟! چطور تونست ا 

 با من ازدواج کنه؟! خوادی کردم م الیمن احمقم؟ احمقم که خ

 

نبود او حرف    ازین  گرید شدیم  دیکم سفاو از وحشت کم  یهاحرف  دنیارمغان از شن یها**بل
تصورش هم ارمغان را  یبزند تا ارمغان بداند چه بر سر خواهرش آمده؛ وحشتناک بود، حت یگرید

تمام خانه را   شیهاطنت ی و با ش  شدی به خنده باز م  شیهال**ب شهیکه هم ی . ارغوانکردی آشفته م
نابود کند؟! با   نطوریتوانسته خواهرش را ا ی. چه کسزندی در مقابلش زجه م نطوریا کردی م  رورویز
  کینزد  گریکدی به  یسن یفاصله نیاز ا شیدارند اما ب  یتفاوت سن  گریکدیفقط سه سال با   نکهیا

  نکهیا تا ختیبود، ارغوان آنقدر در آغوشش اشک ر دهیفا ی نش بآرام کرد یهستند. تالش ارمغان برا
. ارمغان از اتاق خارج شد دور از چشم مادرش  دیتخت دراز کش یرو رمقی و ب  حالی ب  تی در نها
 بخوابد.   یآورد تا بتواند کم شی برا  یمسکن

 

*** 

 

  رونیآب از آن ب یهامقابلش کوباند که قطره  یعسل زی م یآب را آن چنان محکم رو وانیل ماکان
مطابق   زیچ  چیه گریرا خراب کرد. امروز اتفاقات از کنترلش خارج شد، د زیهمه چ ی. سحر لعنتختیر
 گرید! ارغوان ده؟یکارش برساند اما چه فا یرا به سزا یآن دختر لعنت  دی. بارودی نم  شی پ لشیم

گفت   سوزاند،ی فته کرده، حرف آخرش تمام تنش را م ماکان را آش  انشیگر یها. چشمگرددی برنم 
دخترها را چه  نیا شد؟یندیبه ازدواج ب یزود نیبه ا د یچرا با ،یعشقش را ندارد! لعنت  اقتیماکان ل

امروز  ه،از دستش داد. ن یسادگ  نیبه دست آوردنش چقدر تالش کرد آن وقت به هم یبرا شود؟یم
 زمانش نبود. 
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 کرد؛ی م نشیخشمگ  شتریب شدیند یب یاچاره  توانستینم  نکهیبود ا شانیطول شب آشفته و پر تمام
که   گفتیو خودش به ارغوان م افتادی اتفاق م نیزود ا  ای ریارغوان را فراموش کند. در هر حال د دیبا

 کند. اشی راض تواندی فکر هم نم نیقصد ازدواج با او را ندارد؛ اما نه، ا

 

 گذراند. ی ه سختشب را ب آن

 

  زد،یرا شانه م شیو موها ستادهیا نهیشد. مقابل آ داریروز بعد طبق معمول هر روز از خواب ب  صبح
همه   کبارهی به  بارن یاول  یبرا ردیبپذ توانستی آرامش داشته باشد نم  دادی در وجودش اجازه نم یزیچ
 اتفاقات را کنترل کند. تواندیبار نم  نیاول  یاز تصوراتش خارج شد؛ برا زیچ

 

به   یلیانداخت، نه، تما خچالیداخل  اتیبه محتو یآشپزخانه رفت. نگاه یاتاق خارج شد و به سو از
  یرا رو خچالیسرکار برود. در  یآشفتگ نیخشم و ا نیخوردن صبحانه ندارد اصال شک دارد بتواند با ا

.  دینفس کش ندتندت دهیدرهم کش یابروها شد. با  رهیبود خ ستادهیکه ارغوان ا ییو به جا دیهم کوب
. به  شودیحرف آخرش از ذهنش دور نم  گذارد؛ی اش نم دختر آسوده نیرا مشت کرد، ا  شیهادست
 چیه رسد؛ی به ذهنش نم  زیچ چی کند، اما چه؟ ه یفکر  دیتخت نشست، با یاتاق برگشت و رو  یسو

 وجود ندارد.   یراه حل

 

را باز   شی هاباز و بسته شدن در خانه چشم یصدا دنیداشت. با شن یترروز بعد حال آشفته صبح
که  دینکش  یهم بست. طول یرا رو  شیهاآمده آسان بود. دوباره پلک  ریام  نکهیکرد، حدس زدن ا

 درست کنارش آمد.  ریام یصدا

 

 .یومد یهم سرکار ن روزید  ؟یتخت که چ یرو یجنازه افتاد هیبه به... نگاه کن آقا رو! مثل  -
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 برداشت و خونسردانه نگاهش کرد.  شیهاچشم یرا از رو  شی بازو ماکان

 

 . ستی ن یزیچ -

 

 تخت نشست.  یرو سپس

 

 سرکار؟  ییا یب یخوای نکنه امروز هم نم  ؟یرفته امروز با بابام قرار دار  ادتی : ریام

 

 سرکار.  میتا بر پوشمینرفته، االن هم م ادمی : قرار رو ماکان

 

 ؟ یتو هم  نقدری : خب، چته؟ چرا اریام

 

 .امیعصب  کمی : فقط ماکان

 

 هم فشرد. یرا رو شیهادندان اشی ادآوریمکث کرد و با  یالحظه 

 

بود   نجایهم ا ی! اومده بود بگه باهاش ازدواج کنم، سحر لعنتدیرو فهم یدختره همه چ شی دو روز پ -
 اومد. شیپ یخودت تصور کن چ گهید
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 کرد.  یتلخ یخنده  ریام

 

 .یدیخندی م  زهایچ نیتو قبالها به ا ؟یهست ی خب، حاال چرا عصب -

 

 االن از دستش بدم. خواستمی بفهمه؛ نم  یزیاالن چ خواستمی : نمماکان

 

 شد.   رهیخ  ریام یهابه چشم سپس

 

 . یباهاشون ازدواج کن  یخوای م کننی سمتشون فکر م یری دخترها چشونه؟ تا م نیا -

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. ریام

 

تو   میکه تسل یکرد یات که اومد، کارخونه ادیخودش ب   یبا پا یکنی م  یکار یتو گفت  گه،یبس کن د -
 !؟یخوایم یچ گهیبشه، حاال د

 

 یاش از اتاق خارج شد و به سو گره خورده  یبه حرفش بدهد با ابروها یجواب  آنکهی ب ماکان
به   ریرفتند. ام  نگیبعد هر دو حاضر و آماده از خانه خارج شدند و به پارک یقیراه افتاد. دقا ییدستشو

 را گرفت.   شیکه ماکان بازو رفتی م  نشیماش یسو
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 ببرش. ایعصر ب  م،یمن بر نی با ماش ای : بماکان

 

آلودش به  اخم یماکان رفت. ماکان همچنان با چهره  نیش ما یکرد سپس همراهش به سو یفکر ریام
 بود.  رهیخ  ابانیخ

 

 بشم؟!  الشیخ یب تونمی کرده، به نظرت چرا نم   ریذهنم رو درگ  یدختر بدجور نیا -

 

قبال ماکان به  ابدی حرفش ب نیا یبرا یجواب  توانستیاش انداخت. او هم نم به چهره  ینگاهم ین ریام
  یفکر کردن به آن دختر شده، به طور ریاما امروز به شدت درگ  دیخندی به احساسات دخترها م  یراحت

چرا آن دختر   کند؟ی رفتار م  بیو غر   بیعج نقدریچرا ا دانستی . نم امدیروز قبل به سرکار ن  یکه حت
 داندی م ری که نه ام یاتفاق در حال رخ دادن است،  یاتفاق کندی مهم است؟ احساس م شیبرا نقدریا
 و نه ماکان! ستیچ

 

را به وضوح   اشی نظر داشت. آشفتگ ری همچنان او را ز ری ام دند،یبعد به محل کارشان رس یقیدقا
  ریبود اما ام رهی نشسته و به دندان مقابلش خ زشینزد، پشت م  یحرف  چی. تا بعدازظهر ه دیدیم

 باشد.  دهدیکه انجام م یشک داشت که حواسش به کار

 

از   ست؟یعشق چ نیعشق! اصال ا اقت  ی! لاقتیل شد،ی ارغوان در گوش ماکان تکرار م  یصدا هنوز
ارغوان از ذهنش   یهانابودت کند. خنده تواندیم دیا یسراغت که ب ست،یانظرش احساس مسخره

  یآشپز گریکدی که با  یبود. روز شیهات مقابل چشمتمام مد فشیشاداب و ظر یچهره  شد،ی دور نم 
 یهالختش، آن چشم یمشک یکه کنار هم گذرانده بودند، آن موها  یگرید ادی ز یبودند، روزها هکرد
دختر بود که ماکان به  کی ه یاز ذهنم دور شو. او هم درست مثل بق یآه لعنت اش،ده یکش یمشک
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االن  یعنیاز ذهنش عبور کرد،  یدارد دلش شکسته باشد؟! ناگهان فکر یتیچه اهم گریدستش آورد، د
 ست؟ ی چه حال در

 

 !شهی م ریبابام منتظره، د م ی: پاشو... پاشو برریام

 

خوب شد   د،ی کش یاز سر آسودگ ینگاه کرد سپس نفس  ری آمد، سرش را بلند کرد و به ام رونی فکر ب از
صحبت در مورد  یآمده که برا شیو بلند شد. بارها پ  دیآورد. دست از کار کش رونشی که از فکر ب

اما  ارداش را ندبرود اما امروز اصالً حوصله  ری پدر ام یدندان به مطب دندانپزشک  یهاساخت روکش 
 قول قرار امروز را داده است. ریبرود قبالً به پدر ام  دیبا

 

نرفته    یلیبرقرار بود، خ شاننی مطب راه افتادند. سکوت ب یماکان شدند و به سو نیدو سوار ماش هر
آن را کنار گوشش بگذارد، زمزمه    خواستی بلند شد. همانطور که م ری ام لیزنگ موبا یبودند که صدا

 کرد: 

 

 بابامه. -

 

  نییکه تع ینشده، تا ساعت  رینگاه کرد، هنوز که د نیبه ساعت  ماش اریاختی جواب داد. ماکان ب سپس
 توجهش را جلب کرد. ر یام یمضطرب و آشفته یمانده است. ناگهان صدا یقیاند دقاکرده

 

 د؟ ییاالن کجا -
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 افتاده است! یشد تا بداند چه اتفاق   رهیخ ر یام یدقت به چهره  با

 

 . امیی: باشه، من هم االن مریام

 

 : دی تماس را قطع نکرده بود که ماکان پرس هنوز

 

 شده؟!  یچ -

 

 .کانین مارستانی: برو سمت بریام

 

گفت   ریکه ام  یمارستانیب یرا به سو ری کرد و مس شتریبزند سرعتش را ب  یگری حرف د آنکهی ب ماکان
ماکان هم  ینگران  ر،ی ام ینگران شد،ی او هم آشفته م دیدی را که م ریام شانیپر  یکرد. چهره  یرانندگ 
 هست. 

 

  مارستانی به داخل ب  باً ی و تقر دیپر  نیی به سرعت پا ریکه متوقف کرد ام مارستانی را مقابل ب  نیماش
 نیتا ا ریچه شده که ام داندیرفت. خدا م  مارستانی. ماکان دنبالش دوان دوان به داخل بدیدویم

 یسو مادرش. در راهرو به  دیشا ایاندازه نگران شده است؟ نکند حال پدرش بد شده باشد و 
 ها شد.آن ین هم از دور متوجهاش رفت. ماکا خانواده 

 

خواهرش را هم در   کباری . ندیبیاو را م  شهیهم باً یاست که تقر ریام یتنها شخص از خانواده   ریام پدر
  ری ام کباری است. به خاطر دارد که  دهیرا هرگز ند  گرشیبود اما مادرش و خواهر د دهید ری ام نیماش
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و    ندیبی را نم ر یام یخانواده چوقتیه  نیاز ا ری در شهرستان دانشجو است؛ غ گرشیگفته بود خواهر د
 .کندی در موردشان صحبت م  یاو هم کمتر زمان 

 

 .ستادیمقابل پدرش ا ریام

 

 شده؟  یچ -

 

 درهم قبل از پدرش پاسخ داد: یبا چهره   مادرش

 

از هوش   هویکه  رونیود بغذا نخورد. از اتاقش اومده ب یچیاز صبح حالش خوب نبود، ظهر هم ه -
 رفت. 

 

 آمد:  انیبه م  ریام پدر

 

 . ستین ینگران  یحتمًا فشارش افتاده اونقدرها هم جا -

 

 نگاهش به ماکان افتاد: سپس

 

 سالم ماکان جان، حالت چطوره؟  -
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 را گرفت.   ریجلو آمد و دست پدر ام  ماکان

 

 د؟یخوب هست یدیسع یسالم آقا -

 

 زد. ی لبخند کمرنگ  ریام پدر

 

 اتفاق افتاد.  نیامروز منتظر شما بودم که ا ستم، یخداروشکر بد ن -

 

 تکان داد.  یسر ماکان

 

 .میذاری براش م گهیوقت د هینداره،  یاشکال -

 

به خواهر   ی نگاهمین  تی در نها د،ی کرد و حال او را هم پرس ینگاه کرد. سالم کوتاه  ریبه مادر ام سپس
 تکان داد. یسر شی سالم برا ینشسته بود، انداخت و به نشانه  تمکین  یکه رو ریام

 

را   ریکه ام  یچندسال نیندارد، هرگز عالقه نداشت در ا یآنها احساس خوب  یحضور در جمع خانوادگ از
 است که از آنجا برود.  یتیآنها رفت و آمد کند و اکنون هم به دنبال موقع یدر خانه  شناخت یم

 

 .زدی طرف و آن طرف قدم م نیبه ا  یبا آشفتگ  ریام مادر
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 شد؟ یچ نی نیبب   نیبر -

 

 آمد.  ریام یبه سو سپس

 

 . نی: محمد؟! تو برو ببر یام مادر

 

وقت بود   یل ینشست، خ شیهال**ب یرو  یلبخند کمرنگ اریاختی انداخت، ب  ری به ام ینگاهمین ماکان
عالقه به نام   لیاش به دلاست و خانواده  رمحمدیام اشی م یکه فراموش کرده نام کامل دوست صم

 !زنندی اسم صدا م نیمحمد او را به ا

 

 مادرش را گرفت و به آرامش دعوتش کرد.  یشانه  او

 

 آروم باش مامان. گه؛ید انیی االن خودشون م -

 

آهسته کنار گوشش   یدر جمع آنها باشد. با صدا خواستی نم  نیاز ا شیآمد ب  شیبه سو ماکان
 گفت: 

 

 .امبه یغر هیباشم، در هر حال من  نجایمن االن ا ستیدرست ن رم،یم گهیمن د -

 

 مانعش شد.  یزن  یپاسخش را بدهد که صدا خواستی م ریام
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 . دشینیبب   نیبر نی تونی حالش خوبه، م -

 

به اجبار دنبالشان  زیاتاق راه افتادند. ماکان ن یسوحرفش تمام نشده بود که همه با هم به  هنوز
  ریام گریخواهر د نیا شکی . بستادیجا پشت در اشد. همه با هم داخل اتاق شدند و او همان یراه

 آنجا بماند؟  دیچه با یاست که حالش بد شده! اصال ماکان برا

 

درست مقابل   ماریدر را باز کرد و داخل اتاق شد. تخت ب ی بود که پرستار ستادهی مقابل در ا هیثان چند
 یاده یآشنا و رنگ پر یچهره  یرو  یالحظه  یماکان برا یهادر بسته شود، چشم نکهیدر بود، قبل از ا
 ینه ینفس در س د،اند. در بسته شاش دورش را گرفته و خانواده دهیتخت دراز کش  یثابت شد که رو

بود و    رهیباشد. همچنان به درخ دهیاست اشتباه د دواریباشد! ام  دهیه داشتبا دی ماکان حبس شد! شا
بار   نیآمد. ا رونینگذشت که دوباره در باز شد و پرستار ب  شتریب هیتوان پلک زدن نداشت، چند ثان

گرفت. توان انجام   دتدرشت و تپش قلبش ش شیهاشد. مردمک چشم رهیو درست به او خ  قیدق
 یناگهان کنترل تمام اعضا ییتکان بخورد، گو شیاز جا توانستی نم  یرا نداشت حت  یحرکت چیه

 بدنش را از دست داد.

 

. عرق  دیکش اشی شان یبه پ ی! دستکند؟ی چه م نجایدختر ارغوان است؟! نه! امکان ندارد، ارغوان ا نیا
که در حال وقوع بود، به   یاتوان حرکت نداشتند. با درک اتفاق، نه، با درک فاجعه شی کرده و پاها
فرار کند،    یکس  ازبخواهد  ییراه افتاد گو یدر خروج  یبلند به سو  یهالحظه با قدم  کیخود آمد. در 

 خارج شد.  مارستانیاز ب

 

نشسته و به   یمبل ی. رودیرسکه به او وارد شده بود به خانه  یدگرگون و شوک  ی ساعت بعد با حال مین
را بارها در ذهنش مرور کرد، دهانش از شدت شوک خشک شده و مغزش   زیبود. همه چ  رهیخ  نیزم

 .دادی نم یکار چیفرمان ه
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 ل**ب زمزمه کرد:  ری ز یق یاز دقا پس

 

 !یدیسع رمحمدیام ،یدیارغوان سع -

 

 هم فشار داد و دوباره تکرار کرد:  یرا رو شیها. دنداندیکوب  اشی شانیبا کف دستش به پ سپس

 

 . یدیرمحمدسعیام ،یدیارغوان سع -

 

کم کم صورتش قرمز شد.   د،ی. سکوت کرد، تند تند نفس کشدیکوب  اشی شانیتر از قبل به پمحکم  نباریا
 : دیکش  ادیناگهان فر

 

 نـ... ه! ،ی... ـیدیارغوان سع -

 

سالن از   ی. تمام فضا دیکوب یاشهی ش  یعسل زیکه کنار کاناپه قرار داشت را درست وسط م  یامجسمه  و
 فرو کرد.  شیپر شد، دو دستش را درون موها هاشه یتکه ش

 

 امکان نداره. نینه... نه... ا -
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  دیاینمانده بود نفسش بند ب  یزی. چدیکوب  نیرا به زم  گرید یمجسمه  نیچند ادزنانیباز هم فر سپس
از   ری. اماشی شگیدوستش، همراه هم نیباشد؛ خواهر بهتر ری باور کند، ارغوان خواهر ام توانستی نم
 فکر سرش را بلند کرد.  نیاست، اگر بداند...! با ا ترکی خانواده به او نزد کی

 

 را؟خونشون؟ چ یهم که شده نرفت کباری ی... چرا آخه؟ چرا برای... وایوا -

 

 ل**ب تکرار کرد:  ری سالن رفت و ز گریسمت د به

 

 ...؟! دمی... چطور نفهمدمیچرا نفهم  -

 

  نیزم ینمانده بود رو  یزیفرو رفت. تعادلش را از دست داد، چ شیبه کف پا شهیش یاتکه  ناگهان
  دیکش واریکرد. خودش را به د هیتک  واریاز سالن رساند و به د یا. لنگان لنگان خودش را به گوشه فتدیب

آنکه به   یب دند، یلرزی م یبدنش به طرز وحشتناک ینشست. تمام اعضا نیزم یآمد سپس رو  نییو پا
 . دیکوب واریو سرش را به د دیکش رونی ب  شیرا از کف پا شهیلحظه ش  کیبدهد در  یت یاهم شیدرد پا

 

 کابوسه.  هیفقط  نیامکان نداره، ا! نه... یاری سرم ب ییبال نیبدتر از ا یتونستی نه... نم -

 

 زد.  یل یصورتش س به

 

 شو!  داریب-
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 زد.  یل یصورتش س  گریبه سمت د سپس

 

 ! ی... ـیشو لعنت  داریب -

 

 هاک یسرام  یرو  شیشد. خون از پا رهی خ یاآرام شد و به نقطه شیهاکم نفسکرد، کم  سکوت
بلند   یگرفت و به سخت واریدستش را به د کی ی. پس از لحظات کردی احساس نم  یاما درد ختیریم

 و فکش منقبض شده بود. فشردی هم م یرا رو شیهاشد. تمام مدت دندان 

 

 شیهادندان شیاز پ  شی شد و ب  رهی خ نی تخت نشست. به زم یلبه یرا به اتاق رساند و رو  خودش
  زیشسته بود. بارها و بارها به همه چن اشی شانیپ یدرشت عرق رو  یهاهم فشار داد. دانه یرا رو

حال  زد،یم  ریامکه به  ییهاکه کرده بود، حرف  یایکه افتاده بود، پافشار  یفکر کرد از روز اول، از اتفاق
برادر دارد، گفته بود پدرش پزشک   کیخواهر و  کی. ارغوان گفته بود مارستانی بد ارغوان و امروز در ب 

در   یزیرا هم به زبان آورد اما ماکان چ اشی بار نام خانوادگ کی  یاست اما نگفته بود دندانپزشک، حت
از آن در مورد  شتریچه ب  یراچه کنجکاو نشد؟ ب یچه توجه نکرد؟ برا ی. براآمدی ذهنش نم 
رفت اما داخل نشده  ریام یبه خانه کباریل، سه سال قب ایبه خاطر دارد که دو  د؟یاش نپرسخانواده 

ها خانه را هم دوسال بود، درست است... آن یگرید یکه ارغوان را تا آنجا دنبال کرد جا  یابود، خانه 
 قبل عوض کرده بودند.

 

را نابود   زی اتفاقات را تحمل کند. همه چ نیا توانستیسرش گذشت، مغزش نم  یدستش را رو دو
  تواندیفکرش هم م یحت فهمدی را م  زیهمه چ ریام یشک به زود  یخودش. ب یهاکرده، با دست 

 کند. اشوانهید
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گوشش! خواهر   خیباشد، درست ب  ک یاندازه به او نزد نیارغوان تا ا شودی ! باورش نم شودی نم باورش
 اند.گذرانده گریکدیو غمشان را کنار  یاز شاد یادیز ی است که روزها یکس

 

خودش را سرزنش   د،یشیاندیم  نیبه زم  رهیتکان نخورد. خ   شیاما ماکان از جا گذشتی م  ساعت
 دیبه صورتش کش یاتفاق از توانش خارج است. دست نی. باور اشدی و سپس محکوم م کردیم

که سرش را بلند کرد خودش را در   نیخون شده بود. هم یبه دو کاسه هیدرست شب  شیهاچشم
 اش زمزمه کرد: قفل شده  یهادندان انیقرار داشت. از م شیروکه درست روبه   دید یتتوال زیم ینهیآ

 

 ؟ یچ یعن ی یفهمی ... مر  ی اون خواهر  ام -

 

شد. ناگهان  رهیسپس با نفرت به خودش خ  دیتوالت کوب  زیم  یبلند شد دو دستش را رو  شیجا از
 : د یکش ادیفر

 

 !رهی اون خواهر  ام -

 

.  شدیدشوارتر م شیلحظه به لحظه برا دنی. نفس کش دیکوب نهیآرا درست وسط   یهمزمان ادکلن و
  بشیمختلف فر یکرد، با ترفندها کیسال قبل خودش را به ارغوان نزد زییهشت ماه، درست از پا

چنان  وانکرد که ارغ یکار د،یای اش بکند که به خانه دایبه او پ یکرد که ارغوان چنان اعتماد یداد. کار
 است.  اشی شگ یهم اری نیدختر خواهر بهتر نیماکان کند و حاال ا میعاشقش بشود که خودش را تقد

 

  ریاست. ام رممکنی ببرد... نه تصورش هم غ ییرا تحمل کند اگر بو یزیچ نیچن تواندی نم  ریام نه،
بود، در   تمام اتفاقات انیاست که او درجر نیقسمتش ا نی. بدتردیهرگز ماکان را نخواهد بخش
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برود   شابه او گفته بود از خانه  یقبل، آن روز وقت یکاش هفته یماکان بود. ا یتمام کارها انیجر
  یراه چیاما نه، ارغوان حق داشت، ماکان ه خوردی را نم بشی. کاش ارغوان فررفتیپذی حرفش را م

 کردی که او تصور نم ارغوان محکم نشان داده بود یعالقه ینگذاشته بود چنان خودش را برا شیبرا
 ل**ب زمزمه کرد:  ریکند. ز  ش یبخواهد رها

 

که   یزیاما به چ  یکردی هم صبر م گهید کسالیاگر الزم بود  ،یبراش نگذاشته بود یتو راه ی"لعنت-
 ... لعنت بهت ماکان!"یکردیرو م   نکاریدر هر حال ا ،ی دیرسی م یخواستیم

 

 خواهدی . نه، نمدیتمام تنش لرز ری نام ام دنیبلند شد، با د  لشیزنگ موبا یموقع صدا نی هم درست
 مهم است. شیدوست برا کیاز  شیب  ریبهم بخورد؛ ام اشیدوست

 

 را صاف کند.  شیلرزان برداشت و تالش کرد صدا یهارا با دست   لیموبا

 

 : َا... الو.ماکان

 

 ! هو؟یتو  ی: سالم کجا رفترمحمد یام

 

 هم فشرد. یرا رو شیهاپلک 

 

 نبود.  یحضور من اونجا ضرور -
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 امیی من امشب نم ،یمن باش  یتو جمع خونوادگ  ادیی خوشت نم دونمیخب، م  یلی: خ رمحمد یام
 . امییرو ببرم، فردا م  نمیماش

 

سکوت کرد سپس به   یارو شدن با او را ندارد. لحظهل**ب خدا را شکر کرد، امشب توان روبه  ریز
 گفت:  یسخت

 

 ت... چش بود؟خواهر  -

 

 خونسردانه پاسخ داد: ریام

 

  طونی ش یل یبود. خواهر  من خ  مارستانی البته از ظهر تو ب ن،یی... ضعف و فشار پاستین  یخاص  زیچ -
خودم ازش سر    دیبا گن؛ی بهم نم یزیبراش افتاده، مادر و پدرم هم چ یچه اتفاق  فهممی نم گوشهیو باز
 ! ارمیدر ب

 

 : دیحرفش پر انیم  کردند،یاش مشکنجه   ییگو ریام یهاحرف  دنیشن  با

 

 خب، فعالً خداحافظ.  یل یخ -

 

 تماس را قطع کرد.  درنگی ب  سپس
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نابود و نابودتر شود. هزاران بار به همه   زیرا بداند سپس همه چ زی همه چ ریاجازه بدهد ام تواندی نم
  دهیکش اشینقطه از زندگ  نیااند تا ماکان به دست به دست هم داده ایدن یهمه ییفکر کرد گو زیچ

 به شدت بترسد.  فتدیکه احتمال دارد ب  یشود و امروز از اتفاقات 

 

 یاهم نگذاشته بود، هنوز لباس شب  قبل تنش بود، به نقطه  یرا رو شیهاپلک یاه یثان یحت شب
 . دیشیاندیم یاچاره  دیبا کرد،یو تمام مدت فکر م  رهیخ

 

اما   کردی اش به صدا در آمد. تمام تنش درد م که زنگ خانه  دادیصبح را نشان م میده و ن  ساعت
و امروز   آمدیاش مبه خانه  یزکاریتم یکه برا یزن  د؛یرا د یم یخانم سل ر ینداشت. تصو یت یاهم شیبرا
ل  داخ  یمیسل انمآشفته بازار را سامان بدهد. خ نیتا ا دیای اش بساعت قبل، از او خواست به خانه  کی

  ییهاشهیگرد شد و به اطراف سالن نگاه کرد، تکه ش شیهاکم چشمخانه که شد دهانش باز ماند. کم 
  اریاو را بس شدیم دهید هاکی سرام  یسالن رو یجا ی که جا یها ُپر شده، خونکه تمام سالن از آن 

بود. هنوز محو   دهیند نیرا چن  ههرگز خان آمدیماکان م یکه به خانه   یمتعجب کرده بود. در تمام مدت
 تماشا بود که ماکان به سالن آمد. 

 

 زود انجام بده. یل یکن فقط خ زیتم  ینطوری! هماری رو در ن هاتکفش  -

 

 بود، گذاشت.  ستادهی که کنارش ا  یتلفن زیم یتراول رو کی سپس

 

 امروز. یهم بابت کار اضافه نیا -
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ماکان نگاه کرد سپس سرش را به   یقرمز شده  یاهآشفته و چشم یبا دهان باز به چهره  یم یسل خانم
 مثبت تکان داد. ینشانه

 

 چشم. -

 

کوچک دوش گرفت تا آن را   ریش  ریراستش را ز یحمام راه افتاد. پا یبه او پشت کرد و به سو ماکان
آهسته که آهسته یدر برابر درد نیاما ا شدی اش مچاله مچهره ختیری زخمش م یآب که رو دیبشو

  دیبا ،کند یهر چه زودتر فکر دی با نکهیا آمدی در ذهنش م زی چ کینبود. تنها  چیه آمدی سراغش م
 رو شود.  زیاجازه بدهد همه چ تواندی . نمردی بگ یم ی تصم ترع یهر چه سر

 

*** 

 

 هفتم )آتش گرفته( فصل

 

 

 

 

 

 باهات ازدواج کنه؟!  خوادی اون... نم -
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  ابد؟یبود ب دهیکه پرس یسوال یبرا  توانستی م  یچه جواب د؟یبگو توانستیممقابل پدرش چه  در
دستمال از او استفاده کرده و اکنون   کی که با تمام وجود عاشقش شده بود درست مثل  یمرد دیبگو

  بیدخترت فر دیاعتمادش نبود؟! بگو قیاعتماد کرد که ال یبه کس دیدورش انداخته است؟! بگو
که  یمرد کندی از اشک پر شد. اکنون پدرش فقط فکر م  شیهافکرها چشم نیاست؟ با ا وردهخ

  شکی... اگر پدرش بداند، ب داندی دخترش عاشقش شده قصد ازدواج ندارد اما تمام موضوع را نم 
 نیها که نکرد، فقط ا به دست آوردنش چه  یکه ماکان برا ردیپذی هرگز نم بخشد،ی هرگز ارغوان را نم 

 شود.  کشی مرد را خورد و به او اجازه داده بود تا آن اندازه نزد کی بیکه دخترش فر ندیبی مرا 

 

 گفت:  یرا نوازش کرد و با لبخند مهربان  شیشد، آقارضا موها ی سکوتش طوالن  یوقت

 

که تو   ی... اوندهیکه به آخر نرس ا ی چقدر برات سخته اما دن فهممی م  ،یرو بباز خودت  دیدخترم؟ نبا -
 رو آزار نده.  خودت   نقدریا کنمیخواهش م شه،یاقتیلی مطمئنم از ب خوادی رو نم 

 

شود   ریسراز شیهاگونه یاجازه داد رو شیهاانداخت و به اشک  ریتمام شد، سرش را به ز طاقتش
از اتاق    نانهیزد و غمگ  شیموها یرو یاتکان داد. آقارضا بو*س*ه  یمثبت سر یسپس به نشانه 

 خارج شد.

 

چندروز   ن یهق کرد. در ابلند هق یرفت با صدا رونیشکسته شد، پدرش که ب  گریارغوان بار د بغض
  کیفقط  نیکه ا دیباشد، کاش ماکان زنگ بزند و بگو یشوخ  کیبارها آرزو کرده بود کاش تمامش 

دن نداشت. خودش را  کر هیجز گر  یچند روز کار نی. در اخواهدی است و هنوز هم او را م یشوخ
سرش   یرو   ایکرد. دن هیبلند گر ی و دوباره با صدا دیسرش کش یتخت انداخت، پتو را رو یرو  وبارهد

قلبش،   دن یتپ دنش،یتمام شده باشد، نفس کش زیهمه چ یینابود شده بود. گو اشی خراب و زندگ 
 اشی ماکان اکنون به احساساتش و به سادگ شکی را از دست داده است. ب  زیارغوان بودنش، همه چ 

که  دی. چطور نفهمختیاز قبل اشک ر شتریسرش فشرد و ب یرو شتریفکر پتو را ب نی! با اخنددیم
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  یاحساس لعنت نیلعنت به عشق! ا خواهد؟ی بود که او را نم دهیدارد؟ چطور نفهم یماکان چه قصد
 که امروز ارغوان را نابود کرده است. 

 

 را فشرد.   شیارش نشست و بازوکن ارمغان

 

 ارغوان؟ توروخدا آروم باش.  -

 

 مکث کرد سپس گفت:  یالحظه 

 

 . دنتیاومده د نازیپر -

 

 تخت نشست.  یرو  یسرش برداشت و به سخت یپتو را از رو دیرا که شن نیا

 

ارغوان به شدت   یهاچشم ریز کرد،ی درهم نگاهش م یبود و با چهره  ستادهیدر چهارچوب در ا نازیپر
. ارمغان از اتاق خارج شد و  دیرسیچند روز الغر به نظر م   نیو در هم دهیپر شی گود افتاده، رنگ و رو

 تخت نشست.  یشد و کنارش رو کشیآرام نزدآرام  نازیگذاشت. پر شانیتنها

 

قرص   که چندتا یارغوان؟ مگه عقلت رو از دست داد ی ول  مارستانیب  امینتونستم ب روزید دیببخش -
 ؟یاصال فکر مادر و پدرت رو کرد ؟یچ افتادی برات م  یاگه اتفاق ؟یآرامبخش خورد
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 فیضع یشد سپس با صدا  رهیخ یانگاهش را گرفت و به نقطه  ختیری اشک م صدای که ب  همانطور
 گفت: 

 

 رو؟ نیا یفهمی ... مشنی م وونهیبدونن، د یزی اگه مادر و پدرم چ -

 

 فکر نکن!  زهایچ  نی: توروخدا به انازیپر

 

را   شیهاو دندان دیرا درهم کش شی انداخت، ابروها  نییگفت و سرش را پا  یل**ب نچ ری ز سپس
 هم فشار داد. یرو

 

 بود!  یصفت طونیچه ش گهی: لعنت بهش، اون دنازیپر

 

 هق نگاهش کرد. با هق ارغوان

 

اراده بودم، من بهش   یلوح بودم، من سست و ب احمق ساده هیمن  ؟یکنی اون رو لعنت م یچ یبرا -
ابله   نقدریعاشق بشم ا یوقت دونستمی نم یهستم ول یدختر محکم کردمی فکر م  شهیاعتماد کردم. هم 

 !شمیم

 

 اش را مچاله کرد.چهره  نازیپر
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 هیمن هم باورم شده بود امکان نداره  کردی م یکه اون عوض ییبا اون کارها ست،ین  نطوریبه خدا ا -
 خودت رو سرزنش نکن.  نقدریروز از تو بگذره! ا

 

 نیکه ا یآرامش کند. از روز توانستی نم نازیادامه داد، حرف پر شیهاهیرا گرفت و به گر نگاهش
  نیبار خودش را سرزنش کرده است. به خاطر نداشت چند نیاتفاق افتاده بود به خاطر نداشت چند

 ُمردن کرده است.  یآرزو بار

 

  ز یم یآن را از رو رمقی و ب  حالی ارغوان بلند شد. ب لی زنگ موبا یسکوت کرده بودند که صدا هردو
 شیهاافتاده بود چشم لیموبا یصفحه   یکه رو ینام دنیآباژور برداشت و نگاهش کرد. ناگهان با د
  ترا باور کند. دهانش از شد دیدی که م یزی چ توانستی درشت شد و تپش قلبش شدت گرفت، نم 

شد و   کشینزد  د،یرا د اشی دگ یکه رنگ پر نازیتوان پلک زدن را هم نداشت. پر  یترس خشک شد حت
 نگاه کرد همزمان گفت:   لیموبا یبه صفحه 

 

 ... یچ ه؟یچ -

 

 شد. رهی گرد شده به آن خ یهاگذاشت و با چشم مهی حرفش را ن  لیموبا ی نام ماکان رو دنیباد

 

 داره؟  کاریباهات چ گهی! دزنهی داره بهت زنگ م شهی باورم نم ی: وانازیپر

 

را   شینمانده بود سکته کند. تماس قطع شد، آب گلو یزیو از وحشت چ دندیلرزی ارغوان م یهادست
 یشرورانه یدخترک، چهره یهادر ذهنش تکرار شد، حرف  ییآن روز کذا ریتصو کبارهیقورت داد. به 

 .دیرا درهم کش  شینفرت تمام وجودش را ُپر کرد و ابروها اشی آورادیماکان، با 
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 ست؟ ین  یرو نابود کرد هنوز کاف من خواد؟ی از جونم م یچ گهید -

 

  لشیموبا ام ی زنگ پ یکه صدا دینکش  قهیدق کیاز تخت انداخت. به  یارا به گوشه  لشیموبا سپس
شدن به آن را نداشتند.  کیکدام توان نزد چیاما ه دی چرخ لی بلند شد هر دو نگاهشان سمت موبا

هم  یرا رو شیهاسرش گذاشت. پلک  یدو دستش را رو یآشفتگشد و با  دیارغوان سف یهال**ب
 .ختیفشرد و با شدت اشک ر

 

 اند.آرام خو یرا با صدا  امیرفت، آن را برداشت و پ  لی موبا یبه سو نازیپر

 

ارغوان  یسکوت کرد و سپس با دهان باز به سو یارو جواب بده" لحظه  تیلیموبا  قهیدق کی" فقط -
 برگشت. 

 

 داره؟! کاری باهات چ یعنی -

 

آن   درنگیب  دیکش رونیرا از دستش ب  لیآمد و موبا نازیپر  یتمام وجود ارغوان را ُپر کرد به سو خشم
 .دیلرزیم  یرا خاموش کرد، تمام تنش از شدت ناراحت

 

! کنه؟ی فکر م  یباشه، اون با خودش در، مورد  من چ میاسمش تو زندگ  خوامینم  گهیلعنت بهش، د -
 لوحم؟!ساده  نقدریاحمقم؟ ا نقدریمن ا کنهی بده؟! فکر م  بی، رو فرباز، هم من تونهیم کنهی فکر م 
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 را گرفت.  شیبازو نازیهق کرد. پرنفس زد، و سپس هقسکوت کرد، نفس  یالحظه 

 

 !شنونی رو م ات صدات آروم باش، باشه ولش کن. بخدا االن خونواده -

 

تماس امروز   یبرا یل یدل توانستی نم  کردی تخت انداخت. هر چه فکر م یخودش را رو  یدرماندگ با
و زمان  نیو به زم دیلرزی م  یبدهد. از خشم و ناراحت بشی او بخواهد باز هم فر نکهیجز ا دیایماکان ب
 . دیشن  یرا م شیهاحرف  دیبگو  یزی چ آنکهیهم ب ناز یپر فرستاد،ی لعنت م

 

از اتاق ارغوان خارج شد.  یمفصل یقصد رفتن کرد، با خداحافظ نازیگذشته بود که پر یساعت کی
را به وضوح   شانی شان یو پر یآشفتگ نازین نشسته بودند. پرخانم هر دو در سالآقارضا و نرگس 

 لبخند زد. یشد و به سخت کشانینزد ی. کمدیدیم

 

 . رمیم  گهیبا اجازتون من د -

 

 آمد.  شیبه سو خانمنرگس 

 

 داره.  ازیباز هم بهش سر بزن، اون االن به حضور تو ن  زمی عز -

 

 .شهی روبه راه م زی همه چ دینگران نباش نقدری: چشم، انازیپر
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 تکان داد. یسر نانهیغمگ خانمنرگس 

 

 . دوارمیام -

 

مادر و پدر ارغوان  یدلخوش یکرد. آن حرف را برا  یهمراه یبه در خروج کی را تا نزد نازیپر سپس
چه بر سر   قاً یکه مادر و پدرش بدانند دق یاتفاق هرگز نخواهد افتاد. روز نیا دانستی گفت اما م 

بود و هم   نیهم خشمگ  ناز،یسخت و دشوار خواهد بود. پر  اریها بسآن  یدخترشان آمده تحملش برا
هوسش نداشت. از ساختمان   یبه جز ارضا  یاو هم دشوار بود که ماکان هدف یباورش برا ،یعصبان 

 دنیدو یه صدا نرفته بود ک شتری راه افتاد. هنوز چندقدم ب  نشیماش یبه سو  رواده یخارج شد و در پ 
  وگرد شد  شیها! چشمدیهمزمان که به عقب برگشت ماکان را د د،یرا از پشت سرش شن یکس

نفس زد و نفس  ستاد،یدرست مقابلش ا زد،یلنگ م یکم  کهیدهانش باز ماند. ماکان درحال 
 را باز و بسته کرد. شیهاپلک 

 

 !یینجای: خداروشکر که تو اماکان

 

که  دیبگو  یزیچ خواستی بفهمد. م توانستی منظور حرفش را نم  کرد،ی بهت زده نگاهش م نازیپر
 ماکان به سرعت گفت: 

 

 !نمی رو بب بتونم ارغوان دی تا شا نجامیاز صبح ا -

 

 درهم گره خورد. شی ابروها دیرا که شن نیا
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 ...یدختر رو خراب کرد هی ی! زندگ؟یهست یچه جونور گهی: تو... تو دنازیپر

 

 : شدی کم بلند مکم شیمکث کرد، صدا یالحظه 

 

 تو... ؟یذاری نمچرا راحتش   ؟یکرد کاری باهاش چ یدونی ! تو م؟یخوایاز جونش م یچ گهید -

 

 حرفش را قطع کرد:  ماکان

 

  خوامیرو درست کنم، م ز یهمه چ خوام ی که کردم اشتباهه اشتباهه، اشتباه بود! اما م یکار دونم،ی م -
 باهاش... 

 

تر بشود، خراب   نیاز ا زیهمه چ خواهدی را گرفته است. نم مشیسخت است اما تصم گفتنش
راه  نیبهتر  نینابود شود؛ ا قتیبا دانستن حق اشی م یو تماشا کند دوست صم  ندیبنش تواندی نم

 ممکن است. 

 

 ! نمشی باهاش ازدواج کنم، کمکم کن بتونم بب خوامی م -

 

اش به شدت  چهره  نکهیحرفش را باور کند با ا توانستیشد، نم  رهی هان باز به او خبا د  گریبار د نازیپر
که گفت، به زبان آورده باشد اما    یزی از چ ریغ یهدف یحرف را برا  نیا رسدی آشفته است و به نظر نم

 یرا داشته باشد. قدم ندادن ارغوا بیباز هم قصد فر د یبه او اعتماد کند. شا  توانستی هم نم نازیپر
 گفت:  دیماکان برداشت و با تأک  یبه سو
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 ! ؟یدی! از ارغوان دورشو، فهمکنمی هرگز بهت کمک نم  -

 

را مشت کرد   شیهاشد. ماکان دست  نشیکه تمام شد با عجله از ماکان دور شد و سوار ماش  حرفش
 فشار داد سپس سرش را به چپ و راست تکان داد. توانستی که م ییو تا جا

 

همه  یلعنت یتو ؟یدرست کن  یخوای رو م  ی! چ؟یکرد  ری گ یتیتو چه وضع نی لعنت بهت ماکان، بب -
 !یرو خراب کرد یچ

 

 ینمانده بود منفجر شود، از شب قبل حت یزیسرش از شدت درد چ د،یبه صورتش کش  یدست
از خانه   دی ایب  نشی بردن ماش یبرا   ریام نکهیهم نگذاشته و صبح قبل از ا یرا رو شیهاپلک یالحظه 

کم توان فکر کردن را هم از او را ندارد. کم یهاتوان نگاه کردن به چشم دانستی خارج شده بود. م
  تیکند تا وضع یازدواج راض یارغوان را برا نکهیا جز رسدی به ذهنش نم یراه چیه دهدی دست م

با ارغوان ازدواج کند  خواهدی ! مست؟ی ن بیفر کیباز هم   نیا ایبهتر کند اما آ یآمده را کم شیپ
 که خواهر دوستش است؟!  لیدل نیفقط به ا

 

باهاش ازدواج   یمجبور ، یرو درست کن ز ی همه چ دیتو با  ،یمسئول یکه کرد ینه، نه... تو در برابر کار -
 . یکن

 

که کرده را بفهمد   یکار یکس نکهیبار است که از ا نیاحساس را دارد، اول نیبار است که ا  نیاول یبرا
ممکن است بتواند  . محال  داندی است که خودش را مسئول م بارن یبه شدت هراس دارد. اول

  یرو شیاهناگهان چشم کرد،یو باز هم فکر م  ستادهیجا اهمان  یقی. دقاردیبگ  دهیرا ناد  رمحمدیام
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تو   دیاست نبا ری ام نیماش نیشد، اوه نه... ا قیثابت شد که داخل کوچه شد. خوب به آن دق ین یماش
 ! ندیبب   نجایرا ا

 

ل**ب دعا   ری پنهان کرد. ز  نشیو خودش را پشت ماش دیفکر به سرعت به آن دست کوچه دو نیا با
 زمزمه کرد:   تی. با خشم و عصبان ندیرا نب نشیماش رمحمدیکه ام کردیم

 

... اما خوب بخاطر خودشه، اگه یفرار کن  ریاز دست ام دیبا  ده،یکارت به کجا رس   نیخوب نگاه کن، بب  -
 کنم! یرو راض خواهرش  دیاول با ستی. االن وقتش نکنهیرو بفهمه سکته م قتیحق

 

 . دیکوب نیکف دستش را محکم به ماش سپس

 

 لعنت بهت احمق! -

 

نشست و از آنجا دور شد. امروز سرکار نرفته و   نشیدور شد به سرعت داخل ماش اشدهیکه از د ریام
  دیو منتظر بود تا شا ستادهیها اآن یرا نداده بود، تمام طول روز مقابل خانه  ریام یهاجواب تماس 

صورتش درهم بود و با   یزاتر از قبل شد. اجو ماکان آشفته  فتادی اتفاق ن نیاما ا ندیبتواند ارغوان را بب
 : کردی بلند با خودش صحبت م  یصدا

 

! شهی م یرو کنم که چ فکرش  تونمی نم  یحت  اره؟ی رو ب به برادرش بزنه؟ اگه اسمت  یاگه ارغوان حرف  -
 تو رو ببخشه.  ریاون موقع ام دیشا ،یکن یهرطور شده ارغوان رو به ازدواج راض  دیبا
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در خانه را باز کرد و همزمان با گفتن سالم داخل شد. مادرش در آشپزخانه و پدرش غرق در   رمحمدیام
  ریاز ارمغان و ارغوان هم نبود. تمام طول روز ذهنش درگ ینشسته بود. خبر ونیزیفکر مقابل تلو

 .ستادیشد و مقابلش ا کیارغوان افتاده است. به پدرش نزد یبود که برا  یاتفاق

 

 ارغوان چش شده؟! یبه من بگ یخوای نوز نم ه -

 

آمد و   رمحمدیام یخانم به سوبدهد نرگس یجواب  نکهیسر بلند کرد و نگاهش کرد اما قبل از ا  آقارضا
 گفت: 

 

 فقط حالش بد بود. ست ین  یخاص  زیچ -

 

 زد. یپوزخند رمحمدیام

 

  ستین یخاص  یزیچ  نیبود؟ بخاطر هم مارستانیتو ب  روزی د ستین  یخاص  ی زیچ نی به خاطر هم -
 برادرشم. یاونقدر حالش گرفته و داغون بود؟ بابا؟ مامان؟ من نگرانشم، ناسالمت

 

 که آقا رضا مانعش شد. اورد یب یابهانه  خواستی باز هم م خانمنرگس 

 

 .دمی م حی اجازه بده... خودم براش توض زم؟ی عز -
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 آرام گفت:  یو با صدا  دیکش یق یس عمنگاه کرد، نف   رمحمدیرا گفت سپس به ام نیا

 

 مند شده که دوستش نداره!عالقه  یبه کس -

 

 شودی مند شده که دوستش ندارد؟ درست متوجه نمعالقه  یباال رفت، به کس  رمحمدی ام یابروها
بپرسد که    یباز هم سوال خواستی دارد؟ م کطرفهیمرد عشق  کیارغوان به  یعنی دیگوی پدرش چه م

 شد.  عشنه؟ اما پدرش مان ایو ارغوان چطور با او آشنا شده، اصال با او در ارتباط بوده  ستیآن مرد ک

 

نپرس   یزیبراش سخته لطفًا تو هم ازش چ یلیمسئله خ نی. استیهم ن یاگهی د زیچ ن،ی: همآقارضا 
 .ستختهیبهم ر  یل یپسرم؛ اون خ

 

سرش را به باال   هیشد. پس از چند ثان  مانیپش شیهاوالس  دنیاز پرس دیکش یق ی نفس عم رمحمدیام
از  خواهد،ی شده که او را نم یاتاق راه افتاد. پس خواهرش عاشق مرد یتکان داد و به سو  نییو پا

و   نی ریاست؛ همزمان ش یب یدرکش کند. عشق احساس عج  تواندی آنجا که خودش هم عاشق است م
 آور. سخت و رنج  مزمانه

 

از فکر آن پسر   دیتا شا کردیکند، به خواهرش کمک م یکار دیشد، با  رهیبه اتاق ارغوان خ یالحظه 
  دیکش یقینفس عم  ستاد،یمقابل اتاق ارغوان ا دیکه در آن لحظه به ذهنش رس ی. با فکردیای ب رونیب

 زد.  یزده و شاداب در را باز کرد، همزمان لبخند پررنگذوق  یلحظه با چهره  کیو در 

 

 م، سالم موش کوچولو!سال -
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شاداب برادرش را   یهم گذاشته بود. صدا یسوزانش را رو یهاو پلک  دهیتخت دراز کش یرو ارغوان
هرگز   خت،یقلبش فرو ر دیاش را که دچهره  رمحمدیتکان خورد و نگاهش کرد. ام ی به سخت دیکه شن

از اندازه پژمرده به  شی اش ببه شدت ُپف کرده و چهره  شیهااست. چشم دهی ند ن یخواهرش را چن
را نشان ندهد سپس   اشی شد اما تالش کرد در ظاهر ناراحت  نیغمگ دنشیاز د نکهی. با ارسدی نظر م
ارغوان فرو کرد و آنها را از مقابل   یتخت نشست. دستش را درون موها   یآمد و کنارش رو شیبه سو

 .دیارغوان را گرفت و کش یها صورتش کنار زد. سپس با دو دست ُلپ 

 

 امروز هم تو خونه. مارستانیتو ب روزی! د؟یدو روزه همش خواب یتو؟! خسته نشد  یچطور -

 

را که جدا   شیهادست  رمحمدیشد. ام دهیمقاومت کند صورتش به چپ و راست کش آنکهی ب ارغوان
را گرفت و همانطور که مجبورش    شیخواهرش قرمز شد. بازوها فیو پوست ظر  دیسف یهاکرد گونه

 گفت:  ندیبنش کردیم

 

 . یدیبسه هر چقدر که خواب نم؛یپاشو، پاشو بب -

 

آغوش   نیارغوان به ا دیشا دانستی گرفت؛ مدو دستش را دورش حلقه کرد و در آغوشش  سپس
 چی برادرش گذاشت اما ه یشانه   یسرش را رو  رمقی و ب حالیداشته باشد. ارغوان ب اجیاحت
سکوت   یلحظات   رمحمدی. امشودی بزند بغضش شکسته م یاگر بخواهد حرف  کرد ی . حس مگفتی نم

 ل**ب زمزمه کرد:  ری شد و ز دهیکش همدر شیکرد، ابروها

 

 بخند.  شهی... مثل همگهینباش د ینطوریا -
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 دهانش را باز کرد. یبه سخت ارغوان

 

 .تونمی ... نم ینم -

 

  شدنسی خ  رمحمدی. امختیر  رمحمدیام یشانه یکم روشد و کم ری تند سرازتند  شیهااشک  سپس
. چطور  دیبگو  دیچه با تدانسی بزند اصال نم یحرف   توانستی اما نم کردیاش را احساس م شانه 

 را نوازش کرد.  شیآرامش کند؟ فقط موها

 

 .شهی درست م زیچ همه -

 

انداخت و   ن ییسرش را پا  یزدگو نگاهش کرد. ارغوان با خجالت  دیخودش را کنار کش سپس
بزند از اتاق   ی گریآنکه حرف د ینگاهش کرد و ب نانهیغمگ  یلحظات  رمحمدیرا پاک کرد. ام  شیهااشک

درست   یزی" امکان ندارد چ شهیدرست م  زیرفت. حرف برادرش در ذهنش تکرار شد، "همه چ رونیب
 کس اعتماد ندارد.  چیو ه زیچ چیارغوان به ه امروزبشود، 

 

باشد،   کشنبهی امروز  کردی م یچه فرق شی برا دانست،ی ها نماز هفته  یزیو ارغوان چ گذشتندی م  روزها
 نینامعلوم به ا یابه نقطه   رهیو خ ماندی جمعه؟! هر روز تکرار روز قبل بود. در اتاقش م ایچهارشنبه و 

کند؟  یزندگ دیبا وربه بعد را چط نیاز ا دانستی خورد؟ نم   بیکه چرا، آخر چرا فر کردی فکر م 
 آن تابستان داغ و سوزان چطور خواهد گذشت.  دانستی نم
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تکه شده بود، دوهفته و قلبش تکه  دیماکان د یکه آن دختر را در خانه  یروز، درست از روز آن
بود    ادیو آشفته بود. خاطرات بودن با ماکان آنقدر ز شانی نکرده و هنوز پر یریی. حالش تغ گذشتیم

 ه نه شش ماه.چندسال از عمرش را کنارش گذراند  ییکه گو

 

را دارد نفرتش نسبت به آن مرد  دنشیو قصد د دهیگفته بود ماکان را در کوچه د نازیکه پر یروز از
ازدواج؟! نه... باور ندارد ماکان بخواهد با   خواهد؟یاز جانش چه م گرید دانستی شده بود نم شتریب

 باشد. اشی او در زندگ  اهدخوی نم گریهم شده باشد ارغوان د مانیاگر پش یاو ازدواج کند، حت 

 

تختش نشسته  یبه ارغوان که رو یدر بزند داخل اتاقش شد. نگاه آنکهی شاداب ب یبا چهره  ارمغان
و مقابلش   دیرا درهم کش شی بود، انداخت سپس ابروها رهیخ یاو مثل چند روز گذشته به نقطه 

 .ستادیا

 

 !یتو که هنوز آماده نشد -

 

را از نظر گذراند سپس  دشیو شال سف  اشی زرشک  یسر بلند کرد و نگاهش کرد، مانتو ارغوان
 گفت:  نانهیغمگ

 

 . امی ب تونمی من نم -

 

 ؟ ی: چارمغان
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است.   فتادهی خواهرش ن  یبرا  یصحبت کند انگار که اتفاق  شهیمکث کرد، تالش کرد مثل هم یالحظه 
 به گردنش داد و ادامه داد: یتکان 

 

اونوقت   رون،ی من و تو رو ببره ب خوادی ها معجزه شده و محمد مامروز بعد از مدت  خانم،ی ارغ -
 !؟ییایب یخوای نم

 

 ارغوان را گرفت.  یبازو سپس

 

 . ای. حداقل به خاطر ما ب گهیپاشو، پاشو د -

 

ارغوان  یبلند شد. هردو مقابل کمد مانتوها شی از جا دیکشی را م شیاو بازو  نکهیبا ا همزمان
 .دیکش رونیرا ب   دیسف یمانتو کی انداخت سپس  شی به سراسر مانتوها ی. ارمغان نگاه ستادندیا

 

 قشنگه! یلیرو بپوش خ  نیا -

 

 ی. موهادی نه مخالفت کرد و نه موافقتش را نشان داد فقط مانتو را از دست او گرفت و پوش ارغوان
  رمحمدیسرش انداخت و از اتاق خارج شد. ام یببندد، شالش را رو توانستیه نمکوتاهش را هم ک

به  شهی مثل هم نکهیارغوان انداخت با ا یبه سرتاپا  یهمزمان با آن دو از اتاقش خارج شد نگاه 
 زد. ی ق یبود اما در ظاهر لبخند عم دهیخودش نرس

 

 دخترها؟!  دیا: آماده رمحمد یام
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 را به زبان آورد.  یسیانگل یهالحن شوخ کلمه  در افتاد و با یبه سو سپس

 

 ! یفالو م -

 

از خانه خارج شدند. ارمغان ظاهرش را   رمحمدیکرده و دنبال ام یسه از مادرشان خداحافظ  هر
توجه   خواستی م  دی. شاشدیاش بلند مخنده  یصدا رمحمدی و با هر حرف ام دادی خوشحال نشان م
کنند او هم خوش باشد اما ارغوان تمام مدت در فکر بود. در   یدور کند و کار شیهاارغوان را هم از غم

 نشستند و از ساختمان خارج شدند.   رمحمدی ام نیهر سه داخل ماش گیپارکن

 

به سرعت   دیرا که د  رمحمدیام نی نشسته بود، ماش  نیآنها داخل ماش  یمقابل ساختمان خانه  ماکان
.  ندیکنار راننده نشسته را بب  یصندل یبود تا ارغوان که رو یکاف  هیآورد. همان چندثان ن ییسرش را پا

 را به حرکت در آورد.  نیکه آنها دور شدند، او هم ماش یکم

 

  یکاف یبه اندازه رود،ی به موقع و منظم سرکار نم کشد،ی ارغوان را م دنیهفته است که انتظار د کی
که ارغوان را به  یاست که تا وقت ادیآنقدر ز اشی . آشفتگخوردی خوب غذا نم یل یخ  یو حت  بدخوای نم

 ادامه بدهد. اشی به زندگ شهیمثل هم  تواندینکرده نم  یازدواج راض

 

 یو متوجه ماکان نشود، چند روز قبل به خانه  ندیشان نب را مقابل خانه  نشیماش رمحمدی ام نکهیا یبرا
درخواست   نیاز ا نکهیرا از آنها قرض گرفت. شهالخانم با ا شانیهان یاز ماش یک یمادرش رفت و 

از   یرا به او داده بود؛ ماکان به راحت  نشیماش  ییمتعجب شد اما در ظاهر با خوشرو یلیماکان خ
که از او درخواست پول   یبار نیه خاطر نداشت آخرشهال خانم ب  یحت کردی نم ی زی درخواست چ یکس
 کرده چندسال قبل بود.  یکمک  ای
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که  دیدیرا هم م رمحمدی. خواهر کوچک امکردی م یرانندگ   رمحمدی ام نیفاصله دنبال ماش یکم  با
اصال سخت نبود.  روندیم رونیب  حی تفر یآنها برا نکه ینشسته است، حدس زدن ا نیعقب ماش 

  رمحمدی اکنون که ام دانستیبود. م  قراری به شدت ب ند یارغوان را بب  نکهیا یمتوجه باشد برا آنکهی ب
 . رفتی دنبالشان م  اریاختی بشود اما ب کشانی همراهشان است امکان ندارد بتواند نزد

 

پارک کرد و دنبال آنها   را مقابل مجتمع  نشی ماش زیرفتند. ماکان ن یح یو تفر دی مجتمع خر کیبه   آنها
اش خندان و مدام در حال صحبت و خنده بود. هر سه با  چهره  شهیمثل هم  رمحمدیداخل رفت. ام
و با   داش شاداب بوچهره  رمحمدی . ارمغان، خواهر کوچک امکردندیم دنیمختلف د یهاهم از مغازه
آرام و ساکت دنبالشان راه  د؛ی اما ارغوان... نگاهش که به او افتاد دلش لرز دیخندی هرحرف او م 

 یچهره  توانستی . ماکان از همان فاصله مکردی به اطرافش توجه م  یو نه حت دیخندی . نه مرفتیم
و جذاب است،   بایز  شیشد؛ هنوز هم برا قیبدهد. خوب به او دق  صیاش را تشخ و پژمرده  دهیرنگ پر

 باشد. کشیاست و دوست دارد نزد یخواستن  شیبرا  ندشیبی م  یهنوز وقت

 

اگر هم  ی سرش گذاشته بود را برداشت؛ آن را گذاشته بود تا مبادا به طور اتفاق یکه رو یدارلبه کاله
 یکه برا ستی بار نیاول نیشد. ا رهیدرهم به ارغوان خ یبرگردد او را بشناسند. با چهره شیبه سو
ماکان  لشی دل نهاو ت ستیآن دختر معصوم و شاداب سابق ن گریشد. ارغوان، د  مانی که کرده پش یکار

 است.

 

دارند، هر دو   گریکدیبه   یشتریشباهت ب  رمحمدی شد؛ ارمغان و ام قیدق شانیهاچهره  به
به هم بود اما   هیدرست شب شانی کوچک اما گوشت  ین یها و بو ل**ب  یبه رنگ عسل شانیهاچشم

نگاه کرد که چگونه با  رمحمدیارغوان به مادرش شباهت داشت. به ام یدهیکش  ی  مشک  یچشم و ابرو
دارد ارغوان را سر حال   یسع  دانستی . ماکان خوب مکندی با خواهرانش صحبت م یرژلذت و ان 

  یبایز یهاو به لباس   انداختیتالشش موفق نبود. دستش را دور گردن ارغوان م ییاما گو اوردیب
 .کردی دخترانه اشاره م
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  شیخواهرها  رمحمدی شد. ام داریدر جانش ب  یلعنت یبه شدت درهم گره خورد و آن دلهره شی ابروها
اگر بتواند ارغوان را  دیاما شا بخشدی که با ارغوان کرده نم  یرا دوست دارد، هرگز ماکان را بخاطر کار

 کرد خواهر  ی فشاربه دست آوردنش پا یکه ماکان برا یاو بداند دختر آنکهی کند و ب یبه ازدواج راض
را با   یدرست شود. چه روزها و چه دوران خوش  زیچ خودش بوده است، با او ازدواج کند همه 

ارغوان، خواهر   دانستیم اهن یاز ا شی از دستش بدهد. کاش پ خواستیگذرانده؛ نم  رمحمدیام
 .کندی کم نم  شاز حال بد  یزیاست و چ دهیفای ا ب ماندنش آنج  دیکش یآه  اریاختی است. ب  رمحمدیام

 

  هدفی ب هاابان یشد و در خ نشیاز حد غرق در فکر بود از مجتمع خارج شد، سوار ماش  شیب  کهیدرحال 
ضربه خورد که هرگز   یینقطه ضعف ماکان کجاست؛ از جا دانستی شک سرنوشت م یکرد. ب  یرانندگ 

  یگفت دست از سر دختر رمحمدی بار ام نیبود، فقط از خودش. چند نی. خشمگکردی فکرش را نم
اما ماکان چه کرد؟  ردیبگ اشدهیبار خواست ناد  نیخواهر خودش است، چند دانستی که نم  اردبرد
 شیفرار برا یراب  ییکرد. چنان به قلب و روح ارغوان نفوذ کرد که جا یپافشار شتر یو ب شتریب

و امروز خود را    اوردی دوام ن یل ی خ یروزیپ نیبود اما ا اشی روزیسرمست پ   شی پ ینگذاشت. چند
 نمانده است.  اشی به بازندگ یزیکه چ  ندیبیم  یانی ک به خط پاینزد

 

 دنیبه داخل گذاشت ناگهان با شن  ی. در خانه را باز کرد و قدمدیکه به خانه رس شدی ُنه شب م ساعت
تپش قلبش شدت   اریاختیب  ستاد،یبه او وارد شود از حرکت ا یشوک  نکهی مثل ا ونیزیتلو یصدا

 کند.  یکار تواندی لحظه نم  نیگرفت. تمام تالشش را کرده بود خودش را از او پنهان کند اما اکنون در ا

 

 شیهال**ب یکه از رو یقی و با لبخند عمکاناپه بلند شد  یبرگشت، از رو شیبه سو  رمحمدیام
 کنان گفت: ماکان زد و خنده  یبه بازو یآمد، مشت شیبه سو  شدی برداشته نم

 

 تو؟  ییکجا ،ی لعنتخراب سالم کله -
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 ماکان را در آغوش گرفت.  سپس

 

عت  او کنار آمد و ماکان به سر هی هم فشرد و تکان نخورد، کمتر از چند ثان  یرا رو   شیهاپلک ماکان
 پاسخ داد: ینگاهش را گرفت سپس به سخت

 

 سالم. -

 

 . دیرا درهم کش شی او ابروها یآشفتگ دنینگاهش کرد. با د رهیخ یالحظه  رمحمدیام

 

 ست؟ یچته پسر؟! حالت خوب ن -

 

 انداخته بود. ن ییرا پا  سرش

 

 : نه... خوبم. ماکان

 

چرا درست   ؟یکنی م کاریچ یتو؟ دار یی. اصال بگو کجازنهی داره داد م اتافهی: دروغ نگو، ق رمحمد یام
 .یدیرو هم نممن  یهاجواب زنگ ؟ییایی سرکار نم

 

 سر بلند کرد و نگاهش کرد.  یبه سخت ماکان
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 ... حالم خوب نبود. یچند روز -

 

 پوزخند زد.  رمحمدیام

 

 . یات نبودچت هست حاال؟ هر وقت هم که اومدم خونه -

 

آن  یرفت و رو یمبل یش کرد به خودش مسلط باشد سپس به سوو تال دیکش یق یعم  نفس
 نشست. 

 

 خوب نبودم.   یلی: گفتم که... فقط خماکان

 

آمده   نجایرا رسانده و به ا  شیاالن هم خواهرها شکی امروز به باشگاه نرفته و ب رمحمدی ام دانستیم
 که به سرش زد، گفت:  یاست. با فکر

 

 . یومدیتو هم که ن ام،یی االن هم از باشگاه م -

 

 مبل نشست.  یو مقابلش رو  دیکش یق ی نفس عم رمحمدیام

 

 . رونی آره، با خواهرهام رفته بودم ب -
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 ادامه داد: دهیدرهم کش یسکوت کرد سپس با ابروها یالحظه 

 

 . ستیخوب ن ادی خواهرم حالش ز -

 

دوخت. آرزو   یاهم فشرد و نگاهش را به نقطه یرا رو ش یهاحرف، دوباره پلک  نیا دنیبا شن  ماکان
به زبان   شی از خواهرها یحرف چوقتیکه ه شهیکه او حرفش را ادامه ندهد؛ درست مثل هم کردیم
 . آوردی نم

 

کنه اما  یبا پدرم صحبت کرده بود که اون رو بهش معرف یمند شده! حتنفر عالقه هیخواهرم، به  -
 دوستش نداره. نکهی... مثل انکهین طرف مثل ااو

 

. با انگشت شست و کندی عرق م  اشی شان یو پ  ردیگی تمام تنش ُگر م کرد ی کم احساس م کم
  کردی همزمان خدا را شکر م کرد،یل**ب خودش را لعنت م  ریو ز دادی را ماساژ م اشقه یاش شقسبابه 
اما امشب  کندی اش صحبت نمدر مورد خانواده چوقتی. او هداندی حد م نیفقط در هم رمحمدیکه ام
 ماکان را شکنجه کند.  خواهدی م ییگو

 

 خواستمی م زنه؛ی اصالً حرف نم  خنده،ی اصالً نم طونمی براش ناراحتم... خواهر  ش  یلی: خ رمحمد یام
 بتونم باهاش حرف بزنم!  دیتا شا هیازش بپرسم اون ک

 

 د و وحشت زده نگاهش کرد. گرد ش شیهاچشم  دیرا که شن نیا
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 نفر بخوام با خواهرم ازدواج کنه! هیکه از  تونمی : اما... اما نتونستم، آخه نمرمحمد یام

 

 ها را پشت سر هم به زبان آورد. که تمام شد به سرعت کلمه رمحمدی ام حرف  

 

 با خواهرت ازدواج کنه پس ولش کن.  ینفر بگ هیبه  ی بده که بر یل ی... خنطورهی: آره آره همماکان

 

 تکان داد. نییسرش را به باال و پا  رمحمدیام

 

 شدم.  الش یخ  یآره، ب  -

 

  ترعیهر چه سر دیدلهره گرفت، با  گریرا باز و بسته کرد. بار د شیهاپلک  دویکش یق ینفس عم ماکان
ارغوان اصالً  شدی شان منتظرش م که مقابل خانه  یاهفته کی  نیاما آخر چطور؟! در ا ندیارغوان را بب 

 بود. امدهین رونیب

 

مشکوک رفتار   رمحمدی در مقابل ام توانستی نم نیاز ا  شی آن روز مجبور شد به سرکار برود، ب یفردا
  کی یحت  توانستی قرار داشت؛ نم  زشی م یبود که رو اشی مچ  یکند. نگاهش تمام مدت به ساعت 

را  لهمسئ نیا ترع یهرچه سر د یبا  د؛یایب  رونیارغوان امروز از خانه ب  دیروز را هم از دست بدهد شا
 تمرکز کند.  یکار چیه  یرو  توانستی تا آن موقع نم کردی درست م

 

 ؟ یکنینگاه م  یکجا رو ه ست،ی: چته بابا حواست اصال به کار ن رمحمد یام
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 بلند شد.  یصندل یو از رو اوردیس طاقت ن نگاه کرد سپ رمحمدیبلند کرد و به ام سر

 

 . رمی من م -

 

 گرد شد.  رمحمدیام یهاچشم

 

 ؟ یبر یخوایساعت دوازدهه کجا م -

 

 : کار دارم. ماکان

 

بزند و با   یگریحرف د  رمحمدیام نکه یرا برداشت. قبل از ا لشیکرد و وسا ضیسرعت لباسش را تعو به
 کرد و از اتاق خارج شد.  یکند خداحافظ شانش یپر شیهاسوال

 

آنها متوقف کرد و منتظر شد. آفتاب در آن  یرا مقابل ساختمان خانه  نیچند روز گذشته ماش مثل
بود. از تابستان آن سال متنفر   دهیو گرما به اوج خود رس دیتاب ی م ادیز  یرویساعت از روز با قوت و ن

گذشت و ماکان ی . ساعت م دیرسیافتاده، متفاوت به نظر م که در جانش  یکه با آشوب یشده؛ تابستان
خوردن غذا هم از آنجا دور نشد. درست سر ساعت پنج بعدازظهر، زمان    یبرا یاز آنجا تکان نخورد حت 

حدس   توانستی نامش م دنیزنگ خورد با د  لشیموبا  روندی به باشگاه م رمحمدی که با ام یشگیهم
پاسخش را   خواستی م پرسد،ی نرفتنش به باشگاه را م  لیدل شکی و ب دیبگو خواهدی بزند او چه م

ساختمان متوقف شد،  یکه جلو د یرا د  نازی و شش قرمز رنگ پر ستیبدهد که درست همان موقع دو
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شد. خودش را به   ادهیپ  نیرا کنار گذاشت و از ماش لشیفکر کردن نداشت، به سرعت موبا  یبرا یوقت
 . دستایرساند و پشت سرش ا نازیپر

 

 : سالم. ماکان

 

 گرد شد. شیهاچشم دیشوکه شد و به عقب برگشت، ماکان را که د نازیپر

 

 ؟ ین یکه ارغوان رو بب ی: اومدماکان

 

 سکوت کرد سپس ادامه داد: یالحظه 

 

 !ستختهی بهم ر  یلیخ  ست،ی اصال حالش خوب ن -

 

 حرف دهانش باز ماند.  نیا دنیبا شن نازیپر

 

 ش؟یدیمگه تو د -

 

 تکان داد.  نییسرش را به باال و پا ماکان
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 . دیرو ند آره اما از دور! اون من -

 

 گره خورد. نازیپر یابروها

 

دانشگاه  ی ها که جلومثل اون موقع یخوای باز هم م ؟ی نیکه ارغوان رو بب  یمونی م  نجایتو هر روز ا -
 ؟یخوای از جونش م  یواقعًا چ  ؟یبد بشی فر یشدی منتظر م

 

به   نازیکه پر زدی م یحرف   دیشد اما تالش کرد خودش را کنترل کند، نبا نیدرست مثل او خشمگ ماکان
 است.  نازیارغوان، پر دنید یاو کمک نکند؛ ظاهرًا تنها راهش برا

 

 باهاش ازدواج کنم. خوامیکه م نهیهستم فقط به خاطر ا نجای: من اگه اماکان

 

 بلند شد. یکم  شیصدا

 

حال   ؟یستیرو درست کنم مگه تو دوستش ن یهمه چ  خوامی دختر؟ م یستیمتوجه ن : تو چراماکان
 . ستی اون برات مهم ن نکهیا ای  ؟ینیبی رو نم  بدش 

 

 برداشت.  شیبه سو  یقدم تیبا خشم و عصبان  نازیپر

 

 .زترهی خواهر برام عز هی مطمئن باش اون از  -
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 زمزمه کرد:  رلبی ز نانهیانداخت و غمگ  نییسرش را پا دیرا که شن نازیحرف  پر نیا

 

 . زترهیدارم که از برادر هم برام عز قیرف هیدرست مثل من! من هم  -

 

 نگاهش کرد.  تیسر بلند کرد و با جد سپس

 

مطمئن باش   نهیاگه من رو بب کشه،یاون داره عذاب م نمش؛ی بهم کمک کن بب نطورهی: اگه اماکان
 !شهی حالش خوب م

 

 بزند که ماکان مانعش شد.  یحرف   خواستی م نازیپر

 

فقط   یکه قبولش دار یزیبه هر چ  خورمی اما باور کن، اصال قسم م یبه من اعتماد ندار فهممی م -
هم، هر روز   نمشیکه نب ی. تا وقتختهی ارغوان بهم ر یمن هم مثل زندگ یکنم! زندگ شیراض  خوامیم
که  یرکا  یکه بدون  یرو شناخت  هم اونقدر من  . فکر کنم توشمی خونشون و منتظر م  یجلو امییم
 .کنمی رو م گمیم

 

چه  دانستی کم آرام شد. نم ها کمحرف  نیا دنیاما با شن  کردی نگاهش م تیبا خشم و عصبان  نازیپر
به او اعتماد کند؟   تواندی چطور م  د؟یگوی را م  تیواقع  ایکه آ دیپرسی مدام از خودش م د؟یبگو دیبا
سابق  یو سرزنده ادکند که ارغوان همان دختر ش یحال بد ارغوان را خوب کند؟ کار تواندی واقعا م ایآ

 بدهد و قلبش را بشکند؟   بشیهم فر گریبشود؟ نکند بار د
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 گفت:  یدر فکر بود که ماکان با آشفتگ هنوز

 

  نمش،یکنم، فقط بهم کمک کن بتونم بب رو درست ت یوضع نیخوب فکر کن، بذار ا کنمی خواهش م -
 .شیخواستگار   امیام بشه فرداش با خونواده یراض نکهیبعد از ا دمیقول م

 

 یدر دل ارغوان جا خوش کرده و تا حدود یماکان به سخت کرد،ی نگاهش م دیبا شک و ترد نازیپر
که   ینوز از تمام اتفاقاش هم هارغوان فراموشش نخواهد کرد. خانواده یدارد که به سادگ نانیاطم
ماکان   بهکه  ستیبهتر ن نیبنابرا شوند؛ی نابود م  شکی او افتاده خبر ندارند و با دانستنش ب  یبرا

در آن لحظه  توانستی کند؟ نم یازدواج راض  یاعتماد کند و به او کمک کند بتواند ارغوان را برا
 زمزمه کرد:  فیضع یو با صدا دیکش یق ینفس عم رد،یبگ  یدرست میتصم

 

 .دمی بهت خبر م -

 

 برود که ماکان مانعش شد.  خواستیم

 

بخاطر ارغوان هم که شده  کنمی و بهم زنگ بزن؛ فقط خواهش م تی ام رو بزن تو گوشپس شماره  -
 کار رو کن.  نیا

 

ماکان از آن  داندی خوب م ند؟یگوی چه م شانشیپر یهاچشم دانستی شد، نم  رهیصورت  ماکان خ  به
. قبل از آن اتفاق باور کرده بود که به ارغوان عالقه دارد اما امروز به ستیصاف و صادق ن یهامرد
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  شد؛شده با مانیکه کرده پش  یاز کار کیو تار اهیس یهاچشم نیشدت شک دارد؛ شک دارد که ا
 ست؟ یهدف امروزش چ داندی نم

 

ماکان را هم  نیها را فشرد، همزمان دور شدن ماش آن یاش را گرفت زنگ خانه شماره  نکهیاز ا پس
 .دیدیم

 

و افسرده در مقابل   گنانهیفقط غم  کرد،ی نم هیهنوز هم حال چند روز قبل را داشت اما امروز گر ارغوان
ماکان را نخورده   بیگذشت کاش فر نازیاز ذهن پر یا. لحظهزدی نم  یحرف  چیسکوت کرده و ه  نازیپر

دانست او به  ی م شناخت،یسرزنشش کند. ارغوان را خوب م توانستی بود که نم  نیا قتی بود اما حق
آن  اورد؛یاست که توانست قلب ارغوان را به دست ب  یو ماکان تنها مرد   رفتی نم یمرد چیسمت ه

 که داشت.  یهم با سماجت 

 

 : دی ب پرسشادا یو با ظاهر دیکش یق یعم  نفس

 

 ؟یهم کرد دی: حاال خرنازیپر

 

 کردن. دی: من، نه... ارمغان و محمد خرارغوان

 

 ن؟ ی: خب؟ بعدش کجا رفتنازیپر

 

 خونه. میبعدش هم برگشت نما،ی: سارغوان
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نگاهش کرد سپس دستش را   یبا آشفتگ نازیشد. پر رهیخ یاکه تمام شد دوباره به نقطه  حرفش
 زد. ی گرفت و لبخند محزون 

 

 ؟یبهتر -

 

 نگاه کرد. نازیپر یمهربان و سبزه رو یبه چهره   نانهی کرد و غمگ سربلند

 

برام مثل   زی ! همه چی! خواب اون روز لعنتنمیبی رو م  بهتر بشم؟ هر شب خوابش تونمی به نظرت م  -
  دیبا دونمی .! همش دلهره دارم، همش نگرانم اصال نمسخته.. یل یباورش برام خ مونه،ی کابوس م هی
 دوستش داشتم. یلیکنم. من... خ  یزندگ دیچطور با دونمی کنم؟ نم  کاریچ

 

 شده بود را پاک کرد. یچشمش جار یکه از گوشه  ی اشک یرا گفت و قطره  نیا

 

را گرفت.   مشیلحظه تصم نیدر هم کرد،ی گوش م شیهاحرفش بپرد به صحبت  انیم آنکهی ب  نازیپر
 انیرنج و غم پا نیاو بتواند به ا د یارغوان هنوز هم عاشق است، امکان ندارد ماکان را فراموش کند شا

 بدهد.

 

 که به سرش زد به سرعت گفت:  یفکر با

 

 . رونی ب میبا هم بر ایفردا بعدازظهر ب  -
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 مانعش شد.  نازیکه پر اوردیب یابهانه  خواستیم ارغوان

 

 .میگردی و زود برم میکنی م  حیتفر کمی میری: به خاطر من، م نازیپر

 

 یسرش را به نشانه نازیخوشحال کردن پر یاما برا دیدیرفتن نم  رونیب  یبرا یدر خودش توان  نکهیا با
همراهش آمد.  یقصد رفتن کرد، ارغوان تا در خروج  گرید ساعتم یمثبت تکان داد. او پس از ن

آن مرد  بههم  نازیثابت شد که از آسانسور خارج شد. پر  یمرد یرو شیهادر را باز کرد چشم نکهیهم
 : دیبه سرعت کنار گوش ارغوان پرس  دیآیها مواحد آن  یاو به سو دید یشد، وقت  رهیخ

 

 ه؟یک گهید نیا -

 

 زمزمه کرد:  رلبیز ارغوان

 

 پسرخالمه.  -

 

آسانسور راه   یو با گفتن خداحافظ به سو دیارغوان را بوس یباال انداخت سپس گونه  ییابرو نازیپر
 افتاد.

 

باز و   ینگاهش کرد. فرحان با رو یجد یدر را نگه داشت و با چهره  ستادیکه مقابلش ا اشپسرخاله 
 او دراز کرد.  یدستش را به سو قیلبخند عم
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 ؟ یسالم، چطور -

 

 با اکراه دستش را گرفت.  ارغوان

 

 ساختمون رو برات باز کرد؟ نییدر پا یسالم ممنون. ک -

 

 داخل من هم همراهش اومدم. اومدیم هاتونهی از همسا یک ی: فرحان 

 

 انداخت.  یکرد و به داخل خانه نگاه کوتاه سکوت

 

 ست؟ خاله خونه -

 

 ست؟ یخونه ن  ی: نه، کسارغوان

 

 ؟ ییتنها  یعنی: فرحان 

 

 ارغوان درهم گره خورد.  یابروها
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 آره.  -

 

 : دی به سرعت پرس سپس

 

 ما. یخونه یکه تو اومد  ادیخوشش ب  یل یفکر نکنم مامانت خ ؟یباهاشون داشت یشده؟ کار یزیچ -

 

 زد. یاطرفه  کیلبخند  فرحان

 

 اومدم. رمحمدی من به خاطر ام -

 

 ارغوان باال رفت.  یابروها

 

 برات مهم شده؟ ی: داداش من از ک ارغوان

 

 و سرش را به چپ و راست تکان داد.  دیکش یق ینفس عم او

 

  دی. امروز هم اومدم بهش بگم باستمیام نارغوان؟ من دشمن پسرخاله یکنیفکر م یدر مورد من چ  -
 کنه!  یرها کار یبرا
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 بپرسد که او مانع شد.  ی زی چ خواستی و م گرد شد، گردنش را کج کرد شیهاچشم ارغوان

 

 خواستگار اومده که بابا و مامان باهاش موافقن! هی: براش فرحان 

 

 زمزمه کرد:  رلبیشوکه شد و کم کم دهانش باز ماند سپس ز ارغون

 

 خدا! یوا -

 

 کنه. یفکر هی دیبگو اگه بهش عالقه داره با  رمحمدی : به امفرحان 

 

 گفت:  یاسکوت کرد سپس با لبخند شرورانه یالحظه 

 

 .یکنه فکر کنم تو باش  یرها و محمد کار یبرا تونهیکه م یاگرچه تنها کس  -

 

. شودی احساس کرد از سرش دود بلند م تیارغوان درهم گره خورد و از خشم و عصبان  یابروها
که ارغوان هم  ستی به رها برسد فقط در صورت خواهدی اگر برادرش م داند؛ی منظورش را خوب م

رو شود با  با ماکان روبه نکهیکاش اصالً قبل از ا یدر ذهنش آمد، ا یفرحان را قبول کند. ناگهان فکر
مثل ماکان  یمرد گریبهتر بود. در آن صورت د  یلیاکنون خ تی وضع دی! شاکردی فرحان ازدواج م

  نییزمان را به عقب برگرداند، سرش را پا توانستیاش مقلبش را بشکند. ک ن یچن  نیا توانستی نم
.  خدباز شدن آسانسور باعث شد نگاهش به آن سمت بچر  یانداخته و در فکر فرو رفته بود که صدا

 . ستادیشد و پشت سر فرحان ا کشانی آرام نزدآمد، آرام  رونیاز آسانسور ب  رمحمدیام
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 . کردیخونسردانه به ارغوان نگاه م  فرحان

 

 ؟ی بگ  یزیچ یخوای من -

 

 نگاهش کرد.  دهیدرهم کش یاش زد و با ابروهاشانه یرو  رمحمدی همان موقع ام درست

 

 بهت بگه؟!   دیبا یچ -

 

دراز کرد و لبخند   شیدستش را به سو یشوکه شد، به سرعت با دستپاچگ رمحمدیام دنیبا د  فرحان
 زد.

 

 منتظرت بودم.  ؟یاوه سالم چطور -

 

 دستش را گرفت.  رمحمدیام

 

 بهت بگه؟  دیبا یچ  یسالم، نگفت  کیعل -

 

 زد. یانثارش کرد و لبخند شرورانه  یبه ارغوان نگاه کرد، چشمک  سپس
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 فرحان با من کار داره؟! ینیبی : تو برو داخل، مگه نمرمحمد یام

 

به داخل برگشت. درون اتاقش نشست و   یحرف  چیهی تکان داد و ب  نییسرش را به باال و پا ارغوان
 شانیپر یل یافتاده خ یبداند چه اتفاق  رمحمدیاگر ام شکی در فکر فرو رفت. ب  نانهیباز هم غمگ

کند! اصالً اشتباه کرده بود که   یکار ش یبرا  توانستی کاش م سوخت،ی برادرش م یدلش برا شود،یم
. دادیبه او جواب بله را م  مقاومتی و ب   بستیرا م شیهاچشم دیداد؛ با  یبه فرحان جواب منف 

تخت انداخت و باز هم  یبرادرش با رها ازدواج کرده بود. خودش را رو دانستی حداقل اکنون م
 هک ییهاال یازدواج با ماکان داشت، چه فکر و خ یبرا ییاهایپر از اشک شد. چه رو شیهاچشم

 . دینکرده بود و تمامش از هم پاش

 

تخت   یزده بلند شد و رو ود که ناگهان در اتاق برادرش محکم بسته شد. وحشت گذشته ب یقیدقا
  توانست یهم فشرد؛ م یرا رو شیها. ل**بستادیرفت و پشت در ا رونی از اتاق ب اریاختی نشست. ب 

 آهسته گفت:  ی. در زد و همزمان با صداستی حس کند اکنون در چه حال

 

 ؟ یداداش؟ خوب  -

 

آخر   ینثار فرحان کرد.آمده بود که ضربه   یراهیدرهم گره خورد و بدوب  شی. ابروهاامدی ن ییصدا چیه
در را  یره یلرزان دستگ یها. با دستشودی م وانهیازدواج کند برادرش د یگریرا بزند. اگر رها با مرد د

 آرام بازش کرد.  یل یگرفت و خ

 

 خل برداشت. به دا یتختش نشسته بود. ارغوان قدم یپشت به در، رو رمحمدیام
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 ؟ یخوب  -

 

را   شیرا قورت داد، بغض گلو شینگفت. ارغوان آب گلو چیتکان داد اما ه نییسرش را به باال و پا  او
 شیهاگونه یرو شیها. اشکشودی شکسته م یاتفاق  نیتربغض که با کوچک  نیفشرد لعنت به ا

 شد و زمزمه کرد:   ریسراز

 

 منه.  ری همش تقص هان یا د،یببخش -

 

لبش بود که ارغوان خوب  یرو یبرگشت، لبخند  شیبه سو  رمحمدیرفش تمام نشده بود که امح  هنوز
را نوازش   ش ی سپس موها ستاد،یتخت بلند شد و مقابل ارغوان ا یاست. از رو یمصنوع  دانستیم

 کرد.

 

 ؟ یزودرنج شد نقدریتو چت شده دختر، چرا ا ؟یکنیم هیگر  یچ یچته بابا؟ برا -

 

 ؟ یازدواج کنه چ یاگهیرها خواستگار اومده؛ اگه با کس د یبرا دونمی : مارغوان

 

به شدت درهم    شیکم ابروهاشد کم یاش جدو چهره   اوردیطاقت ن گرید رمحمدی را که گفت ام نیا
 گره خورد. 

 

 .کنمی م یکار هیباالخره   ؛یمسئله فکر کن  نیبه ا خوادی تو نم  -
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برادرش تنها   دادی اجازه م دیشد. با رهیخ  رونی اتاقش رفت و به ب یپنجره  یبه سو  نانهیغمگ سپس
  یرفت. کار  رونی از اتاق ب نانهیباشد که حال او را خوب کند. غمگ یزیلحظه، تنها چ  نیدر ا دیباشد، شا

  تکهگذشته که قلبش را تکه   یجز تحمل عذاب روزها  دن؛یاز دستش ساخته نبود جز حسرت کش
 . کردیم

 

به   یراه  چی. هرندی که بخواهند جانش را بگ ماندیم  نیمثل ا رمحمدیام یدست دادن رها برا از
با او و همسرش صحبت کرد،   مت ی اش همه کار کرده بود با مالخاله تی رضا ی برا د،یرسی ذهنش نم 

  یعشق چیها از موضوع خواهرش و فرحان متفاوت است. گفته بود ارغوان هبارها گفت موضوع آن 
 یهااز حرف  کدامچیخانم به هبا او ازدواج کند اما نسترن  عالقهی ب تواندی ندارد و نم  حانفربه 
جواب مثبت رها در مقابل جواب مثبت   ند،یبی را م  زیچ  کیفقط  یینداده و گو یتیاهم  رمحمدیام

 .خواهدی کند که نم یخواهرش را مجبور به کار توانستی نم رمحمدیارغوان! اما ام

 

. ماکان آمده بود و اکنون  دیصبح زود از خانه خارج شد و به محل کارش رس  شهیمعمول هم طبق
 سرگرم کارش بود. 

 

 سالم. -

 

زده   ینگران شد، نکند ارغوان حرف د یاش را که دگره خورده  یسر بلند کرد و نگاهش کرد، ابروها ماکان
 بود. دهیآشفته د نی را چن رمحمدی ام یباشد؟! کمتر زمان 

 

 شده؟ ی: سالم، چماکان
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 کارش نشست.  زی و پشت م دیروپوشش را پوش  رمحمدیام

 

 . ستین  یخاص  زیچ -

 

 را باال برد.  شی ابروها ماکان

 

 رو بگو. رخاصی غ زی خب همون چ -

 

 کارش را شروع کند به ماکان نگاه کرد.  خواستی همانطور که م او

 

 موضوع درمورد رهاست! -

 

 و دوباره به کارش ادامه داد. دیکش  ینفس راحت  دیرا که شن نیا ماکان

 

 رهاخانم چش شده؟  نی: حاال اماکان

 

 داده براش خواستگار اومده، دست بجنبون!  غامیام پنشده، خاله شیزی : چرمحمد یام
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 زد. یاطرفه ک یلبخند  ماکان

 

 ه؟ یرو به تو بده پس منظورش چ دخترش  خوادی اون که نم ؟یچ  یعنیدست بجنبون  -

 

 . دیرا درهم کش ش ی ابروها گریبار د اشی ادآوریبا   رمحمدیام

 

 کنم. یرو به ازدواج با پسرش راض خواهرم  دیبا رها ازدواج کنم با خوامی اگه م نکهیا یعنی -

 

سخت است اما   دنشیسکوت کرد، پرس هیشد چند ثان  رهیبه او خ  دویدست از کارش کش ماکان
 گفت:  یرا قورت داد و به سخت شینتوانست مقاومت کند، آب گلو

 

 !کت؟ی خواهر... کوچ -

 

 نگاهش کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. رمحمدیام

 

 رو! نه... ارغوان -

 

 یرا رو شیهادندان  اریاختی عضالت قلبش فشرده شد، ب کبارهیبه  ییبا آمدن نام ارغوان گو همزمان
هر دو برقرار شد. ماکان آشفته بود،   نیفشار داد اما در ظاهر تالش کرد خونسرد باشد. سکوت ب هم
 آرام گفت:  یزد و با ظاهر  یلبخند تصنع یبه کارش ادامه بدهد پس از لحظات توانستی نم
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 رو حل کنم؟  من مشکلت  یخوای م -

 

 یحالت شرورانه  نیبش نشست؛ ال  یلبخند رو اریاختیسربلند کرد و نگاهش کرد سپس ب  رمحمدیام
 : دیکرد و پرس زی را ر شیها. چشم شناسدیماکان را خوب م یچهره 

 

 ؟یمثال چطور-

 

 را باال انداخت. شیهاخونسردانه شانه  ماکان

 

 رو نکنه! ات بدم که فکر خواهرت به پسرخاله   یدرس درست و حساب هی -

 

 .دهدی را انجام م دیکه بگو  یاو کار دانستیقهقه زد، خوب م رمحمدیام

 

 .کنمی رو حل م مشکل  نی : الزم نکرده ممنون از شما، خودم ارمحمد یام

 

  تیلبخند بزند سرش را به چپ و راست تکان داد، سپس از آنجا که حساس  یحت آنکهی ب ماکان
 موضوع آزارش داده بود، گفت:  نیو بارها با استفاده از ا دانستی را خوب م  رمحمدیام
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باهاش بکنم،   یصحبت  هی نم،یرو بببهت کمک کنم، قبال هم گفتم بذار من رهاخانم   یخوای ودت نمخ -
 !دمی رو نشونش م خودم راه و چاه 

 

که   یکیکردنش را دارد، باز هم قهقه زد، سپس ماژ تیماکان قصد اذ  دانستی که خوب م رمحمدیام
 مزمان گفت: ماکان پرتاب کرد، ه یکنار دستش بود را برداشت و به سو

 

 .کنهی ... اون من رو دوست داره فقط هم به حرف خودم گوش میسمت رها، عوض یتو بر خوامی نم -

 

 زد. یاثانهی سپس لبخند خب  دیخودش را کنار کش ماکان

 

 ! انهیتو رو دوست داره   میفهمی اونوقت م نهیرو بب تو بذار من برم باهاش حرف بزنم، من -

 

 .دی خند  شتریب  رمحمدیام

 

 لعنت به تو.  -

 

  یعنی. دیکش یق یبه ساعت نگاه کرد و نفس عم اریاختینگفت، ب  چیه گریزد و د یلبخند کمرنگ  ماکان
روز قبل تماس گرفته و گفته بود امروز با ارغوان    نازیارغوان را قانع کند؟ همانطور که پر تواندی امروز م

را درست    زیهمه چ مانخواهد کرد، حت ینی خودش را آماده کرده بود. امروز عقب نش روندی م رونیب
  شی بر وفق مرادش پ زیهمه چ  دیامروز با کند؛یآماده م یخواستگار یسپس خودش را برا کندیم

 برود. 



 جام غرور 

315 
 

 

*** 

 

دنج  زی به اطراف م یشدند، با نگاه کوتاه شانیشگ یهم شاپی با هم داخل کاف نازیو پر ارغوان
 زد.  یقیلبخند عم نازیکه نشستند پر گریکدی یرورفتند. روبه  شیرا انتخاب کردند و به سو یادونفره

 

 .یکردی م  شیآرا شتریب کمی فقط کاش  اد،یی بهت م یلی خ یاس یرنگ  -

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. ارغوان

 

 زدم. یکه کرد ییرو هم بخاطر اصرارها رژلب  نیهم -

 

نشسته بود نگاهش به آن سمت بود، ارغوان رد نگاهش را دنبال کرد و   یکه مقابل در ورود نازیپر
 : د یپرس

 

 ؟ یکنی نگاه م یبه چ -

 

 لبخند زد.  یبا دستپاچگ نازیپر

 

 . یچ یه-



 جام غرور 

316 
 

 

ماکان چه خواهد بود، نکند پس   دنیالعمل ارغوان بعد از دعکس  دانستی نم  د،یتپی تندتند م قلبش
را داشته باشد چه؟  بشیشود؟ اصال اگر ماکان باز هم قصد فر  نیاز او خشمگ  ندی ماکان را بب نکهیاز ا

که مبادا   دیترس  نیشد از ا مانی پش کبارهی باز هم به جانش هجوم آورد، به  یناگهان شک و دودل
 شود.  نیچه کرده از او دلخور و خشمگ نکهیا دنیارغوان با فهم 

 

 کردم! یکار هیمن  -

 

 سر بلند کرد و نگاهش کرد.  ارغوان

 

 کار؟ یچ -

 

 هم فشار داد. یرا رو شیهاو ل**ب دیرا درهم کش ش ی انداخت، ابروها نیی سرش را پا یالحظه 

 

  ادیقراره که ب د،یو با هم حرف بزن  نهی بهتر باشه تو رو بب  دیاصرار کرد، فکر کردم شا یل ی: اون خنازیپر
 ! جانیا

 

  یکرده باشد. از شدت ناراحت  نی چن نازیپر شدی ارغوان از شدت ترس خشک شد، باورش نم  دهان
 بلند شد.   یصندل یو به سرعت از رو  دیلرز

 

 ناز؟ یپر یبا چندتا کلمه حرف، خامش شد ؟یچطور تونست  -
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 مچ دستش را گرفت.  نازیبرود، پر  خواستیکه م نی را برداشت هم فشیک

 

و باهات حرف بزنه، به  نهیتا تو رو بب  ستهیای خونتون م یاون هر روز جلو  نشیبب   سایوا کمیارغوان؟  -
 هاش گوش کن. به حرف  کمی ت،یخواستگار اد یب خوادی خدا گفت م

 

 را پس زد.  نازیو دست پر دیرا درهم کش  شی ابروها

 

 خوامی بگه؛ نم خوادی م  یچ ستیبرام مهم ن  ست،یماد ناصال قابل اعت گهی: از نظر من اون دارغوان
 باشه. میتو زندگ گهید

 

 با عجله خودش را به او رساند.  نازیشد. پر  یراه یدر خروج  یبه سرعت به سو سپس

 

رو به   زیهمه چ دیبهش فرصت بده شا قهیمنتظر باش... الاقل چند دق کمیکار رو نکن،  نیارغوان؟ ا -
 . باور کن من به فکر توأم.سایوا قهیراه بشه... ارغوان؟ با توأم، چند دق

 

با   نازیدست تکان داد و به سرعت سوار شد. پر  یتاکس کی یاو برا یبه اصرارها تفاوتی ب ارغوان
  دیاصال نبا دی بود شا نی نگاه کرد، از خودش خشمگ یو به دور شدن تاکس ستادی ا ابانی کنار خ یآشفتگ

چرا   ود؟ماکان برسد و با او صحبت کند، آخر چرا نتوانست مانع خودش بش گذاشتی و م زدی م یف حر
 فتد؟ ی اتفاق ب نیاجازه داد ا
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  نازیپر شدیکه م  کشیشد. نزد ادهی متوقف شد و او پ  شی پا  یماکان جلو نیهمان موقع ماش درست
 صورتش را درهم کرد. یاجزا

 

 رفت! ،یاومد ری : دنازیپر

 

 انداخت.  اشی به ساعت مچ  یماکان گرد شد و نگاه یهاچشم

 

 .دیشما که تازه قرار داشت  -

 

 .دیرا درهم کش  شیابروها نازیپر

 

 شد و...  یرو بهش گفتم اون هم عصبان ی من همه چ -

 

 زردرنگ اشاره کرد. یمکث کرد و به تاکس یالحظه 

 

 شد و رفت.  یسوار اون تاکس -

 

انداخت، سپس به سرعت   یو بعد به آن تاکس نازیبه پر یابتدا نگاه دهیدرهم کش یبا ابروها ماکان
 نشست و حرکت کرد.  نشی داخل ماش
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ماکان به شدت   دنیفکر د یحت فشرد،ی را م شیجمع شده بود و بغض گلو  شیهادر چشم اشک
حس بودن    اش،ی آمد. عاشق شیهاچشم یجلو  یلمیها مانند ف تمام اتفاق  کبارهی. به دادی آزارش م

هم فشرد.  یرا رو شیهاآن روز آخر... دندان تی که از او داشت و در نها یدر کنار ماکان، خاطرات 
بخشش را    اقتیکه به سرعت آن را پاک کرد. نه... ماکان ل  دیچک نییچشمش پا یاز گوشه  یکاش

چه  گری حال د دیکه خواسته بود رس یزی! او به چگذاردی چه راحتش نم  یبرا داندی ندارد؛ اصال نم 
اد  یب خوادی. " مشدی در ذهنش تکرار م  نازیپر یها. حرف گذاردی اش نمچه آسوده ی! براخواهد؟یم

  یهم فشرد و دستش را رو یرا رو  شیها" پلک شهیخونتون منتظر م  یهر روز جلو ت، یخواستگار
که   یزیبه چ کندی خودخواه است؟! هربار تمام تالشش را م نقدریمرد ا نیسرش گذاشت. آخر چرا ا

  رکه د ستی . حق با آن دختردهدی ندارد ارغوان را چقدر آزار م یتیاهم شی برسد و برا خواهدیم
 جود دارد.و  ایاست که در دن یمرد  نیتربود، او خودخواه  دهیماکان د یخانه 

 

 یشد. در ورود ادهیرا حساب کرد و پ  هیشان متوقف شد، به سرعت کرامقابل ساختمان خانه  نیماش
  اطیآلود از ح اشک یهابود. با چشم یها مشغول بازاز پسربچه یکیساختمان خانه باز بود و 
  د،یش ک یقیرا بست و نفس عم شی هاآسانسور رفت. داخل که شد چشم یساختمان گذشت و به سو
 نیدر ا د،یآسانسور چسب  واریبه د اریاختی گفت و ب ینی شوکه شد! ه شیهاناگهان با باز کردن چشم

 زدن را هم نداشت.  توان پلک   یلحظه حت

 

با آدم   ییکه گو اشی گی. با همان نگاه همشکردی نگاهش م رهیدر آسانسور را نگه داشته و خ ماکان
 دانستی قورت داد و نم یرا به سخت شی. خونسرد و آرام بود، برخالف ارغوان که آب گلوزندی حرف م

 چه کند، زبانش بند آمده بود.

 

 آرام گفت:  یبا صدا داشتی ماکان که از ارغوان چشم برنم نکهیسکوت برقرار بود تا ا یلحظات 

 

 . زمی سالم عز-
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تمام تنش آتش    نیچن نیا ندی ارغوان را که بب کردی نمبه زبان آورده بود، فکر  اریاختی را ب  زمیعز یکلمه
  ستیرا کنترل کند. مهم ن زیهمه چ توانستیم شهیمثل هم دیبا زد؛ی حرفش را م دی. امروز باردیبگ

منتظرش است.   گاهدر باش رمحمدیام داندی خوب م ستاده،یشان اکه داخل آسانسور ساختمان خانه 
ارغوان  یو نگاهش را از رو زدی پلک نم  یبا او صحبت کند، حت یاقهیفرصتش را داشت چند دق

نشسته بود، ماکان  اشی شانیپ یعرق رو  یهاارغوان قرمز شده بود و دانه دیصورت سف داشت،ی برنم 
 .زندی نفس م که چگونه نفس  دیدی به وضوح م

 

 ان دراز کرد.ارغو یزد و دستش را به سو یلبخند

 

 !میمناسب و با هم صحبت کن یجا هی میتا بر  ایهمراهم ب-

 

در ذهنش تکرار شد. به خودش آمد و  زیهمه چ کبارهیبه  د،یدستش چرخ  یارغوان به سو نگاه
  هیسخت بود، پس از چند ثان شیحال حرف زدن در مقابل ماکان برا   نی. با ادیرا درهم کش  شی ابروها
 زمزمه کرد:   فیضع یبا صدا

 

 امکان نداره، دست... دست از سرم بردار! -

 

سپس   د یکش یقی فکر نفس عم نیبا ا د،یایقانعش کند که همراهش ب  تواندی نم  دانستیم ماکان
 داخل آسانسور شد و همزمان گفت: 

 

 . میزنی حرف م  جانی خب، پس هم یل یخ -
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 یاز او چشم بردارد دکمه آنکه ی چسباند. ماکان ب   واریبه د شتریزده خودش را ب وحشت  ارغوان
ارغوان به سمت چپ   شدیکه م  کشی با او صحبت کند. نزد نگی پارک یآسانسور را فشرد که در طبقه

به سمت   خواستینگه داشت و مانعش قرار داد، او م واریرفت اما ناگهان ماکان دستش را به د
  یحصار ش ینگه داشت؛ برا واریبه سمت راستش به د را هم   گرشیبرود که باز ماکان دست د استر

 درست کرد که نتواند تکان بخورد. 

 

شده بود!  کشیدرشت شده نگاهش کرد. چقدر نزد یهازده سر بلند کرد و با چشم وحشت  ارغوان
صورت ارغوان روان شده،   یدرشت عرق رو یهاعطرش را استشمام کند. دانه  یبه راحت  توانست یم

  یبه آرام داشتی و تمام عضالتش قفل شده بود. ماکان از او چشم برنم  دندیلرزی م شیهادست
 کرد و گفت:  کیصورت ارغوان نزد بهسرش را 

 

 .شمی دست بردار نم  یکه تا به حرفم گوش نکن یدونی م ،یاز دستم فرار کن ذارمی نم-

 

در مقابلش کوتاه   خواستی انداخت. نم ری و سرش را به ز  دیکشرا درهم  شیابروها یبه سخت ارغوان
 توان دور کردنش را داشته باشد.  کینزد یفاصله  نیاز ا ستی اما مطمئن ن دیایب

 

 هات گوش کنم. به حرف  خوامی : نمارغوان

 

از   یکیآسانسور متوقف شد. ماکان به سرعت در را نگه داشت تا دوباره بسته نشود و به  موقعهمان
دلش   د،یکشی خودش م یماکان را به سو یقو یآهنربا کینرود. ارغوان باز هم مثل  گرید یهابقهط
است.  ی دوست داشتن  شیباشد. ارغوان هنوز هم برا  کیبه او نزد قدرن یها همساعت  خواستیم

 !خواهدشی هنوز م
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تا بتواند به خودش مسلط باشد و تپش قلبش را کنترل کند سپس لبخند   دیکش یق ینفس عم ماکان
 زد.

 

بهم بده، مطمئنم   گهیفرصت د هیکه افتاد متأسفم...  ی بابت اتفاق  ت،یخواستگار امی ب خوامی من م -
 !یمن بود یتو از اول هم برا

 

مرد  نیگاهش کرد. اخشمش چندبرابر شد، سر بلند کرد و ن  اریاختی ب  دیجمله را که شن نیا ارغوان
  یمانیپش یبو اشی عذرخواه یخودخواه است و مغرور. حت شد؛یاندیهنوز هم به خودش م 

او بوده است. اشک در   یاز اول برا دیگویکاال است که ماکان م کی. مگر ارغوان دهدی نم
را از پشت    زیهمه چ یبکشد؛ لعنت  ادیسرش فر خواستی شد، آن لحظه دلش م عجم شیهاچشم

 . ندیبی م اشیغرور و خودخواه نکیع

 

هم  یرا رو شیها. دندان دیماکان کوب ینه یرا بلند کرد و محکم به س فشیک  یناگهان  میتصم  کی با
 گفت:  شد،ی که بلند م ییفشرد و با صدا

 

 ات فرو کن، ازت متنفرم، متنفر! کله یرو تو نی! انمتیبب  خوامی نم گهید -

 

دوان از نشان بدهد و مانعش بشود از کنارش گذشت و دوان یالعملماکان عکس  نکهیقبل از ا سپس
 برود.  ییامروز جا دهدی اجازه نم  د،یرا درهم کش  شیآسانسور خارج شد. ماکان ابروها

 

 . یبه حرفم گوش کن د یصبر کن، ارغوان؟ با-
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 رفت.  رونی هم فشرد و به دنبالش از آسانسور ب یرا رو شیهادندان

 

 ؟ یستیرو جبران کنم. چرا متوجه ن زیهمه چ خوامی : من مماکان

 

 بلند شد. یکم  شیصدا

 

 ارغوا... ن؟ -

 

. تمام تنش ناگهان منقبض  ستادیاز حرکت ا شیپاها کبارهیزد، به   ادینامش را فر نکهیبا ا همزمان
  یرا به وضوح بشنود. دهانش از شدت نگران شی صدا توانستی مشد که  ادیشد. تپش قلبش آنقدر ز

به سکته کردن و  یزیتر شد. چنان شوکه شده که چدرشت و درشت  شیهاخشک شد و چشم 
 از تپش نمانده بود. لبشق ستادنیا

 

و   شتریپناه گرفته است! وحشت هر لحظه در جانش ب رمحمدی ارغوان پشت سر ام د؟یدی چه م ا،یخدا
  ی قینفس عم  یزمان متوقف شده باشد. به سخت ییبردارد. گو   ینتوانست قدم گری. دشدی م شتریب

 به درد آمد.  اشنهیس یکه قفسه  دیکش

 

د. با هم در باشگاه قرار گذاشته بودن کند؟ی چه م نجایچشم بردارد، آخر او ا رمحمدی از ام توانستی نم
که باعث شده رنگ   دیرا د یزیچ رمحمد یکار از کار گذشته است. ام گریهم فشرد، د یرا رو شیهاپلک 

. ماکان کندنگاهش  رهی گرد شده و وحشت زده خ یهااز رخسارش بپرد و درست مثل ماکان با چشم
او   شکی ب .شودی م  نییتند باال و پاتند  اشنهیس یکم قفسهشده و کم   دیسف شیهاکه ل**ب دیدیم
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  یکار چ یشوکه شده که مغزش فرمان انجام ه دهیکه د یزیکند، آنقدر از چ  یکار توانستیهم نم
قابل درک   رمحمدی ام یکه برا زدیم ییهابلند حرف  یو با صدا آمدی . ماکان دنبال خواهرش م دادی نم

 نبود. 

 

را   شیآب گلو   د،یلرزی افتاد. تمام تنش م نی زم یرو نش یماش  چییشل شد و سو رمحمدیام دست
ل**ب به   ری هم فشرد. ز یرا رو  شیهاانداخت و دندان  ریسرش را به ز یقورت داد. ماکان با آشفتگ

 . گفتی خودش ناسزا م

 

 را تکان داد. شیهال**ب یبه سخت  رمحمدیام

 

 ماکان؟ -

 

را قورت   شی آب گلو گریبار د رمحمدیهم فشرد. ام یرا رو شیهاپلک دهیدرهم کش یبا ابروها ماکان
 دشوار بود.  شیبرداشت، حرف زدن برا شیقدم به سو کی یداد و به سخت

 

 خواهره منه! نی... انی: ماکان... ارمحمد یام

 

 زمزمه کرد:  فیضع یفشار داد و با صدا شتریرا ب شیهادندان ماکان

 

 !دمی رو فهم ن یمنم تازه ا -
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 وحشت زده حرف زد.   ندیرا نش شیصدا ییکه گو رمحمدیام

 

 ... یتو... داشت -

 

 و ادامه داد:  دیچیصورتش درهم پ  یسکوت کرد، اجزا یالحظه 

 

 ؟یکردی م کار ی چ یداشت -

 

  گریکدیدو  ن یو او هم شوکه و وحشت زده دهانش باز مانده بود، ا ستادهیهنوز پشت سرش ا ارغوان
 . ندیبرادرش را بب یهابه وضوح لرزش دست توانستی . م شناختندی را م

 

 ده،یکه د یزیرا فشرد. باور چ  شیگلو ین یشدت گرفت و بغض سنگ رمحمدیتپش قلب ام ناگهان
 بلند شد.   یکم شیماکان برداشت و صدا یبه سو ی بود. دوباره قدم رممکنی غ شیبرا

 

 !؟یاومدی دنبال خواهر من م یماکان؟ داشت -

 

 بلند شد.   شتریب شیسخت است. صدا شیباورش برا شد،ی مز مصورتش از خشم قر کمکم

 

 ؟یزدی حرف م  یاز جبران کردن چ -
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 .دی کوب  اشنهیبا خشم به س دیسکوتش را که د  رمحمدیانداخته بود، ام نییسرش را پا ماکان

 

 ؟ یکنی چرا نگاهم نم ؟یدی رو نم  چرا جوابم  -

 

 زد:   ادیفر ناگهان

 

 ؟ی... ـیداشت کاریتو با خواهر من چ  -

 

 .د یرا گرفت و او را به سمت خودش و ماکان کش  شی ارغوان برگشت. بازو یبه سو یالحظه 

 

که بخاطرش حالت بد   یباهات ازدواج کنه... اون خواستی که نم یاون ؟یشناختی رو م تو ماکان  -
 بود... ماکان بود؟

 

 : دی کش  ادیفشار داد و بر سرش فر یرا کم  شیبازو  رمحمدی ام خت،یریبا شدت اشک م  ارغوان

 

 !؟ی...  زنـی چرا حرف نم -

 

 را گرفت.   رمحمدیام یبه ارغوان انداخت سپس بازو  ینگاه ماکان
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 من بود.  ری نداره؛ همش تقص ی: اون رو ول کن، اون گناهماکان

 

و   دهیدرهم کش یو با ابروها  دیکوب اشنه یدوباره به س رمحمدیحرفش تمام نشده بود که ام هنوز
. ماکان به سرعت  ستادیکم مقابلش ا یشد. با فاصله   کیاش به او نزدبه خون نشسته یهاچشم
 گفت: 

 

بودمش... همون  دهینداون خواهر توعه، من قبالً  دونستمی آروم باش... باور کن من نم  کمی  ر؟یام -
 .دمی فهم مارستانی روز تو ب

 

بار سوم با دو   یبرا کشاناد ی. فرکندی چه م دانستیمنفجر شده و نم  یدرست مثل بمب  رمحمدیام
 . دیماکان کوب ینه یدست به س

 

  ینابودش کن یخواستیکه م ی مثل تو دارم، پس اون   یقیلعنت به من که رف ،یلعنت به تو عوض  -
که  یزیات ارغوان بود؟! به چخونه  شیخودش بکشون   یبا پا یخواستیکه م  ی؟! اون خواهر من بود

 !؟یرو کرد یخواستی که م یآشغال؟! کار یدیرس  یخواستیم

 

آرامش   خواست ی از اشک پر شد، ماکان باز هم م شیهاها چشمحرف  نیبا به زبان آوردن ا همزمان
 کند.

 

 درستش کنم. دمی بدم. قول م  حیتوروخدا آروم باش، بذار برات توض  ر؟یام -
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 . دیحرف ماکان پر  انیشد و م  ری سراز شیهاگونه یرو رمحمدیام یهااشک

 

 رو؟! ی چ ؟یدرست کن  یخوای رو م ی چ  ؟یبد حیتوض  یخوای رو م ی چ -

 

 . دیکوب اشی شانیسکوت کرد و با کف دستش به پ  یالحظه 

 

 خاک برسر من کنن که با تو...  -

 

 ارغوان اشاره کرد و ادامه داد: به

 

 . دمیکشیخواهرم نقشه م  یبرا -

 

 شد.  رهیزد و با نفرت به ماکان خ  نفسنفس 

 

 گمشو.  نجایاز ا نم،یرو بب  ختتیر خوامی نم گهی: درمحمد یام

 

 . دیلرزی م یو از خشم و ناراحت  دیچی درهم پ زی صورت ماکان ن یاجزا

 

 به حرفم...  قهی: چند دقانماک
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 تمام ساختمان را لرزاند. ییکه گو دیکش یادی فر رمحمدیام ناگهان

 

 گمشـــــو! نجایاز ا -

 

  یلحظه بتواند او را آرام کند. نگاه  نیامکان ندارد در ا دانستی توان ماندن را نداشت. م  گرید ماکان
در   دانستی . م ختیری اشک م ی قراری با بو  کردی به ارغوان انداخت که وحشت زده به آن دو نگاه م

نابود شده است. نگاه   زیلحظه همه چ نیدر ا دانستی لحظه هر دو را از دست داده است، م نیا
 رفت.  یخروج  یبلند به سو یهاانداخت سپس با قدم  رمحمدی به ام یآخر

 

بود. مغزش در حال انفجار بود.  رممکنیرا پاک کرد، باورش غ  شیهاکه از آنجا خارج شد اشک  ماکان
آن  ردی قبول کند و بپذ توانستی اتفاق را تحمل کند؟ چطور م نیحجم سنگ  نیا توانستی چطور م 
حال  ردارغوان را به خاطر آو یهابه دام افتادنش نگران بود خواهر خودش بود؟ اشک  یکه برا یدختر

چه آن روز ماکان از  یبرا دیرا به خاطر آورد. چطور نفهم  مارستانی ز در ببدش را به خاطر آورد. آن رو
 داد؟ی را نم شیهاچه چند روز حالش بد بود و جواب تماس  یبرا  دیخارج شد؟ چطور نفهم مارستانیب

هم که  بار ک ی یبرابود ارغوان خواهرش است. چرا  دهیدور باشد چون فهم ری از ام خواستی پس م
اکنون هر    دانست،ی بود، اگر م دهیکه چشم ماکان را گرفته بود؟ اگر پرس دیرا نپرس یشده نام دختر

" سپس ؟یدر ذهنش آمد. " کار خودت رو کرد  یزیقرار نداشتند. ناگهان چ ینقطه از زندگ نیسه در ا
 . شودیبلند م سرش دود   ازلحظه احساس کرد  نیخودش اومد" در ا یماکان، " اون با پا یقهقه

 

گرد  یهابه عقب برداشت. با چشم یزده قدمارغوان برگشت که او وحشت  یبه سو  نیخشمگ چنان
 کیبود، برادرش و ماکان دو دوست بودند آن هم نه  دهیرا فهم زیشد. همه چ  رهیشده به برادرش خ 

 . دیشدت ترسلحظه به  نیبردارش در ا ی. از چهره کینزد  یلیو خ   یمیصم  یل یبلکه خ  ،یدوست عاد
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  یرا گرفت و با خشم و ناراحت شی آمد بازوها شینگاهش کرد سپس به سو رهی خ  یلحظات رمحمدیام
 : د یکش ادیفر

 

 مگه عقل تو سرت نبود؟ چرا ارغوان؟ چرا؟ ؟یچرا بهش اجازه داد ؟یرو خورد بش ی چطور فر -

 

 گفت:  یهق هقش به سخت انی. مختیری و با شدت اشک م  فشردیهم م یرا رو  شیهاپلک ارغوان

 

کرد که... بهش اعتماد  یکرد که باور کنم... باور کنم عاشقم شده... کار یداد، کار بمیاون... اون فر -
 کنم...

 

هق کرد. ناگهان و باز هم هق   دیکش  یقینفس عم  ی. به سخت دیاینمانده بود نفسش بند ب  یزیچ
او که خوب ماکان را   کرد؟یواهرش رفتار مبا خ نطوری چرا ا کرد؟یبه خودش آمد. چه م  رمحمدیام
به کار برد؟   ییکرد؟ چه ترفندها یی بود که چه کارها دهیو خودش د دانستیخودش م شناخت،یم

. ارغوان را رها کرد  دیرسی نداشت و حتمًا به هدفش م یی بکند ابا  خواستیکه م یهرگز از کار انماک
 زد.  یدرپی پ یلگدها نشیو با بغض و خشم به ماش

 

 !ینــــــه، نـــــه لعنت -

 

راه   یخروج  ینفس زد و سپس به سوکه خسته شد، مکث کرد، نفس  دیو لگد کوب دیکش ادیفر آنقدر
 افتاد.
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  ییر است چه بالقرا گرید دانستی افتاد، نم  نیزم یخم شد و رو  شیارغوان شل شد، زانوها یپاها
که افتاده خبر    یاتفاق یاز همه داندی را م زی آور است، برادرش همه چفکرش عذاب  یحت  د؟یایسرش ب

از که   دانستی برمال شد. نم  شیهم امروز برا  نیآن دختر، خواهرش است که ا دانستی دارد فقط نم
ماکان   نکهیکند. باز هم خودش را سرزنش کرد. باز هم خودش را لعنت کرد. پس ا  تیو از چه شکا

دوستش است؟ باز هم   نیبود خواهر بهتر دهی بود که فهم لیدل نیبه ا زدی حرف از جبران م
 انانس  کیبود. شک دارد که او  اشی خودخواهانه رفتار کرد، باز هم به فکر خودش و به فکر دوست

 برده باشد. ییاز احساسات بوباشد، شک دارد که 

 

*** 

 

 هشتم )جام شکسته( فصل

 

 

 

 

 

را در قفل چرخاند و داخل خانه   دی کل کردی م ین یسنگ اشنهی س یکه رو یم یشکسته و درد عظ یقلب  با
 . دیپدرش به گوشش رس یو عصب  نیخشمگ یشد. درست همان موقع صدا

 

 کنن.  تیرو اذ هابچه  یورنطیکه ا شهی رو روشن کنم؛ نم فیتکل  دیمن امروز با -
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 .کنهی نسترن قبول نم اد،یی از دستت برنم یکار ؟یکن  کاریچ  یخوای : مخانمنرگس 

 

 بلند کرد. یرا کم  شی از قبل صدا ترن یخشمگ  آقارضا

 

باالخره به   میکنی مثل دوتا مرد صحبت م  کنمی صحبت م   دیو با فر رمی ندارم، م یامروز با نسترن کار -
  دیبا خوادش،ی کنن که نم یرو مجبور به ازدواج با مرد  دخترشون توننی نم میرسیم یاجهینت هی

 و رها را روشن کنم.  رمحمد ی ام فیامروز تکل

 

 آرامش کند.  کردی تالش م  خانمنرگس 

 

 نداره، نرو.  دهیتوروخدا آروم باش رضا... فا -

 

نداخت. پدرش حاضر و آماده لباس  به آن دو ا ینگاهم ین گذشتی همانطور که از سالن م ارغوان
بود. صورت آقارضا از   ستادهیخانم مانعش ابرود و نرگس  یدر خروج  یبه سو  خواستی و م دهیپوش

 خشم قرمز شده بود.

 

 گهید یک ی رها با  میبذار یخوای محمد چقدر رها رو دوست داره، م یدونیبرو کنار خانم، خودت م -
. کنمیامروز درستش م نیهم کشه؛ی پسرم عذاب بکشه، رها هم عذاب م خوامی ازدواج کنه؟! من نم

 . دیو حرف خودش رو زده، امروز فقط فر میبسه هر چقدر که باخواهرت صحبت کرد
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خانم  رفت. نرگس یدر خروج  یخانم گذشت و به سواز کنار نرگس  عیبلند و سر یهابا قدم  سپس
چشم متوجه  یاز گوشه  یبود. درست وقت   دهیچیصورتش درهم پ یشد اجزا نشایدرمانده و پر

برگشت و نگاهش کرد سپس به سمتش قدم   شی. به سوستادهیبه آشپزخانه ا کیارغوان شد که نزد
 .ستادی ا بلشبرداشت و مقا 

 

 نکنه بره اونجا و دعواشون بشه؟! -

 

و رها را  رمحمدیوان فکر کردن به موضوع املحظه ت نی انداخت، در ا ریسرش را به ز نانهیغمگ ارغوان
 عشق آن دو نداشت.   ی  نگران یبرا ییاست که جا ادیندارد درد خودش آنقدر ز

 

 اش را گرفت و سرش را بلند کرد.چانه دیسکوت ارغوان را که د خانمنرگس 

 

 ؟یکرد هی قرمزه؟ گر نقدریهات اشده؟ چرا چشم  یچ -

 

 و سرش را به چپ و راست تکان داد. دیدماغش را باال کش ارغوان

 

 . ستی ن یزیچ -

 

  دیرا با شیهااز بچه  یکیکدام  یغصه دانستی لحظه نم نیشد، در ا رهی به او خ  گنانهیغم خانمنرگس 
آن انداخت، با   یراه افتاد خودش را رو  یمبل یو به سو  دیکش  یرا؟ آه رمحمدی ام ایبخورد. ارغون را 

 شد.  رهیخ یاگذاشت و به نقطه اشی شانیپ  یدستش را رو  دهیدرهم کش یابروها
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  نیزم  یرو یداد سپس به آرام هیلرزان وارد اتاقش شد، در را بست و به آن تک  یبا پاها ارغوان
در ذهنش مرور   زیهمه چ گری. بار ددیچ یپی هنوز در گوشش م رمحمدیام یادهایفر ینشست. صدا
کرد.   هیبلند گر یصورتش گذاشت و با صدا یبغضش شکسته شد. دو دستش را رو  گریشد و بار د

  ییروزها  نیچن اشی در زندگ   کردی تصور نم چوقتیدشوار بود، ه  شیبرا افتادی که م یفاقات باور ات
  فیبه شدت ضع که خودش را ییدر آن باشد، روزها یمانی که سراسر غم و پش  ییروزها د؛یای سراغش ب

 و زودرنج احساس کند. 

 

به خانه برگشت ساعت از ُنه شب هم گذشته بود.  یدر خانه آرام و قرار نداشت، آقارضا وقت کسچیه
اش چه بود. به صحبتش با همسر خاله  یجه ی نت دانستی اما نم  دیشنی م شی را از صدا نیارغوان ا

  زیماز چند لقمه نتوانست بخورد. همه سر   شتریشام از اتاقش خارج شد و ب یاصرار ارمغان برا
برادرش نگاه  یخال  یبه جا نانهی. ارغوان غمگزدینم  یکس حرف  چیساکت بودند و ه یغذاخور

! از احساس شرم و خجالت دلش  نگاه کند؟ شیهابرگردد در چشم  یوقت توانستی . چطور مکردیم
 . ردیدر آن لحظه بم خواستیم

 

  یکردن هم نتوانست آرامش کند. هر از گاه هیها گررها کرد و به اتاقش برگشت. ساعت  مهیرا ن غذا
هنوز به خانه برنگشته و مادر و پدرش به   رمحمدیام دادیکه نشان م  دیشنی م ییاز اتاقش صدا رونیب

 کند.  هینمانده بود گر یزی که چ ندیشی مادرش را م یدااند. صشدت نگرانش شده 

 

 کن رضا.  یکار هیباز هم خاموشه،  -

 

 آمد.  هیپدرش پس از چند ثان یصدا
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 تنها باشه تا حالش خوب شه. دیبا شونهیناراحت و پر یل ی: اون حتمًا خ آقارضا 

 

 : آخه من نگرانشم ساعت دو شد! خانمنرگس 

 

حال بد  برادرش رها نبود، ارغوان و  لیهم فشرد امشب دل یرا رو شیهاپلک  یقراری با ب ارغوان
آلود اشک یهاهم ضربه زده بود. ارغوان چشم رمحمدیماکان بود. ماکان نه فقط به او بلکه به ام

.  دارد یگاهیحدس بزند ماکان در ذهن و قلبش چه جا توانستی م آوردی را که به خاطر م  رمحمدیام
رفت   یش یکه هوا رو به گرگ و م یگرفته بود، درست وقت شیهاتاد خواب را از چشمکه اف  یاتفاق

 بخوابد.  یهم بگذارد و کم  یرا رو شیهاتوانست چشم 

 

طرف   کی از  د،یبه صبح رس رمحمدیام یچطور برا یآن شب سخت و طوالن  دانستندی نم کدامچیه
  زیاتفاق افتاد؟ چطور همه چ نیچطور ا دانستی نبود، نم یطرف خواهرش. باورکردن کیماکان و از 

حرف ماکان را باور کند که گفته بود   توانستی. مدیدست به دست هم داد و ماکان، ارغوان را د
  شدی نم کیبود هرگز به او نزد دهی اگر ارغوان را د دیفهمی ارغوان خواهرش است. خوب م دانستی من

 از گناهش کم کند؛ ماکان هم به او و هم به خواهرش ضربه زده بود. توانستی مسئله نم نیاما ا

 

و زمان، به خودش و به   نیپرسه زده بود. به زم هاابان یرا خاموش کرده و تمام شب را در خ   لشیموبا
دوستش گذرانده مقابل   نیکه تا آن روز با بهتر ییها. تمام لحظه فرستادی لعنت م ای تمام دن

تنش آتش   متما  کردی که ماکان کرده بود فکر م یکه افتاد و کار  یبود. هربار که به اتفاق شیهاشمچ
  اشیشخص در زندگ  نیترکیبه نزد شی با کارها بارنیاو را ببخشد. ماکان ا تواندی . نمگرفتیم
هربار   یزده است. چقدر به او گفته بود دست بردارد، چقدر گفته بود که فراموشش کند اما لعنت بیآس

به   تی بود تا در نها طکرد. چندماه با او در ارتبا کی به ارغوان نزد  شتریو خودش را ب دینقشه کش
 اش.و اندازه حدی . لعنت به او و غرور بدیهدفش رس
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انداخته بود و به  نیی. سرش را پاشدی شد ساعت هشت صبح م در خانه را باز کرد و داخل  یوقت
 مادرش از پشت سرش آمد:  یکه صدا رفتی اتاقش م یسو

 

 ؟ یکجا بود -

 

شوکه شد، به  یکم دیاش را که دخانم چهره برگشت و نگاهش کرد. نرگس  شیآرام به سو  یلیخ
 شده گفت: گرد  یهاو با چشم   دیرا گز شیها. ل**بستادیا کشیآمد و نزد شیسو

 

 ست؟ده یرنگ پر نقدریصورتت چرا ا ه؟یاافهیچه ق نیخدا مرگم بده، ا -

 

 صورتش را درهم کرد.  یاجزا سپس

 

واکندن، اگه  دیهاشون رو با آقافررفت سنگ  روزیبابات د ،یمحکم باش دی: محمد؟ تو باخانمنرگس 
 .یرو بباز خودت  دینبا  شه؛ی روشن م فتونی خدا بخواد باالخره تکل 

 

به رها فکر کند. مغزش   توانستیلحظه اصال نم  نیشد. در ا رهینگفت فقط به مادرش خ  چیه محمد
 تنها باشد.  خواستی بود که فقط م شانیو پر نیآن موضوع نداشت. آنقدر خشمگ یبرا یی جا گرید

 

اتاقش راه افتاد. تمام   یباشد به سو یگریمنتظر حرف د  آنکهی تکان داد و ب نیی را به باال و پا  سرش
 نیفکر کرد. هربار که خشمگ زیاز اتاقش خارج نشد. بارها و بارها به همه چ یالحظه  یطول روز حت

  نکهیبود. روز بعد هم قبل از ا امدهین  رونی شام ب یناهار و نه برا ی. نه برازدیضربه م یزی به چ شدیم
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حال   لیبود که همه دل نیا اشیبازنگشته بود. خوب  روقتیاز خانه خارج شده و تا د ندیاو را بب  یکس
 بدهد. یح یپدر و مادرش توض  ینبود برا یازیو ن دانستندی بدش را رها م

 

بود.  امدهی ن رونیاز فکر ب  یالحظه یروز گذشت، سه روز سخت و طاقت فرسا. اصال آرام نشد حت سه
 خواب باشد.   کیکاش تمامش  یت و بارها آرزو کرد که اسخت اس  شی باورش هنوز هم برا

 

 .ستادیاتاقش زده شد سپس مادرش در چهارچوب در ا در

 

غصه نخور.   قدرنیا گهید هیکاف  متیدیند یناهار حاضره. چند روزه درست و حساب   زم،یعز زی سر م ایب -
 . ایب کنمی خواهش م

 

که   خوردی دخترش را م یطرف غصه کی از  دانستیشد، خوب م  رهیمادرش خ  نیغمگ یچهره  به
 یپسرش را. چهره  یغصه گری با او ازداوج کند و از طرف د خواستی که عاشقش شده، نم یمرد

هم فشرد. ماکان  یرا رو شیهادندان گری. بار درسدیشاداب مادرش اکنون به شدت پژمرده به نظر م
  دیکه به هدفش رس یداده اما درست وقت  بشی ند، فربا او ازدواج ک خواهدی گفته بود نم اهرشبه خو

که دوباره مادرش   گفتیبه خود و به ماکان م ییل**ب ناسزا ریقلب خواهرش را شکسته بود. ز
 گفت: 

 

 . زی با ما سر م  ایمحمد؟ پسرم؟ لطفًا امروز ب -

 

مثبت سر تکان داد و  یبه نشانه یکند پس از لحظات  نیها را غمگآن نی از ا شیب  خواستی نم
  یبه جز خودش و مادرش، ارمغان نشسته بود طول یغذاخور زی همراهش از اتاق خارج شد. بر سر م
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اش درهم شد، چهره دینشست. او را که د  زیآمد و سر م رونی که ارغوان هم از اتاقش ب دینکش
سه  نیدر ا  یحت شودی م گود افتاده، هر روز الغر و الغرتر شیهاچشم  ریکرده، ز  رییخواهرش چقدر تغ 

  د،یایبال بر سرش ب  نی. حقش نبود اندیالغر شدنش را به وضوح بب توانستی که گذشته م یروز
مشتش به شدت فشار داد.  انیقاشق را م ،یرا تجربه کند. ماکان  لعنت ییروزها نی حقش نبود چن

درهم و آشفته سرش را   یهمان موقع ارغوان سر بلند کرد و نگاهش کرد اما به سرعت با چهره  تدرس
 انداخت.  ریبه ز

 

 به ارغوان نگاه کرد.   یبا آشفتگ خانمنرگس 

 

 چطور شده؟! نیمورد عالقته دخترم، فقط به عشق تو پختم. بخور بب  یغذا -

 

خوردن نداشت چند روز    یبرا یل یرنگ و لعاب انداخت، اصال مخوش یبه آن غذا ینگاه سرد ارغوان
اش است که همراه با او  نشسته فقط به خاطر خانواده زیاست که درست غذا نخورده و امروز اگر سر م

سابق  غوانار تواندیم داندی کند. اصال نم نیهمه را غمگ نیاز ا شیب  خواستی و نم خوردندیغصه م
 نه! ایشود  ی مثل سابق م  اشی زندگ داندی نه، نم ایبشود 

 

که در مقابلش نشسته بود لرزش   رمحمدیشروع به خوردن کرد. ام یرا برداشت و به سخت اشقق
 است. اش ی ضعف جسمان لیلرزش به دل  نیا شکیب د،یدی دستش را هنگام برداشتن قاشقش م 

 

 یبه سزا آنکهی داشته باشد و ماکان ب  یحال نیخواهرش چن   ستیانصاف ن ست،یانصاف ن نی... انه
پسر عشق   کیارغوان به  کردیفقط تصور م  نکهیادامه بدهد. تا قبل از ا اشی کارش برسد، به زندگ

به صورت   کهو هربار  ردیبگ دهیامکان ندارد بتواند اتفاقات را ناد قتیحق مدنی دارد اما با فه کطرفهی
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 یغذاخور ز یم  یرو ی. ناگهان مشتشدی تر مسخت و سخت  شیبرا زیهمه چ  کردی خواهرش نگاه م
 گرد شده نگاهش کردند، نرگس خانم به سرعت گفت:  یهاها با چشمو بلند شد. آن  دیکوب

 

 غذات رو بخور. نیمحمد؟ بش یکنی م  کاریچ -

 

 اتاقش راه افتاد. یرا کنار زد و به سو  یصندل

 

 . ستمیگرسنه ن -

 

 گذاردی عرض اتاقش را تند تند قدم زد، نه... نم . طول ودی هم کوب یاتاقش شد و در را محکم رو داخل
را بکند. به او ثابت خواهد کرد   اشی زندگ  یبا آسودگ گذاردی برود، نم  نییماکان پا یآب خوش از گلو

کرده را پس   واهرشکه با خ یکار یسزا دیخودش بد باشد! او با یبه اندازه تواند ی هم م رمحمدیام
 ور شد. آتش درونش شعله  گریارغوان بار د دنیبدهد. امروز با د

 

روزها   نیکله خرابش به درد ا یاش را گرفت، پسرعمهپسرعمه  یرا برداشت و شماره   لشیموبا
 به سرعت گفت:   یکوتاه ی. پس از احوال پرسخوردیم

 

 دن؟همراهت بو  شهیکه هم ییهاهات چه خبر سپهر؟ همون از دوست  -

 

 بلند قهقه زد. یبا صدا  سپهر
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 ؟ یدار کاریها چبا اون اومد؟ی که ازشون بدت م ییها: همون سپهر 

 

رو   یعوض هی خوامی . مادییخوشتون م یاز شلوغ کار دونمی م ؟یکن  یکار هیبرام  خوامی : مرمحمد یام
 !نی بزن خورهی تا م

 

 کرده؟ کاری هست؟ چ یک ،یهست یازش عصب یلیخ نکهی: اوه اوه مثل اسپهر 

 

 ن؟ یکنی کار رو م نینداشته باش، ا ی: تو به اونهاش کاررمحمد یام

 

 . میریگی حالش رو م ه؟ی: تو جون بخواه داداش، بگو کسپهر 

 

 کنند را گفت و در آخر با خشم و نفرت ادامه داد: شی دایپ توانستندیکه م  یماکان و محل آدرس

 

 !شمیخوشحال م  شتریداغون بشه، ب شتریب  یهر چ-

 

 .فرستمی : منتظر باش، عکسش رو برات مسپهر 

 

*** 
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را مقابل ماکان  یچا ینیآرام هول داد و داخل شد سپس س یل یباز بود را خ مهیدر اتاق که ن احمد
  ییگذشت اما گو یبود. لحظات  رهیخ یاو به نقطه  چرخاندی از دندان را در دستش م یگرفت. او قالب 

بود.  ره ی خ  رمحمدی ام زیاصال متوجه حضور احمد نشده نبود. احمد رد نگاهش را دنبال کرد او به م
  لیاز پسرها از ماکان دل یکیخوب به خاطر دارد روز قبل که  امده،ی ن رمحمدیچند روز است که ام

آشفته گفته بود که او  به شدت یو چهره  دهیدرهم کش یبود، ماکان با ابروها دهیاو را پرس بت یغ
 .بودن یباور کردن  شانیشوکه شده بودند و برا دنشی. همه از شندیآی نم  چوقتیه گرید

 

 گفت:  فیضع یاست. با صدا دهیفا یهر چه منتظر باشد ب  دیرسی گذشت، به نظر م یلحظات 

 

 . ییچا ؟یصباح یآقا -

 

انداخت   خوردی م یدر آن چا شهیبه فنجان  مخصوص خودش که هم یآمد، نگاه رونی از فکر ب ماکان
 سرش را به چپ و راست تکان داد. دهیدرهم کش یسپس با ابروها

 

 ببرش.  نجایاز ا خورمی نم -

 

 گذاشت.  شیاز اتاق خارج شد و تنها یگری حرف د چیه  یب احمد

 

 کرد،ی م ین یساس سنگ که گذشته بود به شدت اح یسه روز نیدر ا د،یکش یق ینفس عم  یسخت به
چه  یآخر برا  داد،ی . ماکان به او حق مآمدی اش مو نه به خانه زندینه زنگ م آمد،ی نم  گرید ریام
 ادامه بدهد؟! شانیخواهرش افتاده باز هم به دوست  یکه برا یبه اتفاق  تفاوتی ب  د؟یایب
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. به شودی هر روز کند و کندتر تمام م گذرد،ی سخت و دردناک م شیدارد، هر روز برا یبد  احساس
و مقصرش   دیاز هم پاش  زیباره همه چ کی بار خودش را سرزنش کرده است، به  نیخاطر ندارد چند

  ات از اتفاق کدامچیبشود که نتواند ه  دهیکش ییبه جا اشی زندگ  کردی فقط خودش است. فکرش را نم 
تر از قبل شده بود. به به راه خواهد کرد اما خراب را رو   زیهمه چ کردی را کنترل کند. آن روز تصور م

توان ماندن ندارد. لباس کارش را   نیاز ا شتریب شدی نگاه کرد، کم کم پنج بعدازظهر م اشی ساعت مچ
 چیگفتند، ه یدینباشاز اتاق خارج شد. همه نگاهش کردند و خسته  لشیدرآورد و با برداشتن وسا

 . نندیبی آن دو را با هم نم  گریافتاده که د یچه اتفاق حمدرم یاو و ام  نیب دانستندی کدام نم

 

کاش زمان به عقب   یداد. بارها آرزو کرده بود که ا هیتک  وارشیداخل آسانسور شد سپس به د ماکان
  یکه افتاد به آرام ادشی. آخ ارغوان... به دیکه ارغوان را د یبه همان روز اول، به روز گشت،ی برم

از   اشی زندگ مآمد و تما اشی هم بست. ارغوان به زندگ یرا رو شیهاو پلک  د یکوب  واریسرش را به د
  تیواقع ز ین  رمحمدیحاال که ام د،یاز هم پاش  زیحاال که همه چ یاست حت  بیکنترلش خارج شد. عج 

  اش. مگر نگاه ارغوان آسودهکندی نم شی احساس خواستنش رها افتدی که م ادشی  د،یرا فهم
 وانهیماکان را د نگ،یآن روزش در پارک  یهاهیگر کند؟ی م  شیرها شیهاخنده ادیمگر  گذارد؟یم
آدم سابق   گرید ست،یماکان ن گریشد. او د رهی به خودش خ نهیرا باز کرد و در آ شیها. چشمکندیم
 را از دست داده است.  زی همه چ ست؛ین

 

کرد اما    یرا به سمت خانه رانندگ ری نشست و مس نشیمتوقف شد، داخل ماش  نگیدر پارک  آسانسور
 یشگی به باشگاه هم رمحمدیساعت همراه با ام  نیا شهینه... توان رفتن به خانه را هم ندارد. هم

 را همراه با ورزش خوش بودند.  ی و خنده ساعات   یدر باشگاه با شوخ رفتند،یم

 

  یشد. داخل باشگاه شد و نگاه اده یباشگاه پارک کرد و پ یرون یب یرا در محوطه   نیبعد ماش یقیدقا
را   رمحمدیسراغ ام یهمراه با سالم و احوال پرس شناختندی که او را م یبه اطراف انداخت. کسان

  دیتا شا  بودآمده  نجای. به اآوردی مختلف م یهابهانه  امدنش ی ن یبرا یو ماکان با آشفتگ گرفتندیم
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 شتری را ب اشی شانیپر شدیم  رمحمدیکه در مورد ام ییهاسوال لیحالش بهتر بشود اما س یکم
 . کردیم

 

 یدر باشگاه باشد، به زود دیبود. اکنون ماکان با رهیتختش نشسته و به ساعت خ  یرو  رمحمدیام
. حرف آخر او را به خاطرآورد، گفته بود عکس ماکان را پس از  رسندی سپهر و دوستانش به آنجا م 

 زهم آزاردهنده است. ا دنشیتصور د یماکان؟! حت یشده ی. عکس زخم فرستندی م  شیانجام کار برا
  یببخشدش اما امکان ندارد عکس زخم تواندی نم  دانستی بود خوب م یبود، عصبان نیاو خشمگ

گرفتار   یدر بحث و جدال ریآمده که ام شیبارها پ  ندش؟یبب  تواندی اش خوشحالش کند. مگر مشده
اتفاق   نیبه کمک ماکان رفته بود. نه... ا  ریام یبرعکس، گاه ایشده و ماکان به کمکش آمده و 

  بیآس یاز خشم درونش کم کند. ماکان هرگز به کس تواندی را خوشحال کند، نم  رمحمد یام تواندی من
  تی ... امروز چه کرد؟! چطور توانست در خشم و عصبانیوای ا رمحمد،یاما امروز ام زندی نم  یجسم
گرمابه و گلستانش، محرم   ق یماکان است؛ رف اش،یبد یماکان با همه رد؟ یبگ  یمیتصم  نیچن
د. به  ش مانیناگهان پش ند؟یاش را بب شده   یتا عکس زخم ندی منتظر بنش تواندی. حال چطور م سرارشا

به خواهرش فکر    توانسنتی هجوم برد، در آن لحظه نم زیم یتخت بلند شد و به سو یسرعت از رو
را   نشیماش  چیی. سوندیشدن ماکان را بب   یزخم خواستی نم آمد،ی در ذهنش م زی چ کیکند فقط 

 و دوان دوان از خانه خارج شد.  داشتبر

 

. درست همان موقع کردیم ض ی به شدت غرق فکر بود، لباسش را تعو کهیدر باشگاه درحال  ماکان
 آمد.  شیبه سو یپسرجوان 

 

 باهات کار دارن.  رونی ماکان؟ ب -

 

 دقت نگاهش کرد. با
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 ؟ یک -

 

 را باال انداخت.  شیهاشانه  پسرجوان

 

 .دونمی نم -

 

که در پاگرد منتظر   دیدی ا مر یدر باشگاه راه افتاد، از همان فاصله مرد جوان یتکان داد و به سو یسر
 : دیکه شد پرس  کشیاست، نزد ستادهیا

 

 ؟ یداشت یبا من کار -

 

 اشاره کرد. رونیانداخت سپس به ب  شی به سرتاپا  یقینگاه دق مردجوان

 

 بردارش.  ای ب یبدجا پارک کرد  ،یهست یمشک یمای گفتن تو صاحب اون ُاپت دم، یپرس هیاز بق -

 

اش نگاه کرد.  از باشگاه انداخت سپس به بدن برهنه  رونی به ب ینگاهم یاو که تمام شد ماکان ن حرف
به داخل   خواستی که م نیبرود. هم رونی ب نطور یا خواهدی را بپوشد نم   شرتشی برود و حداقل ت دیبا

 برگردد مرد جوان مانعش شد. 
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 نیا مارستان،ی برم ب  دیه دارم باعجل ی لیبردارش من خ عی سر ایهمراهته ب چت ییداداش اگه سو -
 .ست ین یاطراف که کس 

 

 یبه نشانه  بشی در ج چییبا احساس سو د،یشلوارش کش بیبه ج یدست دهیدرهم کش یابروها با
قدم   نشیماش یتکان داد و همراهش از باشگاه خارج شد. جلوتر از مرد جوان به سو یمثبت سر

اش زد و درست  به شانه   ینشده بود که ناگهان از پشت سرش کس کیهنوز به آنجا نزد داشتی برم
 به صورتش خورد.  یعقب برگشت مشت هکه ب یوقت

 

 ستادهیکه اکنون مقابلش ا یگرد شده به سه نفر یهادهانش گذاشت و با چشم  یرا رو دستش
 بودند نگاه کرد. 

 

 ن؟یکنی م نیدار  یچتونه؟ چه غلط -

 

 یها و لگدهامشت یگریپس از د یکی ور شدند، حمله شیجوابش را بدهند به سو آنکهی ب  آنها
دش دفاع کند و مانع آنها بشود.  نبود، تالش کرد از خو  یگری. فرصت گفتن حرف دزدندی م یمحکم 

  یل نفر قب آورد،ی را از پا درم  یتا بعد آمد؛ی م شیبه سو یگرید کردی هر کدام را که از خودش دور م 
در مقابلش   گرینفر از پشت سرش او را نگه داشت و نفر د کی. آمدی م شیتر از قبل به سو سرحال 

که از پشت سرش او را نگه داشته، جدا کند. درست   یکس یهاکرد دست  یاو را بزند. سع خواستیم
 شد و گفت:   کیهمان موقع نفر سوم هراسان نزد

 

 !زنهی داره زنگ م رمحمدی سپهر؟ ام -
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را  رمحمدیسه نفر ام نی! ارمحمد؟ی درشت شد، ام ش یهاچشم دیرا که شن رمحمدی نام ام ناگهان
تمام    کبارهیچطور توانسته بود؟ به  ست،ین  یاو آنها را فرستاده؟! باورکردن یعنی نیا شناسند،یم

 کیدرست مثل  رمحمدی! امده؟یبه کجا رس شانیعاقبت دوست نی بدنش از کار افتاد. بب یاعضا
 به او حمله کرده است. شمند

 

توان دفاع کردن از خودش را نداشت    گریآمد، د رونیکه به صورتش خورد از فکر ب  یبا مشت ناگهان
ماکان را خلع سالح کرد. آن سه نفر از ضعفش   ییسه نفر را فرستاده، گو نیا رمحمدیام نکهیا دنیفهم

 به او حمله کردند.  یشتریاستفاده کردند و با توان ب

 

داشبورد   یرا رو   لیموبا تیشده بود، با خشم و عصبان  دیسپهر ناام  لیکه از پاسخ دادن موبا رمحمدیام
. از همان د یبعد به آنجا رس یقهی کرد، کمتر از چند دق  یرانندگ  یشتریانداخت و با سرعت ب نشیماش

  د،یپر ن ییو پا درا متوقف کر ن یاند. ماشآن سه نفر به جان ماکان افتاده ندیبب   توانستی فاصله م
 زد:  ادیو همزمان فر دیدو شانیهراسان به سو

 

 بسه. گمیم ستم؟ی سپهر؟! مگه با تو ن ن،ی بسه... بسه ولش کن -

 

هم همزمان او را رها کردند و   گری دست از زدن ماکان برداشت و دونفر د دیرا که د رمحمدیام  سپهر،
سپهر   ینه یبرافروخته با دو دست به س یشدند. او با چهره  رهی خ  رمحمدیهرسه با دهان باز به ام

 . دیکوب

 

 ؟ یکر ؟یشنوی بسه؟ نم گمی آشغال مگه نم -
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 زد:  ادیفر دهیدرهم کش یبا ابروها  سپهر

 

 ؟یمعلوم هست با خودت چند چند  مش،ی بزن خورهی تا م ی چته تو؟ خودت گفت -

 

 ! نجای از ا نیگم ش  ستی: به تو مربوط نرمحمد یام

 

ماکان  یها که رفتند به سوگردشده و دهان باز آهسته آهسته از او دور شدند. آن یهابا چشم هرسه
را   شی زانو زد، بازو نیزم  یقدم برداشت سپس رو شی صورت افتاده بود. به سو یو به روبرگشت. ا

  یشده است. اجزا یچه بر سرش آوردند، تمام سر و صورتش خون نیگرفت و او را برگرداند. آخ... بب
 ماکان را تکان داد. یصورتش درهم شد و شانه 

 

 ماکان؟  یماکان؟ ه -

 

 زد:  اد یو فر دندیلرز شیهارا فشرد ل**ب شیاو از هوش رفته است. بغض گلو دیرسی نظر م  به

 

 تر از تو وجود نداره. ! پست یلعنت به تو ماکان، لعنت به تو عوض -

 

طرف نگاه کرد،  و آن  طرفنیبه ا  یگذاشت و با درماندگ اشی شان یپ یدستش را رو یآشفتگ با
دوستش،  گریطرف خواهرش و طرف د کی  د؛یرسیبه ذهنش نم  زیچ چیچه کند؟ ه دانستی نم

سوزاند،  اشی را با خودخواه زی همه چ یبگذرد. لعنت توانست ی هردو را دوست داشت و از هردو نم
 سوزد؟ی ماکان م یهم دلش برا هنوزچه  یآخر برا
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و به  دیکش اشی به دهان خون یتکان خورد سپس دست یاو به سخت د،یاش را شنسرفه  یصدا ناگهان
با نفرت نگاهش کرد، از کنارش بلند    رمحمدی . امندیکرد بتواند بنش ینگاه کرد. همزمان سع رمحمدیام

 برود، ماکان گفت:  خواستی که م نیشد هم

 

 .قیممنون رف  -

 

 برگشت.  شیبه سو دهیدرهم کش یابروها با

 

 . ادیسرت ب دیبا هان یحقته، بدتر از ا هان یبدتر از ا -

 

 شیقدم به سو کی  رمحمدیشد. ام رهی پر از خشم و نفرتش خ یبزند به چهره  یحرف آنکهی ب ماکان
 برداشت و ادامه داد:

 

خواهرم جهنم شده، تو نه تنها به خواهرم، به من و به خودت   یزندگ ،یرو داغون کرد  زیتو همه چ -
که   یبرات لذت بخشه هر کس یل یمدال طال بهت بدم؟ خ  نکارتیا یکه برا ی. انتظار نداشتیضربه زد

 ! ؟یاریرو به دست ب  یخوایم

 

 زد.  یپوزخند
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رو به  خواهرم  ؟یکرد کاریچ  نیتماشا کن... بب ،ینیرو بب  یکه کرد یکار یجه ینت  دیبار با نیاما ا -
که   یشیتو آت دیابار ب نیرو! ا اشجه ی حاال نگاه کن نت یاستفاده کرد و ازش سوء  یخودت وابسته کرد
آدم  هی. تو یباش   تیروزی سرمست پ شهیمثل هم  یتونی نم  گهیبار د نی. ایبسوز  یخودت به پا کرد

که به  یکردم متوجه کارهات کنم، اونقدر تو غرورت غرق بود  یسع شهیخودخواه! هم  یخودخواه
. یدیو جام غرورت رو سر کش ی رو تماشا کرد هی. فقط شکستن بقیفکر نکرد یکردی که م ییکارها

  یعوض ههخودخوا هیجز  یستی ن  یچ یکه تو ه نهیا قتیاما حق  ؟یریگی رو دسته باال م خودت   یلیخ
چون  مونهی مادرت هم کنارت نم   ی... حتیک چیه مونه،ی کنارت نم یکچیتنها بمونه! ه  دیکه آخرش با

 . یاز خودت دور کرد یرو هم با خودخواه  اون

 

تکان داد و  یسر شیتأسف برا یمانع شد، از رو شیبزند اما بغض در گلو یگریدحرف   خواستیم
 به سرعت از آنجا رفت. 

 

  یریمثل ت ریام یها. حرف کردی به شدت درد م شیماکان دشوار بود، تمام پهلو یبرا دنیکش  نفس
را گفته است. در تمام    تیاو واقع دیدی م کردی قلبش را نشانه گرفت اما حق با او بود، هر چه فکر م

سنگ  نیا با ! اما ییآی هرگز از پا درنم  یتالش کرده بود سنگ باشد، به نظرش سنگ که باش اشی زندگ
 کسچی... هشایی او مانده و تنها گفتی درست م  رمحمدیرا آزار داده بود. ام انشیبودن اطراف

 مثل او را تحمل کند. یمرد سنگ تواندی نم

 

اما چطور؟   کرد،ی راهش را عوض م  نباری. اگشتی. کاش زمان به عقب برم دیکش یآه یسخت به
از او  دیدی ! نه... شک داشت که بتواند تصور کند اگر ارغوان را مخواست؟ی نم گریارغوان را د

  گذاشت،یم  شیهازخم  یرو یشک مرحم  یبود ب  نجایلحظه ا  نی . کاش او بود، اگر در همگذشتیم
 . کردیرا مداوا م شیهاو زخم  آوردی م  شیبرا یو نگاه مهربانش دستمال شی ظرف یهابا آن دست 
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را   شیهانشسته، دست  نیزم یشده بود. همانطور که رو  کسی چقدر ب دند،یلرز شیهال**ب ناگهان
  شیاش بود تنهاپانزده ساله  ی شد. آن از پدرش که وقت رهی خ  نیگذاشت و به زم شی زانوها یرو

  رمحمدیباشد. ام  کشیگذاشت و مادرش... نه، مادرش را خودش از خودش راند، هرگز اجازه نداد نزد
را هم  رمحمدیآمد و ام اشی کنارش ماند. ناگهان ارغوان به زندگ اشی که با تمام بد ستی کس نهات

 ُبرد.  رونی ب اشی همراه خودش از زندگ

 

کرده   هیکه گر یبار  نیشد. آخر ری سراز شیهاگونه  یاشک رو یهاها قطره بار پس از سال  نیاول یبرا
  کی ینه... آن روز هم بخاطر ندارد حت پدرش را از دست داده بود؟  یبود را به خاطر نداشت. وقت

به نظر   فی باشد. چقدر به خودش سخت گرفته؛ مانع خودش شده تا مبادا ضع ختهیقطره اشک ر
 برسد. 

 

  کرد،ی م ینیسنگ اشنه یس یرو یمی شدت گرفت. غم عظ  شیهاسبک شود... اشک  خواستی م دلش
 سربلندکرد و به آسمان نگاه کرد. 

 

 نــــه! نه، نــــه! -

 

مثل   رمحمدی کاش ام خواست،ی را نم  ییتنها نی. ادیکش  یدرپی پ یادهایبار از عمق جان فر نیچند
 : دیکش یبلندتر  ادیکه افتاد داغ دلش تازه شد و فر ادشی حضور داشت، کاش ارغوان بود،  شهیهم

 

 ارغوان! -

 

 را سرداد. هیهق گربلند هق یبا صدا شانی پسربچه درمانده و پر ک یدرست مثل  سپس
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گردشده نگاهش  یهابلند شد و به داخل باشگاه برگشت، همه با چشم یکه گذشت به سخت یقیدقا
رختکن   یبه آنها به سو  تفاوتی افتاده است. ب  شیبرا یچه اتفاق  دندیپرس یم  یو چندنفر کردندیم

  نیگاه خارج شد. داخل ماش از باش لشیتنش انداخت و با برداشتن وسا ی را رو راهنشیرفت، پ 
  ییگو بارندی همچنان م  شوند؟ی ها آرام مچشم نی کرد، مگر ا یخانه رانندگ ینشست و به سو

 که از جنس سنگ است.  یمرد یهاماکان هستند؛ چشم یهافراموش کردند چشم

 

همکف متوقف شد و فرشته  یپارک کرد و داخل آسانسور شد. آسانسور در طبقه نگیرا در پارک  نیماش
 . دیرا گز شیهاگرد شد و ل**ب شیهاچشم دیخانم داخل شد. ماکان را که د

 

 !شهی برات افتاده؟ چشمت داغون شده، باز نم   یچه اتفاق -

 

 لبخند زد. نانهیغمگ ماکان

 

 . ستین  یکدوم واقع چیه هان یا ست،ی ن یزیچ -

 

 شود، ادامه داد: شیهااشک  ختنیمانع ر کردی تالش م یبه سخت کهی مکث کرد و درحال  یالحظه 

 

 .مهیگر هان یا م،یکن  یتئاتر باز میخواستی م ری با ام -

 

 فرشته خانم بازماند. دهان
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 .دهینشون م یواقع یل یکردن؛ خ متیچقدر خوب گر -

 

سمچ  یتا قطره دیکش گرشیچشم د یبه گوشه یمثبت تکان داد و دست یسرش را به نشانه ماکان
  نیدر سکوت کامل بود، امروز ا شهیاش شد. خانه مثل هم بعد وارد خانه  یاشک را پاک کند. لحظات

  نانهیدرهم گره خورد و غمگ شی. ابروهاخواهدی سکوت را نم نیا گریکشنده باشد. د تواندی سکوت م 
 یهاخودش را نگاه کرد. قطره  یو لحظات  ستادیا ییروشو ینه یفتاد. مقابل آراه ا ییدستشو یبه سو

 هیگر نیباز هم اشکش روانه شد از ا   اری اخت یشد. ب  ریاش سراز گونه  یچشمش رو یخون از گوشه 
آورد   نیی اآب را باز کرد، سرش را کج کرد و پ ری و ش دی را درهم کش ش یها متنفر است، ابروهاکردن

صورتش از درد به هم  یآب گرفت. به سرعت اجزا ری لحظه سمت چپ صورتش را ز  کیسپس در 
نتوانست مقاومت کند. خودش را کنار   هیاز چند ثان شتری هم فشار داد. ب یرا رو  شیهاو پلک  دیچ یپ

. گشتکنان به سالن بر تش فشار داد. نالهصور  یرا برداشت و رو نهی کوچک کنار آ یحوله  د،یکش
 نشست.  نیزم  یکرد و روز  هیتک واریبه د یاگوشه

 

را درآورد و    راهنشی . پشدیفشرده م اشنهیس یبا هر نفس تمام قفسه د،یکشی نفس م یسخت به
کر  ف ریام یهاشد. بارها و بارها به تمام حرف  رهیخ یاانداخت سپس به نقطه یاحوله را هم به گوشه

جا  . ماکان  سخت و سنگدل آن شب همانشدی م نیدل شکسته و غمگ  شی از پ  شی کرد و هربار ب
  یکه رو یدر برابر غم  کرد،ی که در تمام بدنش احساس م ی. دردختیری و تمام مدت اشک م نشسته

و    ندیرا بب ییروزها نیچن  یدر زندگ کردی تصور نم  وقتچی نبود. ه چیه شیبرا  کردی م ینی قلبش سنگ
 . دیایبه سراغش ب  نی بدتر از ا  ییقرار است چه روزها داندی خدا م

 

داخل شد، از سالن  دهیدرهم کش ی. با ابروهادیبه خانه رس   رمحمدیشده بود که ام کیتار هوا
را در بغل گرفته و  ینشسته، کوسن ونیزی مقابل تلو ی مبل  یکه متوجه ارغوان شد. او رو گذشتیم

  ونیزیتلو یداده و در ظاهر مشغول تماشا هیمبل تک یرا جمع کرده بود. سرش را هم به پشت  شیپاها
 باشد.  شد،ی که پخش م یلمیشک داشت که حواسش به ف رمحمدیبود اما ام
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 د؟یاصالً چه بگو د،یاز ماکان بگو یدر مقابلش به سادگ توانستی با او حرف بزند، نم توانستی نم
موضوع را   نیا نگی شک آن روز در پارک یاست؟ گرچه ارغوان ب اشی میماکان دوست صم نکهیا

  کیتمام اتفاقات فقط  کندیبود اما به زبان آوردنش سخت و دشوار است، هنوز هم فکر م مدهیفه
 هستند.  ابوسک

 

برادرش   یهابرگشت و نگاهش کرد. چشم شیاش شد، به سومتوجه  زیهمان موقع ارغوان ن درست
دارد؟   یحال   نیکرده باشد، اما چرا؟! نکند به خاطر رها چن  هیگر دیرسی د به نظر مبه شدت قرمز بودن

  بهو به شدت نگران شد اما توان حرف زدن با او را نداشت، در مقابلش  دیرا درهم کش  شی ابروها
 انداخت. ریاش را درهم کرد و سرش را به ز . چهره کردیشدت احساس خجالت م

 

اش کار از عهده  نیبزند اما ا یآرام شدنش حرف یبرا خواستی زد، دلش م  یلبخند محزون رمحمدیام
 گفت:  یبه سخت یخارج بود پس از لحظات

 

 من... من اون رو...  -

 

 ادامه داد: دهیدرهم کش یکرد سپس با ابروها یکوتاه مکث

 

 !شهیهم یحذف کردم، تو هم حذفش کن... برا میاز زندگ -

 

 بلند از ارغوان دور شد.  یهاد به سرعت با قدم که تمام ش حرفش
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باشد و هم دلخور. با   نیهم خشمگ رمحمدی ام دیرسیارغوان حلقه زد، به نظر م  یهادر چشم اشک
 یبرادرش هم در عذاب است. آخر چرا به ماکان اعتماد کرد؟ چرا دو دست یکه افتاده بود حت  یاتفاق

همراه با نفرت   یتمام آن را تکه تکه کرد. احساس ی  رحمی ب  کرد و ماکان هم با شکش یقلبش را به او پ
عاشقش شده و با تمام   واروانهی شد. او چنان رفتار کرد که ارغوان تصور کند د  داریو عشق در قلبش ب 

 با او ازدواج کند.  خواهدی وجود م

 

چه خدا آن مرد را سر   یچقدر سنگدل؟ آخر برا رحم،ی شد، چقدر ب ری سراز شیهاگونه یرو  شیهااشک
 شهیرو شدن با ماکان بود؟ همروبه  شیچه کرده بود که سزا یقرار داد؟ مگر در زندگ اشی راه زندگ 
 ستهآهرا بخورد اما ماکان آمد، آهسته  یکس  بیاست و محال است فر یدختر محکم کردی تصور م

 و مات شد.  شیداد که ارغوان ک بشیفر یوارد قلبش شد و طور

 

*** 

 

و تکان خوردن نداشت.   شیهاباز کردن پلک  یبرا یاما توان دیچی پیزنگ، در گوش ماکان م یصدا
را باز کرد، آنقدر   شیهاداده بود. چشم هیتک واریبار سوم زنگ در زده شد. سرش را به کنج د یبرا

 اش بلند شد. ناله  اریاختی تکان دادن گردنش سخت بود که ب

 

گرفت و   شی دستش را به زانو کیو اکنون تمام تنش خشک شده بود.  دهی نشسته خواب حالت  به
 دید فونیآ یصفحه  یشهالخانم را که رو ریسپس به زحمت بلند شد. تصو واری را به د  گرشیدست د

" واقعًا مونهی مادرت هم کنارت نم  یدر ذهنش آمد "حت   رمحمدیام یجمله   اریاخت یزد ب  ی پوزخند تلخ
. در را باز  دی لرزی جمع شد. دستش را که بلند کرد به شدت م شیهااشک در چشم اریاختی ! بماند؟ی من

از آب پرکرد سپس   یوان یآشپزخانه رفت، ل یرا هم باز گذاشت به سو یدر ورود نکهیکرد و پس از ا
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داد و  لواحد را هوباز  مهیبود در  ن شیهال**ب یکه رو  ینشست. شهالخانم با لبخند یمبل  یرو
 داخل شد. 

 

صبح روز جمعه  دیآره؟! ببخش  ی... خواب بودیستیفکرکردم خونه ن شدم،یم دیناام گهیداشتم د -
 مزا...

 

و   فیمتوقف شد. همزمان ک   شیگفت و وحشت زده سرجا ین یشدن به سالن ه کیبا نزد ناگهان
گرد شده به  یهاو با چشم دیافتاد. رنگ از رخسارش پر نیزم  یکه در دستش بود رو ییهاک یپالست

اش نشسته، مبل تک نفره یماند. شوکه شده بود و زبانش بند آمده بود. ماکان رو  رهیماکان خ
آرام  در آن آب بود را گرفته و آرام   مهیکه تا ن  یدستش جام  کیدوطرف مبل گذاشته، در  رادودستش 

شده بود. شهالخانم    رهیخ  نیبه شدت گره خورده و به زم ش یوها. ابردادی تکانش م یبه صورت دوران
 قدم برداشت.  شیبه سو  یپس از لحظات  ده،یاو را ند نیچن نیهرگز ا

 

 سرت اومده؟! ییمن، چه بال یخدا یوا ی... ایوا یا-

 

 بلند شد:  شیرا گرفت و سرش را بلند کرد، کم کم صدا اشچانه

 

 .مارستانیب می ره شده؟ زود باش... زودباش بربال رو سرت آورده؟ لبت پا  نیا یک -

 

گذاشت، دست شهال خانم را گرفت و از صورتش جدا   زی م ینگاهش کرد. جام را رو نانهیغمگ ماکان
 کرد.
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 آروم باش، من خوبم.  -

 

 را قورت بدهد. شیقادر بود آب گلو یو به سخت  دندیلرزی م شیهامکث کرد، ل**ب یالحظه 

 

که همه  یندارم، من   اجیاحت یکس  یکه به دلسوز ی! من ماکانم... من؟ینگرانم بش یتونی چطور م -
. ماکان... فقط رسمی م خوامی م یکه به هر چ  یهستم... من یخودم کاف  یدارم و خودم برا یچ

 خودش مهمه! یخودش برا

 

 . دیچیصورت شهال خانم درهم پ یاجزا

 

 ؟یگی م یدار یچ -

 

شهالخانم درشت و   یهاشد. چشم ری سراز شیهاگونه یماکان رو یهاهمان موقع اشک درست
 باشد.  دهیکردن پسرش را د هیدهانش باز ماند. به خاطر ندارد گر

 

 نه؟!  یمونی نبودم... کنارم نم  چوقتی نبودم، ه یمن، برات پسرخوب -

 

بود، سر ماکان  ستادهیهمانطور که ا اورد،یشهالخانم جمع شد. طاقت ن یهاسرعت اشک در چشم به
 گذاشت و دو دستش را دورش حلقه کرد.  اشنهی س یرا رو
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 . زدلمیحرف رو نزن عز نیا وقتچی تو جونم رو هم بدم؛ ه یبرا تونمی من م ،یاز وجود من  یاتو تکه -

 

 ستش را دور مادرش حلقه کرد.دو د زیکه ماکان ن  دینکش ی. طولختیهمراهش اشک ر سپس

 

 محبت تو رو ندارم! اقتی مامان؟ من ل -

 

واقعا ماکان است؟! چه   نیا ایآ ختیری نمانده بود شهالخانم سکته کند، پسرش هرگز اشک نم یزیچ
چه شده که او را در آغوشش فشار   کند؟ی م  شیشکسته؟ چه شده که مادر صدا نقدریشده که امروز ا

 .دهدیم

 

 گفت:  یسخت به

 

 کنارت هستم. شهیدوستت دارم، هم شهیو من هم یپسر من  ی که باش  یتو هر طور -

 

دلش   خت،یهم فشرد و اشک ر یرا رو شیهاماکان نشست. پلک  یهال**ب یرو  یتلخ  لبخند
که شهالخانم فاصله گرفت،   دینکش یها در آغوش مادرش بماند اما طولساعت  خواستیم
 گفت:  یس به آرامسپ  دیرا بوس اشی شانیپ

 

 شده پسرم؟  یبگو چ -
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 انداخت.   ریو سرش را به ز دیکش یق ینفس عم ماکان

 

 گند زده! یپسر خودخواهت حساب -

 

  انی کرد. در آخر م فیشهالخانم تعر یرا برا زیرا قورت داد سپس شمرده شمرده همه چ شیگلو آب
 بغض و حسرت، همزمان با خشم قهقه زد. 

 

ادامه بدم؛  خواستمی که هنوز هم م نهیترش انه؟! قسمت وحشتناک عهیفج  یلیکه کردم خ  یکار -
 !کنمی بدم و هنوز هم به اون دختر فکر م  بشونیفر خواستمیم

 

که پسرش   یکه افتاده بود، نه... کار یاتفاق  دیبگو دیچه با  دانستی خانم شوکه شده بود، نم شهال
از اندازه شکسته و   ش یامروز ماکان ب ست،یکرده بود وحشتناک بود اما اکنون وقت سرزنش کردنش ن

 حالش را بدتر کند.  تواندی است؛ سرزنش شهالخانم م نیغمگ

 

 من برم باهاشون حرف بزنم؟  یخوایم  ؟یسراغشون رفت ؟یکرد یازشون عذرخواه -

 

 .دی خند  خت،یری اشک م نکه یمان با اهمز ماکان

 

  کیامکان نداره بذاره من به خواهرش نزد گهید شناسمی اون رو خوب م ر،یتموم شده. ام یهمه چ -
... من... هر دو رو از  قشمیحق داره من ال  یارغوان هم از من متنفره ول یحت بخشه،ی شم... من رو نم 

 دست دادم.
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باشد تا او بتواند اشک  یباشد، کاف   یماکان کاف یسکوت برا نیهم دیشا د،یچه بگو گرید دانستی نم
را    راهنشیبه اطراف انداخت پ یشهالخانم از کنارش بلند شد نگاه  یقیو حرف بزند. پس از دقا  زدیبر

 آورد.  شی برداشت و به سو

 

همه   زم،یعز به پانسمان داره... پاشو ازیزخم چشمت و لبت ن مارستان،ی ب میبر دی پاشو پسرم، پاشو با -
 .شهی درست م  یچ

 

 بلند شد. یرا گرفت و به سخت   راهنیلبخند زد سپس پ  نانهیغمگ ماکان

 

 شدم که خودم راه انداختم. یایباز یبازنده  دم؛یرس یمن به آخر باز شهی درست نم زیچ چیه -

 

*** 

 

 به نام عشق(  ینهم )سرطان  فصل
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 یاش حلقه بود همزمان با انگشت شست و سبابه   رهیخود خ یو به چهره  ستادهیا یقد ینه یآ مقابل
و پر از   دیترس ی م د،یلرزی . دلش مکردی بزرگ براقش را در دستش لمس م نیرنگ با نگ  ییطال یفلز

اتفاق   نیو اگر ا کندی را در دست رها م  ینامزد یحلقه رمحمدی! امروز امستیکاف  گریبود اما د ینگران
چه   یاز زندگ گری. ارزشش را دارد، مگر دیرفتینشان را پذ نیخاطر است که تو ا نیقط به اف افتدیم
  ستین اتنهیدر س  گرید یقلب  ؟یرا با تمام قلبت احساس کن  یخوش   یتوانیم  گریمگر د ؟یخواهیم

را به خاطر    ییروز کذا آن گرید کباریپس ارزشش را دارد!  یداشته باش  یبا آن حس خوب یکه بخواه
 را در ذهنش مرور کرد. زی آورد و همه چ

 

زده شده شگفت  دنشیو از د  شناختی خانم سر از پا نمها شد نسترن آن یوارد خانه  یروز وقت آن
آمدنش هم خوشحال باشد. دست ارغوان را گرفت   یبرا دیفرزندش آمده با دل   بود، چرا نشود؟ جان  

 . آوردی شان مسالن خانه  یو به سو

 

چقدر دلم  یدونیم ؟یبود ومدهیما ن یچند وقته که تو خونه  یدونیم زخاله،ی عز یخوش اومد -
 نیتو ا یکه باالخره تو پا بذار میروز بود نیوقته که منتظر ا ی لی. خزمی عز ای ب نجا؟یا ییایب  خواستیم

 خونه.

 

اصال   کرد،یگرد شده به ارغوان نگاه م یهاچشمش به رها افتاد، با چشم شدی م  کیسالن که نزد به
.  دیاش دو غمش را در چهره یشانی پر توانی م یشان آمده اما به راحت نبود، ارغوان به خانه  یباور کردن 
بپرسد فقط  یزیچ  کردندیبه ارغوان نگاه م  اقیمقابل مادر و پدرش که با اشت توانستی رها نم 

 باشد.   رهیبا همان نگاه پر از سوالش به او خ توانست یم

 

اش به سالن آمد زده  جانیه ینشاند فرحان با چهره  یمبل یخانم ارغوان را روکه نسترن یوقت  درست
  فیضع یبه او انداخت و با صدا ینگاه  میو با دهان باز به ارغوان نگاه کرد. ارغوان سرش را چرخاند ن

 گفت. یسالم
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سرش را بلند کرد و به  نکهیسکوت برقرار بود تا ا ی شم دوخته بودند. لحظات منتظر به او چ همه
 چشم دوخت.  دیآقافر

 

در   شتری ب  نیمگه شما به پدرم نگفت ن،یبه خواستگار رها جواب مثبت بد دیخوای م میدیفهم  روزید -
 ه؟یچ گهیجواب مثبت د  نیپس حاال ا ن،یکنی و خبرمون م نیکنی موردش فکر م 

 

 کرد.  یدستش یخانم پکه نسترن  دیبگو یزی چ  خواستی م دیآقافر

 

اند و در سطح  اش با فرهنگخوبه. خونوده  یلیاز رها اومده خ یخواستگار یکه برا  یپسر زم؟ی عز -
 هم داره. از همه مهمتر...  یخوب   التیخودمون هستن، شغل و تحص

 

 ادامه داد: هیمکث کرد و با کنا یالحظه 

 

 .ذارنی ما احترام م به    یلیاش خخونواده  -

 

به رها نگاه کرد که  یالحظه  د،یرا درهم کش شی ابروها شد، ی حرفش را خوب متوجه م یهیکنا ارغوان
. آخر برادرش و رها چه دادیهم فشار م  یرا رو شیهاانداخته و ل**ب نیی سرش را پا نانهیغمگ
که   روزیآن ها درک کند؟ از د نی عشق ب  تواندی کس نم چیشوند؟ چرا ه  یقربان دیدارند که با یگناه
و مادر و پدرش به شدت   امدهیبه خانه ن دیخبر جواب مثبتشان را به خواستگار رها شن   رمحمدیام

 آشفته و نگران هستند.
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 گفت:  دیبود که آقافر رهی به رها خ هنوز

 

 ؟یبگ یخواستیهم م یاگهید زی خب دخترم، چ -

 

به   خواستی که م یزیشد. چ رهی چرخاند سپس به فرحان خ دیخانم و آقافرنسترن نیرا ب  نگاهش
 دانستی خودش هم نم  دیرسیبه نظر م  ایحرف دن نیو دشوارتر نیتردر آن لحظه سخت  اوردیزبان ب 
 را گرفته بود. مشیخوب و بد را گم کرده اما تصم  نیفرق ب کرد؟یچه م

 

 !میباهم تنها صحبت کن دیمن حاضرم با فرحان ازدواج کنم، اما قبلش با -

 

ارغوان جواب مثبتش   دند؟یشنیجلو آمدند. چه م یدرشت شد و کم دیخانم و آقافرنسترن یهاچشم
خانم نقش بست و به  نسترن یهال**ب یرو  یضی. لبخند عردیزمانش رس تیرا باالخره گفت؟ در نها 

باورش    کردی نگاهش م رهیارغوان شوکه شده و خ یجمله  دنیرحان هم از شنپسرش نگاه کرد. ف 
 . رسدیدر دلش بود م یکه از دوران کودک یاست اما باالخره به عشق تسخ

 

ارغوان  داندی شد. او که خوب م رهینگران به ارغوان خ یهاو چشم دهیدرهم کش یبا ابروها رها
 شیهستند. بغض گلو رمحمدیجواب مثبت، او و ام  نی ا لیدل شکی به برادرش ندارد پس ب  یاعالقه

 شمدرهم و پر از خ یبا چهره  د،یبگو یزی مانع ارغوان شود اما نتوانست چ خواستی را فشرد دلش م
 دوان سالن را ترک کرد.مبل بلند شد و دوان یبه مادر و پدرش انداخت سپس از رو ینگاه
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اش گونه یرو  یاارغوان آمد بو*س*ه یمبل بلند شد، به سو یروبه رفتن رها از    تفاوتی ب خانمنسترن 
 کاشت و گفت: 

 

  دیهر چقدر که دوست دار دیبر ؛یشی تو آخرش عروس خودم م  دونستمیم  شهیهم زم،ی حتما عز -
 . دیتنها حرف بزن 

 

 به پسرش نگاه کرد. سپس

 

 . دیارغوان رو ببر اتاقت با هم حرفاتون رو بزن -

 

اش به خاله و شوهرخاله  ینگاه نانهیهمراه فرحان برود غمگ نکهیبلند شد قبل از ا مبل یاز رو ارغوان
 کرد.

 

 .نیهام رو با فرحان زدم به مادر و پدرم بگحرف  نکهیندونه بعد از ا یزیفقط لطفا فعال محمد چ -

 

در خلوت با او صحبت کند و از آمدن  خواستیاتاق او راه افتاد. م یهمراه فرحان به سو سپس
 دنیفرحان با فهم دیبوده تا شا یگریکه قلبش متعلق به مرد د دیبگو د،یبگو اشی ماکان به زندگ

 شود. مانیرا خورده از ازدواج پش  یمرد بیاو فر نکهیا

 

*** 
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به  ینگاه نانهیآمد، غمگ رونی ب  ییلحظه در اتاقش زده شد، از افکارش و فکر آن روز کذا نیهم در
 لبخندزنان داخل شد.  نازیکردنش ادامه داد. پر شیگفت همزمان به آرا یدیی خود انداخت و بفرما

 

 سالم من اومدم.  -

 

 دستش را فشرد.  یض یآمد و با لبخند عر شیبه سو ارغوان

 

 .ری سالم چقدر د -

 

 بود. کیتراف یلیخ  دی: ببخشنازیپر

 

 . ستادیا نهیتکان داد و دوباره مقابل آ  نییسرش را به باال و پا ارغوان

 

 تخت نشست و لبخندزنان نگاهش کرد.  یرو نازیپر

 

 ؟ یچطور -

 

  یلیخ گذشتی م  عیسر نطوریزمان ا  نکهیبود از ا ییروزها هی ؟یدونی خوبم. م یل ی: خوبم، خارغوان
 میو چشم رو هم بذار گذرهیداره زود م  مونی زندگ یهاتمام لحظه  گفتمیباخودم م  دم،یترسیم
 عمرمون تموم شده اما امروز...  مین یبیم
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 ادامه داد: دویکش یق یعم  نفس

 

بدون اون  کردمی چهارماه شد؟! فکر م  شهی باورت م  گذره،ی زود م نقدریخوشحالم که ا یل یامروز خ -
 . خندمیامروز م  یحت کشمیام و نفس مام! زندهاما هنوز زنده رمیمی مرد م

 

 بلند قهقه زد.  ی را گفت و با صدا نیا

 

رو داره...  کار و شغل خودش  گهیمحمد هم فراموشش کرده؛ حاال د ست،یما ن  یتو زندگ گهیاون د -
 !رسهی محمد که باالخره به رهاخانومش م  یخوشحالم، برا  یلیامروز خ

 

 صورتش زد. یبه پهنا  یقیتمام شد، به عقب برگشت. لبخند عم  نهیمقابل آکه  کارش

 

 چطور شدم؟  -

 

 .ی! قشنگ شددهی تو رو مظلوم نشون م دی: رنگ سف نازیپر

 

 زد.  یمکث کرد و او هم لبخند مهربان یالحظه 

 

 . یحال خوبت و هم مراسم نامزد نی: مبارک باشه، هم انازیپر
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 .دیخند یبا خوشحال  ارغوان

 

 ممنون دوست جونم. یل یخ -

 

لبخند  ارغوان از   گفتی داشت که م ینگران بود ته دلش حس  یکم  نازیرا در آغوش گرفتند، پر  گریکدی
 . ستیته دلش ن

 

شد و    نهی. دست به سستادی همان موقع در اتاق باز شد و نرگس خانم در چهارچوب در ا درست
 .دیرا درهم کش  شی ابروها

 

 . رونی ب دیای ها همه اومدن زشته بارغوان خانم؟ مهمون  -

 

 زد.  یقیجدا شد و لبخند عم  نازی به سرعت از پر ارغوان

 

 نشو، اومدم.  یچشم مامان جون عصبان  -

 

درهم به خودش اشاره   یخانم رفت ارمغان مقابلشان ظاهر شد سپس با چهره نرگس  نکهیبا ا همزمان
 کرد.
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 چطور شدم؟!  -

 

 را کج کرد و سرش را تکان داد. شیها*بل* ارغوان

 

 !یتر شدزشت  ،یزشت بود -

 

 .دیکش یکوتاه  غی ج ارمغان

 

 صفت!  طونیبدجنس ش  -

 

 شد.  کشی بلند قهقه زد و نزد یباصدا نازیپر

 

 . یهم خوشگل شد یلیخ گهی دروغ م  -

 

حضور   کی از اقوام نزد یشلوغ بود و تعداد باً یو خنده از اتاق خارج شدند. خانه تقر یبا شوخ هرسه
صحبت   یشاد و پرانرژ گریکدی کنار  رمحمدیو خنده بودند. رها و ام یداشتند؛ همه مشغول شاد

 . کردندیم

 

 ونیمد را نیو ا شودی امروز رها رسمًا نامزدش م د،یدر انتظارش بود رس رمحمدیکه ام یروز باالخره
از اصرارشان   کبارهی اش چطور به تعجب داشت خاله و شوهرخاله یجا شیپدرش است؛ اگرچه برا 
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است که  نیدارد ا تیلحظه اهم نیکه در ا یزیاند اما تنها چ ازدواج ارغوان و فرحان کوتاه آمده  یبرا
 کنار معشوقش باشد. 

 

کردند سپس به   قشانیان تشوزنسوت  یرا در دست رها کرد و همه با خوشحال ینامزد یحلقه
که گذشته  یمدت نیدر ا ستاد،ی آمدند و هردو را در آغوش گرفتند. ارغوان مقابل برادرش ا شانیسو

 زد و نگاهش کرد. یلبخند کمرنگ زی ن  رمحمدی. امکردی رفتارش را خوب احساس م   رییبود تغ

 

 انداخت سپس در آغوشش فرو رفت.  ریسرش را به ز یالحظه ارغوان

 

 .یداداش گمی م کیتبر -

 

اش اش درهم شد، هنوز فکر آن اتفاق آسودهاو را در آغوشش فشرد اما همزمان چهره  رمحمدیام
او   اشیروز زندگ نیدر بهتر شهیهم ست،ی خال   یلیماکان خ یاست. امروز جا شان ینگذاشته، هنوز پر

  شان،یشگیهم یهاو خنده  یشوخ اش،ی می صم  قیاز رف یکنون خبراما ا کردیرا کنار خودش تصور م 
نبود؛  دنشانیرقص  گریکدیو همزمان با  شانیهاگوش کردن یقیموس شان،یهاسر گذاشتنسربه 
 نیدر ا دی امروز ماکان با کند؛ی و اصال به بودنش فکر نم  ستین یخال   شیتظاهر کند جا توانستی نم

 حضور داشت.   یجشن نامزد

 

خواهرش   یهال**ب یها روآمد و به ارغوان نگاه کرد. امروز پس از مدت  رونی ب االتشیفکر و خ  از
ارغوان زد و او را از خود   یموها یرو یاآرامش کند. بو*س*ه   یکم توانستیم نیو ا دیدی لبخند م 

 زد.  ی قیجدا کرد سپس لبخند عم
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 ممنون موش کوچولو. -

 

نزده   شینام صدا نیبه ا  رمحمدیوقت است که ام  یلیارغوان حلقه زد، خ یهاچشم اشک در اریاختی ب
 و او را محکم در آغوش گرفت.  دی خند یزدگرها رفت با ذوق  یزد و به سو یگری بود. همزمان لبخند د

 

 درست شد.  زیخوشگل خانم، باالخره همه چ گمی م کیتبر -

 

 اش را درهم کرد، ارغوان را در آغوشش فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد.چهره رها

 

 . یبهمش بزن یتونی نشده م ریهنوز د ،یکار رو کن  نیبه خاطر ما ا خواستمی نم -

 

 آرام درست مثل او کنار گوشش گفت:  یبا صدا زین ارغوان

 

 ها.داداشته وونهید ه،ی انگار فرحان آدم بد یزن ی حرف م یجور هی -

 

 زد.  یاز ارغوان جدا شد و لبخند کمرنگ رها

 

 ؟ یبگ  رمحمدیبه ام یخوای هنوز نم  -
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 . هیکاف دوننی که مامان و بابام م  نی : فعال زوده، همارغوان

 

 آمدند. شانیو ارمغان به سو نازی همان موقع پر درست

 

 د.و خنده شدن یمشغول شوخ  یقیشان گرفتند و دقارها را در آغوش  هردو

 

آرام کنار گوش رها   یانداخت سپس با صدا رمحمدیبه ام یبه صحبت آنها نگاه  تفاوتی ب ارغوان
 زمزمه کرد: 

 

 چشه! نی نامزدت بب  شی برو پ -

 

اش گذاشت  شانه  یشد، دستش را رو  کشیراه افتاد، نزد شینگاه کرد سپس به سو رمحمدیبه ام رها
 و لبخند زد. 

 

 به افق؟!  رهیدور از همه، تو تراس، خ  ؟یستادیا نجایچرا ا ؟یشده؟ خوب یچ -

 

 زد.  یق ی لبخند عم رمحمدیام

 

 تو فکر بودم.  ست،ی ن یزیچ -
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 ؟ ی: تو فکر چرها

 

 را باال انداخت سپس ادامه داد: شیبه گردنش داد و ابروها یمکث کرد، تکان یالحظه 

 

 ه؟ یچ ری ذهنت درگ گهید یرسیم یشما که به عشق نازت دار -

 

 . دیبلند خند یبا صدا  رمحمدیام

 

 بله حق با توعه، عشق ناز  من.  -

 

 شد.  رهی شبش خ ی  شهر و شلوغ یو دوباره به منظره  دیکش یق یعم  نفس

 

 !هیخال  یل ینفر خ هی یامروز جا -

 

 ؟ ی: ک رها

 

تموم تالشش رو کنه مراسم  خواستی بود... م ختهیبرنامه ر  یامروز کل یبرا قم،ی رف  نی: بهتررمحمد یام
دختر   هیاون  میشه که ما با هم ازدواج کن یاگه خاله راض یحت  گفتیم شهیرو بهم بزنه! هم

 از هم بپاشه.  زیآخر همه چ یکه بگه با من دوست بوده تا لحظه فرستهیم
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 . دیرا گفت و بلند بلند خند نیا

 

 ستاد،یایگوشه م هیبود،  نجایا دی... امروز بای! بدجنس لعنت کنهی کار رو م نیا دونستمی م -
 دمیتهد اشی شگیو بعد با اون لبخند هم  کردینگاهم م زیآمطنت یو ش  کردی م  زیهاش رو رچشم

 . کردیم

 

 نشست.  شیهال**ب  یرو  یآهسته لبخند تلخکرد، آهسته  سکوت

 

 ...ستین  یول -

 

بود را احساس   انینما شیکه در صدا یغم توانستی. م گفتی نم چیبود و ه رهی اش خبه چهره  رها
 : د یاش درهم شد و پرسچهره اریاخت  یکند. ب

 

 پس کجاست؟! -

 

به   یبه عقب برگشت. نگاه دویرا درهم کش شی هم فشرد، ابروها یرا رو شیهال**ب  رمحمدیام
بر سر راه ماکان قرار نگرفته بود،  وقتچ یارغوان انداخت؛ او مشغول صحبت با دخترها بود، کاش ه

 گفت:  یبه سخت  ی! پس از لحظات افتادندی ها نماز آن اتفاق  چکدامی کاش ه

 

 از چهارماهه که رفت... خارج از کشور! شتریب -
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 را در دستش فشرد و لبخند زد. را از هم باز کرد، دست رها شی و ابروها دیکش یق یعم  نفس

 

 .میخوش باش  د ی. امروز من و تو باستیولش کن، مهم ن -

 

 .دی خند یبا خوشحال  رها

 

 .نطورهیآره هم -

 

  ستیکاف شی برا  نیهم شد؛یخوشحال م دیدیرا که م رمحمدیخندان رها و ام یهال**ب ارغوان
 بهتر؟!  نیاز ا زیسند پس چه چارزشش را دارد اگر باعث شود دو عاشق به هم بر یشاد نیا

 

  یشتریب  نانیبکند اطم  خواستی که م یکار یآن دو برا یشاد دنیبا د دیآرامش کش یاز رو ینفس
که کنارش نشسته بود انداخت   نازی به پر  یکار منصرف شود. نگاه نیکرد و اکنون امکان ندارد از ا دایپ

 و شاداب صحبت کند. دستش را فشرد و کنار گوشش گفت:  یپرانرژ شهی و تالش کرد مثل هم 

 

 . اریاتاقم درش ب  یتو می بر ای ب ینشست  نجایزشته که با مانتو ا یل یخ -

 

رآورد و  را د شی تکان داد سپس همراه ارغوان داخل اتاق او شد، مانتو نییسرش را به باال و پا نازیپر
 شدند.  شانشی هردو مشغول سروسامان دادن به موها و آرا
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 ؟ ی: باز دوباره موهات رو کوتاه کردنازیپر

 

 دوست دارم. شتریکوتاه رو ب  یمن مو شگاه،یرفتم آرا  روزی: آره دارغوان

 

 : د یتکان داد سپس پرس نییسرش را به باال و پا نازیپر

 

 . ستنیسالن نگرفتن؟! مهموناتون کم هم ن یچرا مراسمشون رو تو  -

 

 را باال انداخت.   شیهاشانه ارغوان

 

 . رنیگی رو مفصل م شونیمجلس عقد و عروس  شاهللیساده باشه ا شونیقرار شد نامزد -

 

 برگشت.  ناز ی پر یو به سو دیدست از کارش کش سپس

 

 ! اری شالت رو هم درب -

 

 .دیرا درهم کش شیپ و راست تکان داد و ابروهاسرش را به چ نازیپر

 

 خوبه. ینطوریهم ستمیشما راحت ن  یمن به اندازه  -
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 را کج کرد و گردنش را تکان داد. شیهال**ب ارغوان

 

 . اری خب خانم شالت رو درن یل یخ -

 

انداخت، ناگهان  ششیبه آرا یگریکرد سپس نگاه د یکوتاه یارغوان خنده  یاداها دنیبا د نازیپر
براق   نیبا نگ ییبایرا گرفت. سرش را به سمت آن چرخاند، انگشتر ز شیهاچشم یبرق جسم کوچک 

 : د یپرس داشتی . همانطور که آن را برمدید

 

 !ه؟یچقدر خوشگله، مال ک  -

 

  دیلحظه آن را از دستش کش کیدر  نازیآن انگشتر در دست پر دنیبه سرعت نگاهش کرد با د ارغوان
 توالت گذاشت.   زیم یاخل کشوو د

 

 . ستین  یخاص  زیمال خودمه، چ -

 

را بداند. مگر چه  عشیحرکت سر نیا لی توانست دل  یشد. نم  رهی اش خدستپاچه یبه چهره  نازیپر
ارغوان را  یاست؟ با دهان باز شانه  دهیپشت آن انگشتر است که ارغوان رنگ از رخسارش پر  یقتیحق

 گرفت. 

 

 شده؟  یزیچ
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 ؟ یپرس یرو م نی: نه، چرا اارغوان

 

 !یآخه انگار دستپاچه شد دونمی : نمنازیپر

 

 سر داد.  یبلند یخنده ارغوان

 

 . رونیب  میبر ای حاال ب وونه،ید ستمینه من اصال دستپاچه ن -

 

آمدند انگشتر را به   رونیاز اتاق که ب نازی. پردیاز اتاق کش رونیرا گرفت و به ب  ناز یمچ دست پر سپس
 سپرد و کنار گوش ارغوان گفت:  یفراموش

 

 من برم. یذاشتی کاش م  کشمی خجالت م کمی -

 

. جشن و بزن و بکوب هم که نی هستن، هم کمونینزد یهال ی که، چندتا از فام ستین  ی: کسارغوان
 . ستین

 

 . شناسمیرو نم  هاشون ی لی: خوب باشه من که خنازیپر

 

 کشاند.  یمبل یسرش را به چپ و راست تکان داد سپس مچ دست او را گرفت و به سو ارغوان
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 تو با من باش.  ال،یخ یب -

 

  یو هر سه مشغول شوخ  وستیکه ارمغان هم به آنها پ د ینکش ینشستند، طول  یمبل  یرو  گریکدی  کنار
و   نیر یساس شخوشحال و خندان بود و هردو سرشار از اح  رمحمدی و خنده شدند. رها در کنار ام

 عشق بودند.  یبایز

 

کرد   ی همراه یرا تا در خروج  نازیخانه را ترک کردند، ارغوان، پر هاهمان یم  دیکه رس  مهیبه ن شب
که از کانادا آمده بودند شب  شی سپس به داخل خانه برگشت به مادر و پدرش و زن عمو و عمو

 گفت و داخل اتاقش شد.  یری بخ

 

امشب تمام مدت نگاهش به رها و   کرد،ی را پاک م  ششیال مرطوب آراو با دستم ستادیا نهیآ مقابل
را درک   شانی احساس درون توانستی آن دو دور نشد، م یاز چهره  یالحظه  یبرادرش بود لبخند حت 

 .دندیرس  گریکدی به  اری بس یکند؛ آن دو عاشق بودند و باالخره پس از سخت

 

  زیکنار معشوقش باشد و از حس داشتنش لبر توانستی شد، کاش او هم م  قراری قلبش ب اریاختی ب
آرزو هرگز برآورده نخواهد شد. هنوز کارش تمام نشده که در  نیامکان ندارد ا  نیا د،یکش یشود. آه

 به در انداخت.  ینگاه نهیاتاقش زده شد، از داخل آ

 

 . دییبفرما -

 

 که از اول شب داشت، داخل شد. یخونسرد و آرام  یباز شد و فرحان با چهره  در
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 م؟ یبا هم حرف بزن قهی چند دق شهی : مفرحان 

 

 تکان داد. نییسرش را به باال و پا یآرام به

 

 آره.  -

 

 اتاق نشست.  یچرم گوشه  یراحت یکاناپه  یرو  فرحان

 

 رو همه بدونن. مونینامزد  خواستیخوشحالم اما من هم دلم م  یلیو رها خ  رمحمدی ام یبرا -

 

 برگشت.   شیگره خورد و به سو یارغوان کم  یابروها

 

 بدونه!  یزیمحمد فعال چ  خوامی لطفًا دوباره شروع نکن، گفتم که نم -

 

 ؟ یکنی بهم اخم م  عیناراحتت کنم آخه چرا سر خوامی نداشتم، نم ی: باشه باشه، منظورفرحان 

 

خودش رفته و با آنها حرف   نکهیحان است، مگر نه اداد، حق با فر رونینفسش را ب  یشانیبا پر ارغوان
کند اما   بشیها را نصاخم نیندارد که ا یل یبود پس دل  رفتهیرا پذ  نیخودش ا  نکهیزده بود؟ مگر نه ا

تواند خودش را در کنار  ی سر کند؟ مگر م یال یخی به بعد را به ب  نیکند از ا یخودش را راض تواندی مگر م
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شد. نفس   رهی نگران فرحان خ یتخت آمد و به چهره  یه و آشفته به سوفرحان تصور کند؟! درماند
 سپس سرش را به چپ و راست تکان داد.  دیکش ی قیعم

 

 اومد!  میکه تو زندگ یدر مورد اون مرد ؟یهام فکر کرددر مورد حرف  -

 

است   اشنهیرید یاش آرزونگاه کرد، ازدواج با دخترخاله  نشیغمگ یهاسکوت کرده و به چشم فرحان
در   یباور کند مرد یسادگ  نیبه هم تواندی مگر حاال م رودی م شی بر وفق مرادش پ زیاکنون که همه چ

! سکوتش  ست؟یبرداشتنش ن انیاز م  یبرا یدیراه جد ن یا ایداده است؟ آ بشیآمده و فر اشی زندگ
 زد.  یخشد ارغوان لبخند تل  یکه طوالن

 

 گم؟ی بهت دروغ م  یکنی نه؟ فکر م یکنی رو باور نم  هام حرف  -

 

 تکان داد.  نییسرش را به باال و پا فرحان

 

حاال قبول    یرو گفت  تیداده، تو واقع بتی و فر تی اومده تو زندگ یکی کنمیخب، باشه قبول م یل یخ -
هان؟ تو اون انگشتر رو از بابام   ،ی حرفت بزن  ریکه ز یخوای خودم! نم ینکردنش بذار به عهده ایکردن 

 .شهی خراب م زیدوباره همه چ یحرفت بزن  ری! اگه زیقبول کرد

 

هم دوست دارد خودش را گول بزند.   دیشا  ردیرا بپذ قتی حق نیا خواهدی وجه نم چیبه ه یی... گونه
 ! کردی م رونی ب و فکر ازدواج را از سرش کردی. کاش باور م دیکش یآه  نانهیفکر غمگ نیبا ا
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 .زنمی حرفم نم  ری: زارغوان

 

آمد، با    شیکاناپه بلند شد و به سو یسپس از رو د یکش یاز پاسخش نفس راحت یراض  فرحان
 .ستادیکم مقابل ارغوان ا یفاصله 

 

  ی! حاال که قبول کردخواستم؟یتو رو م میکه از بچگ هیگناهم چ ستم،یباور کن من اونقدرا هم بد ن -
 م؟یبر رونیفردا با هم ب یایی تر باش؛ مبا من مهربون  کمی

 

در کنار    یتختش نشسته، نگاهش کرد. چقدر سخت است فکر زندگ یهمانطور که هنوز رو ارغوان
را   نیهمسرش! کاش ا نکهیتر خواهد بود تا اآسان  شی بردارش باشد برا نکهیتصور ا  شکی فرحان! ب 
که قرار باشد نامش در   یبه او به چشم مرد تواندی ارغوان نم دانستی کاش م کرد،ی درک م

چه؟ چطور به او بفهماند در مورد آمدن ماکان به  قت ی ثبت شود، نگاه کند اما حق اشه شناسنام
 !دیگویراستش را م  اشی زندگ

 

 اما باور کن من راستش رو بهت گفتم.  امیی خب باشه م  یل یخ -

 

 مانعش شد.  ییبزند که صدا  یگریحرف د خواستی م  فرحان

 

 برن!  خوانی مامان و بابت م ؟یینجایتو ا -
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را   رمحمدیلحظه ام  نیدر ا دیشد؛ نبا رهی خ ش یابروها یچرخاند و به گره  رمحمدیام یرا به سو  سرش
از هم  زیه خاطر او و رها جواب مثبت را داده، همه چاگر بداند خواهرش ب داندی حساس کند، خوب م 

 در اتاق راه افتاد. یزد و به سو یلبخند تصنع نیبنابرا  پاشدیم

 

 خب، پس خداحافظ.  یل یاصال حواسم نبود، خ ؟یجد -

 

 به ارغوان انداخت سپس از اتاق خارج شد.  یگریمعنادار د نگاه

 

داخل اتاقش شد و   د، یارغوان چرخ یجوابش را داد و دور شدنش را نگاه کرد سپس به سو  رمحمدیام
 : دیآلود پرساخم یبا همان چهره 

 

 داشت؟  کاری باهات چ -

 

 باشد.  شهیتالش کرد لبخند بزند و مثل هم یبه سخت ارغوان

 

 کنه.  تی من رو اذ خوادی فرحان حساس نباش؛ اونکه نم یرو نقدریداداش جون، ا یچ یه -

 

دارد   یزیدر پنهان کردن چ یارغوان سع کندی چرا احساس م  داندی نگاهش کرد، نم رهی خ  رمحمدیام
و  یواقعا شاد  ایآ کرد؟یو احساس خطر م دیلرزی دلش م  د؟یبگو خواستی فرحان چه م یعنی

پشت آن پنهان   یگرید زیچ ایاو و رها بود و  ینامزداش فقط به خاطر خاله و شوهرخاله یهاخنده
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تکان داد  نییباشد. سرش را به باال و پا  نیاست چن دواریاست؟ ام یخودی دلهره ب  نیا ایآ ت؟اس
 رفت.   رونی سپس از اتاق ب

 

آن  یخوابش آمد و خودش را روتخت  یبه سو ن یاتاق که بسته شد ارغوان درمانده و غمگ در
کار را نکرده بود،  نیشد، کاش ا مانیپش یالحظه  کرد،یاحساس م  اشنه یدر س یق یانداخت. درد عم

که   یرها و برادرت ارزشش را دارد! فراموش نکرد  یاما نه... خوشحال دادی جواب مثبتش را به آنها نم
 یدانی نم  گریآنها بود. تو که د یهادر دست  ایب دنامش شد؛ ی برداشته نم شانیها ل**ب یلبخند از رو

سرنوشت قرار است به کدام سو بکشاندت کجا و با که   کندی م  یچه فرق گرید ،یخواهی چه م یاز زندگ 
 !شودیندارد چه م یتیاهم گری! د؟یباش 

 

 ،یروی اما از دل نم یشویکمرنگ م ؟یاقلب ارغوان نشسته ی! چرا هنوز گوشه یماکان  لعنت ماکان،
 !گرددی به تو برم  زی! هنوز همه چیینجایهنوز هم ا

 

شود.   شانختن یهم فشار داد تا مانع ر یرا رو شیهاپر از اشک شد، پلک شیهاکه افتاد چشم ادشی
است، چقدر   کینزد  شی. " چقدر صدایمن  یبایز ی" تو آهو شدی گوشش زمزمه م ماکان در  یصدا

را استشمام کند.  اشیشگیعطر هم  تواندیاتاق، م نیداخل هم  ت،نجاس یهم  ییواضح، گو
 یو دو دستش را رو دیرا درهم کش شی باز کرد، تپش قلبش شدت گرفته بود. ابروها ار شیهاچشم
 فشار داد. شیهاگوش 

 

 ازت متنفرم، ازت متنفرم ماکان! -

 

**** 
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 صورتش زد.  یبه پهنا یگرفت و لبخند  شیرا به سو چییجوان سو مرد

 

 مبارک باشه.  -

 

  رونیب شگاهی از نما یرا گرفت و از کنار او گذشت. وقت  چییتکان داد، سو  نییسرش را به باال و پا ماکان
پر   نیماش نیدشوار بود. ا شیبرا نی ماش نیانداخت. دل کندن از ا شیمایبه ُاپت ینگاه آخر رفتیم

که  ییزهای چ تماماز  خواستیروزها م   نی. ااختاندیم  ادشیرا   رمحمدیست؛ ارغوان و اماز خاطره
 را کنار بگذارد.   نشیتوانست ماش  یرها شود و امروز به سخت آورد،ی م  ادشیآن دو را به 

 

لش را   نیرا به چشمش زد. ماش  اشی آفتاب نکی شد و ع  دشیجد  نیماش سوار را به حرکت درآورد و ف 
 بعد خواننده شروع به خواندن کرد. یپخش شد و لحظات کی وارد کرد. موز

 

  یدونیتنهات بذاره، تو که خوب م تونهیدلم هوات رو داره... اگه نم نقدریاگه ا ست،ی" دست من ن
 ... "اینداره چاره... بخواب دن 

 

 را عوض کرد. کی دستش را دراز کرد و موز ناگهان

 

 کس رو نداره.  چیه یدلم هوا  ست،ین  نطوریا چمیه-

 

 پخش شد یبعد کیموز
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 ... " ستیبه جز از عشق ن  نمیبی... آنچه مبرمی سرم یوانگید نی" فکر عاقل کردنم هرگز مباش، من از ا

 

 لند شد. ب  شیرا کج و صدا شیهارا هم رد کرد، ل**ب  کیموز نیسرعت ا به

 

تو هنوز ماکان رو  نکهیهاست، مثل اهمش مزخرفه، مال قصه هانیعشق؟! کدوم عشق؟! ا -
 ! ینشناخت

 

 ...ی"به روز و روزگار  من، تو دلبر و ستمگر

 

 یگرید یهابه سجده ،یکه کافرم شد نگو

 

 به خشم تند روزگار...  میسپاریکه م نگو

 

 " اریمن شود مثال شهر که سرنوشت   نگو

 

 داشبورد انداخت.  یو رو دیکش رونیلحظه فلش را ب کیدر  دهیدرهم کش یابروها با

 

همش عشق، عشق عشق... آقا؟   ن؟یبخون نی ستیبلد ن یاگهید زیهاتون، چآهنگ نیاه... لعنت به ا -
 بشه!  اریثل شهروجود نداره؛ سرنوشته من هم محاله م یعشق چیاصال لعنت به عشق! ه
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که به   یدور برگردان یهم فشار داد سپس نگاهش رو یرا رو شیهاکرد، نفس نفس زد و ل**ب مکث
  کیدر ذهنش درست مثل  یزی دور شود چ نیاز ا شی ب  توانستی ثابت شد نم شد،ی م کیآن نزد

هم فشار  یرا رو شیهارا دور زد، همزمان دندان ابانیخ ادی لحظه با سرعت ز کی آالرم هشدار داد. در 
 .ادد

 

 خدا لعنتت کنه ماکان! -

 

 یگوشه یاشه یپارک کرد. داخل شد و به اتاقک ش شگاهی را مقابل نما  نیبعد ماش یقهیاز پنج دق  کمتر
سرتکان داد  شیماکان برا یاش شد و وقتنگاه کرد. مرد جوان از داخل اتاقک متوجه  شگاهیسالن نما

 حرکت کرد. شی آمد و به سو رونیب

 

 شده آقا؟!  یچ -

 

 رو بده.   مامیُاپت چیی: سوماکان

 

 مرد جوان گرد شد.  یهاچشم

 

 چرا؟  -

 

 او دراز کرد. یهم فشار داد و دستش را به سو یرا رو   شیهاپلک ماکان
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 .چییفتم سوگ -

 

 ره؛یاز دستتون م ان،ی خوب  یهانی بلندها ماش  یشاس نی ا فهیآقا ح  د؟یشد مونی : نکنه پشمردجوان
 مدلشه.  نیدتریجد

 

  بیسکوت کرد سپس از ج  ینگاهش کرد. مرد جوان لحظات رهی و خ دیرا درهم کش شی ابروها ماکان
 را درآورد.  چییشلوارش سو 

 

 !دهیروش خواب یآقا مشتر -

 

 را گرفت. چییسو ماکان

 

 بخوابه... چک! گهید یجا  هیغلط کرده، بره  -

 

برگشت   شگاهیداد و به داخل اتاقک نما رونیمرد جوان وا رفته شد نفسش را پرصدا ب یچهره 
 گرفت.  شیماکان برگشت و آن را به سو یبعد با برگ چک به سو یلحظات 

 

 او پرتاب کرد. یرا به سو گرید  چییراه افتاد همزمان سو نشیماش یچک را گرفت و به سو ماکان

 

 لکسوزت مال خودت! -
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 زمزمه کرد:  دوی آرامش کش  یاز رو ینشست و حرکت کرد، نفس  نشی ماش داخل

 

 برام نمونده! یزیچ گهیتو رو هم از دست بدم، د  تونمی نم گهیرو از دست دادم، حاال د  ریام -

 

شد، سرش را به چپ و راست تکان داد  مانی کار پش نیفلش را وارد کند اما از ا  خواستی م  گرید کباری
که  نی را متوقف کرد. هم  نیساعت بعد ماش  میکرد. کمتر از ن یخانه رانندگ  یو غرق در فکر به سو

خشم   شدتاز  اشنه ینگاه کرد. س شیروگردشده به روبه  یهاشود با چشم نگیوارد پارک  خواستیم
را با تمام توانش در   نی. فرمان ماش دییگرا یاش به قرمزشد و کم کم رنگ چهره  نییو پا  تندتند باال

 فشار داد. شیهادست

 

 ! نجایا ییاییسومه که م یدفعه نی... ایماهه که خونه رو عوض کرد کیتو  -

 

 را بلند کرد.  شی بخواهد خودش را مواخذه کند صدا ییگو

 

 ! اه...؟یچته تو لعنت -

 

 یرا به حرکت در آورد و به سمت خانه نیتا بتواند آرام شود سپس ماش  دیکش ق یبار نفس عم  نیچند
 کرد.  یرانندگ   دشیجد
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سوم متوقف شد و در   یکه آسانسور در طبقه  نی. همدیرس  دشیجد یبعد به ساختمان خانه  یقیدقا
را نگه داشته و  یبشقاب دستش  کی او در  کرد،ی م یزندگ  شیکه در واحد روبرو دیرا د  یباز شد، دختر
  پسس کردی بود را مرتب م  رونیاز شالش ب  شترشانیرنگش را که ب یاقهوه یموها  گرشیبا دست د
  دنیماکان را فشار بدهد که درست همان موقع با شن یزنگ خانه  خواستی زد و م  یق یلبخند عم

 تر شد.پررنگ شیهال**ب  یبرگشت و کم کم لبخند رو شی او به سو یپا یصدا

 

 د؟یخوب هست  یصباح یسالم آقا -

 

 . ستادیمقابلش ا ماکان

 

 سالم ممنونم.  -

 

 به گردنش داد.  یماکان گرفت و تکان یرا به سو بشقاب

 

 شماست. یبرا هانیرو مامانم پخته، ا های نیری ش نیا -

 

شد. زمان درست   رهی خوشرنگ و لعاب  داخل بشقاب خ ی  شکالت  یهای نی ریبه ش  یجد یبا چهره ماکان
به    یشکالت یهای نیری ُبرد که ارغوان با ش  یگذاشت و به روز شیهابال  یپرنده او را رو  کیبه  هیشب

نکرده بود،   شیرها یالحظه  یروزیکه احساس پ  یروز کند؛ی اش آمد، آن روز را هرگز فراموش نمخانه 
نقش   شیهاخندان او در مقابل چشم یها. ل**بدانستی که ارغوان را متعلق به خودش م  یروز

مطمئن است آنها   گرفت؛ی ماکان م یبه سو  فشیظر یها را با آن دست  های نیر یش یبست. دانه دانه
و شادابش هرگز از ذهن ماکان   طنتی و پر از ش یدوست داشتن یپخته بود. چهره   شیرا با عشق برا
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طرف آن روز را دوست داشت، از طرف   کیاز  کردیم  یقراری متضاد درونش ب ی. حسشودی م دور ن
کاش ارغوان آن  یکه ا دیچرخ یفکر در ذهنش م  نیعذاب آور بود. مدام ا شیبرا اشی ادآوری گرید

 . رفتیاش مگفته بود برو، از خانه  یروز درست وقت

 

 د؟ی دوست ندار ینیری ش -

 

درشت   یهاشد. دخترک با چشم رهی افکارش جدا شد، نگاهش را از ظرف گرفت و به خودش خ از
 اش گفت: ها اشاره کرد و با لحن کش دار و پر از عشوه سبزرنگش به آن 

 

 .چسبهی م  یلیعصرونه خ یبرا د،یکنی ضرر نم دیامتحانش کن -

 

بشقاب را   اشی میبه لحن گرم و صم تفاوت  یتکان دادو ب  نییسرش را به باال و پا نانهیغمگ ماکان
 گرفت. 

 

 ممنونم خانم.  یل یخ -

 

بلند   یبرنداشته بود که صدا  شتریقدم ب  کیرا در قفل چرخاندو داخل خانه شد. هنوز   دیکل سپس
 . دیآرش به گوشش رس

 

 سالم دادا... ش. -
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 نشست.  شیهال**ب یلبخند رو اریاختی ب

 

 سالن بعد بهم سالم کن. صبر کن برسم به  ؟ یزن یپسر چرا داد م -

 

 گذاشت.  یعسل  زی م یرا مقابلش رو  ینیری شد و بشقاب  ش کشیاو راه افتاد، نزد یبه سو سپس

 

 .ترسمی من م یزنی داد م ینطوریا تییطال یحنجره   نیبا ا -

 

 حرف  ماکان قهقه زد.  ن یچشم بردارد به ا ونی زیآنکه از تلو یب  آرش

 

 برامون آورد. هیرو همسا  های نیری ش نی: اماکان

 

 .دیدرخش یاز خوشحال شیهابه بشقاب انداخت و چشم  ینگاه مین او

 

 . ین یری آخ جون ش -

 

 .دیدرهم کش یرا تظاهر شینگاه کرد و ابروها  ونیزی به تلو یالحظه ماکان

 

 ؟ یخسته نشد ؟یکنی م یباز یهنوز دار -
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 .دمی رس  زشیانگجان یه ی: نه تازه االن جاها آرش 

 

 . میکن یبا هم باز  امی: خب صبر کن من هم لباس عوض کنم، بماکان

 

دوم فقط   یخوابش شد. در طبقه دوم خانه رفت و وارد اتاق یها راه افتاد، به طبقهپله  یبه سو سپس
  نییبعد دوباره به پا  یقهیرا عوض کرد و کمتر از ده دق شیهاها قرار داشتند. لباس اتاق خواب 
  نیو او از ا  ددور کن شیهاحواسش را از غم یساعات  یده در کنار آرش توانست براو خن یبرگشت. باز

 بابت خوشحال بود. 

 

را باز   شیها وحشت زده چشم ییصدا  دنیو آرش غرق در خواب بود. ناگهان با شن دیرس  مهیبه ن شب
را روشن کرد   بعد چراغ آباژور ی. لحظاتندی اطرافش را بب  یک یتار انیکرد. نفس نفس زنان تالش کرد م 

 و نگران شده بود.  دهیترس  یکم  رفت؛یبه اتاق برادرش م  دیآمد؛ با نییو از تخت پا 

 

بود. در را آرام باز کرد و داخل شد سپس چراغ را روشن کرد. مردمک    شیروماکان درست روبه اتاق
 ستادی سرش ا یتخت ماکان آمد و باال یدرشت شده بود. به سو یاز ترس و نگران شیهاچشم
آنقدر عرق   لرزد؟ینه! او م ای ندیبی درست م داندی شد، نم رهی برادرش خ سیخ یبه چهره  یلحظات 

 را گرفت و تکانش داد. شی شده است. بازو  سیهم خ شی موها یکه حت ردهک

 

 داداش ماکان. -
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تخت نشست.   یباز کرد و همزمان رو را شیهاکه ماکان چشم اوردهینامش را کامل به زبان ن  هنوز
 را قورت بدهد. شیتوانست آب گلو یو به سخت زدی نفس نفس م

 

 . کردی گرد شده نگاهش م یهابا چشم   آرش

 

 ؟یدیدیداداش؟ خواب م یخوب  -

 

 داد. نیی را به باال و پا  سرش

 

 .یکرد دارمیممنون که ب دم،یدی آره خواب بد م  -

 

رفت،   رونی تخت بلند شد. از اتاق که ب یکه تپش قلبش آرام گرفت، پتو را کنار زد و از رو یالحظه 
  هیشده بود. پس از چندثان  سیخ  شترشیب  میبود ن دهیکه خواب  ییبه تختش انداخت جا یآرش نگاه
کنار  را  النرنگ س یانقره یهاآمد. ماکان پرده نییپا یدرهم از اتاق خارج شد و به طبقه  یبا چهره 

روشن کرده،   یبنفش رنگ  سقف، سالن را کم  یهاید ینشسته بود. نور ال ا یمبل یو رو دهیکش
 هم گذاشته بود. یرا رو شیهاداده و پلک  هیمبل تک یسرش را به پشت

 

 . ستادیآورد و کنارش ا ش یبرا یآب  وانیل  آرش

 

 آب بخور داداش.  -
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 زد .  یدر دست او انداخت سپس لبخند کمرنگ  وانیبه ل  یرا باز کرد و نگاه شیهاچشم

 

 .قیممنون رف  -

 

 گذاشت.  زی م یرا رو وانیو ل  دیآب نوش یاجرعه 

 

 کردم، حالم خوبه؛ تو برو بخواب.  دارتیاز خواب ب دیببخش -

 

 تکان داد. نییسرش را به باال و پا آرش

 

 . ری چشم، شب بخ -

 

.  داشتی آخر نگاه از ماکان برنم یتا لحظهها حرکت کرد. پله یآهسته به سو یهابا قدم  سپس
که  دیدی م  یحال است؛ چه خواب شالیاندازه آشفته و پر نیچه تا ا یحدس بزند برا  توانستی نم

 بلند شد.   ادشیناله و فر یصدا

 

پر از اشک شد. کابوس آن   شیهاآهسته چشمآهسته  د،یرا درهم کش شیکه دور شد، ابروها آرش
او را آرام کند. به خاطر   کردیبود و تالش م  رمحمدیام یخانه   نگیهنوز در پارک ییگو دیدی روز را م

 داشته باشد.  یتوانسته خواب آرام یکه گذشته ک یمدت نیندارد در ا
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 شد و زمزمه کرد:   ریسراز  شیهاگونه یرو شیهااشک  یاز لحظات  پس

 

! دلت  یهست یشگیتو همون آدم هم  یکن نی به خودت تلق یتونی ماکان، نم ستده یفا ی تالشت ب -
 ! یریمیم  یبراش تنگ شده، دار

 

 لرزانش قفلش را باز کرد.  یهارا برداشت و با دست   لشیموبا سپس

 

 . نمشی بب دیبا -

 

تنها   نیتماس او بود، ا یشماره  یکه رو یعکس ابد؛یب  یتوانست عکس نکهیرا گشت تا ا  لشیموبا تمام
بخواهد   ییگو دیعکس کش یاش را روبه جا مانده! انگشت اشاره  شیاست که برا  یای ادگاری

 نوازشش کند. 

 

 عشقت رو نداشتم... اقتیمن ل  یگفتیرو خراب کردم ارغوان... تو درست م  تیزندگ  -

 

  رهیبه آن خ  یرا پاک کرد و لحظات شیهاباز شد، اشک   دنشیراه نفس کش ییگو دیرا که د عکسش 
اول  یمهم است؛ از همان روزها  شیکه ارغوان چقدر برا دیچطور نفهم پد،یتی د م شد. قلبش تندتن

که  یزیچ  نیعکس بگذرد، نتوانست از آخر نیمدت هر چه تالش کرد، نتوانست از ا نیمهم بود. در ا
 او دارد بگذرد.  از
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صورتش    یآفتاب رو نور  یکم کم طلوع کرد، درست وقت دیآرام شد. خورش  نکهیگذشت تا ا یقیدقا
بعد   یقی مبل بلند شد. دقا یگردنش را ماساژ داد و از رو یاش را باز کرد. کمخسته یهاچشم  د،یتاب
مقابل آرش نشسته و غرق در فکر    یخورصبحانه  زیزودتر از آنکه زمانش برسد آماده بود. سر م  یلیخ

به آرش زد و به  ی نگزنگ در توجهش را جلب کرد. لبخند کمر یکه صدا دیکشیفنجان نسکافه را سر م 
 لبخند زنان جواب داد:  دیمادرش را که د ریزنگ در رفت. تصو یسو

 

 تو مامان.   ایب-

 

 به سرعت گفت:  شهالخانم

 

 تو، اومدم آرش رو ببرم.  امیب تونمی نم  زمی نه عز -

 

 . ارمشیی بذار بمونه خودم م لهی: خب امروز هم که تعطماکان

 

هم   نازیداره، آ ازی مدرسه ن یرو بخره فردا برا هاشی باس ورزشببرمش ل دیآخه با شهی : نمشهالخانم
 ببرمش دکتر؛ عجله دارم.   دیسرما خورده با

 

 که به سرش زد، گفت:  یسکوت کرد سپس با فکر یالحظه ماکان

 

شب هم   خرمی براش لباس م  برمی رو ببر دکتر، به کارهات برس؛ من آرش رو م  نازیخب، تو آ یل یخ -
 خونه.  ارمشییم
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 شهالخانم نقش بست.  یهال**ب یرو یبخش تی رضا  لبخند

 

 ممنونم ازت.  زم،یباشه عز -

 

 دور شد.  توریاز مقابل مان یگرم یبا خداحافظ سپس

 

 .ستادیصورتش کنار ماکان ا یبه پهنا   یبا لبخند  آرش

 

 د؟ی خر  میقراره با هم بر -

 

 . دیخند اریاختی اش ب زده جانیزده و هذوق  یچهره دنینگاهش کرد و با د ماکان

 

 . میکنی م دیخر میر ی دوتا مرد م ن یبعدش ع دمی کارهام رو انجام م  میری آره، اول م -

 

 قهقه زد. یبا خوشحال او

 

 .دیدوست داشتم با تو برم خر شهیآخ جون، هم -
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 آرش زد. یبه رو  یگرید لبخند

 

 خب، حاال برو حاضر شو. -

 

  دیمجتمع خر یرا زمان برد پس از آن راه  یدو ساعت یو سفارش لوازم دندانساز شی کارها انجام
. پس از  کردی و رو م   ریشده و آرش با دقت آنها را ز  یفروش لوازم ورزش یمغازه  کیشدند. داخل 

 .ستادیکنار ماکان ا یقیدقا

 

 اره. رو ند  خوامیکه م  ییهااون  نجایا -

 

 اشاره کرد. رونیکرد و به ب  یمکث کوتاه ماکان

 

 .گهید یمغازه هی میبر ای خب، ب یل یخ -

 

ماکان  دند،ید یگرید ک یبه اطراف، بوت یتکان داد و همراهش از مغازه خارج شد. با نگاه  یسر آرش
 به آن اشاره کرد.

 

 اون مغازه. میبر -
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داخل  خواستندی آنجا روانه شدند. لبخندزنان م  یآرش گذاشت و به سو یشانه   یدستش را رو سپس
بود، ثابت ماند.  کی بوت کی تر در کنار آنطرف  یکه کم یشخص  یشوند اما ناگهان نگاه ماکان رو

زد؛ ی ماند. پلک نم رهی جا کنار در مغازه متوقف شد و به او خنکردند، همان  اشی اری  گرید شیپاها
چه   کرد،یسرش را مرتب م یرنگش را روخوش   ی  نش را تکان بدهد. او شال آبگرد توانستی نم  یحت
. با  دیدیم شیهال**ب یرو شهی هم اشیی اول  آشنا یکه ماکان روزها  ییلبخندها زد؛ی لبخند م بایز

که به   یمیمال  شیبا آرا اشی مشک یها. چشمکردیاشاره م یو به سمت  زدیم  یشاداب حرف یچهره 
و    پدیتیماکان نشست، قلبش تندتند م یهال**ب یلبخند رو اریاختی شده بود. ب باتریچهره داشت ز

و   بایز یاست. چه لحظه  دهیمعشوقش را د داندی قلبش م  ییقادر به تکان خوردن نبود، گو
 یموها از یاکند. همان لحظه تکه   شیو تماشا ستدیجا باها همانساعت  خواهدی دلش م ،یباشکوه

 کنان آن را کنار زد.چشمش آمد که خنده یلختش رو

 

که   یکس  توانستی لحظه تازه م  نینفر دست او را گرفت! ماکان به خودش آمد! در هم کی ناگهان
محو   شیهال**ب  یمرد جوان به او شوک وارد شد، لبخند از رو دنی. با دندیرا بب ستادهیکنار ارغوان ا

 زد،ی شد. ارغوان با او حرف م کیاز خشم تار شیهاشد. چشم دهیبلندش درهم کش  یکم ابروهاو کم
 تواندی شود؟ مگر م   کشیحد نزد  نیو تا ا ردی است که اجازه دارد دست ارغوان را بگ یاو چه کس

او با مرد  دنیچه سخت است د ستد؟یاز خودش اجازه داشته باشد کنارش با ری غ یکس  ردیبپذ
 رااش باشد؟ نکند ارغوان . نکند او پسرخالهسوختیم  یشدت خشم و ناراحتتمام تنش از   ،یگرید
  شیمسئله برا نیبه ا دنیشیبا او ازدواج کرده! نه نه اند نکهیا ایکرده باشند؟ و  یازدواج راض  یبرا
پلک زدن نداشت آنها را دنبال   الیکه خ ییهاچه کند، فقط با چشم دانستی است. نم رممکنیغ
 . کردیم

 

 تو مغازه؟ یاییشده داداش، نم  یچ -

 

منتظر آرش چشم  یها تکان خورد، به چهره قرار گرفت مثل برق گرفته  شیبازو  یآرش که رو دست
 دوخت و زمزمه کرد: 
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 . امیی آره م -

 

کند ارغوان با که  ی فرق تیبرا دیندارد ماکان! نبا یاصالً به تو ارتباط  نیرا سرزنش کرد، ا  خودش
. نه، کندی زود خواهد افتاد و باالخره او ازدواج م ای ر یاتفاق د نیشک ا یب  رود،ی ! کجا مخنددیم

روز که  نیبه ا  نت. لعندیبب یاست بتواند او را کنار کس رممکنی را ندارد، غ نی طاقت فکر کردن به ا
 ببندد؟! دیکه د یزیچ یرو را  شیهابهتر بود، اکنون چطور چشم  دنشیند د،یارغوان را د

 

هم گذاشت، ماکان توان  یرا رو شیهاپلک یاه یثان ی. براخوردی و تکان نم ستادهیمغازه ا وسط
که قلبش او را متعلق به  یاز خودش به دختر ری غ یاجازه بدهد کس تواندی عقب نشستن را ندارد؛ نم

 بشود؛ ارغوان فقط متعلق به ماکان است! ک ینزد داندی خودش م

 

متوجه   گریاز مغازه خارج شد. د عیبلند و سر یهارا باز کرد، به عقب برگشت و با قدم شیهاچشم
سو و   نیسرش را به ا یکردن آن دو بود. با آشفتگ  دایپ دیشیاندی که م یزینبود، به تنها چ زیچ چیه

فرار از   داش قصکه طعمه  یدرست مثل گرگ زد،ی نفس م   پس کجا رفتند؟! نفس ی. لعنت چرخاندیآن م
لحظه  نیبدهد. درست در هم  صی ها آن دو را تشخآدم  انیدستش را دارد. تالش کرد از م

در   نییکه به پا  ییهاپله  ی. از رورفتندی م نییپا یبه طبقه یبرق یپله  یشان شد آن دو رومتوجه
 . دیکه به او تنه زد را شن یمرد نیخشمگ یآخر صدا ی. لحظهدیحرکت بودند، دو

 

 ...؟!ی کنی م کاری آقا چ یه -

 

رساند،  یها مخودش را به آن  دیآن دو حرکت کرد. با یمتوقف شود به سو یاه یثان یحت آنکهی ب
رفتند سوار   رونیها از مجتمع ب . آندودی چطور م داندی حبس شده و خودش هم نم اشنه ینفس در س
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  بلشاز مقا  نیاز مجتمع گذاشت ماش  رونی را ب  شیپا یشدند. نه، عجله کن ماکان! درست وقت نیماش
 آهسته دور شد. گذشت و آهسته 

 

.  کردینگاه م نیبه دور شدن آن ماش نیخشمگ یو با چهره  زدی نفس نفس م  سوخت،ی تنش م تمام
فکر   نی حال با ا  ست؟یاو ک ید یپرسی و م  یرفتیم شان یبه سو دیبا ؟یامدی! چرا زودتر ن یآه لعنت
 ؟ ییآیآور چطور کنار م عذاب

 

 داداش؟ همه جا رو دنبالت گشتم. یکجا رفت -

 

آن   تواندیدرهم نگاهش کرد سپس تالش کرد آرام باشد اما مگر م  یآرش برگشت و با چهره  یسو به
با   یچطور بداند چه نسبت ست؟یبداند او ک دیکه همراه ارغوان بود را فراموش کند، چطور با یمرد

  بینه  دشبه اطرافش نگاه کرد. به خو شانیآشفته و پر ست؟ی چه حال  گرید نی ا ،یارغوان دارد؟ لعنت
 تواند؟ی زد آرام باش، فراموشش کن اما مگر م 

 

 ت. گذشت که دستش را دور گردن آرش گذاش یلحظات 

 

 . میرو بخر هات لباس  میبر د،یببخش -

 

*** 

 

 شان متوقف کرد و لبخندزنان نگاهش کرد. را مقابل ساختمان خانه   نیماش فرحان



 جام غرور 

401 
 

 

 .شهی به مرور زمان بهتر و بهتر م نمونی ب زیچ مطمئنم همه ،یممنون که همراهم اومد -

 

 تکان داد. نییزد سپس سرش را به باال و پا ینگاهش کرد و لبخند کمرنگ  ارغوان

 

 بهتر شه.  زیهمه چ خوامی منم م -

 

را بهتر کند؟ چطور خودش را کنار   زیچه چ کردی م یشد. سع ادهیپ نی کرد و از ماش یکوتاه یخداحافظ 
 !شود؟ی بدهد؟ مگر م  بیخودش را فر تواندی مرد خوشحال نشان بدهد؟ چطور م  نیا

 

  ایکردن، آ یزندگ دغدغهی شاد بودن و ب دغدغهی رد، دلتنگ آرامش بود، دلتنگ بو بارها فکر ک  بارها
را نشان بدهد؟  یبهتر یرو  یزندگ   گریبار د شودیهمان ارغوان سابق بشود؟ م  گریبار د شودیم
 . رسدیبه نظر م  رممکنیموضوع دشوار نه، غ نیکنار فرحان خوشحال باشد؟ کنار آمدن با ا تواندیم

 

  یق یدقا نازی به نظر برسد. پر یشاد و پرانرژ شهیتالش کرد مثل هم نازیاز ظهر همان روز با آمدن پر بعد
 .کردی م تی دانشگاه شکا  نیسنگ یهارا از درس 

 

 .شهی تموم هم نم یسخته، لعنت  یلی خ خونمی م کیشدم ژنت مونیبخدا پش -

 

 . دیبلندبلند خند ارغوان
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 .میدار گهیترم د هی ترم که تموم شه فقط   نیتحمل کن دختر ا -

 

 تکان داد سپس کنارش نشست.  نییسرش را به باال و پا نازیپر

 

 خوشحاله نه؟   یلیچه خبرها؟ داداشت خ -

 

 از هم دورشون کنه. تونهی نم یکس گهیروزها همش کنار هم هستن، د نی: اوهوم... اارغوان

 

 تکان داد.  یلبخندزنان سر نازیپر

 

 شدن؟  یچطور راض شییخدا  یچه خوب، حق دارن، براشون خوشحالم ول  -

 

 را باال انداخت.  شیهازد و شانه  یلبخند کمرنگ  ارغوان

 

 .گهیشدن د -

 

از آتش درونش کم   یکم  دیشا د،ی بگو نازیرا به پر زیلحظه همه چ نیدر هم  خواستی دلش م چقدر
روز برگزار    کی. قرار است مراسم عقدشان در دیهمه موضوع را خواهند فهم یشود. باالخره به زود
 دارد. قتیست اما حق ! مسخره یری گروکان گ  کیشود؛ درست مثل 
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 بهت بگم.  یزیچ هی خوامی م -

 

 با دقت نگاهش کرد. نازیپر

 

 ؟ یچ -

 

 رفتم! رونی: امروز با فرحان بارغوان

 

 درشت شد.  نازیپر یهاچشم

 

 فرحان؟ واقعا؟! دم؟یدرست شن -

 

زنگ  یناگهان صدا دیبگو یزیچ  خواستی که م نیمثبت سرش را تکان داد هم یبه نشانه ارغوان
 شیهاچشم کبارهیاش نگاه کرد. به و به صفحه  دیکش  رونی ب  فشی مانع شد، آن را از ک نازیپر لیموبا

همه  نیبعد از ا  زند؟ی چه به او زنگ م یشد. ماکان برا رهی درشت شد و با دهان باز به آن شماره خ
لحظه چطور مقابل ارغوان جوابش   نیاصالً در ا د؟یبگو خواهدیبا او دارد؟ چه م یچه کار یعنیمدت 

 تخت بلند شد و از ارغوان فاصله گرفت. یاز رو یامردد بود اما پس از لحظه یرا بدهد؟ کم

 

 بله؟  -



 جام غرور 

404 
 

 

 .دی چ یماکان در گوشش پ  یرسا و مردانه یصدا

 

 خانم.   نازی سالم پر -

 

 : سالم. نازیپر

 

حرف   یاو متوجه شود با چه کس خواستی زد، نم  یارغوان برگشت و لبخند تصنع یبه سو یالحظه 
 .دیبگو خواهدی ماکان چه م دانستی م  دی. ابتدا بازندیم

 

 زنگ زدم که بگم... -

 

لرزان  ماکان متعجب  یاز صدا نازی به زبان آوردن حرفش آشفته بود. پر  یبرا ییمکث کرد گو یالحظه 
 مردد باشد.  ایبلرزد و  شیصدا شد ی نم گاهچیدر حرف زدن کامال مسلط است ه شهیشد، ماکان هم

 

 مرد همراهش بود... هی... دم یامروز ارغوان رو د -

 

او   ست؟ی چ اشی آشفتگ لید. خب، دلبو دهیباال رفت. ماکان، ارغوان و فرحان را د نازیپر یابروها
 مکث کرد و دوباره ادامه داد: یالحظه 
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 که همراهش بود؟   هیبهم بگو اون مرد ک -

 

 به سرعت گفت:  نازیماکان که تمام شد پر حرف

 

 ؟یبه من زنگ زد  یچ یبرا -

 

 ...یدونی حتما م  ،ی: تو دوستشماکان

 

 قورت داد. یرا به سخت  شیگلو آب

 

 ندارم. یاگهی! کار دهی: فقط بگو اون ک ماکان

 

طرز صحبت    نیا لیدل توانستی نم  د،یچه بگو دانستی نم نازی دارد، پر یب یو غر بیلحن عج  چه
با    یکه همراه ارغوان بوده چه نسبت یمهم است که آن کس شیاندازه برا نیکردنش را بفهمد چرا تا ا

 کانشک دارد که ما نازیشده باشد؟ نه، پر اشیدارد؟ نکند حسود یچه هدف  گریبار د نیاو دارد؟ ا
برود حسادت کند؟    شیبه سو یاهل حسادت کردن باشد؟ اصال مگر ارغوان را دوست دارد که اگر کس

ازدواج   گریکدیو با  شدیبود، عاشق ارغوان م ی. کاش ماکان پسر خوبدیفهمی موضوع را م نیا دیبا
  گریتا بار د  ند،یبب ابارغوان را شاد گریتا بار د فتدی اتفاق ب نیا خواستی از ته قلبش م  نازی. پرکردندیم

باشد؛   شهیکند. شک دارد که از چند ماه قبل ارغوان توانسته مثل هم  یاو از ته دلش بخندد و زندگ
 مانده است.   یاز قلبش باق یاماکان در گوشه یجا شهیهم
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به   نازی پر کند،ی صحبت م یو ابرو اشاره کرد که با چه کس شد، ارغوان با چشم  یطوالن سکوتش
 به ارغوان پشت کرد.  گریزد و بار د یخودش آمد لبخند تصنع

 

 بهت بگم به من زنگ نزن.  یزیچ تونمی من نم -

 

 ماکان مانع شد. یملتمسانه یتلفن را قطع کند که صدا  خواستیم

 

 قطع نکن، لطفا... کنمی نه نه خواهش م -

 

 ادامه داد: یرا قورت داد و به سخت شیبهت زده متوقف شد، ماکان آب گلو نازیپر

 

چرا همراه ارغوان  یبگو اون لعنت ه؟یندارم، فقط و فقط بهم بگو اون مرد ک ی کار چیمن ه ن؟یبب  -
 بود؟

 

  دیفهم توانی م یشده، به خوب  اشی آمد، نکند واقعا حسود نازیپر یهال**ب یلبخند رو اریاختی ب
بدهد نکند عاشق... نه ماکان و   صیرا تشخ  اشیآشفتگ تواندی م  نازی است. پر یماکان در چه عذاب

ادب شود، اصالً  ستیارغوان حساس است؟! بد ن یرو   نقدریمحال است پس چرا ا باً یتقر یعاشق 
 لحظه به سرش زد به سرعت گفت:  کیکه در  یبسوزد. با فکر یچه کند؟ بگذار کم خواهدیم

 

 ه باهاش ازدواج کنه!قرار -
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. ارغوان به دیبلندبلند خند یبه سرعت تلفن را قطع کرد. از فکر سوزاندن ماکان با خوشحال  سپس
 اش گذاشت. شانه  یآمد و دستش را رو شیسو

 

 قراره ازدواج کنه؟   یک ؟یزدی حرف م  یبا ک ؟یخندی م یبه چ -

 

 برگشت.  شیکنان به سو خنده  نازیپر

 

 نفر رو گرفتم، اگرچه شک دارم.  هیکس... فقط فکر کنم حال  چیه ،یچ یه -

 

 را فشار داد.  شیبا سماجت بازو  ارغوان

 

 گه؟یبگو د ؟یخب ک  -

 

 .دادمی خبر م  ییبنده خدا هیام قراره ازدواج کنه داشتم به کس. دخترخاله  چی: گفتم که هنازیپر

 

 : آهان، خب مبارکه.ارغوان

 

 .دیخند شتریب  نازیپر
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 مبارکه. یل یخ -

 

 دوباره کنار ارغوان نشست.  یالیخی را قطع کرد و با ب  اشخنده

 

 ؟ یرفت  رونی خب حاال بگو چرا با فرحان ب -

 

 گفت:   یهم فشار داد و پس از مکث کوتاه یرا رو ش یهاانداخت، ل**ب  نییسرش را پا ارغوان

 

 ازدواج کنم! خوامی م -

 

 دو کاسه درشت شد.  یدرست به اندازه   شیهاباال رفت و چشم  نازی پر یابروها ناگهان

 

 ؟ یبا ک ؟یچ  یعنیازدواج؟  -

 

 سربلند کرد و نگاهش کرد.  ارغوان

 

 با... با فرحان! -
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  یباورش سخت است، فرحان؟ چرا او؟ اصال برا د؟یگوی شوکه شده و دهانش باز ماند، چه م نازیپر
 چه؟

 

 ارغوان؟ چرا آخه؟ یگی چرا مزخرف م -

 

مسئله شده  نیدر ذهنش آمد. نکند ارغوان به خاطر برادرش و رها حاضر به قبول ا یفکر ناگهان
بود در ذهنش   دهیکه د یباشد، آن انگشتر لیدلی ب تواندی اش که نم خاله و شوهرخاله  تی است؟ رضا

 رو شد. بهت زده سرش را به چپ و راست تکان داد. شیبرا زیآهسته همه چمد. آهستهآ

 

 ؟یکار رو کرد نی! تو بخاطر رها و برادرت... واقعا ا؟یتو عقلت رو از دست داد شه،ی باورم نم یوا -
 ست!مسخره  یلیخ

 

 ارغوان حلقه زد. یهااشک در چشم  گرید بار

 

دادن محمد و رها   تیها هم رضاارزشش رو داشت، من قبول کردم باهاش ازدواج کنم تا اون  -
 ازدواج کنن. 

 

 . دیرا درهم کش شی تخت بلند شد و ابروها یرا ُپر کرد از رو نازیخشم وجود پر   گرید بار

 

 ! ؟یپس ماکان چ -
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 گره خورد. زیارغوان ن ینام ماکان ابروها دنیشن  با

 

در خونمون رو از جا کنده!  یانگار اون به خاطر من پاشنه  یزن ی حرف م یجور هی ه؟یمنظورت چ -
اسمش  نمینب گهیعاشقم نبود. د چوقت ی به من عالقه نداشت، ه  چوقتیاون مرده سنگدل ه زدلمیعز

 . ستین  یها! در ضمن االن هم که چندماهه ازش خبر یاری من ب یرو جلو

 

با ارغوان دارد   یبداند آن مرد چه نسبت خواهدیو م دهیا دماکان آن دو ر دیبگو خواستیم یالحظه 
 شد و تالش کرد حرفش را عوض کند.  مانیالعمل ارغوان پشعکس  دنیاما با د

 

! یازش پنهون کن یتونی تو که نم دونه؟ی بود که... فرحان در مورد ماکان م ن ینه من... منظورم ا -
 .شهی م مونی و پش کنهیاونوقت حتما قبول نم 

 

 زمزمه کرد:  فیضع یتخت نشست سپس با صدا  یرو گریبار د شانیدرمانده و پر ارغوان

 

فکر   کنه،ی باور نم ست؛وونهید ی بشه... ول مونیاز ازدواج با من پش دی! بهش گفتم تا شادونهی م -
 دست به سرش کنم! خوامی م کنهیم

 

 سرش گذاشت.  یدو دستش را رو  نازیپر

 

 . یباهاش ازدواج کن یخوای اونوقت تو هم م شه،ی باورم نم یوا -
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 دست ارغوان را فشار داد. نانهیمکث کرد و غمگ یالحظه 

 

 اشتباهه. نیا ؛یخوشبخت ش   یتونی کار رو نکن، تو با فرحان نم نیا -

 

 .دی آمده خند  شیعوض کردن جو پ یبرا ارغوان

 

روزها   نی. ا ستین یبد یکه با فرحان برم تو جهنم، اصال بچه  ستی... قرار ن ی! دق نکن وونه؟یچته د -
ام بهم دادن رو قبول  ام و خالهکه شوهرخاله یدرضمن انگشتر ام،یباهاش کنار ب  کنمی م یدارم سع

 ! دوننی مامان و بابا هم م خوره،ی رها و محمد هم بهم م یبزنم نامزد  رشی کردم اگه ز

 

 زمزمه کرد:  فیضع یبا صدا  رلبیست تکان داد سپس زوارفته سرش را به چپ و را نازیپر

 

 شد! ی! حاال واقعگمی فکر کردم دارم بهش دروغ م  شه،ی خدا باورم نم یوا -

 

 سرش را جلو آورد.   یکم دیرا به وضوح نشن شیکه صدا ارغوان

 

 ؟یگی م یدار یچ -

 

 نگفتم.  یزی... چیچ یه یچ ی : هنازیپر
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*** 

 

 یمغزش در حال انفجار بود. جمله داد،ی فرو کرده و سرش را فشار م شیدستش را درون موها دو
هم فشار  یرا چنان رو شیها" قراره باهاش ازدواج کنه" دندان شدی در گوشش تکرار م نازیآخر پر

  اجدوازدواج کند؟ چرا از خواهدی. ارغوان م دیرسی ترک خوردنشان به گوش م یصدا ییکه گو دادیم
و با   ردیرا بپذ گذشته تواندی . آن مرد چطور م ندیتا ابد به انتظار تو بنش یخواهی نکند ماکان؟ نکند م 
هم  یگریکه هر مرد د  ستیست! ارغوان از نظرش آنقدر خواستنفکر احمقانه ن یاو ازدواج کند؟ نه، ا

داد و قلبش را  بشیفر که یتا ابد تو رو دوست داشته باشد؟ مرد یخواهیخواستارش باشد. نکند م
که نام ارغوان در  رسدیاز راه م یخواهد افتاد، روز یاتفاق روز نیا یدانستی م دیشکست؟ با
  زیم یبه گلدان رو یافکر در ذهنش چنان ضربه  نیثبت خواهد شد. با آمدن ا یگریمرد د یشناسنامه 

به ارغوان  تواندی است که م ی خورد و هزارتکه شد. نه، ماکان تنها کس  واریوارد کرد که به د  یعسل
 یگریو اجازه بدهد او با مرد د  ندی باشد، ارغوان فقط به ماکان تعلق دارد. حال چطور بنش کینزد

 ازدواج کند؟!

 

فقط بد و بدتر   شودی بهتر نم  گذردی که به جانش افتاده؟ چرا هر چه م ستی چه عذاب گرید نیا
 کندی ! احساس مرسدی جانش به لبش م کندی تر و طاقت فرساتر. امروز احساس مدردناک  ود؛شیم
  گرید رروح را از تنش جدا کند! با خواهدیکم مدردناک مثل سرطان به جانش افتاده و کم ی  ماریب کی

  دنشیداد. حس د هیمبل تک یهم بست و سرش را به پشت یرا رو شیهاامروز را به خاطر آورد. پلک 
در قلبش شکل   یاز ک داندی نم ست؟ یاحساس چ  نینام ا داندی شد، نم یجار شیهادر رگ  گریبار د

تنها   کند،ی را احساس م  یماری ب نیا شیهاها و تک تک سلولدر رگ  یاز چه روز داندی گرفته؟ نم
 ازدواج کند. یگریاجازه بدهد او با مرد د تواندی است که نم نیا داندی که م یزیچ

 

کم . تنش ُگر گرفته و کمدیرسی به ذهنش نم یزیچ چیلحظه ه نیکند اما در ا یهر چه زودتر فکر دیبا
آنکه لباسش را   یخنک شود تا بتواند فکر کند. داخل حمام شد سپس ب  یکم دیبا   دی. شاردیگی آتش م
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داد آب  اجازههم بست و  یرا رو شیهاو آب سرد را باز کرد، پلک  ستادیدوش ا ریز میمستق  اوردیدرب
 که به جانش افتاده فروکش کند. یآتش دیکند تا شا  سیسراسر تنش را خ

 

به تو باشد. عشق و  کینزد دی . ارغوان بایندار یوقت گریلحظه د نیکن ماکان، اکنون در ا یفکر
عاشقت شده؛  ی! مطمئن بودخواست؟ی تو را م که چقدر یفراموش کرد ؟یاش را به خاطر ندارعالقه

و   دیلرز  کبارهی صورتش به  یرا باز کرد تمام اجزا شیهافکر چشم نیبا ا ست؟ی عاشق ن گرید یعنی
شد. نکند اکنون فقط در قلب ارغوان نفرت   ختهیآب درهم آم یهااشک همراه با قطره  یهاکم قطره کم
 ؟ یعشق را در قلبش زنده کن گر یبار د دیچطور با ؟یکن  دیباشد چه با نیداشته باشد؟ اگر چن یجا

 

ها نشستن در سالن  کرد. ساعت و ضعف به قلبش هجوم آورد و حالش را بد و بدتر  یناتوان  احساس
. تمام شب  آمدی در ذهنش نم  ینست دوا کند؛ فکررا نتوا  یدرد چینقطه ه کی به  شدنرهی خانه و خ

 . امدیلحظه خواب به چشمش ن ک ی یبود و حت  داریرا ب

 

آمده؟ اصال  نجایچه به ا یبرا دانستی که از خانه خارج شد. نم دادی هشت صبح را نشان م ساعت
شان خانه  مقابل ساختمان شدیم یاقهیبا که صحبت کند؟ ده دق ایو  د؟یچه کند؟ چه بگو خواهدیم
 یکردر ذهن درهم و برهمش ف  کند،ی نم یحرکت چیشده اما ه  رهیپنج خ یو به زنگ طبقه ستادهیا
  شدیرد م نگیآرام از مقابل زنگ در گذشت از کنار پارک و آرام  دیکش یشد، آه  دیناگهان ناام آمدی نم

را   نی نشسته به ماکان افتاد، ماش  نیکه داخل ماش یکه درست همان موقع باز شد نگاه شخص 
 شد. ادهی جا مقابل در متوقف کرد و لبخندزنان پهمان

 

 سالم ماکان جان حالت چطوره؟  -
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را فشرد   ری کند، دست پدر ام یکار تواندی نم  گریلحظه د  نیاما در ا ندی بب نجایاو را ا یکس  خواستی نم
 لبخند زد. یو به سخت

 

 د؟یشما خوب  ممنونم یدی سع ی: سالم آقاماکان

 

 تو؟ یی پسر؟ کجا دمتیوقته که ند یل ی. خستمی: خداروشکر بد نر یام پدر

 

 را فشرد و دوباره گفت:   شیبازو  ریکه پدر ام دیچه بگو دانستی نم

 

 یتو مراسم نامزد دیشده آخه؟ تو نبا یچ دیشدی تو و محمد افتاده؟ شما از هم جدا نم نیب  یاتفاق  -
 ؟یکرد ی دوستت شرکت م

 

 ماکان درشت شد.  یهاچشم

 

 !ش؟ی مراسم نامزد -

 

 بود.  شی: آره چند روز پ ر یام پدر

 

  یبه سخت یلرزش را در تمام تنش احساس کرد پس از لحظات  خت،یدارد، قلبش فرو ر قت یحق  پس
 را تکان داد. شیهال**ب
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 : مبارک باشه. ماکان

 

رو   هایبچه باز  نی. ایباش دیبا ش ی عقد و عروس یاما حتمًا برا ینبود شیمراسم نامزد ی: تور یپدرام
 . نیاز هم جدا ش یسادگ نیبه ا دینبا  نیخوب بود  قیکنار شما دوتا رف نیهم بذار

 

 کرد سپس ادامه داد: یمکث کوتاه رمحمدینگاهش را گرفت، پدر ام  دوباره

 

 بره سرکار...  خواست ی م  نگ،یتو پارک اومدی داشت م ؟ینیمحمد رو بب  یخوای م -

 

 اشاره کرد. ی انداخت و به سمت گی به داخل پارکن  ینگاه

 

 .شهی خوشحال م دنتیحتما از د نش؛ ی اوناهاش، برو بب -

 

اما در  دی فهمی را خوب م نیخوشحال شود ا دنشیاز د رمحمد ی چه کند، امکان ندارد ام دانستی نم
از او به  یمثبت تکان داد و با خداحافظ یبه نشانه سرش را نیکند؛ بنابرا یکار تواندی مقابل پدر او نم 

 قدم برداشت.  نگیداخل پارک 

 

. بعد از گذشت  کردیخشک شده و به ماکان نگاه م  نی در ماش یرهیدستگ ی دستش رو رمحمدیام
 هانینه، ا بخشد؟ی او را م  رمحمدی مدت ام نیکرده بعد از ا الی! نکند خ د؟یچهارماه آمده که چه بگو

 که افتاده بود را دارد. یتوان فراموش کردن اتفاق رمحمدیام کندی توهمات ماکان هستند اگر فکر م
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در سکوت نگاهش کرد سپس سرش را به اطراف چرخاند و به   یلحظات  ستاد،یدرست مقابلش ا ماکان
 را تکان بدهد.  شیهاتوانست ل**ب یسخت

 

 مبارک باشه.  -

 

اگر آن کارها را نکرده بود اکنون امکان نداشت از   ی رفت، لعنترنگ غم به خود گ  رمحمدیام نگاه
و باز هم دلش  کردی م نشیآن روزها خشمگ یادآوریداشته باشد. باز هم  یحال   نیچن دنشید
 زد. یهم فشار داد و پوزخند یرا رو شیها. دندانزدیو زمان را به هم بر  نیزم  خواستیم

 

 ؟ یبگ  کیکه بهم تبر نجایا یاومد -

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. ماکان

 

 نه. -

 

 شد. دهیدرهم کش رمحمدی ام یابروها

 

 ؟یخوای م  یپس چ -
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اش چهره   اریاختیخواهد افتاد! ب  یچه اتفاق  اوردیکه در ذهن را دارد را اگر به زبان ب  یزی چ دانستیم
 شد و زمزمه کرد:  رهی خ  رمحمدیام یهاشد، در چشم ثانهی خب

 

 غوانه... در مورد ار -

 

به عقب پرتاب شد اما  یبه صورتش خورد! کم رمحمدیحرفش تمام نشده که ناگهان مشت ام هنوز
و   دیتعادلش بهم بخورد خودش را محکم نگه داشت! صورتش به سمت راست چرخ نکهیقبل از ا

چرخاند و   رمحمدی به سمت ام ینشست، دوباره سرش را به آرام شیهال**ب یرو  یلبخند تلخ
 کرد. نگاهش 

 

 .دیلرز ی از شدت خشم م رمحمدی صورت ام یاجزا

 

 اسمش رو...  گهید کبارهیاگه  -

 

 حرفش را قطع کرد. ماکان

 

 ...یمن ارغوان رو م  -

 

  شیصورتش کوباند و صدا  گریمشتش را سمت د رمحمدی بار ام نیاش تمام نشده بود که اجمله  هنوز
 کم بلند شد. کم
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کور   گم،ینم  یزی چ یاری رو ب اسم خواهرم  یاگه فکر کرد  قتم،یهنوز رف یخدا لعنتت کنه، اگه فکر کرد -
 .یخوند

 

 . دیماکان کوب ینه یدو دست به س با

 

 !یترمن دشمن  یتو االن از دشمنم برا  -

 

 را باز و بسته کرد.  شیهاپلک  یابه عقب رفت، لحظه ماکان

 

 .ر یآروم بگ قهیدو دق یبه حرفم گوش کن دیبا -

 

 . دیکوب اشنه یتر به سمحکم نباریشد و ا کشی دوباره نزد رمحمدیام

 

اون موقع  ؟یش  کیبه خواهرم نزد گهید ذارمیم یکرد الیهم مونده؟ خ یحرف گهیمگه د -
 چته؟ گهیحاال د ،یدونیخواهر منه اما االن که م یدونستی نم

 

 صبر کن.   ری: امماکان

 

 ه؟یهان چ ؟یدار تیاهم یامن ذره  یبرا گهیتو د یکرد الی: خ رمحمد یام
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 .دیکوب  اشنه یبه س  دوباره

 

 خب بزن.   ؟یمن رو بزن یخوای م  ؟یشد یعصبان -

 

  اشنهی به س رمحمدیکه ام ییهاهم فشار داد و تالش کرد با ضربه  یرا رو شیهادندان ماکان
 تکان نخورد.  کوبد،یم

 

 هام گوش کن.: فقط چند لحظه به حرف ماکان

 

 دوباره او را از خود دور کرد.  رد،ی آرام بگ توانستی بود که نم  نیاما آنقدر خشمگ رمحمدیام

 

 .شناسمی م  یرو بهتر از هر کس ی لعنت یچته؟ من تو فهممی نم یکرد الی: تو خرمحمد یام

 

 : بسه، تمومش کن.ماکان

 

 برو، برو و با غرورت خوش باش.  نجای: از ارمحمد یام

 

 یهابرخورد کرد. ناگهان طاقت  ماکان تمام شد، دست  واریاو به د دیماکان کوب ینهی بار که به س نیا
 : دیکش ادی جدا کرد و فر اشقهیرا   رمحمدیام
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 ! ـــریبسه ام -

 

 .دیکوب  رمحمدی به صورت ام یهمزمان مشت و

 

که به خودش آمد سپس به ماکان  دینکش یطول دیبه صورتش کش یمات و مبهوت دست رمحمدیام
بود که به  یدرپی پ یهارا آرام کنند و ضربه  یگرید کردندی نم یکدام سع چیه  گریحمله کرد. اکنون د

 . زدندی م گریکدی

 

کجاست؟   د رمحمی ام نیبه داخل کوچه انداخت، پس ماش  یق یاز ساختمان خارج شد و نگاه دق ارغوان
  تی کارش را حما نیو ارغوان ا رساندیاو را به دانشگاه م رمحمدیخود ام گریکه د شودی م یچند وقت

از   یهم فراموش کرده اما وقت  دی. نکند امروز منتظرش نشده و رفته است؟ شاداندی از خواهرش م
اصال   د،یکش  یقی. نفس عم ماندی گفت که مقابل ساختمان منتظرش م گریبار د رفتی م  رونی خانه ب
  نگیهنوز از پارک دیشد شا مانیقدم برداشت اما پش  ابانی. به سمت خ رودی... خودش مستیمهم ن

و با   گشتو مطمئن شود. به داخل ساختمان بر  ندازدیبه آنجا ب یباشد؛ بهتر است نگاه  امدهین رونیب
 . دیچ یدر گوشش پ  یادی فر ی. در آسانسور که باز شد همزمان صدارفت نگیآسانسور به پارک 

 

 تمومش کـــن! -

 

شد. دستش  رهی خ نگی درشت شده به اطراف پارک یهاو باچشم ستادیاز حرکت ا شی شد، پاها شوکه
که صدا از آنجا    یلرزان به سمت یهاسپس با قدم  ردیگذاشت تا تپش قلبش آرام گ اشنهی س یرا رو
رو شد مردمک که روبه  یاگذشت، ناگهان با صحنه  نیچند ماش  انیکرد. از م حرکت آمد،یم

به   نجایتر و دهانش از شدت ترس خشک شد. ماکان و برادرش ا از حد معمول درشت  شیهاچشم
دهانش گذاشت   یدو دستش را رو  د،ی. تمام تنش لرززنندی را م  گریکدی  انهیاند و وحشجان هم افتاده
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بعد از گذشت چهارماه؟   نجاست؟ی واقعا او ا  ایآ کند؟یچه م نجایو وحشت زده نگاهشان کرد. ماکان ا
خارج   شی از گلو ییتا مانعشان شود اما صدا دیبگو یزی بزند، چ   یحرف دیبا جنگند؟ی م گریکدی با  اچر
 .شودی نم

 

بود که  نیهردو چنان خشمگ یهااما چهره آمدیخون م رمحمدیام ی نیدهان ماکان و ب یگوشه
 یقهیجدال بکشند. هر دو با هم  نیدست از ا امده،ی از آن دو از پا درن یکی ارغوان شک داشت تا 

 .زدندی م یحرف   ادکشانیرا گرفته و هر کدام فر گریکدیلباس 

 

را   رمحمدیام یخودش را به آنها رساند و بازو دیدو شانیلحظه به سو کیبه خودش آمد در  ارغوان
 گرفت. 

 

 . نیکار رو نکن، داداش؟ بسه، بس کن نیداداش ا -

 

و   دهیشل شد. ارغوان ترس  رمحمدی لباس ام یقه ی یاز رو شیهاماکان که به ارغوان افتاد دستش نگاه
بترساند اما   نیاز ا شی او را ب خواهدی برادرش را آرام کند، ماکان نم  کندی زده شده و تالش موحشت 

 یهاو خواهش ادهایفر یبدهد. صدا یتیاز آن بود که به حضور ارغوان اهم  ترن یخشمگ  رمحمدیام
  شیلحظه با دست راستش او را که پشت سرش بود، هل داد تا صدا کیکرده، در   شانشیارغوان پر

 را قطع کند سپس باز هم به ماکان حمله کرد.

 

و به ستون  دیکش یادیارغوان ثابت مانده بود؛ او تعادلش را از دست داد، فر یماکان رو یهاچشم
 یهاماکان گرد شد و دست  یهاافتاد؟ چشم شیبرا  یقطع شد، چه اتفاق ش یخورد. ناگهان صدا

 را گرفت.   رمحمدیام
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 خواهرت...  ر؟یام -

 

 .دیکش یبلندتر ادیفر رمحمدیام

 

 !یعوضـ  اری رو ن گفتم اسمش  -

 

افتاد اما مگر  شیبرا یچه اتفاق دی فهمی و م  رفتی به سمتش م دیارغوان بود با یماکان هنوز رو نگاه
 : دیکش یبلندتر ادیبار فر نی! اکند؟ی م  شیرها  رمحمدیام

 

 ارغوان! -

 

 را درشت کرد. شیهاچشم  رمحمدیام

 

 ! اریرو به زبونت ن ماکان، گفتم اسمش کشمتی م -

 

را درشت کرد و با ابرو به   شیهارا از خودش جدا کند همزمان چشم   رمحمدیام یهاکرد دست  تالش
 پشت سرش اشاره کرد.

 

 ارغوان... پشت سرت.  گمی : ابله؟ دارم مماکان
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 ! یش کی! محاله بذارم بهش نزد؟ی : ارغوان چرمحمد یام

 

خواهرت   یبرا دیبگو خواهدیاش را سر برد. هر چه محوصله  گرید د،یچیهم پصورت ماکان در  یاجزا
 کند.  یخودش کار دیبه حرفش گوش کند؛ با ستیافتاده اما او حاضر ن یاتفاق

 

 !نمیَاه برو کنار بب  -

 

  ی لیافتاد اما خ نیزم  یرو رمحمدیرا گرفت و او را به سمت چپ انداخت، ام  رمحمدیام راهنیپ یقهی
  رودیخواهرش م  یدوان به سوخودش آمد. به عقب برگشت و ماکان را نگاه کرد که دوان زود به 

! ندی افتاده را بب نیزم  یرو هوشیخواهرش که ب  توانستی سپس کنارش زانو زد؛ تازه آن لحظه م
 .دیکش ادیفر رد،یسر ارغوان بگ ری دستش را ز خواستی که ماکان م نیهم

 

 رو! بعد خودم  ُکشمی ماکان؟ اگه دستت بهش بخوره به جون ارغوان، اول تو رو م -

 

  یلیلبش نشست خ یلبخند رو اریاختی به صورت ارغوان در هوا ثابت ماند، ب   کیماکان نزد دست  
خواهرش    یقهقه بزند. رو رمحمدی ام نیلرزان و خشمگ یصدا  دنیلحظه با شن نیا خواستی دلش م

اما از کنار ارغوان تکان   دیکش  یقیحساسش کند، نفس عم  نیاز ا شی ب خواهدیان نم شده، ماک ی رتیغ
به    یمحکم یخودش را به آنها رساند سپس تنه  رمحمدیکه ام دیطول نکش  شتریب هی. چند ثان وردنخ

 ماکان زد.

 

 برو کنار.  -
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 زد. یاکطرفهیو نگاهشان کرد، سپس لبخند  ستادیدر کنارشان ا ماکان

 

 ات پاره نشد؟!حنجره  -

 

.  دیباری آتش م شیهااز چشم ییبه سمتش برگشت و نگاهش کرد که گو نیچنان خشمگ رمحمدیام
  یلیارغوان برگشت و به صورتش س یلبش نگاه کرد سپس به سو یبه ماکان و پوزخند رو یالحظه 
 زد.  یآرام

 

 چت شد؟ ارغوان؟ ارغوان؟ -

 

 طرف و آن طرف قدم زد. نی به ا یبا آشفتگ ماکان

 

 .مارستانی ب مشیببر   ایباشه ب دهیسرش ضربه د دیاحمق؟ شا -

 

 برگردد پاسخش را داد:  شیبه سو آنکهی ب  رمحمدیام

 

 نداره!  یبه تو ربط  -

 

 .اوردی دوباره تالش کرد ارغوان را بهوش ب و
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 ! یپاشو آبج گه،یارغوان؟ پاشو د -

 

 هم فشار کرد.  یرا رو شیهاارغوان، کنارش زانو زد و دندان گریسمت د ماکان

 

 !کنمیکار رو م  نیوگرنه خودم ا  مارستانیب  مشیبغلش کن ببر  ؟یکنی م کاریچ  یمعلوم هست دار -

 

 . دیکوب  اشنهیدست به س کینگاهش کرد و با  دهیدرهم کش یبا ابروها  رمحمدیام

 

 توعه. ریهم تقص هانیا یهمه  ،یمن رد ش یجنازه یاز رو نکهیمگر ا -

 

 !یلعنت یکه هلش داد ی: تو بودماکان

 

 را باال برد.  شیمکث کرد و صدا یالحظه 

 

 بغلش کن.   یبا من بحث کن نکهیا ی: حاال جاماکان

 

لحظه حق با ماکان است   نیبود اما در ا  نیاز او خشمگ  نکهینگاهش کرد با ا رهی خ  یلحظات رمحمدیام
 ببرد.  مارستانیارغوان را به ب دیو با

 



 جام غرور 

426 
 

ارغوان تکان   یهابلندش کند که درست همان موقع پلک  خواستی سر او گرفت، م ری دستش را ز کی
چسباند و صورتش را   اشنهیسر او را به س رمحمدیرا باز کرد. ام شیهاچشم  یخورد سپس به آرام 

 نوازش کرد. 

 

 ! ؟یچطور هلت دادم، خوب دمیفهماصال ن  دیببخش -

 

 را تکان داد. شیهابرادرش نگاه کرد و ل**ب یدرهم و خون  یبه چهره  ارغوان

 

 .رهی م جیخوبم... فقط... سرم گ -

 

 پر از استرس ماکان در سمت راستش آمد. یحرفش تمام نشده که صدا هنوز

 

 .مارستانیب  متیبریاالن م -

 

نشسته؟! صورت ماکان هم  کشیبه او انداخت، او چقدر نزد یهنگا مین دی ماکان را که شن یصدا
با   شیپ یباشد! چند لحظه  کشینزد خواهدی . نه، نمرسدی شده و آشفته به نظر م یخون یکم

چرا باز هم به  داندی ارغوان بود. اصال نم لش یدل شکی و ب زدندی را م  گریکدی شده و  ری برادرش درگ
  د،یرا درهم کش شیافکار ابروها نیآزارش دهد؟ با ا خواهدیچرا باز هم م د؟یآی م شیوس

 نگاه کرد. رمحمدیآلود به اماشک  یهاهم فشرد سپس با چشم یرا رو شیهاپلک 
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  یماکان شد. با ابروها دنیارغوان پس از د یمتوجه حالت چهره  رمحمدیکه ام دینکش هیچند ثان به
 به ماکان نگاه کرد.  دهیدرهم کش

 

 .نجایپاشو، پاشو از ا -

 

 : چرا...؟ من فقط...ماکان

 

 را قطع کرد.  حرفش

 

 : گفتم پاشو، ازش دور شو. رمحمد یام

 

به   کندیتالش م  ییهم فشرده و گو یرا رو شیهابه ارغوان انداخت، او پلک ینگاه کوتاه ماکان
فکر   نیشده است. با ا  شانیماکان پر دنیاز د دیشا خواهد،ی را م نیهم هم  دیماکان نگاه نکند شا

 فاصله گرفت.  یبلند شد و کم  نانهیغمگ

 

تنش به شدت سست شده و سرش   ستاد،یا شیپاها یبلند شد و رو رمحمدیبه کمک ام ارغوان
 را محکم گرفته بود. شیهاشانه   رمحمدی. امرفتی م  جیهمچنان گ

 

 مارستان؟ی ب میبر یخوای م -
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 زمزمه کرد:   فیضع یصدا با

 

 نه، خوبم.  -

 

 .ستین  یضربه به سر که شوخ مارستان،یب  یبر دی: تو باماکان

 

حرف، حرف   خواهدیم دهد،ی اش درهم شد. باز هم دستور مچهره  گریبار د شی صدا دنیبا شن  ارغوان
 بدهد.  یتیخودش باشد اما ارغوان محال است به او اهم

 

 دوباره به ماکان نگاه کرد.  رمحمدیام

 

 نداره. یگفتم به تو ربط  -

 

قدم   کیبه خودش نگه داشت بود به ماکان پشت کردند هنوز  کیهمانطور که ارغوان را نزد سپس
 را گرفت.   رمحمدیام یآمد و بازو شانیبرنداشته بودند که ماکان به سو شتریب

 

 برگشت.  شیبه سو  رمحمدیام

 

 که ارغوان نشنود زمزمه کرد: یآرام به طور یشد و با صدا کشینزد او
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 . یبه حرفم گوش کن دیبا -

 

 را رها نکرد سپس کنار گوش ماکان گفت:   شیاز ارغوان دور کرد اما بازو یخودش را کم  رمحمدیام

 

 ! یش  کیمحاله بذارم به خواهرم نزد -

 

 آرام زمزمه کرد: زد و آرام   یپوزخند ماکان

 

 !زمیریرو به هم م ای دن ای رسمی م خوامیکه م یزیبه چ  ای ،یشناسی رو خوب م تو من  -

 

او چه  داندی چند لحظه نگاهش کرد. نم  یبرا رمحمدیرا رها کرد. ام رمحمدی ام یبازو سپس
بار   نیهدفش ا شود؟یپسر را چه م نیچرا باز هم به داشتن خواهرش اصرار دارد، ا خواهد؟یم
را   اقتشیاما نه... ل گذردی که در فکرش چه م  دیپرسیو م کردی به حرفش گوش م  دیبا دیشا  ست؟یچ

 خواهدی هنوز م یعنی شدیندی جز خودش ب  یکس ایو  یزیماکان به چ داندیمحال م رمحمدی. امدندار
بار اجازه   ن یاما محال بود ا گرفتی فکر تمام تنش آتش م  نیاز ا ،یبا خواهرش در ارتباط باشد؟ لعنت
 بدهد ماکان به هدفش برسد. 

 

 کرد و از ماکان دور شدند.  کیارغوان را به خودش نزد دوباره

 

در حال رخ دادن است؟ چرا  یچه اتفاق کرد،یو رفتنشان را تماشا م  ستادهیجا اهمان ماکان
ارغوان است درست   قرار  ی ب دیبگو  رمحمدی به ام خواستی کند؟ م دیچه با خواهد؟ی چه م دیفهمی نم
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  ورط دیصحبت کردنشان درست بود؟ نبا  نیقرار  رها بود اما چرا نتوانست؟ اصال ا یمثل خودش که ب
که افتاده ابتدا  یبابت اتفاقات  دی ... شادیشا ایو   گفتی در آرامش با او سخن م  زد؟ی حرف م یگرید

 .کردی م  یعذرخواه

 

 آرام و سست ارغوان بود. یهاقدم  یو نگاه ماکان رو شدندی م کی آرام به آسانسور نزددو آرام  آن

 

بار   هیفقط  ستادم،یا نجایا نجام،یلحظه نگاهم کن! برگرد، برگرد... من ا هیفقط  کنم،ی خواهش م -
 نگاهم کن... برگرد سمتم، برگرد لطفًا...

 

  یرا فشرد. ارغوان حت شیهمان موقع آنها داخل آسانسور شدند و در بسته شد. بغض گلو درست
تمام جانش را   یتوجهی ب نیبه حضورش نداشت. ا یتوجه نیترکوچک  ینگاهش نکرد؛ حت یالحظه 

 ازدواج کند؟ آه... ازدواج، گریمرد د کیبا  تواندی واقعا م  ایدوستش ندارد؟ آ  گرید یعنی سوزاندیم
نزد؟ دستش را درون   یچرا حرف   د؟یدر مورد ازدواج ارغوان نپرس  رمحمدیافتاد چرا از ام ادشیتازه به 
 فرو کرد و خودش را بارها و بارها لعنت کرد. شیموها

 

ماکان در گوشش تکرار   یصدا دادی هم فشار م یرا رو شیهاو پلک  ستادهیداخل آسانسور ا ارغوان
 گذاردیشده؟ آخر چرا نم  شیدایچرا باز پ  نجاست؟ی" چرا باز هم امارستانیب مت ی بری"االن م شدیم

فاصله گرفت و به او پشت کرد، حرف زدن در مورد   رمحمدیاز ام یکم رد؟ی داغ دل ارغوان آرام بگ
سوالش را بپرسد.   دیاما با کشدی دشوار است، در مقابل برادرش خجالت م  شیماکان برا
 گفت:  ی اد و پس از چند لحظه به سختهم فشار د یرا رو شیهال**ب

 

 خواد؟ی م یاون... اون چ -
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را قورت داد   شی از پشت سرش احساس کند آب گلو یحت  تواندی نگاهش کرد، غمش را م رمحمدیام
 را پاک کرد. اشی ن یو با پشت دست خون کنار ب

 

 بود! گهید زی چ هیموضوع سر  ،یچی : هرمحمد یام

 

 یهال**ب یرو یقبول کند چه برسد به ارغوان! لبخند تلخ  توانستی خودش هم نم  یرا حت دروغش
نداشت مسئله سر   یداشته باشند، شک یگریارغوان نشست. امکان ندارد ماکان و برادرش مشکل د

 خودش بود.

 

 برگشت.  رمحمدیام یبه سو یارفت و لحظه  رونیباز شد، از آن ب  آسانسور

 

 ! نمشی بب ستینقرار  گهید کردمی فکر م -

 

 در بسته شود، گفت:  نکهی را فشرد و قبل از ا نگی پارک یدکمه   رمحمدیام

 

 .ذارمی من نم  یعن ی ش؛ینیبی نم گهید -

 

لحظه  نیدر هم خواستی شد. دلش م ری سراز شیهاگونه یارغوان رو یهابسته شد و اشک   آسانسور
بکشد و هزاران بار   ادیکبود کند. سرش فر  یدرپیپ یهای ل یماکان مقابلش باشد تا صورتش را با س

 از او متنفر است. دیبگو
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شوند؟ سرش را به چپ و راست   ری درگ گریکدی بازگشت؟ نکند باز هم آنجا با  نگیبه پارک   رمحمدیام
 ندارد.   یتیاهم شیبرا گرید نیشوند ا ریرا پاک کرد، خوب درگ شیهاتکان داد و اشک 

 

  آمدندیدر م یبه همراه پسرشان، به سو شی را در قفل چرخاند و داخل خانه شد. عمو و زن عمو دیکل
کرده اما باز هم همراه مادرش آنها را   یبرگشتن به کشورشان خداحافظ  یبا آنها برا کبارهی  نکهیبا ا

 به داخل برگشتند.  یگرم  یکرد و پس از خداحافظ  یهمراه

 

 .ستادی خانم مقابلش ا نرگس

 

 دانشگاه؟ یپس چرا نرفت -

 

 . دیکش اشیشان یبه پ یدست ارغوان

 

 . ستیخوب ن  ادیدارم، حالم ز جهی سرگ کمی -

 

 و با دقت نگاهش کرد.  دیرا درهم کش  شیابروها خانمنرگس 

 

 زم؟ یدکتر عز میبر یخوای م -

 

 زد و ُلپ مادرش را گرفت.  یپهن  لبخند
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 نه مامانه خوشگلم. -

 

 را بلند کرد.  شیدست ارغوان را از صورتش جدا کرد و صدا خانمنرگس 

 

 .ادیی رو نکن؛ خوشم نم کار زشت  نیهزار بار گفتم ا -

 

شد. لعنت به   نیاش غمگخانه رفت. مادرش که دور شد دوباره چهره  گرید یبه سو  ضیبا غ سپس
اتاقش   یبه سو نانهیتکه کرد. غمگش را خراب کرد. لعنت به او که باز هم قلبش را تکه ماکان که روز 

 راه افتاد و داخل شد. 

 

*** 

 

قصد   شکی که به تن داشت ب  یاشد، ارغوان با مانتو و مقنعه  ادهیپارک کرد و پ  ابانیرا کنار خ   نیماش
را کنار   لشی. همانطور که موباندی را در دانشگاه بب نازیپر  تواندی م نیرفتن به دانشگاه را داشت بنابرا

  یل یکند، خ دایرا پ  اوداخل دانشگاه شد سپس سرش را به اطراف چرخاند تا بتواند  گرفتی گوشش م
 از پشت سرش آمد.  نازیپر ینگذشت که صدا

 

 سالم. -

 

 گرد شد.  شیاهماکان چشم دنیبا د   نازی برگشت، پر شی را از کنار گوشش برداشت و به سو  لیموبا
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 برات افتاده؟  یچه اتفاق -

 

 یدرآورد خون گوشه بشی که از ج ی خونسردانه سرش را به چپ و راست تکان داد و با دستمال ماکان
 لبش را پاک کرد، همزمان گفت: 

 

 . ستین  یمهم زیچ -

 

 : د یو پرس دیکش یق یبپرسد. نفس عم  یزینتوانست چ  گریاما د کردینگاهش م  رهیخ  نازیپر

 

 ؟ یدار کاریبا من چ ؟یچرا بهم زنگ زد -

 

 رو در موردش بهم بگو.  زیهمه چ ه؟یازدواج کنه؟ اون ک ی: بهم بگو ارغوان قراره با کماکان

 

آن روز ارغوان   یهاحرف   گرینگاهش کرد. بار د رهی خ یپلک بزند لحظات  آنکهیباز ماند، ب  نازیپر دهان
ماکان است؟  ری ها تقصاتفاق  نی واقعا تمام ا  یعنیخشم وجودش را گرفت  گریدر ذهنش آمد، بار د

 تواندی نم رگز فرحان ه داندی م  نازیازدواج کند اما پر خواهدی لحظه ارغوان واقعا م نیاکنون در ا
ازدواج شود؟  نیمانع ا دیتا شا د؟یارغوان را خوشبخت و خوشحال کند، حال چه کند؟! به ماکان بگو

 کند؟ یدارد ارغوان با که ازدواج م  یتیاهمماکان چه   یبرا شود؟ی اما مگر م

 

 : دیرا پرس   دیلحظه به ذهنش رس کیکه در  یتکان داد و سوال یرا به آرام  شیها**بل
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 ؟ یاری سرش ب ییبال یخوای م -

 

 کرد.  یکوتاه یخنده ماکان

 

 شد؟  داشیو از کجا پ  هیخانم. فقط بهم بگو ک نازیپر ستمین  والیمن ه ؟یکنی تصور م یرو چ  من -

 

نباشد اما شک دارد که فقط  والیه  ک ی دیاو شا د؟یگویشد، چه م  رهیماکان خ ث ی خب یبه چهره  نازیپر
 شهیهم شی ! کارهادیآی از ماکان برم یکه هر کار داندینام آن مرد باشد؟! خوب م دنیقصدش فهم 

  شی امهم شده است؟ چرا بر شیبرا نقدریچه ا یاصال برا ست؟یهستند. واقعا هدفش چ رمنتظرهیغ
در   یسکوت کرد، ماکان دست  یلحظات  رسد؟ی و آشفته به نظر م تابی ب نقدریچرا ا کند؟ی فرق م
 .دیرا درهم کش ش یها را باال زد سپس ابروهاو آن  دیکش اشخته یبهم ر یموها

 

 ه؟یهم بگو اون ک! ب؟یکنی فکر م  ی: به چماکان

 

 !هیبا تو پسر خوب  سهیبگم اما در مقا تونمی : شرمنده، نمنازیپر

 

هم فشرد و  یرا رو شیهاکرد، دندان رییماکان تغ یچهره دیحرفش تمام نشده که به وضوح د هنوز
 تکان داد.  نیی سرش را به باال و پا

 

 ! ه؟یکه پسر خوب -
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  نیاز حسادت چن ییاش که گوقرمز شده یچهره دنیبا د کردی خودش را کنترل م  یبه سخت نازیپر
 شتری قدم ب  کیراه افتاد.  یدر خروج  یبلندبلند نخندد. از کنار ماکان گذشت و به سو شود،یم

 . ستادیبرنداشته بود که او مقابلش ا

 

 پسرخالشه؟! -

 

ازدواج ارغوان و فرحان خشم تمام وجودش را گرفت. اصال ماکان  یادآوری باال رفت با  نازیپر یابروها
دارد با   یگریازدواج بشود که چه بهتر اما اگر قصد د نیبگذار بفهمد، اگر مانع ا خواهد؟یچه م
را پشت    ماتو کل دیرا درهم کش شی ابروها دارد،ی ازدواج دست از سر ارغوان برم یمسئله دنیفهم

 سرهم گفت. 

 

هم تموم شده  زیاش ازدواج کنه، همه چبا پسرخاله  خوادی آره... م ه؟یچ ی بدون  یاخوی اصال م -
 ؟یرو هم قبول کرده! حاال راحت شد ی انگشتر نامزد

 

  شیرا بشنود، صورتش ب  نازیپر یصدا  توانستی نم گریدرشت شد، د شیهاشوکه شده و چشم ماکان
 ل**ب زمزمه کرد:   ری قرمز شد، ز شیاز پ

 

 ؟یانگشتر؟ چه انگشتر -

 

 .کردی بدهد، همچنان صحبت م  یتیبه سوالش اهم آنکهی ب  نازیپر
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به هم  نیاز ا  شتریرو ب ش ی راحتش بذار؛ زندگ ؟یآزارش بد یخوای م  یدست از سر ارغوان بردار، تا ک -
 . زینر

 

داشت، اصال خوب شد   یس بهترکه تمام شد به سرعت از کنار ماکان گذشت و دور شد. احسا  حرفش
کار مجازاتش کرده است؟ ناگهان   نیچرا با ا داندی نم گفت، ی م دیرا به ماکان گفت. با زیکه همه چ

کارها   نیابزند؟! ظاهرًا او استاد  یارمنتظره یاز ذهنش گذشت نکند باز هم ماکان دست به کار غ یفکر
انتظارش را نداشته باشند. سرش را به چپ راست تکان داد و تالش کرد   گرانیکه د ییاست؛ کارها

 رفت.  نش یماش یفکرها را از ذهنش دور کند سپس به سو  نیا

 

بود.  رهیخ ابانیپر از نفرت به خ یو باچهره دادی فشار م  شیهامشت  انیرا در م نیفرمان ماش  ماکان
را    نیساعت ماش می. پس از ن شدی بد و بدتر م و حالش شد ی در ذهنش تکرار م  نازیپر یهامدام جمله
که  حالتمامش کن.  گر،ید ست ی شد، کاف رهیخ یابه نقطه   یمتوقف کرد. لحظات نگیداخل پارک 

پس چه   ،یبه خاطر دوستت با ارغوان ازدواج کن   ستین از ین  گریاکنون د داند،یرا م  قتیحق  رمحمدیام
کدام  شه؟ی! اما کدام همشهی. مثل همیباش شهیمثل هم  یتوانی م  یمرگت شده پسر؟ تو ماکان

اکنون، در   روز،و ام کرد؟ی فکر نم  زی چ چیو به ه زدیضربه م گرانیکه به روح و قلب د یماکان؟ ماکان
که نشکسته،  ییهاکه نکرده، چه دل ییچه کارها کند؟یدرد را احساس م  یاز هر کس شی لحظه ب نیا

واقعا توانش را دارد   ایتمامشان بخشش بخواهد اما آ یران کند، برا تمامشان را جب  توانستی کاش م
ابتدا از او  دی با زدی م  رمحمدیبه ام  یامروز حرف  نکهیاست قبل از ا نیبخشش بخواهد اگر چن یاز کس

متأسف  دی بگو دیموضوع نبود؟ چرا فراموش کرده بود با نیا ادی. آخر چرا به خواستی بخشش م
 ها باشد. همان دل شکستن  یسزا هادنیدرد کش نیا دیاست؟! شا

 

صورتش را پاک کرد سپس   یرا مرتب و خون رو شیخودش را نگاه کرد، موها  نیماش ینهیآ داخل
شد و به   ادهیپ ن یتوان فکر کردن ندارد. از ماش گریلحظه د نیدر ا دیو بافتش کش راهنیبه پ یدست

بلند همه را بلند  یهاخنده یصدا  ستادیوارش اکه پشت در البرات یاداخل ساختمان رفت. لحظه
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آنقدر سر و   شکی قطع نشد ب   ییصدا چیه نباریرا در قفل چرخاند و داخل شد اما ا دی. کل دیشنیم
را مقابل همه  ین یریش یاز پسرها جعبه  یکیاست که متوجه باز شدن در نشدند.  ادیز شانیصدا
 .زدندی م ی و هر کدام حرف دندیخندی م  یبا خوشحال گرانیو د چرخاندیم

 

 ! یصباح  یسالم آقا یوا یا -

 

همه  باً یبرگشتند. تقر شیمتوجه ماکان شد، همه با هم به سو گرانیمارال که قبل از د یصدا با
چه کنند. ماکان درست وسط   دانستندی کدام نم چیشدند. ه رهی خشک شده و به ماکان خ  شانیسرجا
و   دآم شیاش مشهود بود به سوکه از چهره  یای با نگران  ینی ریش یپسر جوان با جعبه ستاد،یسالن ا

 . ستادیمقابلش ا

 

 . دیکن نیریرو ش  دهنتون دییسالم، بفرما  -

 

به   یخوشحالش انداخت سپس سرش را به سمت چپ چرخاند، نگاه یبه چهره ینگاهمین ماکان
 احمد کرد و گفت: 

 

 . اریبرام ب  کیبشقاب کوچ هی -

 

 تکان داد سپس به سرعت داخل آشپزخانه رفت.  نییسرش را به باال و پا احمد

 

 : د یو پرس دی کش  یقیاش را از هم باز کند، نفس عم گره خورده  یکرد ابروها تالش
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 ن؟یشلوغ کرد   نطوریرو ا  نجایکه ا دیبه چه مناسبته سع های نیری ش نیا -

 

 لبخند زد.  دیسع

 

 . یصباح  یآقا کنمی دارم ازدواج م -

 

باال انداخت، بشقاب را گرفت و   یی ماکان گرفت، او ابرو یهمان موقع احمد بشقاب را به سو رستد
 برداشت.  یاخامه ینی ری ش کی با دو انگشت 

 

 مبارک باشه.  -

 

 از پسرها به سرعت گفت:  یکی

 

 ازدواج کنن.  یقراره با خانم سپهر -

 

 زد. ی برگشت و لبخند کمرنگ یخانم سپهر یبه آن پسر انداخت سپس به سو ینگاهمین ماکان

 

 .دارمی برم ین یری دوتا ش نطورهیمبارک باشه خانم پس حاال که ا -
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هم برداشت و به   گرید ینیری ش کی  اطیلبشان نشست. ماکان با احت یرو یهمه با هم لبخند باً یتقر
 نگاه کرد.  دیسع

 

 !نیشما به خاطر من، با هم آشنا شد  ن،یاز من و از البراتوار ممنون باش دیبا -

 

 . دندیهردو با هم خند  یو خانم سپهر دیسع

 

 . نطورهی: معلومه، حتمًا همدیسع

 

 شد.  کش ینزد یکم  یاز کنارش بگذرد که او با آشفتگ خواستیتکان داد م یسر ماکان

 

 باهاتون صحبت کنم. خواستمی م -

 

 اتاقش راه افتاد، همزمان گفت:  یسو به

 

 . ایدنبالم ب -
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روپوشش شد.   دنیگذاشت و مشغول درآوردن بافتش و پوش  زیم  یاتاقش شد، بشقاب را رو داخل
به   یپس از لحظات دیحرفش را بگو دیچطور با دانستی نم ستاد،یکار ماکان ا زیم یآن سو دیسع
 شد.  کیماکان نزد زی به م گریقدم د کی با  یسخت

 

 اندازم رو دادم... پس یهمه  باً ی خونه بخرم اما براش تقر هی پدرم بهم کمک کرد  -

 

 انداخت.  نیی کرد و سرش را پا یکوتاه مکث

 

ها جنس  یهمه متی سخت شده، ق  یگرون شده! اصال کالً زندگ  زی روزها همه چ نیچقدر ا دیدونی نم -
 و...  یتا خرج عروس  دیری خونه بگ لی ساچندبرابر شده، از و

 

سرش را به چپ و راست   دیرس  نجایبه ا کردی نگاهش م  رهی را باال برده و خ شی ابروها یتا کی ماکان
 تکان داد و حرفش را قطع کرد.

 

 رو ندارم! زهایچ نیا  دنیشن یپسر، من حوصله  گهید هیاه... کاف -

 

شد، سرش    مانیپش شیهاحرف  ماکان خودش را باخت، از به زبان آوردن حرف  نیا دنیبا شن دیسع
 گفت:  یانداخته بود که ماکان پس از مکث کوتاه نییرا پا

 

 ؟یخوای وام م -
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 تکان داد. نییرا قورت داد و سرش را به باال و پا  شی نگاهش کرد، آب گلو دیرا که شن نیا

 

. حاال هم برو  سمیرو بنو برات چکش  ا یب یبر یخواست  ی! وقتیگفتی رو م  نی: خوب از اول هم ماکان
 سرکارت. 

 

بود به ماکان حس   انی اش نماکه از چهره یشاد نیو ا دیدرخشی م یاز خوشحال  دیسع یهاچشم
 داد.  یخوب

 

از   شدی را م نیآن دو خوشحال بودند ا د،یشیاندی که ماکان هرگز به آن نم  یاواژه ازدواج؟
تا چه   یاز شاد شانیهاکه چهره  دیدی م نوشت،یم شانی که چک را برا ی. هنگامدیفهم شانیهاچهره 

حس خوشحال کردن آن دو قلبش را  داد؛یبه ماکان م  یحس خوب شانی کرد. خوشحال رییاندازه تغ
 . کردی م قراری ب

 

 گرفت.  دیسع یچک را به سو یق یاز دقا پس

 

 هم از وامت.  نیا -

 

 چک را گرفت.  شد،ی لبش برداشته نم یکه از رو یا لبخندب دیسع

 

 چطور تشکر کنم... دونمی نم -
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 حرفش را قطع کرد. ماکان

 

 .یوامه و قراره که پسش بد نیدر هر حال ا  ست،یبه تشکر ن  ازین -

 

 لبخند زد. زین  یسپهر خانم

 

 .کنهی به ما کمک م یل یخ  یبله ول -

 

 ماکان نشست.  یهال**ب یرو یکمرنگ  لبخند

 

 خوشحالم.  دنشیاز شن  -

 

در  یرا گرفتند و به سو  گریکدی از ماکان دست  یکردند سپس با خداحافظ گریکدی به  یدو نگاه آن
 نی. واقعًا ادیتپی شان بود، قلبش تندتند مقفل شده  یهادست  یآخر رو یرفتند. نگاه ماکان تا لحظه

لحظه تنها   آندر  شد؟یندیبه ازدواج ب تواندی واقعا م ایآ خواهد؟ی که دارد از جانش چه م یاحساس
 در کنارش داشته باشد.  شهیهم یارغوان را برا خواهدی است که م نیا داندی که م یزیچ

 

در سکوت داخل اتاق کارش هنوز پشت   ییهمه رفته بودند و او تنها گذشتند،یم هاقه یو دق هاساعت 
 گذشتی اما هر چه م  کردی گذاشته و همچنان فکر م ز یم ینشسته بود. سرش را رو  زشیم

 .شدی م شی از پ  شی ب اشی آشفتگ
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از البراتوار خارج شد و به   لشیشد، با برداشتن وسا  می که تسل شدی م کیبه هفت شب نزد  ساعت
 یدختر یرو  شیهاآسانسور باز شد. چشم یدرها نکهیا امنتظر شد ت  یآسانسور رفت. لحظات  یسو

 دنیکه ماکان قبل از د بارویز یبود. دختر مهیشرکت ب  کیباال صاحب  یطبقه کیثابت ماند که 
 قرار گذاشته بود.   کباری یبا او برا انارغو

 

 پر از غرور زد. یلبخند دی ماکان را که د دخترک

 

 . یصباح یسالم آقا -

 

 به خودش آمد و داخل شد.  ماکان

 

 سالم. -

 

آرام شد، با لحن کشدار و آرام  ک ینزد شتریب  یبه گردنش داد و کم یکه بسته شد، او تکان آسانسور
 . گفتی سخن م

 

 تهران نبودم.  یالبته خودم هم چند وقت  دمت،یوقته ند یل یخ -

 

نگفت.   چینظر گذراند اما هرا از  نقصشی صورت  ب  یچهره و اجزا شینگاهش کرد. آرا میمستق ماکان
 یقه یماکان مقابل صورتش بود. دستش را بلند کرد و  ینه یشد اکنون س کینزد شتریب یاو باز هم کم 

 . دیرا درهم کش شی ابروها یماکان را گرفت سپس کم  راهنیپ
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 افتاده! راهنت یپ یانگار دکمه -

 

 .دیکش یق ینفس عم ماکان

 

 . ستی ن یزیچ -

 

 زد.  یض یکرد سپس لبخند عر  یمکث کوتاه دخترک

 

 !م؟یامشب با هم شام بخور هینظرت چ -

 

او را نسبت به خودش احساس   لی تما توانستی م کرد،ینگاهش م  رهیگردش را صاف کرد و خ  ماکان
 شهیمثل هم یتوانی م ،ی! تو ماکان هست؟یریپذی را نم  شنهادشیزد، چرا پ بی کند. به خودش نه

  نیا ؛یادامه بده اتی و مثل سابق به زندگ  یرا فراموش کن زی بهتر باشد همه چ دی. اصال شایباش 
 است.  میتصم ن یهترب

 

از دهانش   یاکلمه  نکهیتکان داد اما قبل از ا  یرا به آرام شیهازد، ل**ب یاکطرفهی فکر لبخند  نیا با
دختر،   نیا دیشا  گذاردی اش نم! آسودهشودی ارغوان از ذهنش دور نم یخارج شود، متوقف شد. چهره 

مطلق ارغوان است.  یی  بای! از نظرش زدیآی به چشمش نم  یزن چیه گریاز ارغوان باشد اما د باروتریز
  خواهد؛یم  یگرید زی چ غرورش ندارد. اکنون روح و جانش یبه بدست آوردن و ارضا یاعالقه گرید

 آرام کند.  یگریطور د  دیرا با قرارشی قلب ب
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 .ستادیدختر گرفت سپس مقابل در ا یرا بست و نگاه از چهره  دهانش

 

 نه، وقتش رو ندارم.  -

 

  یو کم دیرا درهم کش شی درشت شد، ابروها شیهاماکان چشم یچهره  ی  ناگهان  رییتغ  نیاز ا دخترک
 فاصله گرفت. درست همان موقع آسانسور متوقف شد و ماکان به سرعت خارج شد. 

 

*** 

 

 فصل آخر(   -دهم )جام غرور  فصل

 

 

 

 

 

زدن، را از دست داده، پلک   یو پر از غمش را به او دوخته بود. توان هر حرکت اهیس یهاچشم
ماکان  کرد،ی د! نگاهش مبه تن دار ییبای ... چه لباس زدنینفس کش یخوردن، حرف زدن و حتتکان 

. بودرا از دست داده  دنیاما ماکان در آن لحظه توان شن گفتی م یزیچ د،یخندی را... و از ته دل م
! ارغوان شود؟ی در حال رخ دادن است؟! چرا تپش قلبش لحظه به لحظه کند و کندتر م یچه اتفاق

! ناگهان  چرخدی دور خودش م که به تن دارد، ییبایو با آن لباس ز خنددی و م کندی نگاهش م
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مرد  نیداماد ا ند؟یبی ! درست م ست؟یبا کت و شلوار! آن کت و شلوار داماد ستاد،یکنارش ا یشخص
 ...کندی او حلقه م یو دستش را دور بازو شودی م کشینزد اقیاست و ارغوان با اشت

 

 نــــه! -

 

 پارکت کف اتاق خواب افتاد! یرو یگوش خراش  یبا صدا ناگهان

 

 آخـخ.  -

 

صورتش   یو ناله کرد! دست چپش را مشت کرد، اجزا  دهیچسب نیو سمت راست صورتش به زم کتف
 . دیکوب  نیزم ی و مشتش را رو دیلرز

 

 کار رو با من نکن! نی... اکنمی رو نابود م ایمن دن شم،ی ! من بد م ذارمیآه... نه... نه... من نم -

 

 . دیکوب  نیزم  یمشتش را رو دوباره

 

 بسه چقدر درد؟ چقدر کابوس؟ بسه...  -

 

شود سپس   شیهااشک  ختنیهم فشار داد تا مانع ر یرا رو شیهاکرد، نفس نفس زد و پلک  سکوت
 کرد.  هیتخت گرفت. بلند شد و به تخت تک یبدنش درآورد و به لبه   ری دست راستش را از ز
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شود سرش را به   شیهااشک  ختنیتوانست مانع ر یبود به سخت رهیخ  یک یاز تار یابه نقطه  یقیدقا
  نقدریها چرا اشب  داندی صبح! نم میانداخت، سه و ن  زیم یبه ساعت رو یسمت چپ چرخاند و نگاه

 . ندیآیسراغش م بنددی را م شیهاکه پلک  یو کابوس درست وقت یاهیشده، س یطوالن  شیبرا

 

گذاشت نگاهش نکرده بود.   صدایب  یآباژور برداشت، از شب قبل که آن را رو ز یم یرا از رو  لشیموبا
فرستاده   شی بود که سر شب برا انیصفحه نما یرو رمحمدیام یو چند تماس از دست رفته   امیچند پ
 را باز کرد.  هاام یبود. پ

 

 باهات حرف بزنم، خونه باش.(  خوامی )م

 

 . یبعد امی پ سپس

 

 (؟یرو عوض کرد  ات)خونه 

 

 آخر.  ام یپ و

 

 .( نمتیبب  دی)آدرست رو بده با

 

ماکان را از خواهرش   خواهدیم  شکی . بستیاصال سخت ن  دیبگو خواهدیچه م نکهیزدن ا حدس
تخت انداخت. چه  یرا پشت سرش رو  لیو با خشم موبا دیچی صورتش درهم پ یدور کند. اجزا
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و در   ندی بنش  تیهاتمام حرف  ی که پا ستیسابق ن قی آن رف  گرید رمحمدیماکان؟ ام یدار یانتظار
 !یدشمن هست کی او درست مثل  یتو باشد. اکنون تو برا  ارهمه حال طرفد

 

را به   اشی احساس واقع دیچطور با رد،یگی تنش آتش م  کردی احساس م یشدت خشم و ناراحت  از
  خواهد؟یاز جانش چه م یلعنت یاحساس درون  نیاصال ا د؟یبفهماند؟ چطور به ارغوان بگو  رمحمدیام

به منفجر شدن   یزی ناگهان حس کرد چ کند؟ی نم شیرها یاچرا لحظه  گذارد؟ی اش نمچرا آسوده
 سرش نمانده است. 

 

از   زد،یشده بگر ریگکه نفس  ییبخواهد از جا  ییبلند گو یهابلند شد. هراسان و با قدم  نیزم  یرو از
  کی پرتگاه نزد یبام شد، به لبهآخر رساند. وارد پشت  یخانه خارج شد. با آسانسور خودش را به طبقه

لمس کند؛   راپوستش  یزییپا م یرا بست و اجازه داد نس شیها. پلک ستادیآن ا  یشد و درست رو
در  یا. لحظهگرفتی آرام م  یکم دخوری خنک که به پوستش م میتالش کرد بتواند نفس بکشد. نس 

  رهیاست، خ  شی پا ری ز ییشهر که اکنون گو یرا باز کرد و به منظره  شیهاهمان حال ماند سپس پلک 
 بکند؟  دیچه با خواهد؟ی چه م دیشد. از خودش بارها و بارها پرس

 

  دیبا کشاند؛ی م یبه نابود  برد؛یکم او را به کام مرگ م شده که کم  یجار شیهادر تمام رگ  یاحساس
و ترس به جانش غلبه   یمحکم باشد، اما نه، امروز احساس ضعف و ناتوان شهیکند. مثل هم  یکار

 . کنندینم  شیرها یاهستند که لحظه ییزهایکرده است؛ دلهره و غم تنها چ 

 

. هوا روشن شد و  دیشیو اند دیشیها اندساعت پشت بام نشست.  یلبه  یرو  نیو غمگ درمانده
است به آن   قراری که هنوز ب یشد و ماکان با قلب داریپوستش را نوازش کرد. شهر ب یبه آرام دیخورش 

 . ردیگی که آرام نم ی شده؛ قلب  رهیخ
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از پشت بام خارج   اوردش،یقصد داشت از پا در ب شکی که ب  یادیخورده و سردرد زگره  یابروها با
 اش رساند.رفت و خودش را به خانه   نییها پاشد. به سرعت از پله 

 

زنگ  یکه صدا شدندی م کیبه بعدازظهر نزد زد،ی دست و پا م یشانیو پر یطول روز در آشفتگ تمام
 اش انداخت و آن را کنار گوشش گرفت. به صفحه  یبلند شد. نگاه  لشیموبا

 

 الو. -

 

 مزاحم شدم.  دیببخش  یصباح یسالم آقا -

 

 شده؟ ی چ  د،ی: سالم فرماکان

 

 د؟ یبفرست هاک ینیکل یبرا  دیخوای مهرماه رو نم  یفاکتورها کمه،یامروز  یصباح  ی: آقادیفر

 

 د؟یامروز رو فرستاد یهای لی . شما تحوسمینوی م گهیروز د هی ام،یب  تونمی : نه... نمماکان

 

 رو هم بهتون بگم. گهیمسئله د هی خواستمی... ام... راستش ممیرو فرستاد : بله همهدیفر

 

 : بگو. ماکان
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 !گشتنی بودن، دنبال شما م  نجایا ری: آقا امدیفر

 

 .شودی نکند دست بردار نم شیدایو تا پ گرددیهمچنان دنبالش م ریسکوت کرد پس ام ماکان

 

 . ی: باشه ممنون که بهم خبر دادماکان

 

دارد  یحال بد دیبگو  دیدر آرامش با او صحبت کند و موضوع را تمام کند؛ با د یرا قطع کرد. با  تماس
تمام   زیهمه چ دیکه درکش کند. امروز با دیاست شا قراری فکرش را کند ب رمحمدیاز آنچه ام شتریو ب

 او فرستاد. یاش را برارا برداشت و آدرس خانه  لشی فکر موبا نیبشود. با ا

 

ارغوان حاضر   دنیلحظه د کی یکاش بداند برا زند،یدست و پا م  یبفهمد ماکان در چه عذاب کاش
نگاهش نکرد. اصال   یالحظه  یاست جان بدهد. آه... باز هم ارغوان! چقدر دلتنگش است، آن روز حت

 یاگر شده برا یحت  ندشیبب دیشدت گرفت؛ با شیهافسن  اشی ادآوری به ماکان نداشت. با  یتوجه 
 حاال.  نیبرود... هم  دیازدواج کند و با یگریبا مرد د گذاردی نم  دیبگو دیلحظه، با کی

 

بعد حاضر و آماده از خانه خارج شد سوار  یقهیمبل بلند شد کمتر از پنج دق یفکر از رو نیا با
ها آنجا  کرد؛ حاضر بود ساعت  یرانندگ  کردیم تشیکه قلبش هدا یمقصد یشد و به سو نشیماش

 . ندیلحظه او را بب  کی یاگر شده برا دیمنتظر باشد تا شا

 

  ریتصوشده، هنوز  رهیخ دادیکه پنج را نشان م یواریو به ساعت د  دهیتختش دراز کش یرو ارغوان
  کند؟یم  یادآوریآمده بود؟ چرا اتفاق گذشته را باز هم  نجایماکان از ذهنش دور نشده... چرا به ا

 .گذاردشده بودند؟ کاش دست بردارد، کاش ارغوان را با غمش تنها ب ریچه با برادرش درگ  یبرا
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  یق یفس عمبود، کرد سپس ن انیصفحه نما  یکه رو یبه نام   یبلند شد، نگاه لشیزنگ موبا یصدا
 جواب داد. نشستی تخت م  یرو نکهیو همزمان با ا دیکش

 

 بله؟  -

 

 خودم؟ خاله قربونت بشه. یعروس خوشگل و دوست داشتن  یخاله، خوب  زی سالم عز -

 

 تکان داد و خونسردانه صحبت کرد.  یخانم سرنسترن یهاقربان صدقه رفتن  دنیاز شن حوصلهی ب

 

 ن؟ یسالم خاله ممنون شما چطور -

 

  شهیخوب شده، مگه م  لیفام  نیب  یخداروشکر همه چ گهید زمی عز می: ما هم خوبخانمنسترن 
 حالمون خوب نباشه؟ 

 

 : خوبه خوشحالم.ارغوان

 

توعه؛ حاال هم  یوونهیفرحان عاشق و د گهید یدونی زنگ زدم که بگم خودت م  زمی : آره عزخانمنسترن 
با هم   ن،ی کنار هم باش   دیروزها همش با  نیاصال آروم و قرار نداره ا گهید نیهم ازدواج کنکه قراره با 

 . نیبر رونیب
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 . چشم.نیگی: آره شما درست مارغوان

 

و خوش   نیکن  دیخر نیدنبالت بر ادیی حاضرشو فرحان م یخانم: خب حاال که چشم گفت نسترن
 !نی باش

 

 فیضع ی نداشت اما با صدا یل یاصال م  نکهی را باال برد با ا شی که انتظارش را نداشت ابروها ارغوان
 پاسخ داد: 

 

 چشم. -

 

 فرحان نوشت. یبرا یامیرا قطع کرد و پ  تماس

 

 زنگ بزنه.  یبه خاله بگ  نکهینه ا یزدی خب خودت بهم زنگ م  م،یبر  رونیبا هم ب  یخواستیاگه م -

 

 سخش را داد:که فرحان پا دینکش یطول

 

 نشد.  یول  رمی رو بگ زنگ زد؛ خواستم جلوش   هویباور کن من ازش نخواستم، خودش  -
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به او ندارد اما  یاق یاشت چیه یرفتن با فرحان سخت است وقت  رونیحاضر شد، ب   یلیمی با ب ارغوان
رنگش را تنش کرد و با   یاس ی یبای. بافت زدیایبا خودش کنار ب دیرا گرفته با  مشی حاال که تصم
  یتابلوها دنیاو را مشغول کش گذشتی از اتاق خارج شد. از کنار در اتاق ارمغان که م فشیبرداشتن ک 

 نبود و پدرش هم مثل هر روز به مطب رفته بود.   رمحمدیاز ام ی. خبردید شی بایز

 

 . کردی ماشا مرا ت یانشسته و برنامه ونیزیکه در سالن مقابل تلو ستی تنها کس خانمنرگس 

 

 .رونیب رمی مامان من دارم م  -

 

 : دیرا برانداز کرد و خونسردانه پرس  شیسرتاپا خانمنرگس 

 

 ؟ یبا ک  -

 

 زمزمه کرد. فیضع یشد و با صدا کیبه مادرش نزد شتریب  یکم

 

 با فرحان.  -

 

  ونیزینرگس خانم گره خورد، نگاهش را از ارغوان گرفت و به تلو یفرحان را که به زبان آورد ابروها نام
 شد.   رهیخ
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 ؟ یرو گرفت  مت ینگرانم. تو واقعا تصم  یلیخ  ،یازدواج کن ی نطوریا خواستمی نم -

 

 گفت:  یشگیهم  طنتیخم شد و با ش شیبه سو یزد، کم  یآرام کردن مادرش لبخند پهن  یبرا

 

 .ادیی ره ازش خوشم متازه دا  ست،ین ی فرحان اصالً پسر بد -

 

 نثار مادرش کرد و ادامه داد: یچشمک

 

 نگران نباش خوشگل خانم.  -

 

 . دیزد و ُلپش را کش یق یلبخند عم  خانمنرگس 

 

 باشه، برو خوش بگذره.   نطوریهم  دوارمیام -

 

 نباشد اما در قلب ارغوان یفرحان پسر بد دی! شادیگویها متکان داد و از او دور شد. چه دروغ  یسر
فرحان به  دیسف یمزدا دنیدرهم و آشفته از ساختمان خارج شد و با د یندارد. با چهره  ییجا
 رفت و سوار شد. شیسو

 

 سالم. -
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 ؟ ی: سالم خوبفرحان 

 

و تالش کرد آرام   دیکش  یقیشد، نفس عم رهی خ ابانی را به حرکت درآورد و ارغوان به خ  نیماش او
 باشد. 

 

 .ستمیممنون بد ن  -

 

 مامانم... خواستمی : باور کن نم فرحان 

 

 حرفش را قطع کرد. ارغوان

 

 .یبد  حیتوض خوادی نداره نم یاشکال -

 

 تکان داد. یسر یخوشحال و راض  فرحان

 

مراسم عقدمون  یبرا  دیرستوران؟ باالخره با هی میبعدش هم بر میچندتا پاساژ سر بزن میچطوره بر -
 .میکن  دیخر

 

 تکان داد. نییسرش را به باال و پا وارک یاتومات ارغوان

 



 جام غرور 

457 
 

 باشه، خوبه.  -

 

 یهامادر و پدرش را با هم داشت. چشم یشد، شباهت چهره  رهی فرحان خ رخمیرا گفت و به ن  نیا
  تواندیواقعا م ای. آکردی صحبت م اقیو با اشت چرخاندی خمارش را مدام به سمت ارغوان م یاقهوه

اصرار   هانداز نی. چرا تا اکردی عمر را کنارش بگذراند؟ کاش حرفش را در مورد ماکان باور م کی
  ستیمهم ن  شی برا  یعنیدارد داشتن ارغوان است؛  تی اهم شیکه برا یزیتنها چ ییگو کند؟یم

  مانیپش یدارد؟ ارغوان برا  یچه احساس ستینداشته باشد؟ مهم ن ایارغوان به او عالقه داشته باشد 
  یرا رو شیهااما او باور نکرد و چشم دیبگو شی که با ماکان داشت را برا یاکردنش حاضر شد گذشته

 بست.  قتیحق

 

بهتر   یبا او باش  یرفتیارغوان، حال که پذ گرید ستینگاه کرد. کاف  ابانیو به خ دیکش یق یعم  نفس
دست از آزار دادن خودت با فکر کردن به   دیبا ؟یدوست رفتار کن  کیحداقل در حد  یکن  یسع  ستین

 . یماکان بردار

 

 شد.  ادهیپاساژ متوقف کرد و لبخندزنان پ  کی  یک یرا در نزد  نیساعت بعد فرحان ماش مین

 

 . مینیبا هم بب   میبر کنمیم دیخر  نجایاز ا شهیداره من هم یکی ش  یلیخ یکت و شلوارها  نجایا -

 

 شد.  یبا تکان سر موافقتش را اعالم کرد و همراهش راه  ارغوان

 

را متوقف کرد و دنبالشان داخل پاساژ شد. با فاصله از آنها    نیکه تا آنجا را دنبالشان آمده، ماش ماکان
که کنارش قدم   یبه مرد جوان یاارغوان بود. لحظه یو تمام مدت نگاهش رو داشتی قدم برم 
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نگاهش  تاش؟ بادقکه قرار است با او ازدواج کند؟ پسرخاله  ستیدمر نینگاه کرد؛ ا  داشتی برم
ارغوان  دی بگو دیسر از تنش جدا کند؛ با جان یبرود و هم  دیهم فشار داد، با یرا رو  شیهاکرد، دندان

تر است! او ارغوان مرد از تو خوشبخت  نیلحظه ا نیفقط به او تعلق دارد. خوب نگاه کن ماکان، در ا
 نی. با ایندار  شیبرا  یتیاهم گریاما تو د زندی و با او حرف م کندی د، ارغوان نگاهش مرا کنارش دار

تحمل کند؟   تواندی شد، چطور م  قراری ب  گریغم تمام جانش را ُپر کرد. بار د گریبار د   د،یکش یافکار آه 
 . یکن یامروز کار دیزد، با بیبه خودش نه  فشردی را م  شیبغض گلو

 

 شانیبا ی و از جنس خوب و دوخت ز کردی گوناگون اشاره م یبه کت و شلوارها اقی با اشت  فرحان
  یق ی. نفس عمآمدی فاصله م  یتر از او با کم اش سر رفته بود آهستهارغوان که حوصله  کردی م فیتعر
فروشگاه شد. او با   کیبعد همراهش داخل  یو سرش را به چپ و راست تکان داد لحظات  دیکش
  کیچند دست از آنها را امتحان کرد و ارغوان درست مثل  یو حت  کردی انتخاب مکت و شلوار  اقیاشت

 . کردی م دییآنها را تأ  روحیب یربات با چهره 

 

حرکت کردند و ماکان  یرستوران سنت کیشده و به   نیهوا گذشت که سوار ماش یکی از تار یساعت
و   یبرو دی. با دیکشی م  ادیو بر سر خودش فر کردی . خودش را سرزنش مرفتی دنبالشان م هدفی ب

و او را از    یلحظه ابتدا با ارغوان حرف بزن نیاست که در ا نیکار ا ن ی! اما چه کار؟ بهتریکن  یکار
 . یاحساست باخبر کن 

 

  زیرا انتخاب کرده و سر م   اطشی ح یرون ی ب یبزرگ شدند فضا  یخانه و رستورانداخل سفره  آنها
 نشستند. یاچهارنفره

 

*** 
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 : د یبه رها انداخت و پرس یکالفه شده بود نگاه یکم ابانیبدون هدف در خ  یکه از رانندگ رمحمدیام

 

 داشتم... یراستش من امروز کار مهم   م؟یبر  ییجا یخوای نم م؟یبچرخ هاابون ی تو خ  ینطوریا یتا ک  -

 

هم   یرا رو ش یهااش برود، دندانبه خانه  خواستیم نکهیماکان و ا یادآوریمکث کرد و با  یالحظه 
 فشار داد و همزمان گفت: 

 

 اومدم. ینفر، چون بهم زنگ زد هی یبرم خونه خواستمی م -

 

و تالش کرد به خودش مسلط باشد و ظاهرش را شاداب نشان بدهد اما  دی کش  یقینفس عم  رها
 که در جانش به پا شده کم شود. یامکان نداشت از آشوب 

 

 شهیکه هم  یهمون رستوران  میبر هیرو بهت بگم، نظرت چ یمهم یمسئله  خوامیشب ممنم ام -
 !م؟یریم

 

 . میپس بر ستی ن  ی: فکر بدرمحمد یام

 

! چقدر تالش  فتد؟ی ب  ینکند امروز قرار است اتفاق بد دیپرس ی مدام از خود م پد،یتی رها تندتند م قلب
  ستین قتیاز حق رمحمدیباخبر کردن ام یبرا  یراه مناسب نیکرد مانع مادرش شود، به او گفت که ا

را بفهمد! با   زی همه چ رمحمدیهرطور که شده امشب ام  خواستی کرده و م یاما نسترن خانم پافشار
  رمحمدیرا به ام زیو همه چ ندیرا در رستوران بب گریکدیگذاشتند که  نیفرحان قرار را بر ا یهماهنگ
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ارغوان و برادرش چه خواهد بود،  دنیپس از د رمحمدیعکس العمل ام دانستی ! رها نم ندیبگو
را   زیهمه چ  نیا زا شیاش کند که چرا پنکند مواخذه ن؟ی غمگ ایو  شود؟یشوکه م شود؟ی م نیخشمگ

 دنید یبهتر باشد او را برا دیبکند؟! شا دیموضوع را از او پنهان کردند. حال چه با نینگفته؟! که چرا ا
 کند. آنها آماده

 

 .دیکش اشی شان یبه پ یبه اطراف انداخت سپس دست ینگاه  یآشفتگ با

 

 رو بهت بگم! ی زیچ هی دیبا -

 

 نگاهش کرد. رمحمدیام

 

 بگو.  -

 

 : ارغوان... ام... ارغوان و فرحان... رها

 

 درشت شد. شیهاو چشم  زی ت رمحمدیام یهافرحان که آمد گوش  نام

 

 ؟ یفرحان و ارغوان چ -

 

 پراسترسش زمزمه کرد:  یانداخت سپس با صدا ریدرهم سرش را به ز یبا چهره  رها
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 با فرحان ازدواج کنه!  خوادی ارغوان م -

 

را کم کرد   ن ی سرعت ماش اریاختیحبس شد، چنان شوکه شد که ب   رمحمدیام ینهی نفس در س ناگهان
که بوق ممتد   ییهان یماش  انیپشت به او بکوبد سپس از ماز  ین ینمانده بود ماش یزیکه چ یبه طور

رها  یبه سو  نیو خشمگ دهیدرهم کش یمتوقف شد و با ابروها ابانیسبقت گرفت، کنار خ زدندیم
 برگشت. 

 

 ! ؟یگفت یاالن چ -

 

 را قورت داد و نگاهش کرد.   شیآب گلو رها

 

ما و به   ی! خودش اومد خونهدوننی رو گرفت، مامان و بابات هم م م یتصم  نیباور کن خودش ا -
رو برده همون  مامان و بابام گفت حاضره با فرحان ازدواج کنه! امشب هم فرحان از قبل ارغوان

 ! میرو بهت بگ زیو همه چ شونی ن یرستوران، من هم قرار بود تو رو ببرم که بب

 

ممکن نبود. ارغوان رفته و به فرحان   دیکه شن یزیچ  توان پلک زدن نداشت، باور یحت  رمحمدیام
به او نزد؟ ناگهان روز   ی حرف یپس چرا کس  دانند؟ی جواب مبثت داده؟ مادر و پدرش هم م

فرحان را به خاطر آورد که چه خونسردانه در مجلس    رمعمولی را به خاطر آورد، لبخند غ اشی نامزد
او را باخبر   یاتفاق افتاده و کس نیداشت، چطور اکامل  تیاش هم رضاخاله   یآنها شرکت کرد؛ حت

 نکرد. 
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 یرا به حرکت درآورد که صدا  نیپدال گاز فشرد و ماش  یرا رو  شیبه خودش آمد، چنان پا ناگهان
 چسباند.  یزده خودش را به صندل بلند شد. رها وحشت  شیهاک ی الست غیج

 

 ؟یری م ی: توروخدا آروم باش، کجا داررها

 

 !یکه باهاشون قرار گذاشت ی: همون رستورانرمحمد یام

 

*** 

 

 به اطراف انداخت.  ینگاه  یبا کالفگ ارغوان

 

 م؟یسفارش بد یزیچ یخوای نم -

 

اند، قرارشان زودتر از  کرده رید نقدریچه ا یبرا  دانستیرستوان بود، نم  یورود  یفرحان هنوز رو نگاه
 پاسخ داد.  یآمد و با دستپاچگ رونی بود. با سوال ارغوان از فکر ب هانیا

 

 . ستین یاحاال عجله میدی چرا سفارش م -

 

 بلند شد.  یصندل  یتکان داد سپس از رو نیی سرش را به باال و پا  یحوصلگی با ب ارغوان
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 .گردمی و برم  یبهداشت  سی سرو رمی پس من م -

 

 زنان نگاهش کرد. لبخند  فرحان

 

 باشه برو.  -

 

رستوران قرار داشت گذشت،    اطیکه در وسط ح ییبایز یو فواره  گرید یهای و صندل زی م انیم از
مچ  یکه ناگهان از پشت سرش کس رفتی م شیبود و به سو یبهداشت   سیسرو یتابلو ینگاهش رو

 . دیدستش را گرفت و به دنبال خودش کش

 

نفس افتاد. به نفس   یدرشت شد و از شدت ترس و نگران شیهاده نگاهش کرد، چشمز  وحشت
 دیرا درهم کش  شیابروها کند؟یچه م نجایاصال ا کند،یکار را م نیچرا ا دانستی مغزش قفل شده، نم

 و تالش کرد دستش را جدا کند. 

 

 رو ول کن.  دستم  ؟یکنی م کاریچ یدار -

 

 .دیکش گریبه حرفش او را به سمت د توجهی اما ب ماکان

 

 را بلند کرد. شیصدا ارغوان
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 ؟ یچرا همه جا دنبال من ؟یکنی م  کاریچ نجایولم کن، اصالً تو ا گم؟ی م  یچ یشنوی نم -

 

رستوران، دست ارغوان را رها کرد،   اطی ح یحضور نداشت درست انتها یکه کس  ییخلوت جا انیم در
مات و مبهوت نگاهش   یدگیپرو رنگ یزدگ. ارغوان با وحشت ستادیچسباند و مقابلش ا واریاو را به د

 نفس زنان گفت: چه در سر دارد! نفس  دانستی نم  کرد،یم

 

 ؟یخوای از جونم م یچ -

 

 شد.  رهی نگرانش خ یهادر چشم و  ستادیکم مقابلش ا یقدم به سمتش برداشت، با فاصله  کی ماکان

 

رو تموم کنم! امشب  زیامشب همه چ خوامی باهات ندارم فقط م  یکار ؛یاز من بترس ستین ازین -
 مشخص بشه! زیهمه چ دیبا

 

 شد. نی اش غمگچهره  آرامآرام 

 

و  ترچاره ی لحظه... از من ب نیمعلوم شه، باور کن االن... تو ا امچاره یدل ب فیتکل  دی: باماکان
 !ستی ن یتر کس درمونده

 

را قورت داد و   شی خودش شد، آب گلو یسد راه گلو ین یکه به زبان آورد بغض سنگ یبا حرف همزمان
 ادامه داد: دیبا تأک 
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  ؛ی! خوردم کن یام کنله  یتونیبه چه روز دراومدم! تو، فقط تو... م ن یمن رو خوب نگاه کن ارغوان، بب -
... تونمی نم گهیچون د کنمی نم یکار چیه گم،ی نم یچی! من هیاری سرم ب یدوست دار ییاصالً هر بال
 !ستمیمن ن گهیمن... د ، یینجایتو ا یچون وقت

 

تالش کرد در مقابل ارغوان، مانع   یهم فشار داد و به سخت یرا رو شیهاسکوت کرد، ل**ب یالحظه 
 شود. با دست راستش به قلبش اشاره کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.  شیهااشک  ختنیر

 

به بعد   نیدست توعه! از ا زی! حاال همه چیروزی ! من باختم و تو پشیندارمش... تو ازم گرفت گهید -
دوست   ی! هر کارکنمی سرباز اطاعت م  هیو من درست مثل  یدی تو دستور م ،یکنی فقط تو حکم م

 با من بکن اما...  یدار

 

 مسلط صحبت کند.  شهیمثل هم دادی اجازه نم یبغض لعنت  د،یکش یق یعم  نفس

 

 !یازدواج کن  یبا اون لعنت یخوای اما نگو که م -

 

است؟!  شانیپر نقدری! چرا اد؟یگوی پلک بزند. چه م توانستی نم یمات و مبهوت مانده، حت ارغوان
از هر   شی که غرورش ب ی! ماکانست؟یشگیمرد واقعًا همان ماکان هم نیا ایآ  لرزد؟ی م  شیچرا صدا

 دی که قلب ارغوان را هزار تکه کرد؟! او که ارغوان بع یمهم بود؟! ماکان ش ی برا  یدر زندگ یزیچ
 نیا دنی ؟ دداشته باشد نهیدر س یاصالً قلب  دانستیم  دیاز احساسات بداند! بع یزی چ دانستیم

  یتیاهم شی برا گرید خواهدی اما نم کندی م قرارتری را ب قرارش ی قلب ب  کند،یاش محال  ماکان آشفته
 داشته باشد. 
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 و از کنارش گذشت.  دیماکان کوب ینه یبه س د،یرا درهم کش  شی ابروها

 

 .دی ندار  یتیمن اهم یبرا  گهیتو و احساست د -

 

 بلند شد.   شیو صدا دیچیصورت ماکان درهم پ یاجزا

 

بکنه،   تونهی نم یکار چیه گهیمجازاتم کن... ماکان د  یخوای که م یهرطور ا ینرو، ب ینطورینه... ا -
 !ستمیماکان ن گهیچون من د

 

 سپس ادامه داد: ستادیخودش را به ارغوان رساند و مقابلش ا باعجله

 

رو برگردون... منو  باشه برو اما منو به من برگردون! خودم  یبر یخوای اگه م ،یتو منو از خودم گرفت  -
 تمومش کن...  کنمی تمومش کن! التماس م کنمی به من پس بده... خواهش م

 

شود اما نه،  ری سراز شیهانمانده بود اشک  یزیو غم نگاهش کرد، چ یباآشفتگ یالحظه ارغوان
 هرطور شده مانع خودش بشود، به سرعت از کنار ماکان گذشت.  خواستیم

 

 رفتنش را نگاه کرد و با بغض زمزمه کرد:  نی درمانده و غمگ ماکان

 

 !رمیمی نرو... من م ینطورینه... ا -



 جام غرور 

467 
 

 

  یمحکم  یلیکرد ناگهان س هیتک  واریهم فشار داد و به د یرا رو  شیهاپلک  دند،یماکان لرز یها**بل
 !دی کوببه صورت خودش 

 

 !یرو ندار حق  نیا یلعنت  ،یکن  هیگر ینه... حق ندار -

 

که به جانش افتاده به خودش   یسرش گذاشت و خم شد، از درد احساس  یدستش را رو دو
به منفجرشدن سرش نمانده اما هر طور که شده  یزی. رنگ گردنش متورم شده و چدیچی پیم
 شود. شیهااشک  ختنیمانع ر خواستیم

 

از راه  یروز کردی هرگز تصور نم  د،یلرزی م  شیبه سرعت تالش کرد از او دور شود. چقدر صدا ارغوان
! مگر د؟یبگو خواهدی چه م ی. لعنتپدیتی بود و تندتند م  قراری . قلبش بندیبب نطوریبرسد که ماکان را ا

  نطوریا دیاو را د هک یااز ماکان نباشد پس چرا از لحظه یدر قلبش اثر گری د خواستی م نکهینه ا
 !تپد؟ی م عیسر

 

 دنیبرخورد کرد. سرش را بلند کرد و با د یمرد ینه یانداخته بود که ناگهان به س ن ییرا پا  سرش
به آنجا که ماکان  یدرشت شد! فرحان مات و مبهوت مانده بود ابتدا نگاه شیهافرحان چشم 

 آرام زمزمه کرد:  یانداخت سپس با صدا ستاده،یا

 

 !ه؟یاون ک -
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سرش گذاشته است، دوباره به  یبه عقب برگشت، ماکان خم شده و دو دستش را رو  یالحظه ارغوان
 و از کنارش گذشت.  دیکش یق ی. نفس عمدیچه بگو دانستی فرحان برگشت، نم یسو

 

 برم.  خوامی بمونم م نجایا گهید تونمی من نم -

 

. فرحان خودش را به ارغوان شدیبلند از او دور م  یهاگرفت و با قدم شیاز رستوران را در پ رونیب راه
 رساند کنارش قدم برداشت و دوباره سوالش را تکرار کرد. 

 

 بود؟!  یاون ک دمیپرس -

 

تمام   زیهمه چ دیآرام باشد. نه... امشب با کردی تالش م ی در همان حال بود به سخت یلحظات  ماکان
به اطراف نگاه کرد. ارغوان و  دهی درهم کش یبروند. با ابروها  نجایاز ا یآنها به سادگ گذاردی نمشود، 

 حرکت کرد. شانیسوبلند به  یهابا قدم  شدند،ی رستوران خارج م یکه از در خروج  دیدی فرحان را م

 

از آنجا   خواستی آلود فقط ماشک  یهاباچشم  رودی کجا م دانستی از رستوران خارج شد. نم ارغوان
 بلند کرد.  یرا کم  شیسپس صدا دیرا گرفت و او را به سمت خودش کش شی دور بشود. فرحان بازو

 

 بود؟ ناراحتت کرده؟  یک ارویاون  دمیپرس ؟یحرف بزن شهی م -

 

 را جدا کرد. ش یهم فشار داد سپس بازو یرا رو شیهاو دندان دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان
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 ؟ یفهمی رو م  نیتنها باشم ا خوامیهان؟ م ،یداری چرا دست از سرم برنم -

 

 را بلند کرد. شیصدا شدی م ری سراز شیهاگونه یکه رو ییهامکث کرد و با اشک یالحظه 

 

  خواستیکه دلم م  یکه عاشقش شده بودم، همون هیبود؟ اون همون مرد یاون ک یبدون یخوای م -
 !؟یدیکه راجع بهش بهت گفتم! حاال فهم یاومد، همون میکه به زندگ یباهاش ازدواج کنم... همون

 

در   کردیارغوان در ذهنش تکرار شد، تا امروز تصور م یهاتوان پلک زدن نداشت، جمله  یحت  فرحان
ه امکان ندارد،  دروغ است؟ ن کی نیواقعا ا نیا ای! آدیگوی مند شده دروغ مکه به او عالقه یمورد مرد
 یهاچشم نیا حاالرا به خاطر آورد و  کردی و با او صحبت م ستادهیا کشیکه آن مرد نزد یاآن لحظه 

عالقه داشت؟ با او در ارتباط بوده و به قول خودش   یواقعا او به کس یعنی شودی باورش نم   انش،یگر
استفاده کرده؟ ناگهان احساس کرد از  دارد که آن مرد از او سوء  قتیحق  یعنی  نیرا خورده؟ ا بشیفر

ست،  احمقانه  بیفر یب نه... واژهی فر رد؟یرا بپذ یزیچ نی چن تواندی ! چطور مشودی سرش دود بلند م
  بیفر تواندی استفاده کند پس نامش نمارغوان عاشق آن مرد شده و خودش اجازه داده از او سوء

 باشد! 

 

شده   بشی مرد که در حال حاضر رق نیامشب به حساب ا آمدیم شانیبلند به سو یهابا قدم  ماکان
 یبر سر او خواهد آورد. صدا یی. آنقدر خشم وجودش را پر کرده که شک ندارد بالدیخواهد رس

  استو حاال ارغوان را بازخو دهیپس آن دو را د  ست؟یآن مرد ک دیپرسیکه از ارغوان م دیبلندش را شن 
ها برسد ناگهان فرحان نمانده بود که به آن شتری. چند قدم ب دیارغوان را هم شن یصدا. کردیم

 به گوش ارغوان زد!  یمحکم یلیماکان س یهادستش را بلند کرد و در مقابل چشم
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 دنیحبس شد! با د اشنه ینفس در س ستاد،یها شوکه شده و اماکان درست مثل برق گرفته  ناگهان
ارغوان   یمرد... رو نیافتاد؟ ا یبدنش از کار افتاد! چه اتفاق  یباره تمام اعضا ک،یبه   ییصحنه گو نیا

 یاجزا م تما بارهکیتو؟! به  یها زد؟! آن هم در مقابل چشم  یلیدست بلند کرد؟! به صورتش س 
 کرد. دنی صورتش شروع به لرز

 

 : دیکش ادی برسر ارغوان فر  فرحان

 

بهت دست بزنه! شما   یاجازه داد بهیغر هیبهت بزنن که به  دیرو من نه، مادر و پدرت با ی لیس نیا -
 .د یفی دخترها همتون کث

 

چطور او به    دیفهمی صورتش گذاشت، اصال نم یافتاد و مات و مبهوت دستش را رو نیزم یرو ارغوان
حد بود؟  نیعاشقش بود؟ عشقش فقط در هم  نکهیرا داد؟! مگر نه ا یکار نیچن یخودش اجازه 
  شی رو یبکشد. به چه حق ادیبلند شود و سرش فر خواستی را فشرد دلش م  شیگلو ین یبغض سنگ

 نیقرمز شده و خشمگ یکه ناگهان چهره  کردی آلود نگاهش ماشک یهادست بلند کرد؟ با چشم
 شد.  کشانیماکان نزد

 

چسباند و   نش یرا گرفت، او را به ماش راهنشیپ یقه یشت به سمتش برگ یفرحان زد و وقت یشانه  به
  کیاو نزد یدرشت شده  یهاترسناکش صورتش را به چشم یهاو چشم دهیدرهم کش یبا ابروها
 اش گفت: قفل شده  یهادندان  انیکرد، از م

 

 ! از خودم بپرس! ام؟ی من ک یبدون یخوای م -
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 زد:  ادیو همزمان فر دیرا به صورت فرحان کوب  مشتش

 

 من ماکانـم! -

 

 .یمشت بعد سپس

 

 دستش به ماکان بخوره!  یکس تا حاال جرأت نکرده حت  چیه -

 

 . یمشت بعد دوباره

 

 منــــه! یهست یکه همه یدست بلند کرد یکس  یاونوقت تو... رو -

 

 : دیکش  یبلند ادیفر

 

 ! ؟یچطور جرأت کرد -

 

 د. حمله کر  شیانداخت و دوباره سو نیزم  یرا رو  فرحان
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 یرو  شیهاآخر ماکان کار خودش را کرد و باعث شد اشک  یارغوان بازمانده بود جلمه دهان
 شود. ری سراز شیهاگونه

 

 منه" یهست یکه همه یدست بلند کرد یکس ی" رو

 

. امکان ندارد باز  دیای ب رونی ب اشنهینمانده قلبش از س یزیاست؟ واقعا هست؟! چ اشیهست یهمه
واقعا عاشقش شده؟! تمام   ا یتکه کند. آبدهد، بخواهد قلبش را تکه  بیهم بخواهد ارغوان را فر

 شیسولحظه به   نیدر هم خواستی چقدر دلش م  ،یقراری از ب زی از عشق شد. لبر زیلبر کبارهی جانش 
 بدود و در آغوشش فرو برود. 

 

  د،یبرادرش را د نی که ماش امدهیهنوز به خودش ن شدیم ری سراز شیهاگونه یتند رو تند  شیهااشک
گرد  یهابا چشم  دیآمد، ماکان و فرحان را که د نییپا  نیشوکه شد او به همراه رها از ماش   گریبار د

  ادیفر زمانکند، هم  شیماکان را از پشت سرگرفت و تالش کرد از فرحان جدا د،یدو شانیشده به سو
 زد: 

 

 ... ولش کـن!یولش کن عوض  ؟یماکان لعنت یکن ی م یچه غلط یدار -

 

با    رمحمدی. امختی که قلب ارغوان فرو ر دیبه صورت ماکان کوب  یمشت درنگیرا جدا کرد سپس ب  او
 . دیکش ادیفر نشیقرمز شده و خشمگ یچهره 
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تو  گفتمی با خودم م نی ! تا قبل از ا؟یری نم رونیما ب  ی! چرا از زندگ ؟یداری چرا دست برنم -
 نی تر از اپست  نمیبیاما حاال م کردی از گناهت کم م کمی نیارغوان خواهر منه ا یدونستی نم

 دنبالش؟! یایی م یاون خواهر منه باز هم دار یدونیم گهی د نکهی! با اییهاحرف 

 

 را بلند کرد. شیصدا

 

تا دستت به خواهرم   یمن رد ش یجنازه  یاز رو دیبار با نیهان؟ ا یخوایم یچ گهی: درمحمد یام
 برسه!

 

 به شدت گرفته گفت:  یبا صدا د،یلرزی صورتش از شدت خشم م یبهت زده نگاهش کرد، اجزا ماکان

 

 . ستین نطوریا -

 

!  یبه هدفت برس بارن یا ذارمی ... نمییهاعذاب  نیبدتر قی تو ال  ،یخودخواه لعنت  نطورهی: همرمحمد یام
 ؟یزدی رو م  فرحان  یچ یبرا

 

 ماکان را فشرد. یگلو  ینیبغض سنگ ناگهان

 

 شم! ال یخ یب تونمی نم یهام ولعذاب  نیبدتر قیمن ال ،یگی تو درست م -
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 هم فشار داد.  یرا رو شیهادندان  شیاز پ ش یاش ب با همان صورت قرمز شده  رمحمدیام

 

که کشته مردتن خوش باش.   یی هابرو با اون  ؟یخوای از جونش م یدست از سر خواهرم بردار، چ -
  نقدریچرا ا  ه؟یهدفت چ ؟یکنیکارها رو م نیچرا ا ،یبد باش یتونیتا چه اندازه م فهممی تازه دارم م 
 ؟یدی ما رو آزار م

 

.  شدیم ن یی تند باال و پاتند  اشنهیس یقفسه  د،یلرزیتمام تنش م  دیرا درهم کش شی ابروها ماکان
ارغوان را کنارش داشته باشد! چرا   خواهدی بد شود؟ م خواهدی نم گریآزارش بدهد؟ بد باشد؟ او که د

 عشقش را به او نشان بدهد! خواهدیبفهمد ماکان م خواهدی نم

 

 نیاز ا ش یاجازه بدهد ب  دیبشود، نبا رمحمدیبرود و مانع ام دیارغوان شدت گرفت، با یهااشک
دل ارغوان را  خواهدی نم گرید دی! بگونجاستیدفاع از او ا یماکان برا دیبگو  دیبا د؟یبگو یزیچ

 ارهدوب رمحمدی برود که ام شانیبلند شود و به سو  خواستی . مستیآن مرد سابق ن  گریبشکند. او د
 گفت: 

 

تمومش کن، دست بردار، تا   ی! لعنتیهست یک دونمی نم گهید شناسمت،ی نم گهید کنمی احساس م -
 ماکان!  یزن ی رو بهم م حالم  یدار ؟یتا ک   ؟یاطرافت ضربه بزن یهابا کارهات به آدم  یخوای م یک

 

 افتاده اشاره کرد. نیزم  یرو  یمکث کرد و به فرحان که با صورت خون یالحظه 

 

  نجایبه ا  شی زندگ یدارغوان بخواد با فرحان ازدواج کنه، باعث ش یباعث شد یکه کرد ییبا کارها -
 . یزیشه، تو... فقط تو مقصر همه چ دهیکش
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 ینهیآمد، با دو دست به س شیبه سو دهیهرگز ند رمحمدیکه ام یاماکان منفجر شد، با چهره  ناگهان
 .دیکش  ادیو او را از خود دور کرد سپس از عمق جان فر  دیکوب رمحمدیام

 

 هم... بفهم! بفهم!بف  نویا یعوض خوامـشیمن عاشقشـم! من... م -

 

صورت ماکان به  یماند! اجزا رهی و با دهان باز به او خ  ستادیجا عقب اشوکه شد. همان  رمحمدیام
 .دیکشی تند نفس م و تند   دیلرزی وضوح م

 

من عذاب بکشم؟! خب،   خوادی دلت م یلیخ  ؟ین یمنو بب دنیدرد کش خوادی دلت م یل ی: خماکان
 .نی بب

 

 : دیکش ادی فر شتریاش قرمز شد و بمکث کرد، چهره یالحظه 

 

 و خوشحال باش.  نی! بب رمیگی م شی! دارم آتسوزمی دارم م -

 

سکته   رمحمدینمانده بود ام یزیشد. چ ریسراز شیهاو ناگهان اشک دیلرز شیهاکرد، ل**ب مکث
حال سخت   نیدر ا دنشید ست؛ ین ی روز افتاده؟ باور کردن نیچطور ماکان به ا ند؟یبیکند، چه م

 است.
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شکل ممکن    نیآدم بده داره به بدتر ،یبرو خوشحال باش... برو لعنت  کشم،ی: من دارم درد م ماکان
 خوش باش، بهم بخند...  دنشی از شن شه؛ی مجازات م

 

 لرزانش دوباره گفت:  یسکوت کرد و با صدا یالحظه 

 

 من خودخواهم، من پستم، باشه... ر،یام یگی چهار ماه هزاربار ُمردم... آره تو درست م نیتو ا -

 

 ادامه داد: یهق کرد و به سختهق عاجزانه

 

خودم   یبار اون رو برا هی نیباشه، فقط هم میزندگ هی خودخواه  نیآخر نی... اخورمی قسم م یول -
 بدون اون باشم!  تونمینم گهید رم،یمی ... من بدون اون میه خودت عاشق شدهمونطور ک خوام،یم

 

 شد.  رهی خ رمحمدیام یهابه چشم بابغض

 

 ! من ارغوانستمیمن ن گهیاز من نمونده... من د یزی! چه؟یاون آدم قبل هیمن شب یرو نگاه، کجا من -
 رو نابود کردم! فقط خودم...  رو نه، خودم 

 

کرد، نگاهش را از آنها گرفت تا   هیتک ین یبه ماش د،یبگو یزیچ  نیاز ا شیاجازه نداد ب شیهااشک
 زمزمه کرد:  فیضع یسپس با صدا نندیرا نب ختنشی اشک ر نیاز ا شیب
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به داد من برسه... من   یکیخالص کنه، درد  نیمنو از ا  یک ی! رمیمی من دوستش دارم، من دارم م -
 فقط شده درد و کابوس... فقط شده عذاب... میخواب ندارم، زندگ گهید

 

.  فشردیرا م  شیگلو ین یحلقه زد، بغض سنگ شیهامتوجه بشود اشک در چشم آنکهی ب  رمحمدیام
لحظه حاضر است هر   نیحال ماکان را چطور تحمل کند؟! در ا نیا دنید ست،ین  یباور کردن  شیبرا
  یصورتش درهم شد اما قادر نبود حرف یبازگردد. اجزا ی کند اما همان ماکان سفت و محکم قبل  یکار
مند که نسبت به او داشت فروکش کرد. ماکان عاشق شده، به خواهرش عالقه یکم خشم. کم زندب

 نیلحظه امکان ندارد ا ن یاکان عاشق بشود اما در ام یشک داشت که روز  رمحمدیشده. ام
  هیشده و گر  رهیسرش را چرخاند و به ارغوان نگاه کرد؛ او به ماکان خ  یااحساسش را باور نکند. لحظه 

 نیحال ماکان ا نیا دنیلحظه با د نیدر ا خواستنشی کند. اگر ماکان را دوست نداشت، اگر نم یم
 که ارغوان هم دوستش دارد.ندارد  یشک  خت،یری اشک نم نیچن

 

تا به خودش    دیکش یق ینفس عم زد،ینمانده بود خودش هم اشک بر یزینگاهشان کرد، چ یلحظات 
ماکان حرکت کند که دوباره او به سمتش برگشت. با   یبه سو خواستی مسلط باشد سپس م 

 آلودش باز هم گفت: قرمز شده و اشک یهاچشم

 

 ! ینیبی منو نم گهیبرو... د  نجایحاال از ا -

 

 مکث کرد و به فرحان اشاره کرد. یالحظه 

 

اگه خودم نتونم با ارغوان باشم،   یمن دور کن اما بدون حت  یهاچشم یرو هم از جلو ی عوض نیا -
فکر رو   نیا  دیام بامن زنده  یزدواج کنه! تا وقتروش دست بلند کنه ا تونهیکه م  یلعنت نیبا ا ذارمی نم

 کنه!  رونی از سرش ب
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! او  گفتیگرد شده و به فرحان نگاه کرد. ماکان چه م شیهاحرف چشم  نی ا دنیبا شن  رمحمدیام
را   اشیانداخت و دهان خون  ری سرش را به ز رمحمدیارغوان دست بلند کرده؟ فرحان با نگاه ام یرو

 .کردی پاک م

 

فرحان راه افتاد که رها به سرعت خودش را به او رساند و   یو به سو دیرا درهم کش  شی ابروها
 . ستادیمانعش ا

 

 .کنمیخواهش م گهیکتک خورده، بسه د یکاف یتوروخدا ولش کن، به اندازه رمحمد؟یام -

 

 فرحان چرخاند . یبه رها نگاه کرد سپس سرش را به سو یالحظه  رمحمدیام

 

 هام گمشو.چشم یبود؟! از جلو نیات اقه عشق و عال -

 

آرام به سمت  آرام  دهیدرهم کش یبه ماکان سپس به ارغوان انداخت و با ابروها ینگاه آخر فرحان
 حرکت کرد.  نشیماش

 

اند و کنجکاوانه  که چه تعداد از مردم دورشان جمع شده  نندی بب توانستندیتازه در آن لحظه م  آنها
آمد،  شی. رها به سوختیر ی وان هنوز از ماکان چشم برنداشته و اشک م. ارغکنندی نگاهشان م

 کشاند.  رمحمدی ام نیرا گرفت و به سمت ماش شیهاشانه 
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  رمحمدیگرفتند، ام شی آهسته مردم متفرق شده و هر کدام راه خودشان را در پآهسته دینکش یطول
 نگاه کرد. شیهاو در چشم ستادیمقابل ماکان ا

 

 ! نمتیبب  ینطوری! من عادت ندارم ایکنیم هیگر یدخترها دار نیخودت رو جمع و جور کن، ع -

 

 نگاهش کرد.  نانهیغمگ ماکان

 

رو   جلوم  یخوای نم  ؟یمنو بزن  یخوای نم گهیچقدر درمونده شدم و د یدیدلت برام سوخت؟ د ه؟یچ -
 ؟ یریبگ

 

 زد. ی لبخند تلخ  رمحمدیام

 

 ! هیبرات کاف نی! همیگرفتار شد ا یدرد دن  نیتو به بدتر -

 

 تکان داد.  نییسرش را به باال و پا ماکان

 

که با   ستیتو دست من ن یجام غرور گهیگرفتار شدم حاال خوشحال باش د ای درد دن نیآره به بدتر -
 خوش و مغرور بشم!  دنشیسرکش
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  رمحمدیحرکت کرد. ام نش یماش یبزند به سو  یگریحرف د  رمحمدیبدون آنکه اجازه بدهد ام سپس
 را بلند کرد:  شیصدا

 

 ماکان؟ -

 

و ارغوان انداخت.    رمحمدی ام نیبه ماش یرا باز کرد سپس به عقب برگشت و نگاه  نشی در ماش ماکان
به شدت آشفته و نگران است. قبل   ینگاه کند؛ی که نگاهش م ندی بب  توانستی فاصله هم م نیاز هم
 نگاه کرد.  رمحمدیبه امدوباره  ندیبش  نیداخل ماش نکهیاز ا

 

  ینطوریا خواستمی متأسفم، نم  زیهمه چ ی. فقط بدون براستیببر، حالش خوب ن   نجایرو از ا ارغوان -
  کاریچ دمی فهمی اما من کور بودم نم یریرو بگ  کردم یکه م ییکارها یجلو یکرد یسع شهیشه! تو هم

 شد.  متمو گهید یکه چقدر بد بودم، ول فهممیتازه م  کشمیو حاال که خودم عذاب م کنمیم

 

 نشست و حرکت کرد.   نشیداخل ماش سپس

 

هم فشار  یرا رو  شیهاداد، پلک هی تک   نیماش یشهیسرش را به ش دیرا که د نشی حرکت ماش ارغوان
و به عشقش اعتراف   دیکش ادیکرد، فر  هیگر شیهاماکان مقابل چشم خت،یاشک ر یقراری داد و باب
کاش   بود،زده  یباورش نکند؟ کاش حرف  تواندیدروغ باشد؟! مگر م تواندیابراز عالقه م نیکرد. مگر ا

 ارغوان را نابود کند. تواندیکردنش م  هیگفته بود او هم هنوز عاشقش است، کاش گفته بود گر

 

بود. مگر آن لحظه   دهیکه از زبانش شن  یتک کلمات را بارها در ذهنش تکرار کرد، تک  شیهاحرف   تمام
 شود؟ی مگر فراموشش م شود؟ی از ذهنش دور م
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بود، هر سه سکوت کرده و   رهیخ ابانیبه خ  نانهیاما غمگ خت یری اشک نم  گریگذشت، ارغوان د یقیدقا
را مقابل    نیماش رمحمدیام  قهیل دقرا نداشتند. پس از گذشت چه  یکدام توان گفتن حرف  چیه

 به عقب انداخت. ینگاهم ین  نهیشان متوقف کرد و از آساختمان خانه 

 

 . امییو م رسونمی من رها رو م ،یتو برو خونه آبج -

 

بگذرد   نی از کنار ماش خواستیکه م یاشد. لحظه ادهیتکان داد و پ  نییسرش را به باال و پا ارغوان
 انداخت.  ری سرش را به ز یزدگاو برگشت و نگاهش کرد سپس با خجالت  یبه سو ستاد،یا

 

 و منتظر نگاهش کرد.  دیکش  نییرا پا نیماش یشه یش  رمحمدیام

 

 ؟ یبگ یخوای م یزیچ -

 

 ل**ب زمزمه کرد:  رینگاهش کند، ز آنکهی ب ارغوان

 

 !؟یچ ادین گهیاگه... اگه واقعًا... د -

 

عشق آن دو سر از پا    ینشست. از خوشحال رمحمدیام یهال**ب یرو ی قی لبخند عم اریاختی ب
  رمحمدیبه ام یادیز یعالقه شاد نیاندازه دوست دارند؛ ا حدوی را ب  گریکدیهردو  شناخت،ی نم
 . بخشدیم
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 تونهی نم  چوقتیه دمیکه من د ینگران نباش اون  اد؟ین گهی: مگه دست خودشه که درمحمد یام
 تو شه!  الی خیب

 

گفت، دلش  ییبایز یازند. چه جمله رونی ب اشنهی نمانده قلب ارغوان از شدت تپش از س  یزیچ
 جلمه را بشنود. نیبارها و بارها ا  خواستیم

 

 تو شه. " الیخی ب تونهی نم  چوقتی ه دمیکه من د ی" اون

 

داخل از آنها فاصله گرفت و وارد ساختمان شد.  شدیبرداشته نم  شیهال**ب یکه از رو یلبخند با
  اش،یشگی خندان و هم یشد؛ چهره   رهیشاداب خودش خ  یآن به چهره ینهی آسانسور رفت و در آ

 در ذهنش ثبت خواهد شد. شهیهم  یبرا شکی ب یی بایارغوان بازگشته است... چه شب ز ییگو

 

**** 

 

و رو کردن  ر یساعت ز کیباالخره پس از گذشت    دیکش شی بای رنگ ز یصورت  یبه مانتو یدست
  یرنگ را رو  یشد و رژلب صورت  رهیبه خودش خ  نهیرا انتخاب کرد. دوباره در آ  یکی  نیا شیمانتوها
  بیبه خودش نه  د؟یآی امروز م  یعنینشده،  ی. دو هفته است که از ماکان خبردیکش شیهال**ب
قرار   یب دنشید یفکر تپش قلبش شدت گرفت و برا ن ی. با ادیآی حتمًا م ستی روز مهم   وززد، امر
 شد.
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تمامش با مانتو    باً یخواب ارغوان که تقربه تخت  یموقع ارمغان داخل اتاق شد، نگاه نی هم درست
 شده انداخت و با دست به آنها اشاره کرد. دهیپوش

 

 !گهیست دمراسم عقد ساده هیرو بابا؟   نجایا یکرد کاریاوه چه خبره دختر؟ چ -

 

 برگشت. شیسو به دهیدرهم کش یبا ابروها ارغوان

 

 فوضول خانم! شهی به شما مربوط نم -

 

 شد.  رهی اش خشد و به چهره  کشی نزد ارمغان

 

 !یبابا هنوز هم که کامال آماده نشد یا -

 

 دست از کارش بکشد گفت:  آنکهی ب ارغوان

 

 .شهی االن تموم م -

 

ارمغان نگاه کرد. مانتو و شلوارش سپس   یسرش گذاشت وبه چهره  یکه تموم شد شالش را رو کارش
را پشت سر هم بازو بسته  شیهااو را از نظر گذراند. ارمغان گردنش را تکان داد و پلک  دیشال سف

 کرد.
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 ؟یدیخوشگل ند هیچ -

 

 سپس رژ لبش را برداشت و گفت:   دیبلندبلند خند ارغوان

 

 . یخوشگل شد  یلیخ یگی راست م  -

 

 کنان پا به فرار گذاشت. و خنده  دی دماغ ارمغان کش یلحظه رژلب را رو کی ودر

 

 مادرش را صدا زد:  شهیهمزمان مثل هم  دیو دنبالش دو دیکش یبنفش غی ج ارمغان

 

 مامان! -

 

خانم نرگس   د،یدوان خودش را به اتاق مادر و پدرش رساند، داخل شد و دور مادرش چرخ دوان ارغوان
 و نگاهشان کرد. دیرا درهم کش  شیده بود، ابروهاتمام ش ششیکه کار آرا

 

 به جون هم؟  نیباز افتاد -

 

 . ستادیدرهم مقابل مادرش ا یبا چهره  ارمغان



 جام غرور 

485 
 

 

 کرد؟   کاری با صورتم چ نیبب  -

 

شده انداخت سپس به سمت ارغوان   دهیکش اشی نیب ی که رو یبه رژلب قرمز رنگ ینگاه خانمنرگس 
 . دید و خندرا باال بر  شی برگشت. او ابروها

 

 .شدی م شی خوشگل یادعا  ی لیخودشه خ ری تقص -

 

 باال انداخت سپس به خودش اشاره کرد.  ییابرو خانمنرگس 

 

 .نی شما باهم بجنگ ستی ن ازیراحت، ن التونی تره! خمادر دوماده که از همه خوشگل  نیا -

 

 سپس گفت:  دیخانم هم خندمادرشان قهقه زدند. نرگس یادا دنیبا د هردو

 

 بابا.  رشدی نه، د ایآقادوماد حاضره  نیا نهیبره بب   یکی -

 

 شد.  یدر اتاق راه یبه سو یبا خوشحال  ارغوان

 

 . رمی من م -
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که  دیدیباز بود، ارغوان م  مهیرساند، در اتاق او ن رمحمدیخندان خودش را به اتاق ام یهال**ب با
که   دیصحبتش را شن یشد صدا ک یکه نزد نیتختش نشسته، هم یو رو دهی شلوارش را پوش  کت و
 : گفتی کنان مخنده

 

 !ییایب دی رو لوس نکن امروز با خودت  ،یکنی غلط م -

 

بهتر پس او   نیاز ا زیچه چ کند،ی او با ماکان صحبت م  شکی . بستادیجا اهمان دیرا که شن نیا
مادر و   یبه سو شد،ی برداشته نم  شیهال**ب یکه از رو ی. از در اتاق فاصله گرفت و با لبخنددیآیم

 پدرش بازگشت. 

 

 گفت:  دیهنوز مشغول صحبت با ماکان بود. ماکان با تأک  رمحمدیام

 

 !نمیرو بب  ختت یاصال عالقه ندارم ر ام،یی عمرًا نم -

 

 .دی باز هم خند  رمحمدیام

 

 ییخوای م یک گهیهمش چشم به راه توئه؛ بسه د ،ی اهر منو منتظر گذاشت ست خو االغ دو هفته  -
 ؟ یباهاش حرف بزن  ییایب
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زمزمه   د،یرس  رمحمدیبه گوش ام یکه به سخت فیضع یسکوت کرد سپس با صدا یلحظات  ماکان
 کرد: 

 

 رو بشم!باهاش روبه تونمی ... نمکشمی خ... خجالت م  -

 

بلند  یشوکه شده و مات و مبهوت ماند، سپس با صدا یاحرف لحظه  نی ا دنیبا شن  رمحمدیام
 . دیخند

 

 تو؟ یشد یتا حاال خجالت  یاز ک  ؟یرو زد حرف   نیتو و خجالت؟! واقعا تو ا شهی باورم نم -

 

 عاشق شدم!  ی: از وقتماکان

 

 وقتشه! گهید ،ینکن ریعاشق امروز منتظرتم د ی: پس آقارمحمد یام

 

کتش گذاشت و از اتاق خارج   بی را در ج لشیکرد. موبا  یخداحافظ  تیرضا یاز رو  یبا لبخند سپس
به   ینگاه  رمحمدی همه شاداب و خوشحال بود. ام یشد. همه حاضر و آماده منتظرش بودند. چهره
 اش را پوشاند.چهره  یقیارغوان انداخت، او هم نگاهش کرد و لبخند عم

 

شد که محضر در آن قرار داشت. هنوز کامال به  یاآقارضا وارد کوچه نیساعت بعد ماش میاز ن  کمتر
به در  کی رنگ  ماکان ثابت ماند که نزد یمشک یما یُاپت یبودند که نگاه ارغوان رو دیجا نرسآن
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گذاشت، ماکان  اشنهیس یدرشت شد و دستش را رو  شیهاساختمان پارک شده است. چشم
 ها آمده!از آن  شی پ نجاست؛یا

 

ماکان شد. لبخند   نیکه در کنار ارغوان نشسته بود هم درست همان موقع متوجه ماش رمحمدیام
او  یشد و به سو ادهیرا متوقف کرد. پ  نیکه پدرش ماش یاش را پوشاند و درست وقتچهره ی قیعم

 حرکت کرد. 

 

  رمحمدیمد. امآ نییدر را باز کرد و پا  د،یها را که دآن نی منتظر نشسته بود. ماش  نی داخل ماش ماکان
 . دیکوب  شیبه بازو یشد و مشت کشیکنان نزدخنده

 

 !؟یبود جان یتا حاال ا شبی! نکنه از دام؟یی نم یگفتی که م یستی ن  یشما همون نمیبب  -

 

 و کتش را مرتب کرد.  دیکش اشیشان یبه پ یدست ماکان

 

 . ریبس کن ام  -

 

 با دقت رفتارش را نگاه کرد.   رمحمدیام

 

 رو جمع کن.  پسر؟ خودت  یادستپاچه نقدریچته چرا ا -
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نگاه  نی. اکردیارغوان ثابت ماند، ارغوان هم نگاهش م یماکان رو یهاهمان موقع چشم درست
که متوجه نگاه او  رمحمدی باشد. ام ره یبه او خ  طورن یها همساعت  خواهدی دلش م کند،ی م  قرارشی ب

 شد، دست راستش را بلند کرد و صورت ماکان را به سمت خودش چرخاند. 

 

 ! خجالت بکش!یداریمن از خواهرم چشم برنم  یجلو  ؟یکنیمردک کجا رو نگاه م یهو -

 

 هلش داد. حوصلهی ب ماکان

 

 گمشو! -

 

 فشرد.  یگرم  و دست آقارضا را به ستادیخانم حرکت کرد، مقابلشان ابه سمت آقارضا و نرگس  سپس

 

 .گمی م  کیسالم حالتون خوبه؟ تبر -

 

 زد.  یقیلبخند عم  آقارضا

 

 مراسم عقد تو! شاهللیا زمی عز  یمرس ،یسالم ماکان جان، خوش اومد -

 

سپس با   د،ید و رنگ از رخسارش پردرشت ش شیهاچشم  کبارهیجمله به  نیا دنیبا شن  ماکان
 انداخت.  نییسرش را پا  یدستپاچگ
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 ... شیبل... بله... ا -

 

روز برسد؟! ماکان  احمق خودت را   نیا شاهللیا دیبگو  د؟یبگو خواهدیبه خودش آمد، چه م ناگهان
او   با  یگرم یپرس خانم برگشت و احوالنرگس  یتالش کرد آرام باشد سپس به سو یجمع کن! به سخت 

 ارغوان تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. یگفت و برا یبه ارمغان سالم کوتاه تی کرد، در نها

 

با هم داخل محضر شدند.   یکه همگ دینکش یطول د؛یباری نم مسردتر شده و باران نم شهیاز هم هوا
خودش را رساند. با   زی ن نازیبعد پر یقه یخانم از قبل آمده بودند و کمتر از چند دقنسترن یخانواده 
 ارغوان را در آغوش گرفت.  گران،یبا د یگرم یپرسداخل شد و پس از احوال  یخوشحال

 

 نجاست؟ یهم ا شهیپعاشق یآقا نمیبی : م نازیپر

 

 .دیرا درهم کش شی ابروها ارغوان

 

 وونه؟یدوستش شرکت نکنه، د نیتو مراسم عقد بهتر یخواستی م -

 

 به گردنش داد. یو تکان   دیخند نازیپر

 

 ُلپاشون گل انداخته! شهیپعاشق  یآقا نیا دنیهم با د های هم باشه، بعض دیبله با -
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 . دیخند  زین ارغوان

 

 بس کن.  -

 

نشسته نگاه کرد سپس کنار گوش   یاآلودش گوشه و اخم یجد یفرحان را که با چهره  یالحظه نازیپر
 ارغوان زمزمه کرد: 

 

 هاش کامل خوب نشده!زخم یکه هنوز جا چارهی ب نیا -

 

 .دیرا درهم کش شیابروها یجد یبه او انداخت و با چهره  ینگاه مین ارغوان

 

 . ستی به جهنم اصال مهم ن  -

 

 حرف اضافه که نزد، هان؟ گهید نمی: بب نازیپر

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. ارغوان

 

 !خوادیمنو نم گهیبه مادرش گفته بود که د  دیرو کنار کش خودش  گه،ینه د -



 جام غرور 

492 
 

 

 یسفره  یشد و آن دو را به سو شان ک یلحظه ارمغان نزد نیدر هم د،یبگو یزیچ  نازیپر نکهیاز ا قبل
 عقد کشاند. 

 

 .میری سر عروس و داماد بگ یتور رو باال می بر نیای ب نی زود باش -

 

و    رمحمدیسر ام یشدند. آن دو، تور را باال یعقد راه یسفره  یبه سو اقیهردو با اشت نازیو پر ارغوان
 . دیسابی رها گرفتند و ارمغان قند را م

 

 عقد کرد. یغه یها نشست و آرام و شمرده شروع به خواندن صبه آن کی نزد یصندل   یرو عاقد

 

. کردی نگاهشان م شدی اش دور نمکه از چهره  یق یو با لبخند عم ستادهیا یاگوشه شانیروروبه  انماک
 یو شادابش را از نظر گذراند، حاضر است برا بایز یهاشد؛ خنده  رهیکه به ارغوان خ دینکش یطول
او و   زهارو  نیلبخند را داشته باشد، جان بدهد. کاش در هم  نیا شهیهم نکه یا یو برا اشیشاد

تصورش هم  یحت  ؛ییبایعقد آن دو را بخواند! چه فکر ز یو عاقد نندی بنش یصندل  نیا یارغوان رو
انتظار   نی ا د؟یحرفش را بگو تواندی واقعا امروز م ایاست. آ قراری آن روز ب  یقشنگ است، چقدر برا 

 زد:  بیبه خودش نه   ست؟ی ن یکاف

 

 ماکان. « یامروز حرفت را بگ دی»با

 

.  گفتندی م کی آن دو را در آغوش گرفته و تبر یگریپس از د یکیبعد عقد تمام شد، همه  یقیدقا
 را در آغوش گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد:   رمحمدی ام زیماکان ن
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 مبارک باشه.  -

 

 نگاهش کرد.  ی با خوشحال  رمحمدیام

 

 .یی نجایخوشحالم که ا -

 

گرفت و لبخند   یاشرورانه  یچهره   رمحمدی زد و به رها نگاه کرد، در مقابل نگاه ام یق یلبخند عم ماکان
 زد. یاکطرفه ی

 

کنم، من   یرو خدمتتون معرف خودم  ینشد درست و حساب گم،ی م  کیتبر یل یخ  یل یسالم خانم، خ -
  طشیبودم اما متأسفانه شرا دنتونیمشتاق د یل یخ نی قبل از ا ر؛ی ام یم یماکان هستم دوست صم

 !نمتونیکه بب  ومدین  شیپ

 

  دیماکان کوب یبه بازو یو مشت دیبلند خند یبا صدا رمحمدیلبخندزنان تشکر کرد، ناگهان ام رها
 سپس کنار گوشش زمزمه کرد: 

 

 ! یشوهرخواهرم ش ییخوای نره م  ادتی ،یعوض گهیبسه د -

 

 را درشت کرد.  شیهارا باال برد و چشم  شی ابروها ماکان
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 رو گفتم؟! یزیچ  نیهمچ یمن ک -

 

 .دی باز هم خند  رمحمدیام

 

بودند که پشت سر   ینفرات  نیو ماکان آخر  رمحمدیکم از محضر خارج شدند، امبعد همه کم  یقیدقا
 رفتند.  رونیرها و ارمغان ب ناز،یارغوان، پر

 

ماکان را گرفت و   یبازو  رمحمدی. امداشتندی قدم برم گریکد ی کنار  دیرسی که به آسانسور م ییراهرو در
 با حرص کنار گوشش گفت: 

 

 !گهیبرو باهاش حرف بزن د ؟یکنی م یچه غلط یمعلوم هست دار -

 

 را درشت کرد.  شیهاچشم ماکان

 

 جا؟ نیا -

 

 !گهی: پس کجا؟ االن وقتشه برو درمحمد یام

 

 تکان داد. یسر داشتی که از ارغوان چشم برنم ماکان
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تو حلقم بذار واسه  ادیی ! آه... قلبم داره مرهی کنم؟ صداش بزنم؟ داره م کاریچ دی لحظه با نیاالن تو ا -
 !گهیوقت د هی

 

 نگاه کرد.  رهیرا خ  شیسرتاپا رمحمدیام

 

 !یباش   یم قبلتو همون آد شهی باورم نم -

 

 !ستمی: معلومه که نماکان

 

 تکان داد. یسر رمحمدیام

 

 لحظه صبر کن.  هیکنم،  یکار هیخودم  دیبا  نکهیمثل ا -

 

ارغوان را  یخودش را به دخترها رساند و بازو   رمحمدیشد. ام رهی خ  رمحمدیو به رفتن ام ستادیا ماکان
زد که او به عقب برگشت و به ماکان نگاه کرد. همزمان توجه دخترها   یگرفت، کنارش گوشش حرف 

 .ستادندیهم به آنها جلب شد و هر سه ا

 

 . دیو حرفش را بگو  دیایبه ماکان نگاه کرد و با تکان سر اشاره کرد که جلو ب  رمحمدیام
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راه  شانی ب کرد و با اعتماد به نفس به سوسپس کت و شلوارش را مرت دیکش یق ینفس عم ماکان
 افتاد.

 

از   یزد، کم یالبخند شرورانه  داشت ی بااعتماد به نفس ماکان برنم یکه چشم از چهره  رمحمدیام
ارغوان با  یماکان برگشت و پشت سر او قرار گرفت. ماکان محو تماشا  یارغوان فاصله گرفت، به سو

درست   یاضربه  شی از پشت سرش با پا رمحمدیگهان امکه نا شدی م کشینزد اشی شگیلبخند هم 
  یارغوان رو یپا یماکان خم شد و او که انتظارش را نداشت درست جلو یماکان زد. زانو یزانو سطو
 زانو زد! نیزم

 

  رهیخندان ارغوان خ یدخترها بلندشد و ماکان شوکه شده و مات و مبهوت به چهره  یهاخنده  یصدا
دلش را  رمحمدیبه عقب برگشت و نگاهش کرد. ام یالحظه دیرا که شن  رمحمدیام یخنده  یشد. صدا

نگاهش   با  یارغوان زانو زده است! لحظات ی. ماکان با آن غرورش مقابل پادیخندی گرفته و بلندبلند م
 ارغوان برگشت.  یکرد سپس به سو دیرا تهد  رمحمدیام

 

به ماکان چشم دوخت.   ماً یانداخت و مستق نییااش را کنترل کند، سرش را پ کرد خنده یسع ارغوان
  ستیلحظه را دوست داشت، بد ن نیشد؛ ا نهیرا باال برد و دست به س شی ابروها یتا کیسپس 

 ادب بشود. یماکان کم

 

صحنه   نیکه شاهد ا ستندیکه مادر و پدر آنها ن کردی راهرو کرد، خدا را شکر م  یبه انتها  ینگاه ماکان
 به سمت ارغوان برگشت. باشند. سپس دوباره  

 

 را از هم باز کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.  شیهادست
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 بگم... خواستمیمن... ام... م -

 

 و دوباره به ارغوان نگاه کرد. دیکش یق ی انداخت، نفس عم نیی سرش را پا یالحظه 

 

 ؟ یکنیبا من ازدواج م گه؛ید ه یکاف ینیاه مقدمه چ -

 

از خجالت قرمز شدند، ماکان در مقابل برادرش،   شیهانگاهش را گرفت، گونه ی با خجالت زدگ ارغوان
 و رها از او درخواست ازدواج کرد. ناز یخواهرش و پر

 

که ارغوان را عاشق کرده  یابه آن چهره  اش،ی شگیهم  کیتار یهانگاهش کرد؛ به آن چشم  گرید بار
تا آخر عمرش را کنار ماکان بگذارند؟!  تواندی واقعًا م شود؟ی م  لیدتب تیبه واقع  ایرو  نیواقعا ا ایبود. آ

 نمانده بود دستش را رو کند.  یزیو چ  دیتپی قلبش تندتند م

 

و   تابیارغوان بود قلبش ب  یهال**ب یکه رو یلبخند دنیبا د  داشت،یاز او چشم برنم  ماکان
 .دادی را م یخوب   یروزها دیو نو شدی م  ترتابی ب

 

*** 

 

خانم آمده بود و اکنون گرم صحبت با نرگس   زیدر تمام خانه ُپر شده، شهالخانم ن یخنده و شاد یصدا
 است.
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تماس را   یدرست وقت کند،یصحبت م  لشیو با موبا  ستادهیدر تراس بزرگ سالن خانه ا رمحمدیام
 .ستادیقطع کرد ماکان داخل شد و کنارش ا

 

 : حالش چطوره؟ ماکان

 

. ناراحته که نتونست  کنهی م تشیپسرکوچولومون اذ گه،ید هیآخر باردار یهاماه  ست،ید ن : برمحمد یام
 مامان و باباش و اومدم. ی! رسوندمش خونه ادیب

 

 شد و گفت:   رهیماکان خ یدهیدرهم کش  یکه تمام شد سکوت کرد، به ابروها حرفش

 

 هات تو همه؟تو چرا اخم  -

 

 به داخل اشاره کرد.  اشیشگیشرور هم  یا تکان سر و چهره داد و ب رونینفسش را پرصدا ب ماکان

 

پوست از   م یدیرس رید قهیچند دق نکهیهم، فقط به خاطر ا ی! لنگه نیهم نیخواهر و برادر درست ع -
 !زنهی سرم َکند! اصال انگار با تو ازدواج کردم نه خواهرت! اخالق و رفتارتون باهم مو نم

 

آزارش   یها را براحرف  نیماکان ا دانستی م ستاد،یا نهیو دست به س دیبلند خند یبا صدا  رمحمدیام
 .دیگویم
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 ؟یچ گهی: خب، درمحمد یام

 

و من عاشقش   ادیکه خواهرت سر راهم ب یدیرام نقشه کشتو از اول ب  کنمی: اصالً من فکر م ماکان
دوسال   نی! دوساله ازدواج کردم و تو ایتا منو تو دام بنداز یخت یها رو رنقشه نیا یبشم! تو همه
 ...دی با ی! من که اهل ازدواج کردن نبودم... حاال ه کنمی دارم لعنتت م 

 

شد   لیبه عقب متما یکم ستاده،یفاصله کنارش ا  یشد که با کم  یچشم متوجه کس یاز گوشه  ناگهان
 یرا رو شیهاها شوکه شد. پلک درست مثل برق گرفته  د،ی. ارغوان را که دنجاستیا ی چه کس ندیتا بب

 قلبش گذاشت.  یگرفت و دست راستش را رو رمحمدیام یهم بست، دست چپش را به شانه 

 

 اندازه وحشت نکرده بودم! ن یتا ا یکس دنیخدا! تا حاال تو عمرم از د ای -

 

 بلند قهقه زد.  یخم شده و با صدا  رمحمدیام

 

 .دیرا درهم کش شی را فشار داد و ابروها  رمحمدیام یبه سمت ارغوان برگردد، شانه  آنکهی ب ماکان

 

 نجاست؟ یا یاز ک -

 

 خنده گفت:  انیم  رمحمدیام
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 از همون اول! -

 

 هم فشرد و زمزمه کرد:  یرا رو شیهادندان ماکان

 

 !رسمی رو م  حسابت  -

 

 دراز کرد. رمحمدیام یبه ماکان دستش را به سو تفاوتیجلو آمد و ب  دهیدرهم کش یبا ابروها ارغوان

 

 داداش، به رها سالم برسون، خداحافظ.  میبر دیبا گهیما د -

 

 کنان دست ارغوان را فشار داد.خنده   رمحمدیام

 

 !کردی م یگناه داره؛ داشت شوخ   ،ینکن آبج هشیتنب  -

 

 رفت.   رونیبه ماکان انداخت سپس از تراس ب  یآلودنگاه اخم ارغوان

 

آخ گفتن  یو دنبال ارغوان از آنجا خارج شد. به صدا  دیکوب  رمحمدیبه شکم ام یمشت ماکان
 نکرد.  یتوجه  زین  رمحمدیام

 



 جام غرور 

501 
 

  یبه ابروها رهی ماکان خ ستادند،یا گریکدی یرواز خانه خارج شده و داخل آسانسور شدند. روبه  هردو
 . ردیگی نگاهش را از ماکان نم زی ارغوان شده و او ن یدهیدرهم کش

 

 نگاهش را گرفت.  ضیشد و با غ نهیدست به س یاپس از لحظه ارغوان

 

 .دیو ُلپش را کش دیخند ماکان

 

 جذابتم! یهااخم نیکه من عاشق ا یدونی م -

 

رفت.   نی ماش یبه سو  نگیرفت. جلوتر از ماکان در پارک  رونی دستش زد و از آسانسور ب ریز ارغوان
 : خواندی را م  یآرام که به گوش ارغوان برسد، آهنگ یو با صدا آمدی ماکان لبخندزنان دنبالش م

 

دور   رممکنهیلحظه هم، غ هیکه  دم یفهم نویم، ادست یشاخه گل تو هیرو با دلت بستم، با  عهد عشق  -
 از هم! میبش

 

 بلند کرد.  ی را کم  شی صدا سپس

 

 ... یدونی... تو که مسایلحظه وا هیارغوان؟ ارغوانه من؟  -

 

 به گردنش داد و حرفش را قطع کرد:  یبرگشت، تکان  شیموقع ارغوان به سو نی هم درست
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 آره؟  کنه؛ی نم یعذرخواه یکه ماکان از کس -

 

 . دیبلندبلند خند ماکان

 

 بال؟!  طونیش یاریی منو درم یادا -

 

سپس دو دستش  د؛یخود کش یسرعت خودش را به او رساند، مچ دستش را گرفت و او را به سو به
 را دورش حلقه کرد. 

 

 !گهی نم یچ ی ه یالبته فقط از تو! تو اگه تو گوششم بزن  کنه،ی! خوب هم مکنهی م یاتفاقًا عذرخواه -

 

 ادامه داد: ق یخم کرد و با لبخند عم   یسرش را کم سپس

 

 ! دیمن! لطفًا من را ببخش یمن غالم شما هستم بانو -

 

 قهقه زد و در آغوشش فرو رفت.  ارغوان

 

 .وونهیدوستت دارم د -
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 . زمی: منم دوستت دارم عزماکان

 

 

 

 

 

 . انیپا

 

 و عشق... نفس.  یسرشار از شاد تانی زندگ

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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