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 نام کتاب : ارغوان رویایی

 کاربر انجمن نودهشتیا  Pars Mehranنویسنده : 

 موضوع : اجتماعی ، عاشقانه
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خالصه داستان : مهندس جوانی به نام مهران که گذشته ي تلخی را سپري کرده و با بازگشت به شهر خود ، درگیر 

دوباره از شهر و خانواده اش دور شود و به محل خاطراتش می شود ، تصمیم می گیرد که براي فرار از این تلخی ها 

کارش که در شهري دیگر قرار دارد ، بازگردد. اما او در محل کار خود با یک چالش بزرگ شغلی و البته عاطفی 

 درگیر می شود و به او اعالم می کنند که ...

 

 

 

 

ف می خواندم به این فکر می کردم که چرا در بیشتر در تمام مدتی که کتاب هاي گوناگون را از نویسندگان مختل

رمان ها همواره شخصیت مثبت داستان دختري جوان و ساده است و شخصیت منفی پسري که قصد فریب دختر و 

سوء استفاده از احساسات او را دارد. با خودم فکر می کردم که گرچه در جامعه ي امروز این ماجرا که هسته ي 

ویسندگان ( به خصوص بانوان نویسنده) را تشکیل می دهد تا حد زیادي رنگ واقعیت به خود اصلی داستان هاي ن

گرفته است اما هنوز هم هستند پسران و مردانی که زندگی خود را مدت ها پاك و سالم حفظ کرده اند و هیچ گاه 

روز در فکر یاري و خدمت  به حریم احساسات یک دختر وارد نشده اند. هنوز هم هستند پسران و مردانی که شب و

ه می به هم نوعان خود هستند. هنوز هم هستند پسران و مردانی که از تمام توان خود براي شادي دیگران استفاد

ناگزیر دست به  به عنوان یکی از پسران جامعه ام از انسان ها را نادیده بگیرم و کنند. منصافه ندیدم که این گروه

به عنوان  بندهکرده باشم. امید دارم که نوشته ي خرد  این افراد یادي ازکترین قلم بردم تا به سهم خود کوچ

ن وهمراهان گرامی جذاب باشد و پیشاپیش از هر گونه براي دوستا ، (البته از نوع رمان) نخستین تجربه ي نوشتن

 رم.کوتاهی در آن عذر خواهی میکنم و براي تک تک شما سالمتی و شادابی را از خداوند خواستا

Pars  mehran   95آبان 
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باران هم کم کم بند می آمد. چراغ مغازه هاي شد و  ساعت از هفت و نیم غروب رد شده بود. هوا تقریبا تاریک می

به دنبال جاي » مهران«بازار در این عطر دل انگیز باران پاییزي با گرگ و میش هوا ترکیب جالبی رقم زده بودند. 

گشت اما در شلوغی خیابان ها پارك کردن اتومبیل کار سختی بود. باالخره به زحمت  پارك براي ماشینش می

برود.» نیما«و » فرزاد«ماشین را در فاصله اي دور تر از مقصد مورد نظرش پارك کرد و پیاده شد تا به دیدن   

بزند. چه بازار خاطره  چون فاصله ي محل پارك ماشین با مغازه ي فرزاد زیاد بود مجبور شد کمی را در بازار قدم

انگیزي! کودکی اش همیشه براي خرید به اینجا می آمدند. عید هر سال به همراه پدر و مادر و خواهر کوچکترش 

قدم در این بازار میگذاشتند و براي عید خرید میکردند. در حین قدم زدن چشمش به یک پاساژ بزرگ و خاطره 

تاد. این همان پاساژي بود که همیشه در کودکی اش براي خرید بازي هاي انگیز افتاد. ناخودآگاه در مقابل آن ایس

کامپیوتري به اینجا می آمد. بازي هایی که بسیاري از آنها روي سیستم ضعیف و ارزان او به کار نمی آمدند و فقط 

ن بازي خرج شدند و مهران همیشه از این حرص میخورد که چرا پولش را براي خرید آ با خطا و اشکال مواجه می

 کرده و حال نمیتواند انجامش دهد. با یادآوري این خاطره لبخندي روي لبش نشست. 

 چه قدر براي چیزاي الکی حرص میخوردم  -

 این جمله را مهران گفت. سپس راه افتاد تا به دیدن دوستانش برود.

ییر کرده بود و شیک تر از قبل جلوي در مغازه فرزاد رسید. طبق آنچه که مهران انتظار داشت مغازه ي فرزاد تغ

شده بود. مهران میدانست که فرزاد عالقه ي زیادي به تغییرات دارد و از تکراري بودن خوشش نمی آید. اما با 

این وجود باز هم آن مغازه را به راحتی شناخت و قدم در آن نهاد. مغازه ي بزرگ پر از مشتري بود و هر کدام از 

در حال  شتري ها بودند. ناگهان چشم مهران به فرزاد افتاد که در گوشه اي کارکنان مشغول راهنمایی م

صحبت با یکی از مشتري ها بود. به آرامی به او نزدیک شد به طوري که او را متوجه حضور خود نکند. وقتی که 

 پشت سر او قرار گرفت به آرامی خود را نزدیک تر کرد و گفت:

 ید دارین؟ آقا ببخشید شلوار کتونی سف-مهران 

 فرزاد که حواسش به مشتري دیگر بود گفت:
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 بله که داریم قربان -فرزاد 

 سپس فریاد زد :

 ممد. بدو برو کتونی سفید ها رو ... -فرزاد 

 بعد با خود گفت: کتونی سفید؟ مهران؟

 برگشت و چشم در چشم مهران شد. 

 کی برگشتی گل پسر؟ -فرزاد 

 االن فرزاد خانهمین  -مهران 

همدیگر را در آغوش گرفتند. فرزاد از مهران خواست تا چند لحظه منتظر بماند و او بتواند مشتري اش را سپس 

 راه بیندازد و بعد با هم صحبت کنند.

 خوب چه خبرا آقاي مهندس؟ دلم برات تنگ شده بود. کجا بودي این همه مدت؟-فرزاد 

ودم؟ مشغول درس و کار دیگه. اینقدر سرم شلوغ بود که منم دلم برات تنگ شده بود. براي همتون. کجا ب -مهران 

 اصال نمیتونستم بیام یه سر بزنم.

 خوب تو که توي تابستون درس نداشتی چرا نیومدي؟ -فرزاد 

 چون سر کار بودم. االن هم چند روز بیشتر نیستم. باید زود برگردم. -مهران 

 اوضاع کار و بار چه طوره؟ پولدار شدي؟ -فرزاد 

 اي. خدا رو شکر -مهران 

باشی و وضعت خوب نباشه؟ توپه اوضاعت  به اون بزرگی  کارخونه کارمند بله دیگه. مهندس شیمی و  -فرزاد 

 ماشاءاهللا

 مهران در تایید حرف فرزاد لبخند زد.

 از نیما چه خبر فرزاد؟  –مهران 
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 نیما هم که مثل همیشه توي مطبش مشغوله.  –فرزاد 

 یعنی هنوزم تو مطبه؟ نرفته خونه؟ –مهران 

 میره 8فکر نکنم. معموال ساعت  –فرزاد 

 پس من برم بهش برسم –مهران 

 کجا؟ گفتم برات قهوه بیارن –فرزاد 

دمت گرم فرزاد جان ولی دلم میخواد بعد از این همه مدت یه دیداري با این دکتر روانپزشکمون تازه کنم  –مهران 

 خداحافظ فعال

 2را گفت و از مغازه ي فرزاد بیرون آمد. مطب نیما فاصله ي زیادي با مغازه ي فرزاد نداشت. کمتر از  مهران این

دقیقه ي بعد مهران جلوي در مطب نیما بود. او وارد مطب شد و فضاي آنجا را برانداز. هیچ تغییري نکرده بود! نیما 

گی اش نداشت. هنوز هم مثل سابق بود. همان گل ها برخالف فرزاد عالقه اي به ایجاد تغییرات در محل کار و زند

 و گیاهان. همان میز ها و صندلی ها و همان منشی که هیچ وقت مهران را به یاد نمی آورد

 مهران نزدیک منشی رفت و پرسید

 سالم خانوم ریاحی خسته نباشید. آقاي دکتر تشریف دارن؟ -مهران 

 م او را از کجا می داند پاسخ داد:منشی با چهره اي متعجب از این که مهران اس

 سالم ممنون. بله هستن ولی دیگه کسی رو ویزیت نمیکنن. آخر وقته –منشی 

 شما بهشون بگین مهران اومده ایشون منو ویزیت میکنن-مهران 

 نه خیر عرض کردم که وقت تموم شده. اگه میخواین براي فردا بهتون وقت میدن –منشی 

 ببیننمن مشکلم حاده. به ایشون بگین باید همین االن منو  -مهران 

 منشی در حالی که کم کم داشت عصبانی میشد صدایش را باالتر برد

 یعنی چی آقاي محترم؟ میگم تموم شده دیگه. –منشی 
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 ببینید خانوم من دیوونم. یا االن به دکتر میگین منو ویزیت کنه یا اینجا رو داغون میکنم -مهران 

 وا ! – منشی

 گفت : سپس مهران به سمت اتاق نیما حرکت کرد و در حین حرکت می

 زنم تا بفهمه کی به کیه اصال االن میرم یه کتک مفصلش می -مهران 

منشی با شنیدن این جمله مثل فنر از جا پرید و رفت تا جلوي مهران را بگیرد. که در این زمان نیما از اتاقش 

 .او به طور نمایشی و براي شوخی با منشی به سمتش حمله کرد و یقه اش را گرفتبیرون آمد و مهران با دیدن 

 ت و پارت کردم میفهمی با کی طرفی.خو ببینم آقاي دکتر حاال به من وقت نمیدي؟ االن که زدم ل –مهران 

 اي واي خاك به سرم االن زنگ میزنم پلیس –منشی 

 .تونین تشریف ببرین خونه نیازي نیست خانوم ریاحی این دیوونه مشکلش با پلیس حل نمیشه شما می –نیما 

 .مطمئنین آقاي دکتر –منشی 

 .مهران بوسه اي به صورت نیما زد و رو به منشی گفت

 شما هیچ وقت منو یادتون نمیاد خانوم ریاحی. من پسر خاله ي نیمام. یادتون نیست؟ –مهران 

 فکر کرد و سپس با شگفتی گفت منشی کمی 

 آقاي مهندس. چه قدر عوض شدین. اصال نشناختمتون. ببخشید واقعا –منشی 

 اختیار دارین.  –مهران 

ین و در مهران. خانوم ریاحی شما تشریف ببرخیلی خوب دیگه. احوال پرسی بسه بیا بریم یه کم گپ بزنیم  –نیما 

 رو ببنید که بیمار نیاد.

 ما به اتاق نیما رفتند. سپس مهران و نی

داخل اتاق هم مثل بیرون آن تغییر چندانی نداشت. فقط مهران وقتی به میز دقت کرد متوجه شد که شباهتی با 

 میز قبلی ندارد. انگارآن را عوض کرده بودند. 
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 این میز رو عوض کردي؟ –مهران 

 آره. اون یکی شکست –نیما 

 چرا شکست؟ باهاش کشتی گرفتی؟ –مهران 

بردنش  دونم چرا اصال آورده بودنش اینجا. باید می نه بابا. یکی از بیمار ها حالش خیلی بد بود. نمی -نیما

 بیمارستان روانی اما آوردنش مطب. 

 اونم زد میزتو داغون کرد؟ –مهران 

 هم خودمو هم میزمو –نیما 

 خودت چت شد؟ –مهران 

و کار خوب  پتروشیمی و مهندسی شیمی و و دانشگاه و  بیخیال چیز مهمی نبود. خوب تعریف کن. درس -نیما

 دیگه چی؟

 هیچی دیگه خودت همه رو گفتی. –مهران 

 نرفتی خونه هنوز میدونم –نیما 

 از کجا میدونی؟ علم غیب داري؟ –مهران 

 من تو رو نشناسم؟ –نیما 

 حقا که روانپزشکی.  -مهران

 نیما خندید 

 مثل همیشه نسکافه ؟ارم؟ یا قهوه؟ یا یبرم برات چاي ب -نیما

نه قربون دستت. فقط اومدم یه سر بهت بزنم. باید برم خونه. دلم براي مامان و بابا و آجی جانم یه ذره  –مهران 

 شده. خیلی وقته ندیدمشون. 
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به اتومبیل  مهران و نیما چند دقیقه دیگر با هم گفتگو کردند و پس از آن هر دو از مطب خارج شدند. نیما سوار

خودش به خانه رفت و مهران هم چون ماشین را در فاصله ي دورتري پارك کرده بود پس از چند دقیقه پیاده روي 

 به آن رسید و به سمت منزل پدري اش حرکت کرد

   *** 

 بوووووق

 کیه؟ -

 کی هستی؟ خودت –مهران 

 داداشی؟ -

 جان داداشی؟ –مهران 

گرم اعضاي خانواده رو به رو شد. او کادو هایی را همراه خود آورده بود تا به مهران وارد منزل شد و با استقبال 

» سیما«دوستان و اعضاي خانواده اش بدهد. مهران به فرزاد و نیما هم هدیه داده بود. اولین جعبه ي کادو را به 

و مشغول به کار شد داد. مهران از مدت ها قبل به خواهرش قول داده بود که وقتی مدرك مهندسی خود را گرفت 

یک دستبند طال برایش بخرد. وحاال هم به قول خود وفا کرد. او یک گردنبند طال هم به مادرش داد و براي پدرش 

 هم گوشی تلفن همراه خریده بود.

دقایقی بعد از این که مهران شام خورد به اتاق قدیمی اش رفت تا اوضاع آنجا را بررسی کند. اتاقش کامال مرتب و 

م بود. مادرش این اتاق را تمیز نگه داشته بود و هر وسیله اي در جاي خودش قرار داشت. مادر براي صحبت با منظ

مهران ( مطابق معمول بعد از هر بار که پسرش را نمیدید مدتی را با او به تنهایی صحبت میکرد و از شرایط و 

 وضعیتش جویا میشد) وارد اتاق شد.

 یز نگه داشتین. کار خودته مامان؟اینجا رو چه قدر تم -مهران

آره البته با کمک سیما. سیما خیلی دلش برات تنگ شده بود. خوب شد که برگشتی. هممون دلمون برات  -مادر

 تنگ شده بود
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 منم دلم براتون یه ذره شده بود. خونه هم خیلی مرتب بود. مگه میدونستین من میام؟ -مهران

 دیگه دارهنه مرتب بود خونه یه دلیل  -مادر

 خوب چیه این دلیل؟ –مهران 

 امشب مهمون داریم. –مادر 

 جدي؟ پس بد موقع اومدم. برم بعدا بیام –مهران (با خنده) 

 مادر خندید و گفت

 و خونوادش دارن میان امشب یه شب نشینی ساده بعد از مدت ها» آقا ناصر«نه غریبه نیستن که. آشنان.  –مادر 

 آقا ناصر؟ –مهران 

 آره دیگه. همکار بابات. چه طور یادت نیست؟ –مادر 

 یادمه. –مهران 

 میان اینجا.» رویا«دخترشون امشب آقا ناصر و فرناز خانوم و  –مادر 

چه نام آشنایی. باز هم نام رویا آمد و مهران به فکر فرو رفت. خاطرات تلخ گذشته دوباره زنده شد و مهران ». رویا«

 سال پیش رفت 10کرد. او در زمان سفر کرد و به را در دریاي این خاطرات غرق 

*** 

سال سن داشت پدرش در شرکتی مشغول به کار بود. پدر مهران در دوستی با همکارانش  17زمانی که مهران 

کرد و رابطه ي آنها فقط به محیط کار ختم میشد. امابه دالیلی که براي مهران هیچوقت مشخص نشد  افراط نمی

( مهران همیشه میخواست علت این صمیمیت اران خود رابطه ي دوستانه و صمیمانه اي داشت.پدر با یکی از همک

و این  را از پدرش بپرسد ولی هیچوقت این کار را نکرد. با خودش فکر کرد که بعدا این موضوع را جویا شود) 

مهمان منزل آقا ناصر همکار کسی نبود جز آقا ناصر. در همان دوران روزي پدر به خانه آمد و گفت که امشب 

هستند. خانواده ، شب به خانه ي آقا ناصر رفتند و مهران با آنها آشنا شد. آقا ناصر مردي میانسال و نسبتا جدي که 

به ندرت با کسی (به خصوص کم سن و سال ها) گرم میگرفت اما رابطه اش با پدر مهران خوب بود. فرناز خانم 
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کرد. حسین پسر بزرگ  به نظر می آمد و بیشتر وقتش را صرف کار در خانه میمادر خانواده که زنی آرام و متین 

سال سن داشت و دانشجوي حقوق بود. اخالق خوبی داشت و برخالف پدرش شوخ طبع و خوش خنده بود.  23که 

 »رویا«و نفر آخر... 

بود. آرام و متین و در کنار آن ، ساله و کوچکترین فرزند آنها که رفتارش ترکیبی از رفتار مادر و برادرش  15دختر 

 شوخ طبع و البته اهل شیطنت!

اولین چیزي که در مورد رویا نظر مهران را به خود جلب پوستر چسبیده به در اتاقش بود. یک پوستر فوتبالی که 

ه ستاره ي فوتبال جهان روي آن قرار داشت. از آنجا که مهران عالقه ي فراوانی ب» کریستیانو رونالدو«عکس 

رونالدو و تیمش رئال مادرید داشت ناخودآگاه از جاي خود برخاست و به سمت آن رفت و محو تماشایش شد. در 

 : همین لحظه رویا نزدیک شد و گفت

 ؟ رونالدو رو دوست دارین –رویا 

 مهران در حالی که به پوستر نگاه میکرد گفت

 آره. خیلی سبک بازیش رو دوست دارم.  -مهران

 .من عاشقشم. هم خودش هم بازیشولی  –رویا 

 .نه دیگه در اون حد من عاشقش نیستم ولی ازش خوشم میاد –مهران 

در این لحظه آقا ناصر که مردي نسبتا حساس بود دخترش را به بهانه اي نزد خود دعوت کرد تا از مهران فاصله 

 بگیرد.

شد. این دوستی دور از  روز به روز پر رنگ تر میرابطه ي بین مهران و رویا که از پوستر رونالدو شروع شده بود 

چشم خانواده ها ادامه پیدا کرد تا زمانی که مهران احساس کرد به رویا وابستگی و عالقه پیدا کرده است. او نزد 

رویا در مورد این عالقه صحبت کرد و نظرش را جویا شد. علیرغم این که رویا در ابتدا با این موضوع کامال مخالف 

اما او هم پس از مدتی که متوجه عشق پاك و صادقانه ي مهران به خود شد مهرش را در دل حس کرد. مهران  بود

شدند اما این عشق را هرگز به ناپاکی آلوده نکردند. آنها حتی براي رسیدن به هم نذر  و رویا هر روز عاشق تر می

سال از آغاز دوستی آنها این رابطه پایان یافت.  کردند. اما به شکل شگفت آوري همه چیز به هم ریخت. بعد از دو
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دانست. خانواده ها هیچوقت  پایانی که مهران دلیلش را تند روي هاي بیش از اندازه ي خودش و غرور زیاد رویا می

از عشق مهران و رویا خبر نداشتند اما رابطه ي آنها هم پس از مدتی به خاطر مشغله ي زیاد پدر ها و مسافرت 

نی مدتشان سرد تر شد و کمتر به دیدن هم می آمدند. آنها شاید در طول سال فقط یک بار به منزل هم هاي طوال

گفتند. اما مهران و رویا از همین روابط  رفتند و یا مادران خانواده سال نو را از طریق تلفن به هم تبریک می می

سال بود که آنها یکدیگر را ندیده  5رو نشوند. حاال کردند تا با هم روبه  نصفه و نیمه هم فراري بودند و هرکاري می

 بودند. اما رویا هیچوقت از ذهن مهران پاك نشد.

*** 

 مهران؟ –مادر 

 جانم؟ –مهران 

 حواست کجاست؟ –مادر 

 هیچی تو فکر بودم. –مهران 

 گفتم امشب مهمون داریم –مادر 

 نبودم خانواده ي آقا ناصر چیکار میکردن؟  آره حواسم بود. میگم مامان توي این یک سالی که من –مهران 

واال چی بگم. آقا ناصر که مثل بابات بازنشسته شد و فرناز خانوم هم یه عمل جراحی مختصر داشت. حسین  –مادر 

 و رویا هم هفته ي آینده عروسی میکنه. دفتر وکالت دارهکه خودت میدونی مثل قبل 

ران ریخته شد. او مات و مبهوت ماند. نمیدانست چه بگوید. مگر این جمله ي آخر آب سردي بود که بر روي مه

اصال عقد کرده بود که بخواهد عروسی کند؟ کی؟ چرا مهران بی خبر بود؟ اما نه... دلیلی نداشت که مهران خبر دار 

 پرسی می از این شهر و اهالی آن دور بود و فقط هر چند روز یک بار تلفنی با خانواده اش احوال او یک سالشود. 

 .کرد. پس این ندانستن کامال طبیعی است

 کنه؟ با کی؟ عروسی می –مهران 

 نمیدونم . پسره رو ندیدم.  –مادر 
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 عجب ( مهران هر وقت ناراحت یا حیرت زده میشد این کلمه را میگفت) –مهران 

 چیش عجیب بود؟ –مادر 

 هیچی –مهران 

دانست که مهران برگشته  رو شدن با رویا خودداري کند. حتما رویا نمیحاال مهران دنبال راه فراري بود تا از رو به 

وگرنه به خانه ي آنها نمی آمد. به ویژه اکنون که در آستانه ي ازدواج قرار دارد. مهران سخت مشغول فکر بود که 

ورد. زمانی درس را به چه بهانه اي از خانه بیرون برود؟ او قبال براي مواجه نشدن با رویا بهانه هاي مختلفی می آ

رفت تا در خانه نباشد و در موارد محدودي هم  رفت. گاهی با دوستانش بیرون می کرد و به کتابخانه می بهانه می

زد. اما این بار ظاهرا راه فراري وجود نداشت. ساعت از  نه  رفت و ساعت ها در خیابان قدم می بی خبر از خانه می

 مکن بود آقا ناصر و خانواده اش پشت در ظاهر شوند.و نیم هم رد شده بود و هر لحظه م

دانست چه کند. در همین لحظه زنگ خانه به صدا در  توانست تصمیم بگیرد. نمی ذهن مهران قفل شده بود. نمی

 آمد. 

 مهران؟ تو در رو باز میکنی؟ –مادر 

 باشه –مهران 

 .مهران به سمت آیفون رفت و گوشی را برداشت

 کیه؟ –مهران 

 ماییم -

سال میگذشت. اما به نظرش هنوز هم  2صداي آقا ناصر بود. از آخرین باري که مهران صداي آقا ناصر را شنیده بود 

 .این همان صداي گیرایی و جدیت گذشته را داشت

 مهران در را باز کرد و پدر و مادر و سیما براي استقبال به جلوي در رفتند. اما مهران نمیتوانست حرکت کند. فکر

دیدن رویا ذهنش را به هم ریخته بود. اما باالخره این انتظار به سر آمد. مهران صداي بقیه را میشنید که با هم 

 احوال پرسی میکردند. 
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 مبارك باشه رویا جون امیدوارم زندگی خوب و شادي رو داشته باشی با همسرت –مادر 

 .مرسی سارا خانوم ایشاال یه روز براي سیما جون -

رویا بود؟ چه قدر تغییر کرده است. براي مهران جالب بود که صداي رویا اینقدر عوض شده باشد. او بار این صداي 

استفاده کند اما باز هم میدید که رویا این اشتباه » ان شاءاهللا«از » ایشاال«ها براي رویا توضیح داده بود که به جاي 

ه رویا دیگر مهران را به خاطر ندارد. چون حرفهایش را کند. از این اشتباه حرصش گرفت. و فهمید ک را تکرار می

 .فراموش کرده است

 : اولین نفري که وارد شد آقا ناصر بود که به محض ورود و رو به رو شدن با مهران متعجب شد

 سالم ! -مهران 

 سالم آقاي مهندس. اینجایی؟ کی اومدي؟  –آقا ناصر 

 همین پیش پاي شما –مهران 

 خانم بود که او هم مثل آقا ناصر با حیرت به مهران نگاه کرد و در نهایت... رویانفر بعدي فرناز 

 وقتی رویا وارد شد مهران حتی کوچکترین نگاهی به او نکرد.سرش را پایین انداخت. نه از روي نفرت. او فقط نمی

م این عشق زنده شده خواست با دیدن دوباره ي چهره ي رویا عشق قدیمی اش زنده شود. گرچه حتی بدون نگاه ه

 بود. چرا که مهران هیچ گاه عاشق چهره ي رویا نشد. 

 اي واي. سالم شما اومدین؟ –رویا 

 سالم بله با اجازتون.  –مهران 

 پرسید حتما با شوخی و کنایه پاسخش را می اگر در یک موقعیت عادي شخص دیگري این سوال را از مهران می

 داد اما االن...

بود که چرا حسین به خانه ي آنها نیامده است اما آنقدر ذهنش درگیر رویا بود که این موضوع را  براي مهران سوال

 به سرعت فراموش کرد.
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گفتگوي مهران و رویا در تمام طول شب فقط در همین دو جمله خالصه شد. آنها هیچ حرف دیگري با هم نزدند. 

کسی از او سوالی بپرسد. رویا اما بیشتر از مهران  زد که مهران کامال سکوت کرده بود و فقط زمانی حرف می

گفت که این آدم دیگر شباهتی به مهران سال ها  دوخت و با خود می مدام به مهران چشم می اوکرد.  صحبت می

پیش ندارد. چهره اش و صدایش مردانه تر شده و مثل گذشته شوخ طبع و پرجنب و جوش نیست. گویا آن همه 

 داشت همه از بین رفته بود که حتی کوچکترین توجهی به رویا نداشت.احساساتی که مهران 

. مهران هم که حسابی خسته و کالفه بود به حدود ساعت یک شب خانواده ي آقا ناصر به منزل خودشان رفتند

اتاقش رفت تا بخوابد. تازه چشمانش گرم شده بود که صداي زنگ گوشی او را آشفته ساخت. چه کسی در این 

ي شب با او کار دارد؟ آن هم موقعی که یک روز طوالنی و یک مسافرت  خسته کننده را پشت سر گذاشته . نیمه 

 »ارغوان«گوشی را از کنار تختش برداشت و نامی آشنا را بر روي آن دید... 

 الو –مهران 

 سالم آقاي مهندس حالتون خوبه؟  –ارغوان 

 .سالم خانم مهندس به مرحمت شما –مهران 

 .ببخشید بد موقع مزاحم  شدم. یه کار مهمی پیش اومده –ن ارغوا

 .خواهش میکنم امرتون رو بفرمایین –مهران 

بابا گفتن که امشب روي اون برنامه هایی که قرار بود شما طراحی کنین کار کنم االن هرچی میگردم  –ارغوان 

 خواستم ببینم کجا ذخیرشون کردین؟ کنم. می توي سیستم پیداشون نمی

اون برنامه ها رو توي سیستم کارخونه ذخیره نکردم. یعنی واقعیتش یادم رفت. اگه ضروریه االن براتون  –مهران 

 ایمیلشون کنم؟

 ی دم.واال ضروري که هست. ولی اگه خسته این و تازه رسیدین اشکالی نداره به بابا میگم فردا انجامش م –ارغوان 

 فرستم. فرمایشی ندارین؟ اتون مینه اشکالی نداره همین االن بر –مهران 

 خیلی ممنونم. مواظب خودتون باشین. خداحافظ –ارغوان 
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 خدا نگه دار –مهران 

مهندس «مهران همانطور که براي فرستادن برنامه ها به سمت رایانه ي شخصی خود میرفت به رفتار عجیب 

او به خودش شده بود اما این سوال وجود  کرد. از نوع رفتار و حرفهایش تقریبا متوجه عالقه ي فکر می» ارغوان

 کند؟ گمان مهران این بود که او یا به خاطر غرور زنانه اش این کار را نمی داشت که چرا این عالقه را علنی نمی

کند و یا به خاطر پدرش که مدیر یکی از مهمترین بخش هاي کارخانه بود. باالخره پذیرش پسري از یک خانواده 

در یک خانواده ي بزرگ و ثروتمند کار راحتی به نظر نمیرسید. اما هیچ یک از این حدس ها  ي ساده و معمولی

 درست نبود و مهران بعد ها به واقعیت ماجرا پی برد.

با صداي زنگ ساعت مهران از خواب برخاست. ساعت هفت صبح بود و او شب قبل فراموش کرده بود که هشدار 

هم دیگر خواب دوباره به سراغش نمی آمد. پس از جایش بلند شد و به حیاط  ساعت موبایلش را خاموش کند. حاال

خانه رفت تا کمی ورزش کند. با سوز سرماي صبح پاییزي خاطرات دوباره براي او زنده شدند. و این بار ساعت 

 .سالگی. به زمانی که پدرش یک پیکان قدیمی داشت.12زمان او را با خود به پانزده سال قبل برد. به 

*** 

 مهران ؟ پاشو زود باش  – 

 چیه دوباره؟ –مهران 

به ساعت نگاهی انداخت. از شش صبح رد شده بود. باز هم با بی حوصلگی بیدار شد و رفت که آبی به صورتش 

 بزند.

به دستشویی قدیمی و آجري خانه رفت. خانه آنها کامال قدیمی و آجري بود. یک خانه ي اجاره اي که خیلی بزرگ 

یلی کوچک نبود. حیاط کوچک و بدون درختی داشت. دستشویی در گوشه ي حیاط قرار داشت و رفتن به یا خ

را با عجله شست و رفت تا مثل هر روز ماشین  آنجا در فصل هاي سرد سال سخت بود. مهران دست و صورتش

توانستند برایش باتري  پدرش را هول بدهد. پیکان قدیمی پدر باتري سالمی نداشت و به خاطر مشکالت مالی نمی

بخرند. به همین خاطر هر روز صبح که پدر به سرکار میرفت باید آن را هول میدادند. گاهی آنقدر هوا سرد بود که 

شدند آن را تا روي جاده ي اصلی هول بدهند.  ماشین به سادگی روشن نمیشد و مهران و پدر و مادرش مجبور می
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ود. مهران سرما را دوست داشت. خودش متولد زمستان بود و عالقه ي زیادي به سرما براي آنها بسیار آزار دهنده ب

 سرما داشت اما همیشه در طول فصل سرد سال سرما مدت زیادي را سرما میخورد.

بعد از هول دادن ماشین و روشن شدن آن پدر به نشانه ي تشکر براي همسر و فرزندش بوق زد و به سمت محل 

سال داشت در خواب بود. مهران بر خالف کودکان دیگر  5برگشتند. سیما کوچولو که فقط  کار رفت. آنها به خانه

که بعد از به دنیا آمدن فرزند دوم به او حسادت میکنند هیچگاه به سیما رشک نبرد و از اهمیت دادن پدر و 

کردند. مهران  ها رعایت میدانست. شاید چون پدر و مادر عدالت را بین آن مادرش به او ناراحت نشد. دلیلش را نمی

کرد که با وجود وضع مالی نه چندان مناسب خانواده پدر و مادرش را دوست دارد. با وجود این که  همیشه فکر می

دید که چگونه براي شاد آنها  در سوز سرما ماشین را هول دهد. او زحمات پدرش را میباید هر روز صبح برخیزد و 

 دهد. ي ممکن را انجام میتالش میکند و سخت ترین کار ها

براي بازي با تیم شهر آنها به آنجا رفته » استقالل تهران«فراموش نشدنی تصویر مهران از پدرش زمانی بود که تیم  

بود. پدر با وجود این که طرفدار قرمز هاي پایتخت بود اما به خاطر مهران او را به استادیوم برد. جلوي استادیوم 

به چشم می آمد و صف هاي طوالنی براي ورود به استادیوم وجود داشتند. مهران و پدرش ازدحام بسیار سنگینی 

وارد صف ها شدند و وقتی جلو تر رفتند و نزدیکی در ورود رسیدند اعالم شد که ظرفیت استادیوم تکمیل است. 

ند. در این لحظه پدر صف ها به هم ریختند و افراد پشت سر به امید رسیدن به در ورودي شروع به هول دادن کرد

بدنش را ستون کرد تا مهران در جلوي او در امنیت بایستد و کسی به او آسیبی نرساند. او شنید که یک نفر از 

در ورود رو بستن « و پدر در پاسخ او گفت : » آقا برید جلو تر چرا راه بسته ؟:« پشت سر پدرش را خطاب کرد 

 » نمیتونم برم کنار وگرنه پسرم له میشه 

در آن لحظه مهران به صورت پدرش چشم دوخت و خستگی و فشار را در او دید و متوجه شد که براي حفظ او چه 

 شد. هرگاه این تصویر به یاد مهران می آمد اشک در چشمانش جمع میکند.  قدر مقاومت می

 ماشین!او پدرش را دوست داشت. حتی با وجود بیدار شدن هاي زود هنگام براي هول دادن 

*** 

 صداي زنگ تلفن باز هم رشته ي افکار مهران را پاره کرد
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 بله؟ –مهران 

 جان صبحت به خیر مهرانسالم  –نیما 

 سالم. روز تو هم به خیر دکتر جان –مهران 

 مهران بدو بیا مطب یکی اومده کارت داره –نیما 

 کی؟ –مهران 

 نمیشه بگم خودت باید بیاي و ببینی –نیما 

 یما اول صبح اذیت نکن بگو کیه و چی میخوادن –مهران 

 میگم نمیشه. بیا خودت میفهمی –نیما 

کند پس بیشتر از این اصرار نکرد. او از نیما خداحافظی  مهران میدانست که نیما وقتی حرفی بزند آن را عوض نمی

صورش این بود که کسی که به کرد رفت تا آماده شود و به سمت مطب نیما برود. در راه هزار فکر به ذهن او آمد. ت

اما خیلی زود این فکر را از خود دور کرد. چون رویا و نیما  دیدن نیما رفته و خواهان دیدار با مهران شده رویا باشد.

ولی مهران سال ها پیش زمانی که با رویا در ارتباط بود در مورد نیما و اصال تا به حال یکدیگر را ندیده بودند 

از بازگشت مهران هم به جز فرزاد و نیما و خانواده اش کسی خبر  .او برایش توضیحاتی داده بوددوستی نزدیکش با 

 پس چه کسی مشتاق دیدار مهران است؟ نداشت.

 دقایقی بعد او جلوي مطب نیما رسید. برخالف شب گذشته این بار به راحتی ماشین را پارك کرد و وارد مطب شد. 

 سالم خانوم ریاحی با آقاي دکتر قرار دارم –مهران 

 مهران این را گفت و بدون این که منتظر پاسخ شود خود را به اتاق نیما رساند و بعد از در زدن وارد شد.

 سالم مهندس خوشتیپ و خوش لباس و گل پسر مملکت –نیما 

بود چشم دوخت. شخص پشت به مهران بود مهران بدون این که پاسخ نیما را بدهد به که رو به روي نیما ایستاده 

و مهران صورت او را نمیدید. او پالتویی بلند به تن داشت و یقه هاي پالتو را به باال داده بود طوري که مهران 

 نتوانست از پشت سر تشخیص بدهد که او کیست
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 شما با من کار داشتین؟ –مهران 

 آره ایشون باهات کار داشتن مهران جان. –نیما 

 برگشت و با دیدن او چیزي نمانده بود که مهران شاخ در بیاورد. مرد

 حسین؟ –مهران 

 سالم مهران. خوبی پسر؟  –حسین 

 زیاد استفاده میکرد.» پسر«همان تکیه کالم همیشگی و آشنا. حسین از واژه ي 

 مهران هنوز گیج بود. مگر حسین و نیما همدیگر را می شناختند؟

 دیم. بیا بشین تا با هم حرف بزنیم. برات توضیح میمیدونم گیج شدي.  –نیما 

مهران به آهستگی و در حالی که هنوز حیرت زده بود نزدیک تر رفت و روي صندلی نشست. حسین هم رو به روي 

 او قرار گرفت و نیما هم میز کار خود را ترك کرد و در کنار آنها نشست.

 خوب یکیتون حرف بزنه ببینم چه خبره؟  –مهران 

خودت بگی؟ باالخره توي این کار واال نمیدونم از کجا شروع کنم خیلی سخته گفتنش. آقاي دکتر میشه  –سین ح

 .ها و صحبت کردن تخصص داري

خواهش میکنم حسین جان البته چوب کاري میکنی ولی چشم من میگم. ببین مهرانی میدونم اولین  –نیما 

 شناسیم. درسته؟ سوالی که توي ذهنته اینه که من و حسین همدیگه رو از کجا می

 آره -مهران

و پنجه  من و حسین از دو سال پیش با هم آشنا شدیم. همسر حسین یه مدتی با یه بیماري روانی دست –نیما 

کنن که ممکنه اختالالت  و به این موضوع شک می شنمیاونا اول متوجه یه عالئمی در خانومش  کرد. نرم می

روحی داشته باشه. یه روز که حسین و خواهرش یعنی رویا خانوم  دارن توي بازار قدم میزنن مطب من رو میبینن 

کنن  شناختن به حسین توصیه می بودي و ایشون منو میو از اونجایی که تو قبال اسم من رو به رویا خانوم گفته 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

20 

که خانومش رو بیاره پیش من. البته من هیچوقت رویا خانوم رو ندیدم و این چیزایی که حاال گفتم همین االن از 

 حسین شنیدم و تا قبل از این از وجود رویا خانوم و ارتباطش با تو بی خبر بودم.

خواست قبل از اطمینان حرفی بزند. براي همین سکوت  شده بود. اما نمی مهران کم کم متوجه علت حضور حسین

 .کرده بود تا بقیه ي ماجرا را بشنود

کنم تا اینجا جواب سوال اولت رو گرفتی. حاال احتماال سوال دوم اینه که حسین اینجا چیکار  خوب فکر می –نیما 

 این موضوع رو خودش توضیح بده.داره و چرا من از تو خواستم بیاي اینجا. به نظرم بهتره 

 او حرفهایش را ادامه دهد.و با نگاه به حسین فهماند که 

خوب واقعیتش من نمیتونم به خوبی دکتر توضیح بدم. اما سعی میکنم تا جایی که میتونم یه جوري  –حسین 

 توضیح بدم که منظورم بهت برسه. 

 سپس لیوان آب را برداشت و جرعه اي نوشید

ن مهران. من درگیر یه سري داستان هاي عجیب غریبم. دیشب هم اگه نیومدم خونتون به خاطر این ببی –حسین 

شب برگشتم. چشمامو ببین. هنوز قرمزه. من واقعا عاشق رویام. هیچوقت  3بود که مسافرت بودم و حدود ساعت 

محض این که من رسیدم خونه ي نمیتونم ناراحتیشو ببینم. تحمل گریه هاشو ندارم . خیلی برام عزیزه. دیشب به 

کرد. نمیدونستم چه اتفاقی براش افتاده براي همین  خودم رویا بهم زنگ زد. حالش خیلی بد بود و همش گریه می

 با این که شدیدا خسته بودم رفتم خونه ي پدرم تا ببینم مشکل رویا چیه.

 همان چیزي است که تصور میکرد.حسین نفسی کشید. حاال دیگر مهران مطمئن بود که ادامه ي حرف حسین 

وقتی رسیدم اونجا و رویا رو دیدم جیگرم کباب شد. تا حاال اینجوري ندیده بودمش. به هر زحمتی بود  –حسین 

 آرومش کردم و خواستم که برام توضیح بده. اون.. اون ...

 آروم باش. فکر کنم متوجه ي آخر حرفات شده. اینطور نیست مهران؟ –نیما 

توانست چیزي بگوید. امکان تصمیم گیري نداشت. سکوت  اما کامال سکوت کرده بود و هیچ نمیگفت. نمیمهران 

 سنگینی بر فضا حاکم بود که نیما این سکوت را شکست.
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خواد چند دقیقه با تو صحبت کنه  فقط میمهران. رویا خانوم همه چیز رو در مورد تو به برادرش گفته. اون  –نیما 

تصمیم بگیري. االن هم اگه ازت خواستم بیاي  میدونم توي شرایطی نیستی که االن چیزي بگی. . نیازي نیست 

 اینجا فقط به خاطر این بود که اصل قضیه رو بدونی  و بتونی توي شرایط مناسب در موردش فکر کنی. 

اون با من راحت رویا به پدر و مادرم چیزي نگفته. اونا آماده ي جشن عروسیش هستن و از طرفی هم  –حسین 

 تره. به خاطر همین براي من توضیح داد. باور میکنی اگه بگم رویا از دیشب تا حاال نخوابیده و همش گریه کرده؟

 باز هم سکوت...

 مهران از جایش برخاست و بدون آنکه حتی یک کلمه حرف بزند از اتاق نیما خارج شد.

 چی شد؟ –حسین 

مهران توي زندگی و کارش سیاست داره ، اما از نظر احساسی کامال قابل  بهت که گفته بودم. درسته که –نیما 

با شناختی که من ازش دارم به نظرم بعیده که قبول کنه. مخصوصا  پیش بینیه. حدس میزدم اینجور رفتاري بکنه.

 که پاي یه نفر دیگه هم وسطه.

 پس من االن به رویا چی بگم؟ –حسین 

 گو اما سعی نکن که بیخودي امیدوارش کنی. بشین تا بیشتر برات توضیح بدم.همه ي واقعیت رو براش ن–نیما 

**** 

 جز تو کی می تونه عزیز من باشه

 کی می تونه توو قلب من جا شه

 مگه میشه مثل تو پیدا شه 

 همه چیزم آي عزیزم 

 جز من کی واسه دیدن تو حریصه

 اسمتو رو قلبش مینویسه
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صد نامعلوم در حرکت بود و تنها صداي محمد علیزاده را میشنید. همان آهنگی مهران  سوار بر ماشین خود به مق

 خواندند.  که او و رویا آن را حفظ بودند و با هم می

اما نکته ي عجیب براي مهران این بود که حتی یک قطره اشک هم از گونه اش جاري نشد. با وجود این همه 

وانست اشکی بریزد. آنقدر از این موضوع عذاب کشیده بود که دیگر احساس و یاد آوري روز هاي خوبش با رویا نمیت

 گریه اي در کار نباشد.

اما نه... تکلیف هنوز نمیدانست چه تصمیمی بگیرد. دوباره رویا را بپذیرد؟ اجازه دهد که او وارد زندگی اش شود؟ 

چشمانش نمی آمد. از همه مهتر. شد؟ شب هایی که با به یاد آوردن حرف هاي رویا خواب به  آن عذاب ها چه می

توانست زندگی  پسري که اکنون با رویا عقد کرده بود و در آستانه ي ازدواج با او قرار داشت چه میشود؟ نه.. نمی

یک نفر دیگر را ویران کند. او قبال یک بار رویا را بخشیده بود اما باز هم رویا او را در میانه ي راه تنها گذاشت. بار 

 ر نخواهد بود.سومی در کا

ر قصد فکر خواست در اولین فرصت از طریق نیما به اطالع حسین برساند که دیگ مهران تصمیمش را گرفت. او می

شود؟ آن همه عالقه اي که به رویا  اما عشق چه می کردن به رویا را ندارد و هیچ صحبتی هم با او نمی کند.

 دانست باید چه کند. داشت. باز هم دودل شد. نمی

 »ارغوان«هران غرق در افکار خود بود که صداي زنگ گوشی به صدا در آمد. م

 اصال حوصله ي صحبت با کسی را نداشت اما فکر این که کار مهمی باشد باعث شد که گوشی را بردار و پاسخ دهد.

 الو –مهران 

 سالم آقاي مهندس حالتون خوبه؟ –ارغوان 

 به مرحمت شما. فرمایشی داشتین؟ –مهران 

 .رغوان از لحن نسبتا تند مهران کمی جا خوردا

 نه فقط خواستم ازتون تشکر کنم بابت برنامه ها. خیلی خوب بودن –ارغوان 

 تشکر الزم نیست خانوم مهندس وظیفه ام بود. کار دیگه اي ندارین؟ –مهران 
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 نه خیر ببخشید مزاحم شدم. مراقب خودتون باشین آقا مهران. خدانگه دار –ارغوان 

این جمله ي آخر اعصاب مهران را به هم ریخت. چرا ارغوان این جمله را تکرار می کند؟ او قصد داشت علت را از 

ارغوان جویا شود اما با خود گفت بهتر است فعال این کار را نکند و اگر یک بار دیگر این ماجرا تکرار شد با ارغوان 

 را قطع کرد.برخورد کند. پس فقط پاسخ خداحافظی را داد و تلفن 

صحبت با ارغوان باعث شد مهران براي لحظاتی قضیه ي رویا را فراموش کند. در تمام این مدت ماشین بی وقفه در 

نبود. اما حاال مهران تصمیمش را گرفت و به سمت جایی رفت که  حرکت بود و هنوز هم مقصد برایش مشخص

 همیشه وقتی ناراحت بود با رفتن به آنجا آرام می شد. 

باالترین نقطه ي شهر جایی که در آنجا تمام شهر و ساختمان ها قابل مشاهده بودند. به خاطر بارانی که شب 

گذشته باریده بود هوا بسیار مطبوع و دلپذیر و بدون گرد و خاك و آلودگی بود. مهران ماشین را در پارکینگی در 

خود را به میانه هاي کوهی که آنجا قرار داشت  همان نزدیکی پارك کرد و پاي پیاده به سمت باال حرکت کرد و

رساند. چشمه اي زیبا با آب روان و روشن نزدیک به دو غار که کنار هم بودند وجود داشت. مهران نزدیک رفت و 

سال سن  14جرعه اي از چشمه نوشید. سرماي همیشگی آب چشمه او را با خود به گذشته برد. به زمانی که 

 داشت...

** 

 ران یه آبی به دست صورتت بزن.بیا مه+ 

این را پدر گفت. مهران نزدیک رفت و به چشمه ي زیبا چشم دوخت. دستش را در مقابل آن گرفت و سردي اش 

 را حس کرد. سپس جرعه اي از آب صاف و زالل نوشید. 

اري پدر می پدر با آب چشمه وضو گرفت و پس از آن در این نقطه ي مرتفع شهر مشغول نماز شد. مدتی از بیک

گذشت. شرکت به مشکل خورده بود و بسیاري از کارکنانش خانه نشین شده بودند. و حاال پدر به اینجا آمده بود تا 

 دعا کند. 
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با وجود این که از غروب آفتاب گذشته بود اما چراغ هاي نورانی سطح شهر همه چیز را روشن می کرد.مهران و 

ابتدا به مزار شهداي گمنام رسیدند و براي آنان فاتحه اي خواندند و دقایقی را هم  پدر به پایین کوه راه افتادند. آنها

 آنجا سپري کردند. سپس به سوي منزل حرکت کردند

 وقتی به خانه رسیدند منتظر شام بودند اما چیزي در خانه نبود.

 تومن رو بگیر برو یه چیزي براي خودتون بخر. 200مهران بیا این  -مادر

 که چیزي نمیدن 200ی بخرم مامان؟ با چ –مهران 

 یه چیزي بخر دیگه. کالباس بخر هیچ پولی نداریم. فقط همینه.  –مادر 

 تومن نیست. کسی هم کالباس رو نصف نمی کنه و بفروشه. اون مال قدیما بود.  200آخه کالباس که  –مهران 

 .یه چیزي ببین میتونی بخري براي خودت و سیماحاال تو برو  –مادر 

تومان را از مادر گرفت از خانه بیرون رفت. جلوي در تعدادي از بچه ها مشغول  200مهران در حالی که نا امیدانه 

فوتبال بودند. آنها از مهران هم دعوت کردند تا به جمع آنها بپیوندد.  امااو آنقدر ناراحت بود که هیچ واکنشی نشان 

 مغازه حرکت کرد. نداد و با همان غمی که در وجودش بود به سمت

مغازه بزرگ و زیبایی بود. مهران همیشه از آنجا خرید می کرد و پیرمرد فروشنده به خوبی او را می شناخت. 

پیرمرد چند فرزند هم داشت که با او و همسرش زندگی می کردند. گاهی آنها به مغازه می آمدند و به جاي پیرمرد 

 دوق بود. کار می کردند. اما این خود پیرمرد پشت صن

مهران به محض ورود نگاهی به قفسه ها انداخت تا شاید چیزي براي خرید بیابد. اما موفق نشد. سپس نگاهش را 

 به سمت یخچال چرخاند و چشمانش از تعجب درشت شد.

 بله.. درست دیده بود. کالباس نصفه. اما این از کجا آمده ؟» یک کالباس نصفه«

 .مهران جلو رفت و سالم کرد

 سالم –ران مه

 سالم مهران جان. خوبی؟ –فروشنده 
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 ممنونم. ببخشید یه کالباس می خواستم. –مهران 

 االن برات میارم. –فروشنده 

فروشنده در یخچال را باز کرد اما کالباسی ندید و شروع به گشتن کرد. لحظاتی را گشت و در این مدت مهران از 

پشت شیشه ي یخچال دست پیرمرد را می دید که به دنبال کالباس می گردد. مهران خدا خدا می کرد که 

د هرچه گشت چیزي پیدا نکرد و عاقبت کالباسی نباشد تا پیرمرد همان کالباس نصفه را براي او بیاورد. پیرمر

 :همان کالباس نصفه را برداشت و آن را روي ترازو گذاشت و در همان حال گفت 

من هیچ وقت کالباس رو نصف نمی کنم. نمیدونم کی اومده و اینو نصف کرده و نصفشو فروخته و  –فروشنده 

 نصف دیگشو گذاشته توي نایلون و بعدش گذاشته توي یخچال. ببخشید ما همینو داریم. میخوایش؟

 مهران که از شادي سر از پا نمی شناخت پاسخ داد 

 . چه قدر شد؟بله اشکالی نداره دستتون درد نکنه –مهران 

 تومن 200 –فروشنده 

تومانی را به پیرمرد داد و کالباس را برداشت و به سمت خانه رفت. آنقدر خوشحال بود که نمی دانست  200مهران 

به خانه رفت و بعد از این که به همراه کالباس را (که خیلی زیاد هم نبود) خوردند بیرون آمد تا با بچه ها چه کند. 

 د..فوتبال بازي کن

* 

مهندس باز هم در خاطراتش غرق شده بود که یک نفر از پشت به او ضربه زد و او را از این دریاي مواج بیرون 

 کشید.

 آقا ببخشید. +

 جانم؟ –مهران 

 ساعت چنده؟+ 

 مهران نگاهی به ساعتش انداخت :
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 ظهر. 12 –مهران 

 ممنون+ 

ناهار به خانه باز گردد. با این که اشتهایی نداشت اما از  مهران با دیدن ساعت متوجه شد که دیر شده و باید براي

کوه پایین آمد و به یاد گذشته بر سر مزار شهداي گمنام فاتحه اي خواند و به طرف ماشینش رفت. لحظه اي که 

 »نیما«سوار بر ماشین شد تلفنش زنگ خورد. 

 بله نیما؟ –مهران 

 کجایی مهرانی؟ –نیما 

 یگه. چیه ؟ چی کار داري؟یه جایی هستم د –مهران 

خواهد درباره ي رویا صحبت کند به خاطر همین با روي خوش جوابش را  گمان مهران این بود که نیما دوباره می

 نمی داد

 .بیا خونه ي ما –نیما 

 خونه ي خودمون. مامان اینا منتظرن برم نه می خوام –مهران 

 من بهشون زنگ می زنم تو بیا اینجا. –نیما 

 ببین اگه بازم میخواي درباره اون دختره حرف بزنی باید بهت بگم من فعال حالم خوش نیست. خوب؟ –مهران 

 کی خواست در مورد اون حرف بزنه؟ مگه من بهت نگفتم هر وقت خواستی جواب بده؟ –نیما 

 پس چی کارم داري؟ –مهران 

 ار مهمونش کنم؟ پسر خاله ي من بعد از این همه مدت برگشته من نباید یه ناه –نیما 

 .لطف داري نیما جان ولی مزاحم نمی شم –مهران 

 میگم بیا. منتظرتم. خداحافظ –نیما 

 .راه افتادبه نیما گوشی را قطع کرد و مهران هم به سمت منطقه ي خوش آب و هوا و زیباي شهر 
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* 

 به در رساند و زنگ زد.جلوي در بزرگ خانه صداي ترمز ماشین به صدا در آمد. مهران پیاده شد و خود را 

 بیا تو مهرانی+ 

صداي نیما بود که از پشت آیفون این را به مهران گفت. در باز شد و قدم هاي مهران به آهستگی وارد حیاط بزرگ 

خانه شدند. حیاطی سرسبز با درخت هاي بسیار و گل هاي دیدنی. منظره فوق العاده بود. دیدن این خانه و 

او  گویا حیاط این خانه از گزند برگریزان پاییز در امان مانده بود. وي لبان مهران نشاند.سرسبزي اش لبخندي را ر

 شروع به حرکت کرد و چشم هایش را به گل ها و درختان سپرد. ناگهان نگاهش یک جا متوقف شد.

بدون این که همچنان در گوشه ي حیاط قرار داشت. مهران با دیدنش چه درختی. درخت ارغوان ». ارغوان رویایی«

بخواهد به سمتش رفت. او و نیما نام این درخت را ارغوان رویایی گذاشته بودند. کودکی آن دو زیر این درخت 

ها دراز  وقتی خسته می شدند در چمن  سپري شد. آنها مدت ها را در کنار درخت ارغوان به بازي می پرداختند.

و با هم حرف می زدند. درباره ي آرزو هاي آینده. مهران از کودکی عاشق این بود که در آینده معروف  می کشیدند

شود و همه او را بشناسند. هرکس او را در خیابان می بیند درخواست امضا کند یا با او عکس بیندازد. اما نیما می 

طاقت فرسا بود و آرامش را از زندگی آدم می  خواست زندگی آرامی داشته باشد. به نظر نیما معروف بودن سخت و

گرفت. نیما می گفت اگر آدم مشهور باشد دیگر نمی تواند به راحتی در خیابان قدم بزند یا به رستوران و پارك و 

 شهربازي برود. اما با همه ي این ها باز هم مهران عالقه داشت که مشهور باشد.

 .در این لحظه نیما خود را به مهران رساند

 .مهران جان چرا اینجا وایسادي؟ بیا تو –نیما 

 : مهران برگشت و به نیما نگاه کرد

داشتم درخت ارغوان رو می دیدم. افتادم یاد بچگی هامون. یادته نیما؟ چه قدر اینجا با هم بازي می  –مهران 

 کردیم؟

 معلومه که یادمه. –نیما 
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 شما نمیخواین بیاین تو؟ + 

 را شناخت. » نیلوفر«مهران به سرعت صداي 

 سالم آقا مهران. خوبین شما؟ چرا اونجا وایسادین؟ –نیلوفر 

 سالم نیلوفر خانوم. ممنونم. االن میایم –مهران 

نیلوفر همسر نیما بود. مهران همیشه از نیلوفر به عنوان بانوي پاکی و زیبایی یاد می کرد و به نیما به خاطر سلیقه 

 دختر نیما و نیلوفر که به تازگی ششافتاد. » مهتاب«هنگام  چشم مهران به  ي خوبش تبریک می گفت. در این

 ساله شده بود. مهران نزدیک رفت در مقابل مهتاب زانو زد و دستانش را گرفت و او را بوسید.

 چه طوري تو کوچولو؟ –مهران 

 لبخندي زیبا در صورت مهتاب نمایان شد.

 خوبم  –مهتاب 

 چیکارا می کنی؟ –مهران 

 هیچی. –مهتاب 

 مدرسه نمیري؟ –مهران 

 .نه –مهتاب 

 مهتاب همیشه پاسخ هایش کوتاه بود. هیچوقت زیاد حرف نمی زد و برخالف کودکان هم سن و سالش آرام بود.

نیلوفر خانوم شما دست مهتاب رو بگیرین و ببرین داخل من و نیما یه کمی با هم خاطره بازي کنیم  –مهران 

 .بعدش میایم

 .پس زود بیاین که ما منتظرتونیم –ر نیلوف
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. علت این که مهران از نیلوفر خواست که به داخل برود این شد   نیلوفر این را گفت و به همراه مهتاب وارد خانه

همسر و فرزندش متوجه شوند. مهران خود را به نیما بود که می خواست سوالی را از نیما بپرسد بدون این که 

 واست که با هم در حیاط قدم بزنند. سپس با صدایی آرام و به آهستگی پرسید:نزدیک کرد و از او خ

 وضع مهتاب چه طوره؟ خوب شده؟ –مهران 

 نیما چهره اش ناراحت و غمگین شد:

 نه. هنوز همونجوریه.  –نیما 

 دکترش چی میگه؟ –مهران 

 میگه خیلی درمانش سخته. خیلی داره عذاب می کشه این بچه.  –نیما 

 در چشمان مهران حلقه زد. به خاطر همین رویش را برگداند تا نیما او را نبیند.اشک 

 نگران نباش. خدا حتما کمکش می کنه.  –مهران 

در همین لحظه مهران تصمیم گرفت براي خوب شدن مهتاب نذر کند. پس بدون این که نیما متوجه شود و در 

 ذهن خودش و با خداي خودش اینگونه گفت :

خدایا نذر می کنم اگه مهتاب حالش خوبه یه ختم قرآن انجام  بدم. من سر قولم هستم خدایا. این دختر  –مهران 

 .کنم کوچولوي ناز نازي رو خوب کن. نزار درد بکشه. خواهش می

 او هر وقت که خواسته اي بزرگ از خدا داشت این نذر را انجام می داد. قبال هم دو بار ختم قرآن را نذر کرده بود.

دفعه ي اول براي قبولی در کنکور و دفعه دوم براي رسیدن به رویا. بار اول خداوند نذرش را پذیرفته بود اما بار دوم 

 به صالح او نبود .

 مهران بیا بریم تو دیگه. زیاد راه رفتیم. –نیما 

تراحت بعد از آن مهران ت کردند و پس از صرف ناهار و اسمهران و نیما به داخل خانه رفتند و مدتی را با هم صحب

 آماده شد که برود. 

 خوب نیما من برم دیگه.  –مهران 
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 .کجا بري؟ نشستی فعال –نیما 

نه برم یه سري به خونه بزنم. امروز هم واقعا بهم خوش گذشت با شما. واقعا خانواده ي گرم و دوست  –مهران 

 داشتنی هستین.

 ي باهات صحبت کنم. خوام در مورد یه چیز لطف داري. ولی می –نیما 

 چی؟ همون قضیه ي اون دختره؟ –مهران 

دونم شرایطت مناسب نیست اما باید این ماجرا رو حل کنیم.  آره. بهتره در موردش با هم حرف بزنیم. می –نیما 

 یک بار براي همیشه.

 خوب چی بگم؟ –مهران 

 چی شد که تو و رویا دیگه با هم حرف نزدین؟  –نیما 

مهران با شنیدن این جمله باز هم به گذشته فرو رفت. به زمانی که رابطه ي او و رویا روز هاي آخر را سپري می 

 .کرد. به زمانی که همه چیز بین آن ها پایان یافت 

* 

مهران در خیابان قدم می زد. او میخواست خود را به کالس کنکور برساند و قسمتی از راه را با تاکسی آمده بود و 

قسمتی دیگر را هم پیاده می رفت. البته پیاده رفتن او دلیل دیگري هم داشت. مسیري که مهران براي رسیدن به 

با گذشتن از آنجا به امید آن که رویا ساعت  اوو کالس کنکور طی می کرد از مقابل خانه ي آقا ناصر می گذشت 

مهران فقط بتواند با یک لبخند تمام احساسات  کالس هاي او را می داند منتظر بود که پشت پنجره ظاهر شود و

 خود را به رویا منتقل کند. گه گاه هم رویا پشت پنجره می آمد و مهران به آرزوي خود می رسید.

امروز هم به خاطر همان قضیه نیمی از راه را پیاده رفت. هنوز فاصله ي نسبتا زیادي با خانه ي آقا ناصر داشت که 

تنها نبود. رویا در خیابان مشغول صحبت با یک پسر بود. مهران از آن ها فاصله گرفت تا او را رویا را دید. اما او 

نبینند. به رفتار رویا دقت کرد. به خنده ها و شوخی هایش. این پسر را نمیشناخت. دقایقی با هم صحبت کردند و 
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اصال متوجه حرف هاي معلم نبود.  سپس مسیرشان از هم جدا شد. مهران به فکر فرو رفت. سر کالس حاضر شد اما

 تمام ذهنش درگیر اتفاق سر راه شده بود. 

به محض تعطیل شدن کالس خودش را خیلی سریع به خانه رساند و تصمیم گرفت در اولین فرصت با رویا صحبت 

 کند.

به گونه اي چند روز بعد وقتی با هم قرار مالقات داشتند مهران برخورد سردي با رویا داشت. او می خواست 

 برخورد کند که رویا خود متوجه ناراحتی اش بشود. اتفاقا همینطور هم شد و رویا علت ناراحتی اش را پرسید:

 چیه؟ چرا ناراحتی امروز؟ –رویا 

 می خواي ناراحت نباشم؟ –مهران 

 چرا آخه؟  –رویا 

 اون پسره کی بود؟ –مهران 

 کدوم پسره؟ –رویا 

 .پیش توي خیابون داشتی باهاش می گفتی و می خندیديهمونی که چند روز  –مهران 

 کی ؟ من؟ –رویا 

 گم کی بود؟ نه من. می –مهران 

 ببین مهران من اصال نمی فهمم داري چی می گی؟ –رویا 

 گل میگم اون پسري که چند روز پیش داشتی توي خیابون  خوب خودتو زدي به اون راه. دارم می –مهران 

 بود؟ شنیدي کی گفتی و گل می

 رویا کمی فکر کرد ( شاید هم به فکر کردن تظاهر کرد ) 

 آها. اون؟ هیچی –رویا 

 هیچی؟ یعنی چی ؟ –مهران 
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 اون داشت ازم یه آدرسی رو می پرسید. بعدشم تو اصال از کجا ما رو دیدي؟ –رویا 

 وش و بش می کنه؟پرسه اینجوري خ تو اول جواب سوال منو بده. آدم با کسی که ازش یه آدرس می –مهران 

 .مهران باز داري گیر میدي –رویا 

این چه گیریه؟ من تو رو دیدم که داري با یه پسر غریبه توي خیابون حرف می زنی. اونم نه حرف عادي.  –مهران 

 همش شوخی و خنده. این اسمش گیره؟

 شه.  آره گیره. تو به من اعتماد نداري. اینجوري نمی –رویا 

 گی؟ راستشو میگی یا نه؟ چی داري می –مهران 

اصال تو چی می گی ؟ چرا فکر می کنی به درد   همونی بود که گفتم. میخواي باور کن میخواي باور نکن. –رویا 

 من می خوري؟

 منظورت چیه؟ –مهران 

 من خواستگار دارم که سه ساله داره میاد و میره اون وقت تو می خواي اینقدر راحت منو به دست بیاري؟ –رویا 

 مگه تو کی هستی؟ دختر بیل گیتس؟  –مهران 

نه ولی تو نباید فکر کنی می تونی منو راحت به دست بیاري. من یه آدم معمولی نیستم. گفتم که  –رویا 

 خواستگارایی دارم که چند ساله میان و میرن.

تو می خواي موضوع اصلی رو بپیچونی. من تو رو توي خیابون دیدم که با یه پسري میگفتی و می  –مهران 

خندیدي. حاال اومدي پز خواستگاراتو به من می دي؟ اگه اینجوریه اصال برو پیش همونا. من از آدم مغرور خوشم 

حاال فهمیدم که تو اونی که میخوام  نمیاد اصال. اونی هم که سه ساله میاد سراغ تو عقلش پاره سنگ برداشته. من

 نبودي. خیلی دیر فهمیدم.

مهران و رویا به خاطر همین موضوع با هم به مشکل خوردند و در نهایت با توهین هایی که رویا به مهران کرد 

 حرف هایشان تمام شد. پس از آن دیگر هیچ وقت با هم حرفی نزدند و سراغی از هم نگرفتند. 

* 
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پایان رابطه اش با رویا را براي نیما تعریف کرد. نیما در تمام این مدت با دقت به این موضوع گوش مهران ماجراي 

 می داد و پس از پایان صحبت هاي مهران اندکی سکوت کرد و سپس گفت:

خوب ببین مهران من اصال نمی خوام در مورد گذشته چیزي بگم. چون هرچی که بوده تموم شده اما درباره  –نیما 

شما فقط به همین جمله بسنده می کنم که تو باهاش تند برخورد کردي. حاال اگر هم اون کاري کرده بود تو ي 

می تونستی یه کمی مالیم تر بهش بگی یا این که تا وقتی مطمئن نشدي حرفی نزنی. براي آیندت یادت باشه 

 دیگه این اشتباه رو تکرار نکنی.

بعضی وقتا شخصیت واقعی خودشون رو دیر نشون میدن. بعضی ها بعد از یک میدونم. ببین نیما. آدم ها  –مهران 

هفته ، بعضی ها بعد از یک ماه ، بعضی ها هم بعد از یک سال. شاید هم بیشتر. منم در مورد رویا همین اشتباه رو 

اون حرف ها  کردم. روز اول اومد دیدم چه قدر خوب حرف می زنه ، چه قدر حرف هاش عاقالنه به نظر میاد. ولی

فقط براي وقتی بود که با هم غریبه بودیم. بعدش که به هم نزدیک تر شدیم چهره ي واقعی خودشو نشون داد. 

خیلی خوب و گل پسر و رو کنن و خودشون  اآلن اینجوري شده. دختر و پسر قبل از ازدواج براي هم فیلم بازي می

. ینن اي دل غافل! این آدم اونی که به نظر می رسید نبودگل دختر نشون می دن. ولی وقتی رفتن سر زندگی می ب

 اون فقط یک بازیگر خوب بود نه یک همسر ایده آل.

خوب؟ تصمیمت چیه؟ با حرفات موافقم مهران. ولی گذشته رو بی خیال شو. در مورد اآلن صحبت کنیم.   –نیما 

 می خواي چند دقیقه هم که شده به حرفاش گوش کنی؟

خوام. اون این همه مدت منو عذاب داد. هیچ سراغی ازم نگرفت.  نیما من تصمیمو گرفتم. نه نمیراستش  –مهران 

هیچی نپرسید. نگفت حالت چه طوره؟ چیکار می کنی؟ یه معذرت خواهی نکرد. حاال هم نمی خوام باهاش حرفی 

و اون تموم شده و باید به بزنم. بعدشم اون اآلن یه زن متاهل به حساب میاد. دیگه عشق و عاشقی گذشته ي من 

 همسرش وفادار باشه. هرچند که اون به من قول داده بود به من وفادار بمونه اما نموند. 

 گم که تو نمی خواي با رویا حرف بزنی.  خیلی خوب. میل خودته. من به حسین می –نیما 

  لطف می کنی. –مهران 

 سپس مهران و نیما از هم خداحافظی کردند.
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* 

 زنگ)(صداي 

 بله ؟ –مهران 

 سالم مهران –فرزاد 

 سالم آقا فرزاد گل.  –مهران 

 مهران تند و تیز خودتو برسون مغازه. –فرزاد 

 چرا؟ –مهران 

 بیا تا بگم. امر خیره –فرزاد 

 امر خیر؟ براي کی؟ –مهران 

 .اي بابا چه قدر سوال می پرسی. بیا بهت بگم –فرزاد 

هم به سرعت لباس پوشید و سوار ماشین شد و به سمت مغازه ي فرزاد حرکت  فرزاد گوشی را قطع کرد و مهران

 کرد.

 دقایقی بعد جلوي مغازه ي فرزاد پیاده شد.

 فرزاد چی شده؟ امر خیر چی چیه؟ –مهران 

 مهران تو سالم بلد نیستی؟ –فرزاد 

 .چند دفعه سالم کنم؟ یه بار که پشت تلفن سالم کردم –مهران 

 هم سالم کن چی ازت کم میشه؟خو حاال  –فرزاد 

 .باشه بابا بیا اینم سالم –مهران 

 .علیک –فرزاد 
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 خوب؟ –مهران 

 آها بیا اینجا تا بهت بگم. –فرزاد 

 باز کرد و یک کارت از آن بیرون کشید و به سمت مهران گرفت. رزاد به سمت میز خود رفت و کشو راف

 این چیه؟ –مهران 

 خونواده ي گلت این جشن شادي ما رو با قدوم خودتون متبرك کنین!شم تو و  خوشحال می –فرزاد 

 مهران کارت را گرفت و به آن نگاه کرد.

 به به مبارکه. عروسی خودته؟ –مهران 

 نه پس عروسی بابامه –فرزاد 

 مهران خندید و ادامه داد:

 خوب پس چرا اینقدر دیر گفتی؟ تو نباید به من زود تر می گفتی؟ –مهران 

 گفتم؟ تو که تازه اومدي. براي عقد هم نبودي وگرنه دعوتت می کردم  چه طور می – فرزاد

(فرزاد و مهران تا به حال خانواده ي یکدیگر را ندیده بودند پس تعجبی نداشت که خانواده ي مهران از این مراسم 

 بی خبر بودند )

 خوب کیه این عروس خوشبخت؟ من می شناسمش؟ –مهران 

نکنم. از فامیل هاي دورمونه. خانواده برام پیداش کردن و رفتیم خواستگاري و منم خوش اومد  نه فکر –فرزاد 

 دیگه.

 اي ناقال ! –مهران 

 مهران کارت را باز کرد و آن را خواند.

 چند جمله ي ابتدایی و شعر ها را نگاهی انداخت و به اسم عروس و داماد رسید. فرزاد و ...... ؟

 رویا ؟ –مهران 
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 آره.  –د فرزا

 مهران نام خانواده ها را هم نگاه کرد. خودش بود. همان رویا.

 مهران؟ کجایی؟  –فرزاد 

گویا مهران در عالمی دیگر بود. اصال صداي فرزاد را نمی شنید. یعنی چه؟ این همان رویا بود؟ یعنی رویا و فرزاد با 

سال قبل از این که رویا را ببیند  2رویا نداشت. مهران هم فامیل بوده اند؟ اما آشنایی مهران و فرزاد هیچ ربطی به 

 با فرزاد دوست شده بود. آن هم در دوران مدرسه. پس این موضوع باید کامال اتفاقی بوده باشد.

مهران مات و مبهوت از مغازه ي فرزاد بیرون آمد و حتی با او خداحافظی هم نکرد. به سرعت سوار ماشینش شد و 

ش حاضر می شد انبهترین دوست  یکی از کرد. حال خودش را نمی فهمید. او باید در عروسیبه سمت خانه حرکت 

که از قضا عروسی عشق قدیمی اش هم بود. مهران یک بار دیگر کارت را نگاه کرد. نام ها ، شعر ها ، نوشته 

کارخانه برمی گشت و دیگر ها.سپس به تاریخ رسید. تاریخ عروسی هفته ي آینده بود. زمانی که مهران باید براي به 

 در این شهر نبود. کمی خیالش راحت شد. حداقل مجبور نمی شد این عروسی دردناك را تحمل کند. 

وقتی به خانه رسید به اتاقش رفت و کمی استراحت کرد. نفهمید چه شد که خوابش برد. پس از خواب حالش 

ي امروز را برایش توجیه کند. حتما فرزاد از رفتار کمی بهتر بود و تصمیم گرفت با فرزاد تماس بگیرد و ماجرا

 مهران ناراحت یا شاید هم متعجب شده بود. پس مهران گوشی را برداشت و شماره ي فرزاد را گرفت. 

 سالم فرزاد جان –مهران 

 سالم. چی شد یهو ؟ چرا رفتی؟ –فرزاد 

ببخشید یه کمی حالم خوب نبود. مجبور شدم بدون خداحافظی برم. خواستم بگم من متاسفانه نمی تونم  –مهران 

 بیام. 

 چرا؟ چیزي شده؟ –فرزاد 

نه. آخه دو سه روز دیگه بر می گردم کارخونه و نمی تونم اینجا بمونم. همین چند روز مرخصی رو هم به  –مهران 

 و مواجه شدیم و یه پروژه مهم هم داریم. اگه منم نباشم خیلی اوضاع بد میشه.زور گرفتم. االن با مشکل کمبود نیر
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 اي بابا. حیف شد. خوب به خانوادت بگو بیان –فرزاد 

باشه من بهشون میگم اما این که بیان یا نه میل خودشونه. ولی بازم فرزاد جان از صمیم قلب بهت تبریک  –مهران 

 رو با هم داشته باشین.  میگم و امیدوارم زندگی خوب و خوشی

 مرسی مهران. یه روز عروسی خودت. –فرزاد 

 قربونت. خداحافظ –مهران 

 خداحافظ –فرزاد 

مهران نمی دانست به خانواده اش بگوید یا نه. بهتر بود که آنان در جریان نباشند. چون حتما از طرف آقا ناصر به 

مشکلی به وجود نمی آمد. فرزاد هم براي آن ها ناشناس  این عروسی دعوت می شدند و فرزاد را هم نمی شناختند

می ماند. ضمن این که رابطه ي خانواده مهران و خانواده رویا آنقدر به هم نزدیک نبود که با فرزاد رو به شود و 

شاید در سال هاي آینده چنین اتفاقی می افتاد که مهران تصمیم گرفته بود هیچ وقت خودش را در مقابل فرزاد و 

 رویا (با هم ) آفتابی نکند.

از بودن در این شهر و یاد آوري خاطرات گذشته خسته شده بود. آرزو می کرد زود تر با او تماس بگیرند و به  او

 کارخانه دعوتش کنند تا برود و پشت سرش را هم نگاه نکند

* 

ود. از نوجوانی داستان هاي نویسنده ي ایرلندي ب» دارن شان«مهران مشغول مطالعه ي یکی از کتاب هاي جدید 

او را می خواند و عالقه ي خاصی به نوشته هایش داشت. قلم دارن شان را تحسین می کرد و گیرایی اش را دوست 

 داشت. در این لحظه تلفن همراه زنگ خورد... ارغوان

 سالم خانوم مهندس –مهران 

 سالم. حالتون خوبه؟ –ارغوان 

 ممنونم. جانم؟ –مهران 
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بابا گفتن که باهاتون تماس بگیرم و بگم اگه ممکنه خودتون رو تا دو روز آینده برسونین اینجا. پروژه ها  –ارغوان 

 یه کمی سنگین شده و بچه ها دست تنهان. بهتون نیاز داریم.

 چشم من خیلی زود راه میفتم. –مهران 

 ارغوان. متشکرم. مواظب خودتون باشین خداحافظ

از کوره در رفت و همانطور که قبال تصمیم گرفته بود که اگر ارغوان این جمله را دوباره با شنیدن این جمله مهران 

 تکرار کند با او برخورد کند این کار را انجام داد.

 یه لحظه اجازه بدین خانوم مهندس. منظورتون از این جمله ي آخر چی بود؟ –مهران 

 کدوم جمله؟ –ارغوان 

. چرا من باید مواظب خودم باشم؟ چرا شما همیشه اینو به من میگین؟ همین که مواظب خودت باش –مهران 

 یکی از بعدش هم اصال چه طور شما به من زنگ زدین؟ مگه کارخونه منشی و مسئول نداره که شما به عنوان

ا زنگ بزنین به من که بهم بگین بیام اونجا؟ به بقیه ي مهندس ها هم شما زنگ می زنین؟ ت رده باال هاي مهندس

 گیرن تا زمان پایان مرخصی رو بهشون بگن.  جایی که من می دونم خانوم شیان با پرسنل تماس می

لحن مهران کمی تند بود و ارغوان از این موضوع جا خورد. چند لحظه سکوت کرد و سپس با حالتی ناراحت پاسخ 

 داد:

 خدا... خدانگه دارببخشید آقاي مهندس. منظوري نداشتم.  –ارغوان 

 ارغوان این را گفت و گوشی را قطع کرد.

مهران از برخورد تندش احساس ناراحتی کرد. او نباید با ارغوان اینقدر تند صحبت می کرد. ضمن این که ارغوان 

دختر مدیر یکی از مهمترین بخش هاي کارخانه بود و این برخورد نامناسب ممکن بود موقعیت مهران را به خطر 

ولی باز هم برایش سوال بود که اگر ارغوان به او عالقه دارد این  ال کار از کار گذشته بود.اما به هر ح بیندازد.

 دوست داشتن را به شکل مشخص تري بیان نمی کند؟
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مهران تصمیم گرفت وقتی که به کارخانه رفت از ارغوان عذرخواهی کند تا هم این ناراحتی را از دلش بیرون بیاورد 

 .خانه دچار مشکل نشودو هم شرایط خودش در کار

* 

امروز آخرین روز حضور مهران در شهر خودش بود و فردا باید شهر را براي مدتی ، شاید چند هفته و شاید هم 

چند ماه ، ترك می کرد. به همین خاطر تالش کرد تا روز خوبی را با خانواده رقم بزند و آن ها در یک رستوران 

 مهمان کرد.

 ستین همتون. هیچکس حق نداره دست ببره توي جیبش.امشب مهمون من ه –مهران 

 مرسی داداش جونم. –سیما 

 مهران جان راضی به زحمت نبودیم حاال تازه رفتی سر کار فعال باید پوالتو جمع کنی و ولخرجی نکنی. –مادر 

نه مادر من کی ولخرجی کرده؟ یه شب خانواده ي گلم رو آوردم اینجا. من که کال خرجی ندارم. اونجا هم  –مهران 

که میرم ناهار رو توي کارخونه می خورم. ولی شام برام خرج داره و یه کمی هم کرایه خونه. به اضافه هزینه بنزین. 

 تموم

 بعدا یه فکري برات بکنیم. به هر حال مهران جان سعی کن پوالتو جمع کنی تا –پدر 

 چشم پدر جان. ولی فعال از این فکر ها براي من نکنین. من قصد ادامه تحصیل دارم! –مهران 

خوب حاال. کی اون فکر ها رو گفت. بعدشم ادامه تحصیل تا کی؟ ارشد بسه دیگه میخواي دکتري هم  –پدر 

 بگیري؟

 تا بتونم دکتري رو هم بگیرم. خیلی خوب میشه.معلومه که می خوام. همه ي سعیمو می کنم  –مهران 

 من دیگه سیر شدم.  –مادر 

 چیزي نخوردي که مادر من –مهران 

 نمی تونم دیگه دلم نمیکشه. –مادر 

 اي بابا. پدر جان شما یه چیزي بهش بگو. –مهران 
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 چی بگم؟ همیشه همینجوري بوده.  –پدر 

رو رفت. به یاد گذشته ها افتاد. به یاد روز هایی که مادرش براي او مهران با دیدن این صحنه دوباره در خاطراتش ف

و سیما فداکاري می کرد. همیشه از سهم غذاي خود می گذشت تا آنها سیر شوند. مهران این عشق مادرانه را بار 

در مدتی را بیکار همان زمانی که پ سال قبل رخ داده بود. پانزدهمثل اتفاقی که  ها و بار ها و بار ها درك کرده بود.

 بود.

* 

 امشب شام چی داریم مامان؟ –مهران 

 یه نیمرو درست می کنم بخوریم. خوبه؟ –مادر 

 بازم نیمرو؟ خسته شدیم. –مهران 

 بخور بگو خدا رو شکر. –مادر 

 خدا رو شکر. –مهران 

مادر نیمرو را درست کرد و آن را براي مهران و سیما آورد. مهران نگاهی به ظرف غذا انداخت. زیاد نبود اما براي 

 این که گرسنه نخوابند کافی بود. 

 مامان ؟ خودت چی می خوري؟ –سیما 

 من گرسنم نیست مامان. –مادر 

 نمیشه که. چه طور گرسنه نیستی؟ –مهران 

 نیستم دیگه. من اگه شام نخورم راحت ترم.  –مادر 

 باز این حرف رو زدي؟ حاال بیا یه لقمه غذا بخور. –مهران 

 نه نمی خوام میگم اینقدر اصرار نکن. –مادر 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

41 

مهران سکوت کرد و به همراه سیما شام را خوردند. سپس او به اتاقش رفت تا کمی از درس هایش را بخواند. سیما 

روسک هایش سرگرم شد. مدتی گذشت و مهران که از درس خواندن خسته شده بود از اتاقش هم طبق معمول با ع

بیرون آمد تا خستگی را از تن بیرون کند. اما در این هنگام متوجه شد که مادرش در آشپزخانه است. به سمت 

 کند.  آنجا رفت. در کمال تعجب دید که مادر در سکوت و آرامی با نان خشک معده ي خود را پر می

 تو که گفتی گرسنه نیستم –مهران 

 من اینو بیشتر دوست دارم مهران. نمیخوام زیاد شام بخورم. همین برام کافیه.–مادر 

اشکی از چشمان مهران پایین آمد. به سرعت آشپزخانه را ترك کرد و به سمت اتاقش رفت.  سرش را زیر پتو برد و 

 ریه کرد.به خاطر این همه فداکاري مادرش شروع به گ

* 

 مواظب خودت باش مهران جان. ان شاءاهللا به سالمت بري و به سالمت بیاي. –مادر 

 مرسی مامان. خوب کاري با من ندارین دیگه؟  –مهران 

 نه پسرم موفق باشی. رسیدي اونجا یه زنگ بهمون بزن. –پدر 

 باشه حتما. –مهران 

 داداش امیدوارم کارت مثل همیشه عالی باشه. –سیما 

 قربونت آجی کوچیکه. –مهران 

پس از خداحافظی مهران سوار ماشین شد. نگاهی به ساعت انداخت ، هنوز به هشت صبح نرسیده بود. تصمیم 

گرفت به خانه ي نیما برود و با او هم خداحافظی کند. البته قصد او بیشتر از رفتن به خانه ي دکتر دیدن دخترش 

 مهتاب بود.

 خانه ي نیما ترمز کرد و با نیما تماس گرفت.دقایقی بعد جلوي در 

 .صبح به خیر مهندس –نیما 
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 عاقبتت به خیر دکتر. خونه اي؟ –مهران 

 نه من خونه نیستم ، نیمام ! –نیما 

 خندیدیم . نمکدون. بیا در رو باز کن. –مهران 

 چه خبر شده اول صبح؟  –نیما 

 هیچی نشده بیا بهت بگم. –مهران 

 کرد و مهران وارد شد.نیما در را باز 

 خوب تیپ زدي ، کجا به سالمتی؟ –نیما 

 دارم میرم سر کار اومدم ازتون خداحافظی کنم. نیلوفر خانوم و مهتاب بیدارن؟ –مهران 

 آره بیا تو. –نیما 

 نه فقط از طرف من ازشون خداحافظی کن. –مهران 

 وایسا یه لحظه. واقعا نمی خواي با رویا حرفی بزنی؟ –نیما 

نه نیما. من فقط یه معامله میخواستم با اون بکنم. تمام داشته هام روي کره زمین و تمام وجودم براي  –مهران 

 اون و در عوضش همه ي درد ها و رنج ها و غم ها و غصه هاي اون براي من. معامله ي عادالنه اي بود نه ؟

 نه –نیما 

 ر اومد بهم گفت. پس دیگه حرفی نمونده. خداحافظ نیما.ولی اون به من توهین کرد و هرچی از دهنش د –مهران 

 در این لحظه نیلوفر و مهتاب هم بیرون آمدند. 

 آقا مهران.  داخل بفرمایین –نیلوفر 

نه وقتتون رو نمی گیرم. میدونم نیما باید بره بیمارستان و شما هم کار زیاد دارین. مهتاب چرا بیداره این  –مهران 

 موقع؟

 صدایی آرام طوري که فقط مهران بشنود گفت:نیما با 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

43 

واقعیتشو بخواي باید ببریمش بیمارستان براي یه سري از مراحل درمان. منم امروز مرخصی گرفتم و نمیرم  –نیما 

 بیمارستان خودمون.

 مهران با شنیدن این جمله به سمت مهتاب رفت . دستان کوچکش را در دست گرفت و به چشم هایش خیره شد.

 منو نگاه کن مهتابی. حواست به من هست؟ –ان مهر

 آره –مهتاب 

وقتی برگشتم دوست دارم یه روز با هم بریم شهربازي. فقط من و تو. بابا و مامانت رو هم می پیچونیم و با  –مهران 

 هم میریم. باشه؟

 مهتاب در حالی که از خوشحالی شنیدن نام شهربازي می خندید پاسخ داد :

 چشم. –مهتاب 

 قربون چشمات. –هران م

 مهران این را گفت و سپس دست مهتاب را رها کرد و برخاست. 

خوب دیگه. من برم. خداحافظ همگی. خداحافظ نیما. خدا حافظ نیلوفر خانوم. خداحافظ مهتاب کوچولو  –مهران 

 ».ارغوان رویایی«و خداحافظ 

 ره می کرد.جمله ي آخر را در حالی به زبان آورد که به درخت ارغوان اشا

* 

راه طوالنی بود و اکنون پنج ساعت از آغاز حرکت می گذشت. حدود نیمی از مسیر طی شده بود. مهران خسته و 

سرش را با آهنگ هایش گرم می کرد. آهنگ ها یکی یکی می گذشتند. آهنگ هایی از کالفه از این مسیر 

 رسید:» مهدي احمدوند«از » یادگار«نی که به آهنگ و ... . تا زما» جهانبخش«، » صفوي«، » آسرایی«، » علیزاده«

 خجالتی بودم ولی تموم فکر من تو بود

 تا اون غریبه اومد و عشق منو ازم ربود
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 اي یادگار کودکیم ، اي آسمون سادگیم

 اي خاطرات اولین و آخرین دلداگیم

 اي عشق اولی برام ، دعا کن از فکرت در آم

 قلب پیر براماز اون امید و آرزو مونده یه 

اشک از چشمانش جاري شد. بعد از سال ها دوباره براي رویا گریه کرد. البته قبال هم این اتفاق افتاده بود و او به 

خاطر نبود رویا اشک می ریخت. آنقدر براي رویا گریه کرده بود که شاید اگر خود رویا می دانست از خجالت آب 

 هیچ وقت نفهمید. می شد و در زمین فرو می رفت. اما رویا

مهران تصمیم گرفت شام را در یکی از شهر هاي سر راه بخورد. تا رسیدن به کارخانه فاصله ي زیادي نمانده بود اما 

اکنون وقت شام بود و مهران احساس گرسنگی می کرد. پس در یکی از همین شهر هاي نزدیک توقف کرد و وارد 

 سفارش داد.را غذا  ،پس از خواندن منو یک رستوران نسبتا شیک شد. پشت میز نشست و

 خورش قیمه لطفا. –مهران 

 غذاي مورد عالقه اش. با خودش گفت:

 بزار ببینم خورش قیمه ي اینجا به خوشمزگی خورش قیمه هاي مامان هست یا نه! –مهران 

 دقایقی بعد گارسون غذا را آورد و مهران شروع به خوردن کرد:

 ي مامان یه چیز دیگس !خیلی خوبه. ولی غذا –مهران 

 در این لحظاتی که مشغول صرف غذا بود صداي پیامک گوشی یکی از افرادي که در میز مجاور نشسته بود آمد

 مهسا برام اس ام اس فرستاده. گفته ببخشید بهت حرف زدم.+  

ندید. این خ به شکل تمسخر آمیزي صداي پسري بود که نزدیک مهران نشسته بود. او پس از گفتن این جمله

آن دو با هم از این طریق صحبت می کردند.  که لحظه مهران را به یاد پیامک هاي خودش و رویا انداخت. زمانی

 خاطرات ده سال قبل... مهران باز هم به خاطراتش اندیشید.
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* 

 ودش بود.صداي پیامک گوشی را شنید. با اشتیاق به سمتش رفت. حتما رویا برایش اس ام اس فرستاده بود. بله خ

 مهران بیداري؟ –رویا 

 مهران در پاسخش نوشت:

 بله که بیدارم. –مهران 

 چی کار می کنی؟  –رویا 

 هیچی خودت که می دونی یه عالمه درس دارم. این جمعه هم باید برم آزمون. –مهران 

 آخی. ایشاال موفق باشی. –رویا 

 ایشاال نه. انشاءاهللا درسته. –مهران 

 خیلی خوب حاال گیر نده. میگم مهران؟ –رویا 

 جان؟ –مهران 

 میذاري وقتی دیدمت دستتو بگیرم؟ –رویا 

 نه نه نه این هزار بار. –مهران 

 چرا مشکلت چیه؟ –رویا 

 ما محرم نیستیم. هروقت محرم شدیم هرکاري خواستی بکن. –مهران 

 وووه حاال تا اون موقع. –رویا 

 همینه که هست.  –مهران 

 مهران اذیت نکن دیگه.  –رویا 

 شدي ابلیس جون من. میخواي هردومون رو بندازي توي گناه. میگم نه یعنی نه. تموم؟ –مهران 
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 مهران؟ باشه. –رویا 

 جانم؟ –مهران 

 میگم یه موقع با دختراي دیگه حرف نزنیا.  –رویا 

 نمیشه که حرف نزنم. –مهران 

 حرف بزن ولی فقط معمولی. باهاشون شوخی نکنی.  –رویا 

 چشم. وقتی من یه معشوقه ي زیبا رو دارم چه دلیلی داره با دختراي دیگه حرفی بزنم و شوخی کنم؟  –مهران 

* 

گارسون کنار میز آمد و صورت حساب را در مقابل مهران قرار داد. با این کار مهران از افکارش بیرون آمد. متوجه 

یش از یک ساعت است که پشت میز نشسته و مقداري از غذایش هم باقیست. اما دیگر اشتها نداشت. به شد که ب

 خاطر همین هزینه را پرداخت کرد و از غذا دست کشید و بیرون آمد تا سوار ماشینش شود.

ست به رانندگی تا شهر مورد نظرش چیزي نمانده بود. اما خستگی و خواب بر مهران غلبه کرده بود و او نمی توان

 ادامه دهد. بنابر این در پلیس راه نزدیک شهر توقف کرد تا کمی بخوابد و سپس خودش را برساند.

 هنگامی که ایستاد صندلی خود را به حالت خوابیده در آورد و پلک روي هم گذاشت و به خواب رفت.

* 

برود و چه کار کند. تا چشم کار می کرد مهران در بیابانی بدون آب و علف قرار داشت. نمی دانست به کدام سمت 

 هیچکس را نمی دید. فریاد زد :بیابان بود و بیابان و بیابان. تشنه بود و خسته. 

 کمک. کسی اینجا نیست؟ من گم شدم. یکی به من کمک کنه. –مهران 

 اما پاسخی نشنید. دوباره فریاد زد:

 آهاي . کمکم کنید. من اینجا گیر افتادم.  –مهران 
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ا باز هم خبري نبود. سپس به راهش ادامه داد. رفت و رفت تا ببیند کجا می تواند آبی براي نوشیدن وجایی براي ام

استراحت پیدا کند. مسیر طوالنی را طی کرد. تا این که یک نفر را از دور دید که به سمتش می آمد. فاصله خیلی 

ص هر لحظه نزدیک تر میشد. تا این که باالخره  او نتوانست تشخیص دهد که آن فرد کیست. شخ مهرانزیاد بود. 

 »رویا«را شناخت... 

 رویا به مهران نزدیک شد. 

 .سالم مهران –رویا 

 مهران اما هیچ سخنی نگفت. مسیرش را کج کرد و به سمت دیگري رفت.

 مهران وایسا . می خوام باهات حرف بزنم. –رویا 

 به او بگوید. پس سرعتش را بیشتر کرد و رویا هم به دنبالش. مهران حرفی با رویا نداشت. نمی خواست چیزي

 مهران صبر کن خواهش می کنم. –رویا 

 اما حتی یک لحظه هم مکث نکرد. حاال چنین به نظر می رسید که مهران فرار می کند و رویا به دنبالش می رود.

این را  اوچند کلمه با او حرف بزند اما  آنها مدت زیادي را دویدند. رویا از پی مهران می دوید و می خواست فقط

 نمی خواست. 

این دویدن تا زمانی طول کشید که با دیدن یک شیء عجیب هر دو ایستاند. چیزي شبیه یک درخت در این بیابان 

بدون آب و علف. مهران بدون توجه به رویا نزدیک تر رفت. آنچنان محو تماشاي درخت شده بود که دیگر صداي 

 ی شنید.رویا را نم

اما این بار زیباتر از همیشه بود. ». ارغوان رویایی«وقتی به اندازه ي کافی به درخت نزدیک شد آن را شناخت. 

مهران خود را به چشمه رساند و از آن نوشید تا تشنگی اش را بسیار زیبا. چشمه اي هم نزدیک درخت جاري بود. 

دوخت. گل هاي قلب مانند درخت ارغوان از جذاب تر  برطرف کند. سپس در سایه ي درخت نشست و به آن چشم

 بودند.او غرق تماشاي درخت بود. فقط به ارغوان رویایی می اندیشید و به هیچ چیز دیگر فکر نمی کرد. 
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اما لحظاتی بعد احساس کرد درخت در حال خشک شدن است. گل هاي قلب مانند جمع شدند و از بین رفتند. 

ز بین رفت. درخت کوچک و کوچکتر می شد. کوچکتر تا این که باالخره کامال نابود شاخه ها خشک و همه چیز ا

 شد و به زیر زمین فرو رفت. مهران اما تا آخرین لحظه در کنار درخت ارغوان ماند و آن را رها نکرد. 

 یابان و بیابان و بیابان.با از بین رفتن درخت او دوباره در بیابان بی آب و علف تنها شد. باز هم همه جا بیابان بود. ب

در این موقع نوري را دید که از قلبش بیرون آمد. نور به همه جا رفت و بیابان را سبز کرد. همه جا سرسبز شد. اما 

 دیگر از ارغوان رویایی خبري نبود.

* 

رداند و نگاهی مهران چشمانش را باز کرد و از خواب بیدار شد. هوا روشن شده بود. او صندلی را به حالت عادي برگ

به ساعت انداخت. ساعت شش صبح بود. مهران نمی خواست اینقدر بخوابد. شب گذشته چشمانش را روي هم 

 گذاشت تا فقط کمی چرت بزند. اما تا صبح خوابیده بود.

 به سرعت ماشین را روشن کرد تا این فاصله ي اندك را هم بپیماید و خودش را به کارخانه برساند.

ت به این فکر می کرد که چگونه با ارغوان رو به رو شود. به خاطر برخورد تندش ناراحت بود و در هنگام حرک

 امیدوار بود که ارغوان ناراحت نشده باشد.

باالخره انتظار به سر آمد و مهران به کارخانه محل کارش رسید. جلوي ورودي و در مقابل مسئول حراست توقف 

 کرد.

 صبح شما به خیر آقاي شیدایی عزیز .  –مهران 

 سالم آقاي مهندس صبح شما هم به خیر. –شیدایی 

 این ماس ماسک رو میدین باال ما بریم تو؟ –مهران 

 بله خواهش می کنم. بفرمایین. –شیدایی 

ته به مهران همیشه در محل کار با همه با شوخی و لبخند برخورد می کند به خاطر همین بیشتر همکارانش (الب

مهران هرگز با آنان رابطه ي خوبی  ی که از خود بروز می دادند ،جز برخی دیگر که به خاطر رفتار هاي نامناسب
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نداشت) او را دوست داشتند. ولی با این وجود در هنگام کار و فعالیت به قدري جدي بود که کسی با او شوخی 

 ت.نمی کرد چون به سرعت عصبانی می شد و از کوره در می رف

ساختمان برود. جلوي در مهران ماشینش را در پارکینگ پارك کرد و کیف و وسایلش را برداشت تا به داخل 

پس از سالم و احوال پرسی هاي  مهران از مسئوالن انبار کارخانه بود.» سهراب«. را دید کارکنانساختمان یکی از 

 معمول با او به گفتگو پرداخت:

 ر این مدتی که من نبودم؟خوب سهراب جان چه خب –مهران 

 خبراي خوب. –سهراب 

 مهران در حالی که همچنان به مسیر ادامه می داد و با دیدن مهندسان و کارمندان به آنان سالم می کرد پاسخ داد:

 خوب می شنوم. –مهران 

 یه دختره اینجا استخدام شده اینقدر ماهه. –سهراب 

 اخالقش خوبه؟ –مهران 

 نمی دونم. –سهراب 

 خونوادش خوبن؟ –مهران 

 نمی دونم. –سهراب 

 پس از کجا میدونی ماهه؟ –مهران 

 خوش قیافس. –سهراب 

 باز تو شروع کردي؟ –مهران 

 مهران جان من بیا بریم باهاش دوست ... –سهراب 

 :و سپس چشم در چشم او شد و گفت مهران وسط حرف سهراب پرید و اجازه نداد که آن را تمام کند
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ببین سهراب. من یه اصولی دارم براي خودم که تو نمی تونی عوضشون کنی. خوب یا بد بودنشون هم به  –مهران 

کس اجازه دخالت نمی دم. من یاد گرفتم همیشه یه جوري برخورد کنم که  خودم مربوطه. فقط به خودم و به هیچ

گرم ، پس هنوز هم بنده ي خوب روي خدایا دمت «بینه سرشو بلند کنه رو به آسمون و بگه  وقتی یه نفر منو می

خدایا ، بنده هات خیلی « و هیچوقت یه طوري رفتار نکنم که وقتی یکی منو دید رو به خدا بگه ». زمین داري

 افتاد؟» کثیفن.

 من که حرفی نزدم فقط گفتم ... –سهراب 

 مهران باز هم اجازه نداد سهراب ادامه دهد:

اگر هم ببینم یه موقع دور و بر کسی میپلکی میرم به رییس گزارش می دم. حرفتو براي خودت نگه دار.  –مهران 

توي این کارخونه هم فقط خودت می دونی رییس روي این مسائل حساسه. من نمی زارم اینجا از این غلطا بکنی. 

رف و و فقط تویی که اینجور فکر هاي مسخره اي داري. هیچکس به هیچکس بد نگاه نمی کنه. اگه بخواي این ح

 کاراتو تکرار کنی برات گرون تموم میشه.

مهران این را گفت و بدون این که منتظر پاسخ سهراب شود راهش را کشید و رفت. اعصابش به هم ریخته بود. 

خیلی زود عصبانی می شد. مخصوصا وقتی می دید شخصی قصد سوء استفاده از دیگري را دارد یا می خواد حق او 

 را پایمال کند.

دیر بخش رفت. جلوي میز منشی عادت معمول کتش را روي دوش به دست گرفته بود و به سمت اتاق م مطابق

 مدیر ایستاد:

 سالم خانوم شیان. آقاي رییس هستند؟ –مهران 

 سالم. بله هستند ولی اآلن یکی پیششونه. –شیان 

 کی؟ –مهران 

ارغوان از آن بیرون آمد. با دیدن مهران هیجان زده  شیان هنوز پاسخ مهران را نداده بود که در اتاق مدیر باز شد و

شد اما قصد داشت تظاهر کند که چنین اتفاقی نیفتاده ولی این کار را بسیار ناشیانه انجام داد چون مهران کامال 

 متوجه خوشحالی او شد.
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 سالم خانوم مهندس خوب هستین؟ –مهران 

 ممنونم.  –ارغوان 

 هی به شما بدهکارم.ببخشید من یه عذر خوا –مهران 

 بابت چی؟ –ارغوان 

 به خاطر این که اون روز یه کمی برخوردم مناسب نبود. ببخشید به هر حال. –مهران 

 خواهش می کنم اشکالی نداره.  –ارغوان 

 ت نباشین. حامیدوارم از من نارا –مهران 

 نه ناراحت نیستم. کاري داشتین با بابا؟ –ارغوان 

 واال کاري که نه اومدم خدمتشون یه عرض ادبی بکنم. کسی پیششون نیست؟ –مهران 

 نه بفرمایین. –ارغوان 

 مهران از ارغوان تشکر کرد و به اتاق مدیر بخش رفت. 

 سالم جناب رییس. –مهران 

 ؟مهندس. باالخره از مرخصی برگشتی به به آقاي –رییس 

 بله در خدمتتون هستم. –مهران 

 حتما خیلی دلشون برات شده بود. خوانوادت –رییس 

خیلی. یک سال بود که همدیگه رو ندیده بودیم. واقعا خوشحال شدن. ازتون ممنونم که این فرصت رو  –مهران 

 بهم دادین. 

 خواهش می کنم. راستی چرا با هواپیما نرفتی؟ هزینه ایاب و ذهابتون با کارخونس. –رییس 
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اتفاقا خانوم شیان قبل از رفتن بهم گفته نه جناب رییس بحث هزینه نیست. من ماشینم رو نیاز داشتم.  –مهران 

بودن که میخوان برام بلیط رزرو کنن. ولی خوب من یه عادت بدي دارم اونم اینه که بدون ماشین نمی تونم 

 زندگی کنم !

 خوب عادت خوبی نیست. سعی کن ترکش کنی. –رییس 

م جناب رییس. فقط اومدم خدمتتون یه عرض ادب و تشکر. آها راستی چند تا بسته سوغاتی هم چش –مهران 

 براتون آوردم. 

 مهران کیفش را باز کرد و سوغاتی ها را روي میز رییس گذاشت. 

 دستت درد نکنه. باید خوشمزه باشه. –رییس 

 یرم میارم براتون !ناقابله. اگه خوشمزه بود دوباره ازتون مرخصی میگیرم و م –مهران 

 رییس خندید و پاسخ داد :

 خدا کنه خوشمزه نباشه چون فکر نکنم حاال حاال ها بتونی بري شهرتون.  –رییس 

 چه طور؟ پروژه اینقدر مهمه؟ –مهران 

پروژه فقط یه طرف قضیس. یه چیز دیگه هم هست که یکی دو هفته دیگه بهت میگم. یه پروژه مهمتره.  –رییس 

 جرایی بشه باید چند ماه درگیر باشیم. مخصوصا چند تا از مهندس ها که یکیشون هم شمایی.اگه اون ا

 ان شاءاهللا خیره. –مهران 

 .ان شاءاهللا. حاال برو به کارت برس.موفق باشی. بابت سوغاتی ها هم ممنون –رییس 

 خواهش می کنم جناب رییس. پس با اجازتون. –مهران 

 و از ساختمان بیرون آمد  و به محل کارش رفت.مهران سپس از اتاق خارج شد 
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در مسیر حرکت مهران مدام با همکارانش مواجه می شد و به آن ها سالم می داد و احوال پرسی می کرد. در 

هنگام حرکت یکی از مهندسان به نام سعید که از کنار مهران رد می شد او را دید و به گرمی و با همان شوخ 

 خورد کرد:طبعی همیشگی با او بر

 باالخره قیافه ي نحس تو رو دیدیم ! –سعید 

 اتفاقا منم اصال دوست نداشتم چشمم به چشمات بخوره دوباره. –مهران (با خنده) 

 دلت هم بخواد. چشماي به این شهالیی! –سعید 

 آره جون خودت. توي اون کیسه چی داري؟ –مهران 

 این؟ هیچی .  –سعید 

 هیچی؟ پس چرا گرفتیش دستت؟ –مهران 

 چیکار داري تو؟ –سعید 

 مهران با شوخی کیسه را از دست سعید گرفت و آن را باز کرد :

 بازم آب میوه؟ خسته نمی شی اینقدر آب میوه می خوري؟ –مهران 

 خوب بیا براي این که از حسودي نترکی یه دونه هم تو بگیر. –سعید 

هران داد و سپس از هم خداحافظی کردند و رفتند. دیدن آب میوه و جلد آن سعید یک بسته آبمیوه و کیک به م

مهران را به یاد مادر بزرگش انداخت. مادر بزرگ مهران کیفی داشت که با بسته بندي آب میوه درست شده بود. 

 ساله بود رفت . 5مهران باز هم غرق گذشته شد. به سال ها پیش ، دوران کودکی ، زمانی که 

* 

شیشه ي ماشین را خیس کرده بود و از داخل هم بخار روي آنها نشسته بود. مهران که در صندلی عقب  باران

خودرو قرار داشت با دستش روي شیشه ي پوشیده از بخار نقاشی می کشید. داخل ماشین به جز صداي موتور 

هم در کنار او نشسته  خودرو و صداي برف پاك کن صداي دیگري شنیده نمی شد. پدر پشت فرمان بود و مادر

 بود. مهران نیز پشت سر آن ها. ( سیما هنوز متولد نشده بود)
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در پیکان قدیمی آنها وسیله اي براي آهنگ گوش دادن وجود نداشت و بنابر این خبري هم از موسیقی نبود. مهران 

به کوه استوار و با صالبتی از ال به الي نقاشی هایی که روي بخار شیشه کشیده بود به بیرون می نگریست. نگاهش 

که در سر راه قرار داشت افتاد. خیلی دوست داشت روزي از بلند ترین قله ي شهر باال برود اما براي این کار هنوز 

 خیلی کوچک بود.

بعد از گذشتن از پلیس راه و طی مسیر دیگر به منزل مادربزرگ رسیدند. خانه ي مادر بزرگ در یکی از شهرستان 

طراف قرار داشت و هر چند هفته یک بار مهران و خانواده براي سر زدن هاي کوتاه به آن جا می هاي کوچک ا

 رفتند. 

بوي خاك  پدر ، ماشین را سر کوچه پارك کرد و پس از پیاده شدن ، وارد کوچه ي باریک و نسبتا طوالنی شدند.

ه قرار داشت. مثل همیشه مهران دوان خانه ي مادربزرگ تقریبا وسط کوچ خیس خورده به مشام مهران می رسید.

دوان خودش را به جلوي خانه رساند و تالش کرد دستانش بتوانند زنگ را لمس کنند. باالخره پریدن هاي او جواب 

 داد و دستش به کلید زنگ خورد.

 منزل مادر بزرگ در گوش مهران پیچید و لحظاتی بعد مادر بزرگ در را گشود:صداي زنگ قدیمی و گنجشکی 

 سالم عزیز جون. –مهران 

 مادربزرگ مهران را در آغوش گرفت :

 سالم مهران کوچولوي عزیزم. –مادر بزرگ 

 در این هنگام پدر و مادر مهران هم از راه رسیدند و بعد از سالم و احوال پرسی وارد خانه شدند.

 هم با اشتیاق با آنها گفتگو کرد.در خانه ي مادربزرگ ، خاله ي بزرگ و دایی کوچک مهران هم حضور داشتند و او 

عزیز جون ، مادر بزرگ مادري مهران بود. پدر بزرگ اما سال ها پیش از دنیا رفته بود و مهران هرگز او را ندیده 

 بود. 
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نگاه مهران از در شیشه اي حیاط به بیرون دوخته شده بود. او فقط به باران فکر می کرد. بارش باران را دوست 

باران می آمد می نشست و آن را تماشا می کرد و در لحظه ي باریدن باران به هیچ چیز دیگري فکر داشت و هرگاه 

 نمی کرد. 

ابر ها جلوي خورشید را گرفته بودند و با وجود این که زمان نسبتا زیادي تا غروب باقی مانده بود اما هوا نور کمی 

، نه تاریک مطلق. بارش باران بسیار آرام و مالیم بود.  داشت. مهران عاشق این حالت هوا بود. نه آفتابی و روشن

 باران بدون خشونت می بارید و این نوع بارش ، عشق مهران را دو چندان می کرد.

 باران بود که او را صدا زدند:ذهن مهران کوچک درگیر 

 مهران ! بیا سر سفره.  –مادربزرگ 

 نقدر به باران نگاه کرده بود که  گذر زمان را به یاد نمی آورد.مهران تعجب کرد. اصال متوجه گذر زمان نشده بود. آ

غذایی دوست داشتنی براي مهران بود. » زرشک پلو با مرغ« او خودش را به سفره نزدیک کرد و کنار آن نشست. 

اما جاي خالی چیزي را سر سفره حس کرد. به آهستگی و به طوري که بقیه متوجه نشوند ، در گوش مادرش 

 گفت:

 مامان ؟ نوشابه نیست؟ –مهران 

 مادر هم به همان آهستگی پاسخ داد:

 نه . چیزي نگیا. تو که می دونی مامان بزرگ نوشابه براش خوب نیست براي همین نمی خره. –مامان 

 مادر بزرگ اما صداي آنها را شنیده بود. 

 مهران نوشابه می خواد؟ –مادر بزرگ 

 نه مامان جان. –مادر 

 ولی من شنیدم. میرم االن براش می خرم. –مادر بزرگ 

 نمی خواد مامان . نوشابه قندش زیاده خوب نیست.  –مادر 
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تالش هاي پدر و مادر مهران براي جلوگیري از رفتن مادر بزرگ بی نتیجه بود و در نهایت عزیز جون چادرش را 

ارانی براي خریدن نوشابه از خانه سرش کرد و کیفی که با جلد آبمیوه درست شده بود را برداشت و در هواي ب

 خارج شد و دقایقی بعد برگشت.

بعد از این که وارد خانه شد کیف را نزدیک سفره آورد. مهران این کیف را به خوبی می شناخت. همیشه خوراکی 

نوه این کیف را با خود می برد و براي هاي خوشمزه اي در آن بود. مادر بزرگ هر وقت براي خرید بیرون می رفت 

 هاي کوچکش خوراکی می خرید و در آن قرار می داد. مهران و نیما خاطراتی بسیاري با این کیف داشتند. 

 مادر بزرگ در کیف را باز کرد و نوشابه اي به عالوه ي چند عدد شکالت از آن بیرون آورد و روي سفره گذاشت:

 مرسی عزیز جون. –مهران 

 نوش جونت مهران جان. –مادر بزرگ 

شب مهران و خانواده اش اواخر شب به سمت منزل حرکت کردند. پدر باید به سر کار می رفت و اصرار هاي آن 

 مادربزرگ براي نشستن آن ها به نتیحه اي نرسید و آن ها سوار ماشین شدند و به سمت خانه به راه افتادند.

 باز هم شیشه ي بخار گرفته ، باز هم نقاشی و باز هم ... باران مالیم.

* 

 به به جناب مهندس مهران خان گل گالب . چشممون به جمالت روشن. -

 مهران رویش را برگرداند تا ببیند چه کسی او را مورد خطاب قرار داده است. هرچند که از صدایش او را شناخت:

 خوشتیپ.  »مهندس رحمتی«قربون  –مهران 

د این نرم افزاري که طراحی کردي برام توضیح بیا بریم یه کمی در مورخوب شد دیدمت. بدو  –رحمتی مهندس 

 .یه جاهاییش ابهام دارهبده. 

 اونو که من خیلی واضح طراحی کردم. چه طور متوجه نشدي؟ –مهران 

 دیگه من مثل تو باهوش نیستم. بیا بریم برام بگو. –رحمتی مهندس 
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 ام برات توضیح می دم.االن کار دارم. بزار بعدا سر فرصت می اختیار داري بابا. ولی –مهران 

 کارت چیه؟ –رحمتی مهندس 

 سکرته. نمی تونم بگم ! –مهران 

 سکرت؟ با منم سکرت؟ –رحمتی مهندس 

 آره بابا با رییس هم سکرته تو که دیگه جاي خود داري! –مهران 

رحمتی یکی از مهندسان دقیق و منظم  رحمتی سپس از مهران جدا شد و به دنبال کار خودش رفت.مهندس 

کارخانه بود که به دقت فراوان در کارهایش شهرت داشت و همیشه به خاطر این موضوع تشویق می شد. او مادري 

دقایقی بعد که مهران حسابی از کار خسته شده بود بیرون آمد تا کمی قدم بزند.  اسپانیایی و پدري ایرانی داشت. 

 ی توجهش را جلب کرد. در محوطه بود که صدای

 ولم کنین خواهش می کنم. من اهل این حرفا نیستم. +

 خوام رو انجام بدي. نه نه اصال راه نداره. تنها راهش اینه از اینجا بري یا این که اونی که من می  _

اب را دید مهران نزدیک رفت. پشت درختی خود را قایم کرد و با دقت به محلی که صدا را می شنید نگاه کرد. سهر

که با یکی از خانم ها صحبت می کرد. لحظاتی را گوش داد و متوجه شد که سهراب در مورد چه چیزي صحبت 

می کند. دختر جوان فقط از سهراب می خواست که این ماجرا تمام کند ودیگر این سخنان را تکرار نکند اما گوش 

ی کرد . مهران سکوت کرد و فقط گوشی خود را بیرون سهراب بدهکار نبود و پیشنهاد بی شرمانه را مدام تکرار م

 آورد و صداي آن ها را ضبط کرد. سپس به سرعت به سمت دفتر رییس رفت.

 رییس صحبت هاي سهراب و خانم جوان را که مهران ضبط کرده بود گوش داد :

دونم که شما هم مثل  این برخورد واقعا شایسته نیست. من میآقاي رییس . شما خودتون دختر دارین.  –مهران 

 من روي این مسائل حساسیت خاصی دارین. ازتون می خوام یه کاري کنید.

باشه. مطمئن باش این بی شرمی رو بی جواب نمی ذارم. تو برو سرکارت. این فایل صوتی رو هم براي من  -رییس

 بفرست.
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 نه آقاي رییس. اگه ممکنه می خوام این کار رو نکنم.  –مهران 

 ا؟چر –رییس 

چون اینجوري با آبروي اون خانوم بازي می شه. اگه ممکنه شما به یه بهانه ي دیگه اي سهراب رو تنبیه  –مهران 

 کنین. 

 باشه. به نظرم حرفت منطقیه.  –رییس 

مهران هیچگاه دوست نداشت زیر آب کسی را بزند. هرگز هم این کار را نکرده بود. اما این موضوع فرق داشت. 

 اجازه نمی داد که بنشیند و شاهد بی آبرو شدن کسی باشد.  غیرتش به او

 یس بیرون آمد و به محل کارش رفت.مهران از اتاق ری

* 

صبح روز بعد مهران مطابق معمول سوار ماشین شد و به سمت کارخانه حرکت کرد. بعد از ورود و پارك ماشین در 

ساعتی بعد سر و صدا هایی توجه او را به خود جلب پارکینگ به سوي محل کار خود رفت و مشغول به کار شد. 

کرد. او بیرون آمد تا ببیند دلیل شلوغی چیست و سهراب را دید که با همه درگیر است و ظاهرا به دنبال مهران 

 می گردد. او با دیدن مهران به سمتش حمله کرد:

 .نیاوردم حاال میري منو لو می دي؟ باعث اخراج من می شی؟ اگه پدرتو در –سهراب 

سایرین سعی داشتند تا جلوي سهراب را بگیرند که به مهران حمله نکند. لحظاتی بعد با آمدن حراست کارخانه و 

 بردن سهراب ماجرا ختم به خیر شد.

در تمام این مدت مهران کامال خونسرد و آرام سر جاي خودش ایستاده بود و هیچ حرفی نمی زد. تا این که بعد از 

 ش همکارانش به سمت او آمدند تا در مورد این مسئله سوال کنند:برقراري آرام

 این چی می گفت مهران؟ –رحمتی مهندس 

 چی کارش کرده بودي مگه؟ –ایمانی 

 مهران یه چیزي بگو. –عبداللهی 
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 اما پاسخ مهران روشن بود :

دوستان هیچ اتفاقی نیفتاده. یه مسئله ي شخصی بود که دیگه حل شد. شما هم بفرمایین سرکارتون  –مهران 

 اجازه بدین منم به کارم برسم.

 مهران این را گفت و به سمت میز خودش حرکت کرد تا ادامه ي کارش را انجام دهد.

مثل این که  دقیقه پچ پچ هاي آرامدیگران هم وقتی دیدند که پاسخی از مهران دریافت نمی کنند پس از چند 

پراکنده  ،» بابا سهراب اصال مهندس نیست. مسئول انباره« یا » این سهراب الت توي کارخونه چی کار می کنه؟«

 شدند.

 دقایقی بعد صداي در اتاق مهران به صدا در آمد. 

 بفرمایین. –مهران 

 سالم. _

ناخت اما وقتی دقت کرد متوجه شد که او ، همان دختري است مهران پاسخ داد. در نگاه اول آن خانم جوان را نش

 که سهراب برایش ایجاد مزاحمت کرده بود.

 من مسعودي هستم. همون که ... _

 بله بله خانوم مسعودي . به جا آوردم. –مهران 

 واقعیتش اومدم ازتون تشکر کنم بابت اون قضیه. –مسعودي 

 خواهش می کنم. وظیفم بود. –مهران 

 نفرمایین. این روزا هرکسی از این کارا براي بقیه انجام نمی ده. –دي مسعو

 لطف دارین. شما تازه استخدام شدین؟ –مهران 

 بله همین چند روز پیش.  –مسعودي 

 می تونم تخصتون رو بپرسم؟ –مهران 
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 سوم کار می کنم.بله خواهش می کنم. من مهندسی صنایع خوندم و االن هم توي واحد  -مسعودي 

 خوشوقتم از آشناییتون. –مهران 

 منم همینطور. –مسعودي 

آن روز مهران بعد از دیدن مسعودي و شنیدن تشکر او از کار خوبش خوشحال شد و احساس کرد که چه قدر 

 خوب است که بتواند به دیگران کمک کند. 

رگیر اتفاق امروز بود. با خود پس از پایان کار مهران به سمت پارکینگ رفت و سوار ماشین شد. در راه ذهن او د

فکر می کرد که شاید کاري که با سهراب کرد برایش مشکلی ایجاد کند. اما اهمیتی نداشت. او نمی توانست اذیت 

شدن دیگران را ببیند. هر وقت که می دید یا می شنید شخصی دچار مشکل شده یا دیگران او را اذیت می کنند 

 ی خواب می شد.به حدي ناراحت می شد که شب ها ب

صداي آژیر پلیس توجه مهران را به خود جلب کرد. پلیس قصد داشت ماشین او را متوقف کند. در آینه نگاه کرد و 

 موتور پلیس را پشت سرش دید. در کنار خیابان پارك کرد و منتظر افسر شد.

 روز به خیر جناب . –مهران 

 روز به خیر. گواهینامه و کارت ماشین لطفا. –افسر 

 مهران در ماشین شروع به گشتن کرد. کیف مدارك را داخل داشبورد گذاشته بود. آن را پیدا کرد و به افسر داد. 

 چراغ قرمز رو چرا رد می کنین؟ –افسر 

چراغ قرمز؟ اما مهران اصال آن را ندیده بود. حتما فکرش به قدري مشغول اتفاق امروز کارخانه بوده که متوجه 

 چراغ نشده بود.

 فکر کنم ندیدمش. –مهران 

 حواستون رو جمع کنین. اینجوري اگه یه ماشین رو نبینین می زنین بهش. –افسر 

 مهران با کالفگی پاسخ داد:
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 بله چشم. –مهران 

 افسر جریمه اي را نوشت و به همراه مدارك به مهران تحویل داد و خداحافظی کرد و سوار موتور شد و رفت.

را دوباره سرجایش  بگذارد که یک کارت داخل داشبورد توجه او را به خودش جلب مهران می خواست مدارك 

ا باز کرد و یک بار دیگر نگاهش کرد. کرد. وقتی کارت را بیرون آورد آن را شناخت. کارت عروسی فرزاد و رویا. آن ر

 شعر ها را خواند. نام ها را ، تاریخ را . تاریخ؟ 

 سی فرزاد و رویاس !تاریخش امشبه. امشب عرو –مهران 

مهران لحظاتی را در خاطرات گذشته اش سپري کرد. دوباره به یاد رویا افتاد. به یاد حرفایش . فراموش نمی کرد 

اما حاال اسم ». اینجا جاي اسم توئه«که یک روز رویا صفحه دوم شناسنامه اش را به مهران نشان داد و گفت 

 شخص دیگري در شناسنامه ي رویا بود.

 ساده لوح احمق ! –ان مهر

خطاب مهران به خودش بود. همیشه با یاد آوري گذشته ، از این که اینقدر ساده لوحانه حرف هاي رویا را باور 

 کرده بود عصبانی می شد. مهران دوباره با خودش حرف زد:

اره. خدا کنه ولش کن. شایدم دروغ نگفته. شاید اون لحظه منو واقعا می خواسته. اونم تقصیري ند –مهران 

خوشبخت بشه. من که هیچ وقت نمی تونم بهش توهینی بکنم. حتی توي ذهنم.باالخره هرچی که باشه اون براي 

 من یه زمانی حکم یه فرشته ي پاك آسمونی رو داشت. 

 با همین افکار مهران به سمت خانه ي خودش حرکت کرد.

 

* 

 

سهراب از کارخانه می گذشت. مهران همچنان منتظر خبري یک هفته از ماجراي درگیري مهران و سهراب و اخراج 

از رییس بود. رییس قبال به مهران گفته بود که اتفاقاتی در پیش است که مهران باید خود را براي آن ها آماده کند. 
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یس ولی هنوز اتفاقی نیفتاده بود. تا این که یک روز خانم شیان با مهران تماس گرفت و از او خواست به دفتر ری

 برود. مهران هم خود را به آن جا رساند.

 خسته نباشید خانوم شیان. گفته بودین رییس با من کار داره؟ –مهران 

 ممنونم. بله منتظر شما هستن. بفرمایین. –شیان 

 مهران به دفتر رییس رفت.

 سالم جناب رییس. خوب هستین؟ –مهران 

 ممنونم آقاي مهندس. بفرمایین.  –رییس 

 ضار فرموده بودین. کاري پیش اومده؟اح –مهران 

 شما بشین تا بهت بگم.  –رییس 

مهران روي صندلی نشست. او منتظر بود که رییس خبر خوبی را به او بدهد یا از او کار مهمی را بخواهد. این 

 فرصت براي مهران یک فرصت طالیی بود تا جایگاهش را در کارخانه محکم کند.

 ی دونی چرا امروز خواستم بیاي اینجا؟خوب آقاي مهندس. م  -رییس 

 نه واال. ولی هرچی هست در خدمتتون هستم. –مهران 

 یه سري اجناس از انبار کم شده.  -رییس

 کم شده؟ یعنی چی؟ –مهران 

 بهتره بگم یه سري اجناس رو از انبار کم کردن. –رییس 

 یعنی به سرقت رفته؟ –مهران 

 یه همچین چیزي. –رییس 

 خوب کار کی بوده؟ –مهران 

 سوال همینه. می خوایم بدونیم کار کی بوده. -رییس
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 من چه کمکی از دستم بر میاد جناب رییس؟ –مهران 

 ببین آقاي مهندس. اصال دوست ندارم اینو بگم. ولی کارگر هاي انبار یه چیزایی دیدن. –رییس 

 چی؟ –مهران 

 شاید خوشایند شما نباشه. –رییس 

 واقعیت رو به من بگین؟س میشه لطفا آقاي ریی –مهران 

 باشه. کارگر هاي انبار شما رو دیدن که به اونجا رفتی و جنس ها رو برداشتی و اومدي بیرون. –رییس 

 چیزي نمانده بود که مهران از تعجب شاخ در بیاورد. 

 من؟ –مهران 

 بله. شما –رییس 

 شوخی می کنین جناب رییس؟ –مهران 

 ارم شوخی نمی کنم آقاي مهندس.من اصال توي ک –رییس 

 این چه حرفیه؟ یعنی میگین من رفتم از انبار دزدي کردم؟ –مهران 

 من نگفتم. کارگر ها دیدن. –رییس 

 این تهمته. مگه من اصال کارم مربوط به انباره که برم اونجا؟ من تا حاال حتی یک بار هم نرفتم انبار. –مهران 

باالخره این چیزیه که اونا میگن. من نمی دونم چه اتفاقی افتاده. ولی دو نفر اومدن اینجا و به من گفتن  –رییس 

 که شما رو دیدن.

مهران نمی دانست چه پاسخی بدهد. چرا باید کارگر ها چنین چیزي را پشت سر او بگویند؟ حاال هم نمی دانست 

 چه به رییس بگوید.

فقط می تونم بگم این یه تهمته. واقعیت نداره. یه نفر پشت سر من حرف زده. اجازه  نمی دونم چی بگم . –مهران 

 می دین من برم؟ االن یه کمی حالم خوب نیست.
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 باشه. می تونی بري. ولی براي اثبات حرفت دلیل بیار. قبل از این که کار به شکایت و دادگاه بکشه. –رییس 

ذهنش قفل شده بود. اصال چیزي  ه ي کارخانه مشغول قدم زدن شد.مهران از دفتر رییس بیرون آمد و در محوط

 به فکرش نمی رسید. تصمیم گرفت براي لحظاتی ذهنش را از همه چیز پاك کند تا بتواند تصمیم درستی بگیرد. 

چشمانش را بست و خودش را داخل یک قایق ، وسط یک دریاي آرام تصور کرد. نور مالیم آفتاب به صورتش می 

و صداي برخورد قایق با امواج آب را می شنید. چند ثانیه را اینگونه در آرامش سپري کرد و سپس چشمانش خورد 

 را باز کرد. فکري به ذهنش رسید. به سمت انبار رفت.

حتما کارکنان انبار می دانستند ماجرا از چه قرار است. شاید می توانست که دو نفري را که علیه او شهادت داده 

 سارق را دیده باشد و بتواند نزد رییس شهادت دهد.پیدا کند. شاید هم شخص دیگري بودند را 

همزمان با لحظاتی که مهران به سمت انبار می رفت ، ارغوان به دفتر پدرش (رییس) رفته بود و از چهره ي پدرش 

با اصرار ارغوان ماجراي فهمید که او ناراحت است. علت را جویا شد اما رییس در ابتدا پاسخی نداد. تا این که 

 سرقت از انبار را برایش تعریف کرد.

 نه. من مطمئنم کار مهران نیست بابا. –ارغوان 

 از کجا مطمئنی؟ –رییس 

قابل اعتماده. چشمش  این آدممطمئنم. بهش اعتماد دارم. هیچ وقت ازش بدي ندیدم. هیچکس ندیده.  –ارغوان 

ی کنه. همیشه سرشو میندازه پایین. همیشه سرش به کار خودش گرمه. به پاکه . به هیچ کدوم از خانوما نگاه نم

 کار هیچکس کاري نداره. 

منم حرفاي تو را قبول دارم ارغوان. به نظر منم نمی تونه کار مهران باشه. ولی با اون دو نفري که شهادت  –رییس 

 دادن چی کار کنم؟

 ارغوان عصبی به نظر می رسید:

 براش پاپوش دوختن. دروغ گفتن. –ارغوان 

 کی؟ براي چی؟ –رییس 
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 نمی دونم. ولی کار مهران نیست. –ارغوان 

 ارغوان تقریبا به گریه افتاده بود :

 تو رو خدا نزار بهش با ناحق تهمت بزنن. خواهش می کنم بابا. –ارغوان 

شناختند و البته دلیلش هم مشخص مهران را نمی بیشتر کارکنان انبار  در این هنگام مهران به انبار رسیده بود.

آقاي ابراهیمی مسئول انبار بود. مهران به دنبال او گشت و  .بود. چون مهران اصال رفت و آمدي به آنجا نداشت

و اصال حواسش به  پیدایش کرد. آقاي ابراهیمی با عینکی بر چشم و خودکار و کاغذي در دست مشغول کار بود

 افکار آقاي ابراهیمی را به هم زد:جاي دیگري نبود. مهران رشته ي 

 .سالم آقاي ابراهیمی –مهران 

آقاي ابراهیمی با دیدن مهران چهره اش کمی تغییر کرد. او و مهران شناخت چندانی از هم نداشتند و ارتباطشان 

تعجب فقط در حد سالم و احوال پرسی بود. به خاطر همین از دیدن مهران ( که متهم اول سرقت از انبار بود ) 

 کرد.

 سالم جناب مهندس. –آقاي ابراهیمی 

 میشه چند لحظه با خودتون خصوصی حرف بزنم. –مهران 

 آقاي ابراهیمی کمی فکر کرد و پس از چند لحظه با اکراه قبول کرد و با مهران از انبار خارج شد.

 می تونم بپرسم جریان این چیزي که میگن چیه؟ –مهران 

 جریان چی؟ –آقاي ابراهیمی 

 همین تهمتی که کارکنان شما به من زدن. –مهران 

 شما خودتون که بهتر می دونین.  –آقاي ابراهیمی 

 می خوام از زبون خودتون بشنوم. شما اینو قبول دارین؟ –مهران 

 چیو؟ –آقاي ابراهیمی 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

66 

 همین که من از انبار دزدي کردم. –مهران 

 دو نفر از کارکنان اینو گفتن. –آقاي ابراهیمی 

 شما هم قبول کردین؟ –مهران 

 االن شما براي چی اومدین اینجا؟ –آقاي ابراهیمی 

 میشه بپرسم کیا بودن؟ –مهران 

 براي چی می خواین؟ –آقاي ابراهیمی 

 میگین بهم یا نه –مهران 

 نمی تونم –آقاي ابراهیمی 

 :مهران کمی صدایش را آرام تر کرد. صورتش را نزدیک تر برد و به آهستگی گفت 

ببینید آقاي ابراهیمی. دو نفر به من تهمت زدن. گفتن من از انبار دزدي کردم. شما مدت هاست که توي  –مهران 

 ببینین؟اینجا شده منو  چند بارانبار مشغول کارین. تا حاال 

 یکی دو بار –آقاي ابراهیمی 

 چند وقت پیش؟ –مهران 

 خیلی وقت پیش. –آقاي ابراهیمی 

 دونین که من هیچ شناختی از انبار ندارم. درسته؟ خوب پس می  –مهران 

 شاید اینطور باشه. –آقاي ابراهیمی 

به نظر شما من چه طوري می تونم از یه جایی دزدي کنم  که اینقدر شلوغ و پر از کارگره و منم هیچ  –مهران 

 شناختی ازش ندارم؟

 ی رسید. آقاي ابراهیمی به فکر فرو رفت. حرف هاي مهران منطقی به نظر م

 حاال از من چی می خواین شما؟ –آقاي ابراهیمی 
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 من فقط می خوام بدونم کی این حرف رو براي من در آورده؟ –مهران 

 آقاي ابراهیمی دو دل شده بود. نمی دانست چه کار کند. لحظاتی سکوت برقرار شد.

من خیلی وقته دارم توي این کارخونه کار می کنم. کلی زحمت کشیدم. شبانه روز. اون اوایل با حقوق کم  –مهران 

ساختم. دوري از خانوادم رو تحمل کردم. اونم دوري که حدود یک سال طول کشید. االن هم ازشون دورم. من اگه 

بخونم و مدرك بگیرم و بعدش هم این می خواستم دزدي کنم الزم نبود این همه مدت خودمو اذیت کنم و درس 

 سختی ها رو تحمل کنم. اونم به خاطر چند تا قطعه.

 باشه. من بهتون می گم که اونا کی بودن. ولی شما باید به من دو تا قول بدین. –آقاي ابراهیمی 

 چه قولی؟ –مهران 

مورد. دوم ، با اونا یه جوري اول این که به هیچکس نگین که من بهتون چیزي گفتم در این  –آقاي ابراهیمی 

 برخورد نکنین که کارکنان انبار چیزي بفهمن.

 باشه قبوله. حاال بهم میگین کیا بودن؟ –مهران 

 معرفی کرد. اوآقاي ابراهیمی آن دو نفر را که شهادت به سرقت مهران از انبار داده بودند را به 

هم به خاطر قولی که به آقاي ابراهیمی داده بود ، هم شود.  اما مهران نمی خواست که در شلوغی انبار با آنها مواجه

 به خاطر آبروي خودش ، هم به خاطر آبروي آن دو نفر.پس صبر کرد تا موقع ناهار آنها را تنها پیدا کند.

جلوي انبار برخالف ساختمان اداري خبري از فضاي سبز نبود. به همین خاطر مهران نمی دانست کجا منتظر باشد. 

حلی را در همان نزدیکی پیدا کرد و همانجا نشست. در این هنگام به این موضوع فکر می کرد که چرا دو نفر او م

 که اصال آشنایی با او ندارند باید برایش پاپوش بدوزند؟ دقایقی را فکر کرد. تا این که جرقه اي در ذهنش زده شد.

او هفته ي گذشته و دعوایش با سهراب و اخراج او را به خاطر آورد. سهراب در انبار کار می کرد. از کجا معلوم که 

سهراب این دو نفر را تطمیع نکرده باشد تا چنین تهمتی به مهران بزنند. مهران باز هم فکر کرد. هیچکس دیگري 

او به این فکر می کرد که  ز این قضیه مطمئن می شد.به جز سهراب نمی توانست چنین کاري کرده باشد. باید ا

 چگونه دست آن ها را رو کند.
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ساعتی گذشت. کارکنان انبار آرام آرام انبار را ترك می کردند و براي صرف ناهار به محل غذاخوري می رفتند. 

را کمی » مجید«و » شیدفر«مهران همچنان در انتظار دیدن آن دو نفر بود. آقاي ابراهیمی به مهران گفته بود که 

معطل می کند تا به عنوان آخرین نفرات از انبار خارج شوند و مهران بتواند به تنهایی و در نبود دیگران با آن ها 

 حرف بزند. 

کارکنان هنوز در حال خروج بودند. آخرین نفر هم بیرون آمد. مهران تا به حال فرشید و مجید را ندیده بود براي 

دو نفر به صورت همزمان بود. دقایقی را صبر کرد. اما خبري نبود. با خودش فکر کرد که شاید  همین منتظر خروج

آقاي ابراهیمی فراموش کرده آن ها را نگه دارد و آن ها در میان بقیه ي کارکنان به غذاخوري رفته اند. در همین 

ضبط صداي گوشی موبایلش را  دند. مهرانلحظه دو نفر با مشخصاتی که آقاي ابراهیمی گفته بود از انبار بیرون آم

 به سمت آن ها رفت. روشن کرد و

 روز به خیر –مهران 

 آن دو رویشان را به سمت مهران برگردانند. 

 روز به خیر. +

 آقاي مجید و آقاي فرشید ؟ –مهران 

 من مجیدم و ایشون فرشید. بله خودمون هستیم. +

 شد که توطئه اي در کار است.آن ها مهران را نشناختند. پس مهران مطمئن 

 مهران صورتش را نزدیک تر برد و با لحنی آهسته و توام با سوء ظن صحبتش را ادامه داد:

 از دفتر رییس کل کارخونه اومدم. می خوام در مورد اون ماجراي سرقت از انبار باهاتون صحبت کنم. من –مهران 

 دادیم.ولی ما براي مدیر بخش این مسئله رو توضیح  –مجید 

می دونم. و ایشون هم به خاطر حساسیت قضیه ، ماجرا رو براي رییس کل تعریف کردن. رییس کل هم  –مهران 

منو فرستادن تا بدون این که کسی بویی ببره ازتون در این مورد بپرسم. فقط همه ي حرفایی که اینجا با هم می 

 که سرقت کار کی بوده. باشه؟ زنیم باید همینجا دفن بشه. جناب رییس می خوان مطمئن بشن
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 باشه. –فرشید 

 باشه حتما. –مجید 

 خوب. اوال می تونین به من بگین سرقت توي چه ساعتی اتفاق افتاده ؟ –مهران 

مجید و فرشید با اضطراب به هم نگاه کردند. نمی دانستند چه پاسخی بدهند. اصال پیش بینی چنین چیزي را 

 خ داد:نمی کردند. تا این که مجید پاس

 عصر دیروز بود. وقتی همه رفته بودن و فقط من و مجید مونده بودیم. 5و  4فکر می کنم حدود ساعت  –مجید 

 خوب سارق ها چند نفر بودن؟ –مهران 

 یک نفر بود فقط. –فرشید 

 یک نفر؟ چه طوري تونسته بود بیاد توي انبار؟ مگه انبار در و پیکر نداره؟ مگه نگهبان نداره؟  –مهران 

 خوب آخه اون از مهندس هاي کارخونه بود. نگهبان ها می شناختنش که راهش دادن تو دیگه. –مجید 

شهادت بدهند که او ( یا مهران از این موضوع خوشحال شد. چون حتما نگهبان هاي دیروز عصر انبار می توانستند 

 مهران ادامه داد :شاید هیچ مهندس دیگري) در آن ساعت به انبار نیامده است. 

 خوب وقتی اومد توي انبار شما دیدینش؟ –مهران 

 آره. هردومون دیدیمش. –مجید 

 وقتی داشت قطعات را بر میداشت هم حواستون بهش بود؟ –مهران 

 ش.آره دیگه. دقیقا می دیدیم –فرشید 

 اون چی؟ شما رو ندید؟ –مهران 

 فکر نکنم. چون اگه می دید که فرار می کرد. –مجید 

حاال یه سوالی براي خودم پیش اومد. شما دیدین یه نفر اومده توي انبار ، رفته سراغ قطعات و داره  –مهران 

 سرقت می کنه. بعد شما وایسادین نگاهش کردین و هیچ کاري نکردین؟



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

70 

کامال مات و مبهوت شدند. نمی دانستند چه پاسخی بدهند. باید چه می گفتند. فقط به هم نگاه فرشید و مجید 

می کردند. مهران هم مشکوکانه به آنها می نگریست تا استرس را در وجودشان بیشتر کند. پس از چند لحظه 

 سکوت وقتی مهران دید که آن ها پاسخی نمی دهند حرف هایش را ادامه داد :

 خیلی خوب خیلی خوب . سوال بعدي.  –مهران 

 فرشید و مجید به مهران نگاه کردند و منتظر سوال بعدي او شدند.

 شما دقیقا چهره ي اون آدم رو دیدین؟  –مهران 

 آره دقیقا دیدیم. –فرشید 

 آره –مجید 

 یعنی اگه االن دوباره اونو ببینین می شناسین؟ –مهران 

 البته. –مجید 

 بله که می شناسیم. – فرشید

مهران که خیالش راحت شده بود که به اندازه ي کافی مدرك جمع کرده است تصمیم گرفت که صحبت هایش را 

 همین جا تمام کند.

آقایون از همکاریتون واقعا سپاسگزارم. شاید بعدا الزم بشه براي شناسایی دقیق این فرد ازتون بخوایم که  –مهران 

 ببینین. حاال هم برید به ناهارتون برسین. روز خوبی داشته باشین.تشریف بیارین و اونو 

 ممنونم آقا. –مجید 

 متشکرم. راستی ببخشید اسمتون رو میشه بدونیم؟ –فرشید 

اسمی به ذهنش رسید و آن را گفت. سپس از آن دو جدا شد و به سمت دفتر مهران به این موضوع فکر نکرده بود. 

 مدیر بخش حرکت کرد.
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خوشحال بود که سر از پا نمی شناخت. صداي آن ها را ضبط کرده بود و این مدرك فوق العاده می توانست  آنقدر

 دست دو نفر دروغ گوي ساده لوح را رو کند. لحظاتی بعد به دفتر مدیر بخش رسید.

 خانوم شیان با آقاي رییس کار دارم. –مهران 

 عد از ناهار تشریف بیارین آقاي مهندس.ایشون رفتن ناهار. منم االن دارم میرم. ب –شیان 

مهران تشکر کرد. اما نمی توانست چیزي بخورد. به همین خاطر همانجا روي صندلی نشست و منتظر آمدن رییس 

شد.گوشی اش بیرون آورد و چند بار دیگر به صداي ضبط شده گوش داد. به این باور رسید که این افراد واقعا ساده 

راحتی فریب سهراب را خوردند و حتی به خود زحمت ندادند که مشخصاتی را در مورد مهران لوح بودند که به این 

 بفهمند.

 یعنی سهراب چه قدر به آن ها پول داده بود که حاضر به انجام چنین کار پستی شده بودند؟

ذشت. مهران فکر کردن هاي مهران نتیجه اي نداشت. او همانطور که روي صندلی نشسته بود خوابش برد. مدتی گ

چشمانش را بسته و در خواب بود که دستی را روي شانه ي خود حس کرد. چشم هایش را باز کرد و رییس را دید 

 که باالي سرش ایستاده است. به سرعت از جا برخاست:

 سالم جناب رییس. –مهران 

 سالم مهندس. کاري داشتین؟ –رییس 

 بله بله. میشه بریم توي دفتر؟ –مهران 

 بفرمایین.  –رییس 

 مهران و رییس به داخل دفتر مدیریت رفتند. 

 آقاي رییس . من یه چیزي رو آوردم براتون که شاید بتونه بی گناهی منو اثبات کنه.  –مهران 

 چی؟ -رییس
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مهران گوشی خود را روي میز رییس گذاشت و صداي ضبط شده را برایش پخش کرد. رییس چند بار آن را با 

از این که مهران توانسته بود بی گناهی اش را ثابت کند خوشحال بود و در ذهن خود به هوش دقت گوش داد. او 

 او ، آفرین می گفت.

جناب رییس ازتون تقاضا دارم اگه ممکنه همین االن با انبار تماس بگیرین تا این دو نفر رو به همراه  –مهران 

 ه چیز روشن بشه.نگهبان دیروز عصر بیارن اینجا. می خوام جلوي چشمتون هم

 بسیار خوب. االن تماس می گیرم. –رییس 

رییس تلفن را برداشت و ابتدا با انبار تماس گرفت و از آقاي ابراهیمی خواست که مجید و فرشید را به اتفاق 

 نگهبان انبار به دفترش بفرستد. سپس با واحدي از کارخانه تماس گرفت که مهران در آنجا کار می کرد:

 اب رییس . در خدمتم.سالم جن + 

سالم آقاي جعفري. لطف کنید مهندس رحمتی و مهندس کالنی را بفرستین دفتر من. فقط بگین زود تر  –رییس 

 بیان.

 چشم . دستور دیگه اي ندارین؟ +

 ممنون خدانگه دار. –رییس 

 سپس با ارغوان تماس گرفت:

 الو ارغوان. –رییس 

 بله بابا؟ –ارغوان 

 زار زمین بیا دفتر من. کارت دارم.آب دستته ب –رییس 

 چی شده؟ –ارغوان 

 بیا خودت می فهمی. –رییس 
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مهران کمی گیج شده بود. دلیل دعوت مهندس رحمتی و مهندس کالنی و همینطور ارغوان را نمی دانست. او 

 رییس پاسخ داد : علت را از رییس جویا شد.

به اندازه ي کافی شاهد داشته باشیم. االن اگه فقط این سه خوب اگه قرار باشه مسئله دادگاهی بشه باید  –رییس 

 تا رو بگم بیارن و اعتراف کنن ، ممکنه دو روز دیگه بزنن زیر همه چیز. هرچی شاهد بیشتر باشه بهتره.

دقایقی گذشت. تا این که باالخره افراد مورد نظر رسیدند. چون محل کار مهندس رحمتی و کالنی به دفتر مدیر 

ر بود ، آنها زود تر آمدند. سپس ارغوان آمد. رییس از آنها خواست که فقط بنشینند و نظاره گر باشند و نزدیک ت

 هیچ سوالی نپرسند.  در نهایت هم فرشید و مجید و نگهبان انبار رسیدند.

 خوب کدومتون مجید و کدومتون فرشید هستین؟ –رییس  

 من مجید هستم و ایشون هم فرشید. –مجید 

 بسیار خوب. شما گفتین که اون سارق رو دیدین. درسته؟ –رییس 

 بله آقاي رییس. –مجید 

 رییس رو به فرشید کرد:

 شما چه طور؟ -رییس

 بله رییس. منم دیدمش. –فرشید 

 خوب اسمش رو چی ؟ می دونین؟  –رییس 

 فرشید و مجید اسم مهران را گفتند. 

 خیلی جالبه. اسمشو از کجا می دونین؟ مگه با شناسنامه اومده بود دزدي؟ –رییس 

 فرشید و مجید باز هم حیران ماندند. 

 رییس دوباره سوالش را تکرار کرد. تا این که فرشید جواب داد:

 خوب آخه از قبل می شناختیمش. –فرشید 
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 آها. که اینطور. اون آقا االن توي این جمع هست؟ –رییس 

 و مجید با شک و تردید و البته استرس و دلهره به افراد حاضر در اتاق نگاه کردند .فرشید 

 نه آقاي رییس. –مجید 

 خیلی جالب شد. چون اون آقایی که اسمشو بردین ایشون هستن. –رییس 

 و به مهران اشاره کرد.

ه آب دهانش رو قورت می داد مجید و فرشید با حیرت به مهران و سپس به یکدیگر نگاه کردند. فرشید در حالی ک

 رو به مهران پرسید :

 مگه شما رو رییس کل نفرستاده بود؟ –فرشید 

 نه. من همونی ام که شما بهش تهمت دزدي زدین. –مهران 

آقایون. می بینین که ما همه چیز رو می دونیم. پس بهتره همین جا این مسئله رو تموم کنین. چرا این  –رییس 

 هندس زدین؟افترا رو به جناب م

 مجید و فرشید سکوت کرده بودند و صحبتی نمی کردند. نمی دانستند که علت را افشا کنند یا خیر. 

 صحبت می کنین یا نه؟ –رییس 

 اما آن دو باز هم چیزي نگفتند.

 باشه. االن که گفتم با پلیس تماس بگیرن و کارتون بکشه به دادگاه ، اونجا مجبور می شین اعتراف کنین. –رییس 

 با این تهدید ، مجید دستپاچه شد و شروع به صحبت کرد:

نه آقاي رییس خواهش می کنم به پلیس زنگ نزنین. باور کنید ما این کار رو به خواست یه نفر دیگه  –مجید 

. اون به ما پول داد که چند تا از قطعات رو از انبار برداریم و بعدش یه اسم به ما گفت که بگیم اون آدم انجام دادیم

 اومده و دزدي کرده. اصال فکرشو نمی کردیم که اینقدر زود گیر بیفتیم.

 اون یه نفر کی بود؟ اسمش؟ –رییس 
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 اسمش سهراب بود.یکی از کارکنان قبلی انبار که هفته ي گذشته اخراج شد.  –مجید 

 رییس نگاهی به مهران کرد:

 عجب . حدست درست بود مهندس. –رییس 

 مهران اما فقط سکوت کرده بود و هیچ چیز نمی گفت. 

 رییس دوباره رو به مجید و فرشید از آن ها سوال کرد:

 شما قبول کردین که یه کم پول بگیرین و به یه نفر تهمت بزنین ؟ به همین راحتی؟ –رییس 

 بله آقاي رییس باور بفرمایید همین بود. –فرشید 

 در این هنگام ، ارغوان که تا آن لحظه ساکت بود جلو آمد:

واقعا که. می خواستین این پول رو ببرین سر سفره ي زن و بچه هاتون؟ با اینجور پولی می خواستین اونا  –ارغوان 

 شه و زندگیتون رو می سوزونه؟رو بزرگ کنین؟ فکر نکردین این پول ها تبدیل به آتیش می

 مجید و فرشید از شرمندگی سر خود را پایین انداخته بودند و هیچ حرفی نمی زدند. 

بسیار خوب. مهندس رحمتی و مهندس کالنی ممنون که اومدین. ارغوان تو هم همینطور. شما می تونین  –رییس 

 تشریف ببرین. 

 سپس رو به مهران ادامه داد :

ندس ، خوشحالم که این موضوع روشن شد و شما ار این ماجرا تبرئه شدین. من ازتون معذرت جناب مه –رییس 

 می خوام اگه بهتون شک کردم. کارخونه ي ما به داشتن فرد باهوش و امانت داري مثل شما افتخار می کنه.

بات کنم. هرکس دیگه ممنونم جناب رییس. متشکرم که به من اجازه دادین تا بتونم بی گناهی خودمو اث –مهران 

 اي بود من رو همون اول به حراست تحویل می داد.

خوب ، دیگه می تونین برید. فقط رفتین بیرون به خانوم شیان بگین که با حراست تماس بگیره تا بیان به  –رییس 

 خدمت این آقایون برسن.



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

76 

از این که از منشی خواستند که با رحمتی و کالنی به همراه ارغوان و مهران از دفتر رییس بیرون آمدند و پس 

 حراست تماس بگیرد از ساختمان خارج شدند.

 عجب هوش سرشاري داري تو مهران. خوشم اومد. خوب حالشون رو گرفتی. –مهندس رحمتی 

 آره واقعا. دمت گرم ، گل گاشتی.  –مهندس کالنی 

 لطف خدا بود. وگرنه معلوم نیست چی به سرم میومد. –مهران 

 خدا رو شکر. –مهندس رحمتی 

سپس مهندس رحمتی و کالنی از مهران و ارغوان جدا شدند و به محل کارشان رفتند. ارغوان که به نظر می رسید 

 که خیلی خوشحال است ، صحبت کرد :

 واقعا خدا رو شکر. خیلی خوشحال شدم که اونا نتونستن براي شما دردسري درست کنن.  –ارغوان 

 پدرتون واقعا انسان خوبی هستن. قدرشون رو بدونین.م خانوم مهندس. ممنون –مهران 

 بله واقعا ایشون تکه. –ارغوان 

خوب من دیگه برم یه کمی کار انجام بدم. امروز همش درگیر این مسئله بودم و به هیچ کاري نرسیدم.  –مهران 

 فرمایشی ندارین؟

 نه . مواظب خودتون ... –ارغوان 

 طع کرد. ارغوان صحبتش را ق

 ببخشید. حواسم نبود. –ارغوان 

 مهران لبخندي زد.

 نه اشکالی نداره. من که از اون بابت ازتون عذر خواهی کردم. مرسی از لطفتون. خدانگه دار. –مهران 

 خداحافظ –ارغوان 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

77 

ر ارغوان مهران تنها شد. قدم زنان به سمت محل کارش می رفت و در راه به ارغوان فکر می کرد. او متوجه رفتا

شده بود. در هنگام صحبت هاي مجید و فرشید به رفتارش دقت می کرد و می دید که چه قدر مشتاقانه منتظر 

این است که بی گناهی مهران ثابت شود. و هنگامی که آن دو نفر اعتراف کردند ، برق شادي را در چشمان ارغوان 

ساده بود و مهران حاال کامال متوجه ي این مسئله شده  دید. دیدگاه  ارغوان به مهران چیزي فراتر از یک همکار

 بود. 

* 

 نود ثانیه.

بود که مجبور می شد پشت چراغ  براي چهارمین باراین  در طول این مسیر ، چراغ قرمز مهران را کالفه کرده بود.

قرمز بایستد. حوصله اش سر رفته بود. هنوز تا مقصدش فاصله ي زیادي داشت و احتماال باید چند چراغ قرمز دیگر 

 را هم پشت سر می گذاشت.

باالخره بعد از یک ساعت به رستوران رسید. امشب جشن تولد مهندس رحمتی بود و همکارانش هم او را مجبور 

ودند تا به آن ها شام بدهد. از آنجایی که مهندس رحمتی براي همسرش احترام زیادي قائل بود (یا به قول کرده ب

 تصمیم گرفت که این شام را در رستوران به مهندسان همکارش بدهد.برخی از همکارانش زن ذلیل (!) بود) 

 ه که خود را به آنجا رسانده است.زمانی که مهران وارد رستوران شد متوجه شد که او ظاهرا آخرین نفري بود

 .سالم به همگی –مهران 

نشست. یکی از چیز  انشدوستانش پاسخ سالم او را دادند. مهران پشت یکی از میز ها در کنار سه تن از همکار

هایی که توجه مهران جلب کرد این بود که هیچ کدام از همکاران خانم ، به این شام دعوت نشده بودند. احتماال 

 دس رحمتی تصمیم داشت که این مهمانی را فقط براي آقایان برگزار کند.مهن

 خوب آقایون چه طورین؟ –مهران 

 هومن ، احمد و سپهر که از دوستان و همکاران مهران بودند در کنارش نشسته بودند.

 خوب. ولی مثل این که تو بهتري مهران خان. –هومن 
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 اي. خدا رو شکر. –مهران 

 ندس رحمتی که در میز مجاور نشسته بود مهران را صدا زد و گفت :در این هنگام مه

 مهران منتظر تو بودیم که بیاي شام بخوریم. حاال بگم بیارن؟ –مهندس رحمتی 

 دوستان شرمنده که دیر کردم. توي ترافیک مونده بودم. در خدمتیم رحمتی جان. –مهران 

 مهندس رحمتی از گارسون خواست تا شام را بیاورند.

 حاال شام چی هست؟ –مهران 

 باقالی پلو با گوشت. –احمد 

 اوه. چه شامی. آب از لب و لوچم راه افتاد. –مهران 

گارسون ها کم کم غذا را آوردند و روي میز ها گذاشتند. مهمانان مشغول صرف شام بودند که تلفن همراه مهران 

 »فرزاد«زنگ خورد... 

نام فرزاد دوباره او را به یاد رویا و مهران از پشت میز برخاست و به بیرون از رستوران رفت تا جواب فرزاد را بدهد. 

عشق از دست رفته اش انداخت. اما نباید به گونه اي رفتار می کرد که باعث ناراحتی فرزاد شود. به همین خاطر 

 با فرزاد صحبت کند.تمام تالشش را به کار گرفت تا مثل یک دوست خوب 

 .الو سالم فرزاد جان –مهران 

 سالم مهران. چه طوري؟ خوبی؟ –فرزاد 

 قربونت. چه خبرا؟ –مهران 

 بی معرفت نباید یه یادي از ما بکنی؟ –فرزاد 

ببخشید تو رو خدا فرزاد جان. انقدر گرفتارم که نگو. راستی عروسیت هم مبارك باشه. ببخشید من  –مهران 

 خودت می دونی که. خونه نبودم و اومدم کارخونه . نیومدم آخه

 مرسی. آره می دونم. اشکالی نداره. –فرزاد 
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 خوب دیگه چه خبر؟ –مهران 

 می خواستم ببینم می تونی یه کاري برام انجام بدي؟سالمتی. مهران غرض از مزاحمت ،  –فرزاد 

 تا جایی که از دستم بیاد دریغ نمی کنم ازت. دستور بده. –مهران 

 یادته قبال می گفتی عموت توي یه موسسه ي خصوصی هستش که به مردم وام می ده؟ –فرزاد 

 آره خوب –مهران 

 هنوز هم اونجاست؟ –فرزاد 

 آره همونجاست. –مهران 

 می تونی براي من یه وام جور کنی؟ –فرزاد 

 باید باهاش صحبت کنم. امشب یا فردا بهش زنگ می زنم و خبرشو بهت می دم. حاال چه قدر می خواي؟ –مهران 

 اگه بشه یه پونزده میلیون تومن بگیره خیلی خوبه. –فرزاد 

 باشه من باهاش تماس می گیرم.  –مهران 

 ست. دستت درد نکنه. خوب دیگه دوران مجردي گذشته و دوران تاهل هم خرجش باال –فرزاد 

 مهران تصنعی خندید. 

 بله دیگه. –مهران 

وقتی خودت زن گرفتی می فهمی. االن تا مجردي خرجت پایینه. ولی زن که بگیري میفتی توي مخارج  –فرزاد 

 سنگین.

حاال کو تا زن گرفتن من. تو هم از زندگی مشترك کیف کن. درسته هزینه داره ولی عوضش یکی هست  –مهران 

 .که همیشه کنارته

خانومم خیلی دختر خوبیه. خیلی دوستش دارم. احساس می کنم باهم آره. خدا رو شکر. مهران می دونی.  –فرزاد 

 خوشبخت می شیم.
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 در حالی که قطره ي اشکی از چشم مهران افتاد ادامه داد :

 آره. ان شاءاهللا. حالشون خوبه راستی؟ –مهران 

گریه می کنه. می گه دلش براي پدر و مادرش تنگ می شه. ولی خوبه . ولی نمی دونم چرا بعضی وقتا  –فرزاد 

 خوب اون همیشه پدر و مادرش رو می بینه. دلیل گریه هاشو نمی دونم.

 عیبی نداره. سعی کن بیشتر به خانومت محبت کنی. اینجوري دیگه احساس تنهایی نمی کنه. –مهران 

 باشه. –فرزاد 

 خوب فرزاد جان. خوشحال شدم صداتو شنیدم. در مورد وام هم فردا بهت خبر می دم. فرمایشی نداري؟ –مهران 

 درد نکنه. خداحافظ تنه دست –فرزاد 

 خداحافظ –مهران 

بعد از قطع تلفن ، مهران چند لحظه جلوي رستوران قدم زد. علت گریه هاي رویا را نمی دانست. شاید رویا به 

می کرد. از شنیدن این موضوع ناراحت بود. چون فهمیده بود که هم رویا ناراحت است و هم  خاطر دیدن او گریه

فرزاد. و او خودش را مسئول ناراحتی این دو نفر می دانست. اما بعد از چند لحظه فکر کرد که او مسئولیتی در 

از مهران خواست که او را ترك  قبال این ناراحتی ندارد. بلکه دلیل این گریه ها خود رویاست. چرا که خود رویا

 کند. این رویا بود که مهران را پس زد و حاال دیگر دلیلی براي گریه نداشت. 

فکر کردن به رویا مهران را عصبی می کرد. پس تصمیم گرفت به او فکر نکند و بنابراین به داخل رستوران رفت تا 

 ه بود.بقیه ي غذایش را بخورد. هرچند دیگر اشتهایی برایش نماند

 اما در همین لحظه و بعد از قطع تلفن ، فرزاد به سمت رویا رفت تا خبر وام گرفتن را به او بدهد.

رویا جان؟ االن زنگ زدم به دوستم. گفتش که به عموش می گه. فردا بهم خبر می ده که می تونه وام  –فرزاد 

 بگیره یا نه.

 واقعا؟  –رویا 

 آره.  –فرزاد 
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 این دوستتو چند وقته می شناسی؟ –رویا 

 خیلی وقته. از زمان دبیرستان. –فرزاد 

 باید خیلی دوستاي خوبی براي هم باشین که حاضر شده همچین کاري برامون بکنه.  –رویا 

 آره خیلی خوبیم با هم. –فرزاد 

 توي عروسیمون بودش؟ –رویا 

 می کنه. نه. آخه محل کارش اینجا نیست. یه شهر دیگه کار –فرزاد 

 اسمش چیه؟ –رویا 

 مهران. –فرزاد 

 مهران؟ –رویا 

رویا با شنیدن نام مهران دوباره به یاد او افتاد. البته رویا نمی دانست این مهران همان مهران ، آشناي سابق خودش 

 ، است. ولی این نام دوباره او را به گریه انداخت.

 چرا دوباره گریه می کنی؟ –فرزاد 

 هیچی. دلم براي مامانم اینا تنگ شده. فردا منو می بري خونشون؟ –رویا 

* 

 آقاي مهندس ، جناب رییس گفتن تشریف بیارین دفترشون. با شما کار دارن. –شیان 

 بسیار خوب خانوم شیان االن میام. –مهران 

. مهندس رحمتی ، مهران گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و از پشت میزش بلند شد تا به سمت دفتر رییس برود

 مهران را در هنگام خروج دید و او را صدا زد:

کجا؟ بیا به من کمک کن. این دستگاه المصب خراب شده باید بیاي ببینم چی کارش می  –مهندس رحمتی 

 تونیم بکنیم.
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 عقب عقب به سمت در خروج حرکت می کرد پاسخ داد:مهران در حالی که 

 ت کمک می کنم.احضار شدم. وقتی اومدم به –مهران 

 می گم بیا به هوش سرشارت احتیاج دارم. –مهندس رحمتی 

 حاال تو یه هفته پیش به ما یه شام دادي ببین دست از سرمون بر می داري یا نه؟ –مهران 

 هر دو خندیدند.

 فتر رییس رسید.بعد از چند دقیقه مهران به د

 خانوم شیان می تونم برم تو؟ –مهران 

 بله بفرمایین. رییس منتظرتون هستن. –شیان 

 مهران وارد دفتر شد. 

 سالم جناب رییس.–مهران 

 سالم مهندس. –رییس 

 احضار فرموده بودین. - مهران 

 آره. بهت می گم. فعال بشین. –رییس 

 مهران روي صندلی نشست و نگاهش را به رییس دوخت.

 خوب مهندس. اوضاع چه طوره؟ کار ها خوب پیش میره. –رییس 

بله خدا رو شکر. تمام تالشمون رو می کنیم . البته االن که داشتم میومدم خدمت شما یکی از دستگاه ها  –مهران 

 یه نقص کوچیک پیدا کرده بود. مهندس رحمتی داشت بررسی می کرد اونو.

 پس سریع بگم تا بري به کارت برسی. –رییس 

 در خدمتم. –هران م
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ببین مهندس. یادته چند هفته پیش که تازه برگشته بودي گفتم یه کاري هست که مهمه و بعدا در  –رییس 

 موردش باهات حرف می زنم؟

 بله. یادمه –مهران 

 امروز روزیه که باید ازش خبر دار بشی. هم تو و هم اونایی که قراره همراهیت کنن. –رییس 

 آقاي رییس؟خوب چی هست  –مهران 

تو می دونی که کارخونه ي ما یه کارخونه ي بزرگ و پیشرو توي صنعت در سطح کشور به حساب میاد.  –رییس 

می کنیم تا بتونیم با اونا  صحبتیکی از کارخونه هاي مهم کشور روسیه  مسئوالن ما مدت هاست که داریم با

ي پیش به نتیجه رسید و ما امروز برنامه ریزیمون رو مبادله ي علمی و صنعتی داشته باشیم. این قضیه چند هفته 

 براي این کار انجام دادیم و تمومش کردیم. 

 مهران با دقت به صحبت هاي رییس گوش می داد و مشتاقانه منتظر شنیدن ادامه ي صحبت هاي او بود.

ونه کار کنن و تجربه ما یک گروه رو انتخاب کردیم که به مدت دو ماه به مسکو برن و توي اون کارخ –رییس 

 کسب کنن. از واحد ما سه نفر انتخاب شدن. اما مهمتر از این یه چیز دیگه هستش.

 چی ؟ –مهران 

 سرپرست گروه شمایی آقاي مهندس. –رییس 

 من؟ چرا من؟ –مهران 

 نه؟ شماچرا  –رییس 

 آخه توي این کارخونه حتما آدم هاي باتجربه تر و کاربلد تر از من هستن. –مهران 

شاید اینجا افرادي باشن که از نظر سن و سال از شما باالتر به حساب میان ، ولی من خودم توانایی  –رییس 

ظرم بیشتر از مدیریتی و دلسوزي و تالش و تسلط خوبی که به زبان انگلیسی داري و البته هوش شما رو دیدم. به ن

 همه ي اونا می تونی براي پیشرفت کارخونه به ما کمک کنی.

 ممنونم جناب رییس از لطفتون. امیدوارم بتونم جواب این اعتمادتون رو با سربلندي بدم. –مهران 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

84 

 حتما می تونی مهندس. شک نکن. –رییس 

 حاال زمان سفر مشخص شده؟ –مهران 

 بله. سه روز دیگه پرواز دارین.  –رییس 

 سه روز دیگه ؟ خیلی فرصت کمیه. یعنی من حتی نمی تونم برم شهرمون و از خونوادم خداحافظی کنم؟ –مهران 

متاسفانه امکانش نیست. تا حاال هم خیلی دیر شده. ما قرار بود هفته ي گذشته این گروه رو راهی کنیم.  –رییس 

که مربوط به مدیریت و ریاست کارخونه می شد این اتفاق نیفتاد. دلمون نمی خواد ولی به خاطر یه سري مسائل 

 که اون کارخونه ي خارجی فکر کنه ما بد قولیم.

 بله جناب رییس متوجه هستم. –مهران 

 خوب. حاال باید یه چیزایی رو در مورد کاري که قراره اونجا انجام بدین برات توضیح بدم. –رییس 

شغول صحبت در مورد کار شدند. رییس تمام نکات الزم و وظایف اعضاي گروه را براي شرح داد. رییس و مهران م

سپس از مهران خواست که او و بقیه ي اعضاي گروه این چند روز قبل از پرواز را به کارخانه نیایند و در خانه 

ن دو نفر دیگر از اعضاي گروه ( دفتر رییس را ترك کرد و به محل کار رفت تا به آ، استراحت کنند. سپس مهران 

آن دو نفر مهندس رحمتی و خانم مهندس ارغوان  که در واحد آن ها کار می کردند ) موضوع سفر را اطالع دهد.

 بودند.

* 

 می خواي بري؟ کجا؟ –مادر 

 یه سفر کاري . االن هم توي خونه ام. دارم وسایلمو جمع می کنم. پس فردا پرواز داریم. –مهران 

 کجا می ري؟ –مادر 

 روسیه. –مهران 

 روسیه؟ میري خارج؟ –مادر 
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 آره دیگه مادر من ، روسیه جزء خارج به حساب میاد ! –مهران (با خنده) 

 چرا نمیاي ازت خداحافظی کنیم؟ –مادر 

آخه وقت نیست. پس فردا باید برم. به منم دیروز خبر دادن وگرنه می خواستم بیام ازتون خداحافظی  –مهران 

 م.کن

 حاال تا کی طول می کشه؟ –مادر 

 حدودا دو ماه. –مهران 

 صداي مادر بغض آلود شد:

 یعنی ما تا دو ماه دیگه تو رو نمی بینیم؟ –مادر 

 چرا گریه می کنی مادر جان؟ خوب شما که من رو یک سال ندیدین. حاال هم دو ماه نبینین. –مهران 

 االن داري میري غربت. راستی با کی میري؟ تنها که نمیري؟ اون فرق داشت. توي کشور خودمون بودي. –مادر 

 نه آخه تنها چه طور؟ با یه گروه از همکارام.  –مهران 

 آدماي خوبین؟  –مادر 

این سوال باعث شد که مهران لبخندي بزند.  زمانی که نوجوان بود و به مدرسه می رفت ، هرگاه می خواست با 

 سوال را از او می پرسید. دوستانش به جایی برود مادرش این

 آره مامان جان قربونت برم. خیلی خوبن. –مهران 

روسیه سرده. االن هم نزدیک زمستونه. می ترسم مریض شی. لباس گرم بپوش. تو رو خدا حواست به  –مادر 

 خودت باشه. 

. حاال گوشی رو بده چشم مامان عزیزم. حواسم هست. نگران هیچی نباش. از اونجا هم باهاتون در تماسم –مهران 

 بابا تا با اون هم حرف بزنم.

 باشه پس خداحافظ.–مادر 
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 خداحافظ. –مهران 

 مادر گوشی را به پدر داد.

 سالم پدر جان. –مهران 

 سالم مهران جان.  –پدر 

 صحبت من و مامانو شنیدي؟ به امید خدا مسافرم. برام دعا کنین. –مهران 

 آره شنیدم. تو مایه ي افتخار مایی پسرم. –پدر 

 لطف داري. من که یه مهندس ساده بیش نیستم. –مهران 

این چه حرفیه. معلومه که تو از بهترین هاي کارخونه به حساب میاي که می خوان بفرستنت به همچین  –پدر 

 سفري. فقط حواست به یه چیز باشه.

 چی؟ –مهران 

 ك و گوشت هایی که ذبح اسالمی نشدن رو نخوري. اونجا یه موقع گوشت خو –پدر 

 مهران خندید:

 نه بابا پدر جان. از جاهاي اسالمی برامون غذا میارن. –مهران 

 باالخره گفتم حواست باشه. بهمون زنگ بزن از اونجا.–پدر 

 حتما. سیما هستش؟ با اونم حرف بزنم. –مهران 

 خونه می گم بهت زنگ بزنه.  نه سیما خونه نیست. رفته دانشگاه. اومد –پدر 

 باشه. پس کاري نداري؟ –مهران 

 نه خدا به همراهت. –پدر 

 خداحافظ –مهران 
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مهران تلفن را قطع کرد. دلش براي خانواده اش تنگ می شد. کاش می توانست آن ها قبل از رفتن ببیند. اما 

 ع کند.افسوس که این امکان وجود نداشت. فقط می توانست تلفنی با آن ها ودا

او دوباره مشغول جمع کردن وسایلش شد. هرچیزي را که احساس می کرد شاید ضروري باشد درون چمدانش قرار 

 می داد. در همین هنگام زنگ تلفنش به صدا در آمد... ارغوان

 سالم خانوم مهندس.  –مهران 

 سالم. خوبین؟ –ارغوان 

 متشکرم. جانم؟ –مهران 

ساعت قبل از پرواز بیاین کارخونه تا با همکار ها خداحافظی  چهارخواستم بگم بابا گفتن که پس فردا  –ارغوان 

 کنیم. 

 همه ي اعضاي گروه میان؟ –مهران 

 بله خوب. –ارغوان 

 چشم میام حتما. –مهران 

 وسایلتون رو جمع کردین؟ –ارغوان 

 واال مشغولم.  –مهران 

 الزم نیست خیلی چیزاي زیادي بردارین. اونجا توي هتلی که مستقر میشیم همه ي امکانات رو داره. –ارغوان 

 بله درسته. شما چه طور ؟ وسایلتون رو جمع کردین؟ –مهران 

 دیگه آخراشه. داره تموم میشه. –ارغوان 

 خیلی خوبه. ممنونم که بهم خبر دادین به هرحال. فرمایشی ندارین؟ –مهران 

 نه خیر. مواظب خودتون باشین آقا مهران. خداحافظ –ان ارغو

 خدانگه دار.  –مهران 
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پس از پایان مکالمه مهران به این فکر کرد که دیگر نسبت به این جمله ي آخر ارغوان حساسیتی ندارد و از 

ند بود ، اما شنیدن آن عصبی نمی شود. نجابت و سادگی ارغوان را دوست داشت. با این که از خانواده اي ثروتم

سادگی عجیبی داشت. روز اولی که مهران ، ارغوان را در کارخانه دیده بود فکر می کرد که یکی از مهندسان ساده 

 است نه دختر مدیر بخش.

مهران تصمیم گرفت تماسی هم با نیما بگیرد تا هم از او خداحافظی کند و هم احوال مهتاب را بپرسد. به همین 

 ا گرفت. بعد از چند بار شنیدن صداي بوق ، نیما گوشی را برداشت.خاطر شماره ي نیما ر

 سالم دکتر گوگولی مگولی. –مهران 

 علیک سالم مهندس ناز نازي. –نیما 

 این چه طرز حرف زدنه؟ ناز نازي که فحشه. –مهران 

 گوگولی مگولی فحش نیست؟ –نیما 

 نه. من دارم ازت تعریف می کنم.  –مهران 

 منم ازت تعریف کردم. –نیما 

 خیلی خوب بابا. کجایی االن؟ –مهران 

 بیمارستان مشغول کار. تو کجایی؟ –نیما 

 خونه. حال مهتاب چه طوره؟ –مهران 

خدا رو شکر. دکترش می گه که مراحل درمان داره خوب پیش می ره. اگه خدایی نکرده اتفاق بدي نیفته  –نیما 

 امید به خوب شدندش زیاده. 

 خوشحال شد: مهران

 خدا رو شکر. اون حتما خوب میشه. من خیلی امیدوارم نیما. –مهران 

 منم همینطور.–نیما 
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 نیما جان زنگ زدم بهت که اوال حال مهتاب را بپرسم و دوم هم این که ازت خداحافظی کنم. –مهران 

 خداحافظی؟ کجا می خواي بري مگه؟ –نیما 

 ف کرد و پس از توضیحاتی که در مورد آن برایش داد از او خداحافظی کرد.مهران ماجراي سفرش را براي نیما تعری

مهران قصد داشت با فرزاد هم تماس بگیرد اما پشیمان شد. علت این پشیمانی را نمی دانست. حتما مربوط به رویا 

 کند.بود. اما در نهایت او با فرزاد تماس نگرفت و با خود گفت که بعدا در مسکو با او صحبت می 

* 

ساعت حدود چهار بعد از ظهر بود. پرواز در ساعت هشت و سی دقیقه ي شب انجام می گرفت. مهران سوار بر 

اتومبیل شخصی خود به سمت کارخانه می رفت. او قصد داشت که ماشینش را تا زمان بازگشت ، در پارکینگ 

سالن هاي کارخانه که معموال مراسم ها در آنجا او به یکی از  پس از چند دقیقه به کارخانه رسید.کارخانه بگذارد. 

تقریبا شلوغ بود. او خود را به جمعیت رساند و دیگران با دیدنش به او سالم می  داخل سالن برگزار می شد رفت.

دادند. مهران هم با تواضع پاسخ سالم آن ها را می داد. از میان جمعیت عبور کرد و در انتها رییس کل کارخانه را 

 ه در کنار مدیر بخش ایستاده بود. او با دیدن مهران شروع به صحبت کرد:دید ک

خانم ها و آقایان. احتماال همگی اطالع دارین که ما چرا اینجا جمع شدیم. ما می خوایم تعدادي از  -رییس کل 

یشرفت علمی و مهندسان برتر کارخونه رو بدرقه کنیم تا به یک ماموریت مهم برن. این ماموریت شاید پلی براي پ

صنعتی کارخونه و حتی کشور عزیزمون ایران باشه. ما براي شناخت آخرین دستاورد هاي صنعتی نیاز داریم که 

نیرو هاي جوان و نخبه ي خودمون رو با این دستاورد ها آشنا کنیم. از یک سال گذشته تالش ما این بود که 

ادل علم و دانش داشته باشیم. امروز این مهم محقق شده و بتونیم با کارخونه هاي پیشرفته ي کشور هاي اطراف تب

خدا ، ده نفر از مهندسان جوان و کاربلد ما مامور شدند که براي این موضوع به کشور روسیه اعزام بشن و  میدبه ا

در مقابل هم تعدادي از مهندسان اون کشور به اینجا بیان. من از همه ي شما می خوام براي سربلندي این گروه 

ایی خودشون را براي استفاده از این فرصت اعزامی هم می خوام که نهایت سعی و توان دعا کنید و از مهندسان

 پیش اومده به کار بگیرن. موفق باشید.

 سپس حاضران با تشویق هاي خود به مهران و همراهانش انرژي دادند.
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 رییس کل از جایش برخاست و همراه با او همه ي حاضران از جا برخاستند. رییس به سمت مهران آمد.

 زوي موفقیت می کنم. تمام تالشتون رو بکنید. آقاي مهندس. براتون آر –رییس کل 

ئن باشید که این اعتمادتون رو به امید خدا به ممتشکرم که به من اعتماد کردید جناب رییس. مط –مهران 

 بهترین شکل پاسخ می دم.

 تشویق حاضران هر لحظه بیشتر می شد. در این لحظه مدیر بخش به طرف مهران آمد. 

براي شما و گروهت بهترین ها رو آرزو دارم. وقتی که به فرودگاه مسکو برسین ، یک  آقاي مهندس منم –رییس 

 گروه از کارخونه ي اون کشور توي فرودگاه منتظر شما هستن.اینم عکسشون.

  سپس تصویري که در گوشی اش بود را به مهران نشان داد.

 متوجه شدم.بله رییس.  –مهران 

گفتم بگیرن در ساختمون هست. کاپشن و پالتو و لباس گرمه. به تعداد راستی. دو تا چمدون جلوي  –رییس 

 براتون. بین خودتون تقسیمش کنین. 

 ممنونم جناب رییس. واقعا شما مثل یه پدر هستین براي ما و این کارخونه. –مهران 

 سپس مهران دست رییس را به گرمی فشرد.

احافظی بود ، صداي صحبت هاي ارغوان و پدرش در همان لحظات که مهران با دیگران مشغول صحبت و خد

 (رییس ) را می شنید. 

ارغوان دخترم مواظب خودت باش. قولی که بهم دادي رو یادت نره. من فقط به او شرط اجازه دادم که تو  –رییس 

 زینت کنه. حتما کاراتو پیگیري کن.بري وگرنه از رییس کل می خواستم که یه نفر دیگه رو جایگ

 من مواظب خودم هستم. چشم بابا جون. نگران هیچی نباش. –ارغوان 

این حتما مهران با خود فکر می کرد که این کار ها چه کارهایی هستند که رییس اینقدر روي آن ها تاکید دارد. 

.ولی نه. چون اگر مرتبط به گروه بودند باید مهران هم در جریان قرار می گرفت. در کار ها مرتبط با گروه هستند
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ثانی ، رییس به گونه اي با ارغوان صحبت کرد که انگاراین کار ها فقط و فقط مرتبط به اوست و یک مسئله ي 

 شخصی به نظر می رسید. 

ن جلو آمد و با لبخندي گرم و روبه رو شد. هوم هم مهران در هنگام خروج با هومن که از دوستان صمیمی اش بود

 : مهران نگاه کرد دوستانه به

 االخره سیاست بازي هات جواب داد مهندس !ب –هومن 

 مهران ، هومن را در آغوش گرفت و پس از رها کردن او با خنده پاسخ داد :

 ارم تالش و پشتکار.من اسمشو می ذاري سیاست بازي. تو اسمشو میذ –مهران 

ل کارخانه رفتند و پس از این که تک تک اعضاي گروه از دوستان و همکارانشان خداحافظی کردند به سمت اتومبی

 سوار شدند تا به سمت فرودگاه حرکت کنند.

 در خودرو ، مهران در کنار مهندس رحمتی نشسته و با او مشغول گفتگو بود.

رحمتی جان ، مسکو خیلی سرده. اونم توي این وقت سال. لباس گرمتو برداشتی از توي چمدونی که  –مهران 

 رییس داده بود؟

 شتم. پالتوي خیلی گرم و بزرگیه. فکر نکنم سرما ازش رد شه اصال!آره بردا –مهندس رحمتی 

 آره دیگه اینا مخصوص برف و سرماي زیاد هستن. –مهران 

نشسته بود. آنها پیش از این یکدیگر را نمی شناختند و » شیرین«ارغوان در کنار یکی از خانم هاي مهندس به نام 

  ده نفره ، چهار نفر خانم و شش نفر آقا بودند.در این سفر با هم آشنا شده بودند. از گروه 

مهران به خیابان نگاه می کرد. می خواست براي آخرین بار قبل از سفر مردم کشورش را ببیند. از کودکی عاشق 

او همین سرزمین مادري اش ایران بود. به همین خاطر مطئمن بود که در کشور غریب دلتنگ ایران خواهد شد. 

 فکر کردن به دوري از وطنش ، اشک در چشمانش حلقه زده بود.االن هم به خاطر 

دیگر همکارانش. آن ها  ،در نهایت انتظار به سر آمد و اتومبیل به فرودگاه رسید. ابتدا مهران پیاده شد و پس از او

اپیما وسایل و چمدان ها را برداشتند و به داخل رفتند. پس از کارهاي مربوطه و مدتی معطلی باالخره سوار هو
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. با شروع حرکت ، مهران براي آخرین بار به بیرون چشم دوخت . شدند. دقایقی بعد هواپیما شروع به حرکت کرد

 تا تهران را به مقصد مسکو ، ترك کند. سپس هواپیما از زمین برخاست

* 

 نید.خانم ها و آقایان لطفا کمربند هایتان را ببندید و صندلی هاي خود را به حال عادي بازگردا -

از این جمله ي مهماندار هواپیما می شد فهمید که زمان زیادي تا پایان پرواز و فرود آمدن در فرودگاه مسکو باقی 

 نمانده است. 

مهران که با صداي مهماندار از خواب برخاسته بود چشمانش را مالش داد و نگاهی به سایر مسافران انداخت. 

نشسته بود و » پگاه«. ارغوان در کنار خانم مهندس دیگري به نام همگی مشغول آماده شدن براي فرود بودند

 قرار داشت.» آذر«شیرین هم پشت سر آن ها در کنار یکی دیگر از اعضاي گروه به نام 

مهران از پنجره   مهندس رحمتی که در کنار مهران نشسته بود مطابق معمول با گوشی موبایلش سرگرم بود.

هر مسکو را با چراغ هایی که در آن روشن بود نظاره کرد. برف ، چهره ي شهر را سفید نگاهی به بیرون انداخت و ش

پوش کرده بود. مهران از کودکی عاشق برف بود. هرگاه برف می آمد او به بیرون از خانه می رفت و تا ساعت ها 

دل مهران لک زده بود تا بازي می کرد. مادر برایش تعریف کرده بود که روز تولد او برف باریده است. حاال هم 

 دوباره در برف ها قدم بزند.

اي خروجی کردند. هواپیما دقایقی بعد نشست و با اعالم مسئوالن آن ، مسافران شروع به حرکت به سمت در ه

مهران ، به همراه مهندس رحمتی حرکت می کرد و پیشاپیش اعضاي گروه از در خارج شد. به محض خروج از 

ف هاي کنار باند افتاد. سپس سرش را باال آورد و برج مراقبت را دید و پس از آن هم به هواپیما چشمش به بر

 ساختمان رو به رو نگریست. 

 جلوه ي زیبایی به آن داده بودند. با وجود این که شب بود ، اما نورهاي شهر 

نظرشان می گشتند. پس از بعد از انجام کار هاي الزم ، مهران و همکارانش به دنبال مسئوالن کارخانه ي مورد 

 دقایقی جستجو باالخره در شلوغی فرودگاه آن ها را یافته و به سمتشان رفتند.

 مهران با زبان انگلیسی شروع به صحبت کرد و خودش و اعضاي گروه را به آن ها معرفی کرد.
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دادن با ارغوان رسید ،  مسئوالن کارخانه با آقایانی که اعضاي گروه بودند دست دادند. هنگامی که نوبت به دست

ارغوان دستش را پایین انداخت و با مرد روسی دست نداد. مهران این کار ارغوان را خیلی دوست داشت و لبخندي 

 از سر رضایت به او تحویل داد. ارغوان هم سرش را پایین انداخت. 

 یدن.. توي کشور ما ، خانم ها با آقایان دست نم نیکاليعذر می خوام جناب  –مهران 

 اوه بله متوجه شدم.  – نیکالي

 سپس رو به ارغوان گفت:

 .من رو ببخشید خانوم – نیکالي

 خواهش می کنم آقا. –ارغوان 

بسیار خوب. با ما همراه بشین تا شما رو به هتل محل اقامتتون که یکی از بهترین هتل هاي مسکو به  –نیکالي 

 حساب میاد ، راهنمایی کنیم. 

 ا آقاي نیکالي و همراهانش ، همراه شدند و به سمت هتل مورد نظر حرکت کردند.مهندسان ایرانی ب

زمانی که آنان سوار بر خودرو ، از خیابان ها می گذشتند ، مهران به بیرون می نگریست. بیش از این که توجه او به 

آسمان بسیار دوست  زیبایی هاي شهر باشد ، به برف سفید رنگی بود که به آهستگی از آسمان می بارید. رنگ

داشتنی بود. همان طوري که مهران دوست داشت. شبی که مهتاب از پشت ابر ها ، نور خود را به زمین هدیه می 

 کرد.

فضاي هتل  پس از مدتی به هتل رسیدند و با توقف خودرو و دعوت نیکالي ، از آن پیاده شده و وارد هتل شدند.

نجام کارها ، به اتاق هایشان راهنمایی شدند. مهران و مهندس رحمتی با بسیار شیک و مجلل بود و آن ها پس از ا

 هم در یک اتاق بودند و ارغوان و پگاه هم در اتاقی مشترك اقامت داشتند.

به محض رسیدن به اتاق مهندس رحمتی وسایلش را زمین گذاشت و روي تخت دراز کشید تا بخوابد. او فاصله ي 

 ده و خوابش نبرده بود به همین علت خیلی زود به خواب رفت.تهران تا مسکو را بیدار مان
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اما برخالف مهندس رحمتی ، خواب به چشمان مهران نمی آمد. چرا که او در طول پرواز مدت زیادي را خوابیده 

 بود. به همین علت بیدار ماند و در اتاق هتل می گشت و گاهی به بالکن سرد آن می رفت تا شهر را نگاه کند.

اولین باري بود که مهران به خارج از کشور سفر کرده بود. همیشه از کودکی عالقه داشت که از نزدیک با تمام این 

کشور هاي جهان و مردم آنها و آداب و رسومشان آشنا شود. اما به خاطر وضعیت کامال معمولی خانواده اش هیچ 

 گاه این امکان برایش مهیا نشده بود.

 تا امشب!

آرزوي دیرینه اش رسیده بود و یک کشور خارجی را از نزدیک می دید. چه کسی باور می کند؟ مهرانی اکنون او به 

که یک زمان براي خرید کالباس پول نداشت ، اکنون در یکی از بهترین هتل هاي شهر مسکو اقامت دارد. او اکنون 

همان مهرانی که صبح ها از خواب  سرپرست یکی از مهمترین پروژه هاي کارخانه ي بزرگ و معروفشان می باشد.

 بر می خاست تا پیکان قدیمی پدرش را هول بدهد!

نگاه مهران به شهر دوخته شده بود. خیلی دوست داشت که آن را بگردد. غذاهاي مسکو را امتحان کند و با فرهنگ 

انواده و دوستانش مردمش آشنا شود. مکان هاي دیدنی شهر را ببیند و از آن ها عکس بگیرد و همچنین براي خ

 سوغاتی تهیه کند. 

او در این فکر بود که در اولین فرصت همه ي این کار ها را انجام دهد. مهران به اتاق بازگشت و چمدانش را باز 

آن را درست کند. با وجود این که وقت خواب بود ، کرد. یک شیشه نسکافه از آن بیرون آورد و به آشپرخانه رفت تا 

ش نمی برد . به همین خاطر ترجیح داد که با یک فنجان نسکافه به بالکن سرد اتاق برود و به شهر اما مهران خواب

 بنگرد  و با نوشیدن نسکافه درونش را گرم کند.

* 

 مهران بیدار شو. چه قدر می خوابی؟ –مهندس رحمتی 

 ساعت چنده ؟ –مهران (با صداي خواب آلود) 

 ش.هفت صبح. پاشو زود با –مهندس رحمتی 
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 چه خبر شده مگه؟ –مهران 

اآلن این یارو کی بود اسمش؟ آها نیکالي . االن این نیکالي میاد دنبالمون تا ما رو ببره  –مهندس رحمتی 

 کارخونه. بیدار شو صبحونه بزن.

مهران به سختی از جایش برخاست. به خاطر این که دیشب ، دیر وقت به خواب رفته بود و اکنون نیز مجبور بود 

 زود از خواب برخیزد کالفه بود.   که

مطابق عادت هر صبحش ، دست و صورتش را شست و پس از آن شروع به صرف صبحانه کرد. در این هنگام ، در 

 اتاق به صدا در آمد و با اجازه ي او ، شخص وارد شد ... نیکالي

اي مسکو و صبحانه ي امروز لذت سالم و صبح به خیر به مهندسان جوان ایرانی! امیدوارم از صبح زیب –نیکالي 

 برده باشید. 

مهران احساس خوشایندي نسبت به نیکالي نداشت و اصال از او خوشش نمی آمد. نیکالي ، در نظر او آدمی دورو و 

حقه باز بود. مردي با موهاي زرد و صورت سفید متمایل به سرخ و چشمانی درشت. مهران چنین قیافه هایی را 

هم علت این حس ناخوشایند به این خاطر بود که نیکالي در فرودگاه دستش را به سمت دوست نداشت .شاید 

 ارغوان دراز کرده بود تا با او دست بدهد. 

مهران براي لحظه اي فکر کرد نسبت به ارغوان غیرت دارد. اما خیلی زود این فکر را از سرش بیرون کرد و با 

ر ایرانی دیگه اي هم این کار رو می کرد من ازش متنفر می شدم اگه یه خارجی در مورد هر دخت« خودش گفت : 

 » و این بیشتر یه حس غیرت به وطن و هم وطن به حساب میاد

 اما شاید خودش را هم می دانست که توجیه اش چندان هم درست نیست !

 در حالی که مهران با سکوتش در فکر فرو رفته بود ، مهندس رحمتی پاسخ نیکالي را داد.

بله البته صبح هاي مسکو خیلی قشنگه. صبحونه هم خوب  صبح شما هم به خیر آقاي نیکالي. –ندس رحمتی مه

 بود.

 خوب خوشحالم که از شرایطتون راضی هستید. –نیکالي 
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 آقاي نیکالي؟ –مهندس رحمتی 

 بله جناب مهندس؟ –نیکالي 

ما بی صبرانه مشتاق دیدن کارخانه ي بزرگ و مجهز شما و همچنین پرسنل و مهندسان اون  –مهندس رحمتی 

 هستیم.

همکاران من هم با افتخار منتظر شما هستند. بعد از این که صبحونه رو میل کردید با هم حرکت می  –نیکالي 

 کنیم. موافقید؟

 البته ! –مهندس رحمتی 

شده بود. به همین دلیل مهندس رحمتی ضربه اي به او زد تا پاسخ مهران چیزي نمی گفت و به زمین خیره 

 نیکالي را بدهد. با ضربه ي مهندس رحمتی ، مهران به خودش آمد و پاسخ داد :

  بله البته . –مهران 

پس از خوردن صبحانه مهران و مهندس رحمتی آماده شدند و نیکالي هم می خواست از این فرصت استفاده کند 

 بقیه ي اعضاي گروه برود تا آن ها را هم با خبر کند. و به اتاق 

 آقاي نیکالي. لطفا به اتاق مهندسان خانم نرید. –مهران 

 نیکالي در حالی که چشمان درشتش از تعجب درشت تر شده بود پرسید:

 دلیل خاصی داره جناب مهندس؟ –نیکالي 

نه ولی خدمتتون عرض کردم که فرهنگ ما با شما متفاوته. خودم بهشون اطالع میدم. شما به اتاق هاي  –مهران 

 برید و آقایون مهندس رو مطلع کنید. 129و  127،  126

 بسیار خوب. هرجور شما مایل هستید. –نیکالي 

 بعد از این که نیکالي از اتاق خارج شد مهندس رحمتی رو به مهران گفت:

 تو چیکار با این بیچاره داري؟  –رحمتی مهندس 
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 نمی دونم . خوشم ازش نمیاد. –مهران 

 چه هیزم تري بهت فروخته مگه؟ –مهندس رحمتی 

 دیشب یادت رفته می خواست با خانوما دست بده؟ –مهران 

 اي بابا. خوب این خارجیه. چه می دونه ؟ –مهندس رحمتی 

 باشه اصال تو راست می گی. –مهران 

رفت و لباس هایش را خیلی زود پوشید و پس از آن هم به سمت اتاق ارغوان و پگاه رفت و پس از در زدن سپس 

 وارد شد. ارغوان پشت میز صبحانه نشسته بود ولی پگاه را ندید.

 سالم خانوم مهندس . لطف کنید زود تر حاضر شین تا بریم کارخونه. –مهران 

 حاضر میشیم. سالم صبح به خیر. همین االن –ارغوان 

 پگاه خانوم نیستن؟ –مهران 

 چرا هست. داره دست و صورتشو میشوره. االن میایم. –ارغوان 

 بسیار خوب پس ما توي البی منتظر شما هستیم. –مهران 

مهران این را گفت و بعد از آن به طرف اتاق شیرین و آذر رفت و آن ها را هم به آماده شدن و حضور در البی هتل 

 .دعوت کرد

پس از این که همه به البی آمدند ، به همراه نیکالي از هتل خارج و سوار ماشین شدند تا به سمت کارخانه که در 

 اطراف شهر قرار داشت بروند.

مهران به شکل ناخواسته اي در کنار نیکالي نشسته بود و این موضوع اصال برایش خوشایند نبود.  ولی دوست 

 کند و اندکی با شخصیت او آشنا شود. داشت که از این فرصت استفاده

 تا کارخونه چه قدر راهه؟ –مهران 
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حدود نیم ساعت. ما این هتل رو براي شما انتخاب کردیم چون هم هتل شیکی هست و هم این که به  –نیکالي 

 کارخونه نزدیکه.

کرد و سوال دیگري  دوباره سکوت بین آن ها برقرار شد. مهران می خواست گفت و گو را ادامه بدهد. پس فکر

 پرسید.

 شما چند سالتونه آقاي نیکالي. –مهران 

 ساله می شم. 36ژانویه ي آینده  –نیکالي 

 ساله باشین. 30جدي ؟ اصال بهتون نمیاد. فکر می کردم  –مهران 

ن ها در نیکالي لبخندي را تحویل مهران داد. هرچند که مهران از این رفتار خوشش نیامد اما او باید بیشتر از ای

 مورد نیکالي می فهمید. 

 شما ازدواج کردین؟ –مهران 

 ساله بودم ازدواج کردم و سه سال بعد جدا شدم. 28بله البته وقتی  –نیکالي 

 پس یعنی در حال حاضر مجرد هستین؟ –مهران 

 بله ! –نیکالي 

 از ازدواج قبلیتون فرزند ندارین؟ –مهران 

 ساله. 5چرا دارم. یه پسر  –نیکالي 

 با خودتون زندگی می کنه؟ –مهران 

 نه با مادرش. –نیکالي 

 می بینینش؟ –مهران 

 خیلی کم. چون مسکو نیستنو اونا توي سنپترزبورگ زندگی می کنن. –نیکالي 

 اوه. پس دوري از فرزند باید سخت باشه این طور نیست؟ –مهران 
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 من آدم احساساتی نیستم اصال. خیلی برام مهم نیست. –نیکالي 

ساله  5بود. چه طور ممکن است یک نفر دلتنگ پسر » سنگ دل«کلمه اي که در این لحظه به ذهن مهران رسید 

 اش نشود؟

 مهران سکوت کرد و حرف هایش را ادامه نداد. اما حاال نوبت نیکالي بود که از مهران حرف بکشد. 

 خوب شما چی؟ –نیکالي 

 من چی؟ –مهران 

 ازدواج کردین؟ –نیکالي 

 نه. –ان مهر

 هیچ کس رو هم دوست ندارین؟ –نیکالي 

مهران کمی فکر کرد. او چه کسی را دوست دارد؟ رویا؟ نه. رویا دیگر براي مهران معشوقه اي بی بدیل و فرشته اي 

آسمانی نیست.  نفر دومی که به ذهنش رسید ارغوان بود. شاید ارغوان را دوست می داشت. با یاد آوري رفتار هاي 

احساس کرد که او را تحسین می کند. مهران هرگز ندیده بود که ارغوان با یک مرد غریبه شوخی کند. ارغوان 

ارتباط او با همکارانش در کارخانه فقط در حد کار بود و هرگز بیشتر از مسائل کاري با هیچ کس صحبت نمی کرد. 

پوشیدن ارغوان بود. او همیشه بسیار نجیب اما موضوع جالب تر که قبال هم مهران به آن فکر کرده بود ،نوع لباس 

 لباس می پوشید. صورتش کامال ساده بود و در عین سادگی ، زیبا. 

 یاد آوري این اتفاقات باعث شد که مهران با خود فکر کند شاید او ارغوان را دوست دارد. 

 اگه نمی خواین به سوالم جواب ندین. –نیکالي 

 فراموش کرده بود و به ارغوان فکر می کرد با شنیدن صداي او پاسخ داد:مهران که کامال سوال نیکالي را 

 نه مشکلی نیست. کسی رو دوست ندارم. نمیدونم ، شاید هم دوست داشته باشم. –مهران 

 نیکالي خنده اي زد:
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 پس حتما دوست دارین.  –نیکالي 

 چه طور؟ –مهران 

 استفاده کنه حتما کسی رو دوست داره.» شاید«کسی که در این مورد از کلمه ي  –نیکالي 

 مهران سکوت کرد و پاسخی نداد. شاید هم حق با نیکالي بود.

 امیدوارم بهش برسین. –نیکالي 

 مهران به نشانه ي تشکر لبخندي محو را به نیکالي تحویل داد.

ن شد. مهران از دیدن واحد ها و بخش هاي مختلف هاي کارخانه و دقایقی بعد اتومبیل به کارخانه رسید و وارد آ

تفاوت آن با کارخانه ي خودشان به وجد آمده بود. او کامال مشتاق بود تا با امکانات و تجهیزات جدید و مدرن آن 

 ها آشنا شود و بتواند با دقت در آن ها ، مشابه ایرانی آن ها را تولید کند.

بود ظاهرا مراسمی را براي استقبال از اعضاي گروه در یکی از قسمت هاي کارخانه ترتیب آن طور که نیکالي گفته 

داده بودند. بنابراین همگی از ماشین پیاده شدند تا به محل مورد نظر بروند. پس از پیاده شدن نیکالي پیشاپیش 

 اعضاي گروه حرکت می کرد و مهندس رحمتی هم در کنار مهران بود.

 مثل این که خیلی با این نیکالي رفیق شدي. –مهندس رحمتی 

 کی من؟ –مهران 

 نه پس من. –مهندس رحمتی 

 چه طور؟ –مهران 

 دیدم توي ماشین چه قدر با هم حرف می زدین. –مهندس رحمتی 

 بحث معمولی بود.  –مهران 

 سپس دهانش را به گوش مهندس رحمتی نزدیک کرد و به آرامی و با شوخی گفت:

 استم ببینم چند مرده حالجه !می خو –مهران 
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 آفرین بابا باهوش. حاال فهمیدي چند مرده حالجه؟ –مهندس رحمتی 

 بگی نگی یه چیزایی فهمیدم. –مهران 

در این لحظه نیکالي اعالم کرد که آن ها به مکان مورد نظرشان رسیده اند. بنابراین همه داخل شدند. در آن جا 

آن حضور داشتند و رییس بعد از یک سخرانی کوتاه از نیکالي خواست که  رییس کارخانه و تعدادي از مهندسان

 همکاران جدید را به هم معرفی کند.

سه مهندس خانم به نام هاي ماریا ، الکساندرا و پولینا به همراه چهار مهندس آقا به نام هاي یوري ، آنتون ، دنیس 

ایی با آن ها به سمت محل کارشان هدایت شدند تا با و پاول همکاران اصلی مهران و گروهش بودند. بعد از آشن

 آنجا آشنا شوند.

 پس از آشنایی با کارخانه و بازدید امکانات آن ، دور هم جمع شدند تا با هم در موردش صحبت کنند.

 خوب دوستان نظرتون چیه؟ –مهران 

 خیلی عالیه. امکاناتشون فوق العادس. –مهندس رحمتی 

که دیگر مهندسان مرد همکار در این پروژه بودند به نشانه ي تایید » شهروز«و » هیلس«، » مسعود«، » بیژن«

 سرشان را تکان دادند.

 آره انصافا خیلی خوبه. به نظرم می تونیم خیلی چیزا یاد بگیریم. –بیژن 

 ارغوان که به همراه خانم هاي مهندس در جمع بود و تا آن لحظه ساکت بود هم گفت:

 افقم. باید هرچه زود تر کارمون رو شروع کنیم.بله مو –ارغوان 

ببینید دوستان. ما باید دقت کنیم به تجهیزات و نحوه ي ساخت اونا تا بتونیم مشابه اونا رو در داخل  –مهران 

 کشور تولید کنیم. حواستون رو جمع کنید به همه ي نکات قطعات توجه کنید. 

 بروند.سپس او از همکارانش خواست که به سر کارشان 

* 
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و کار هاي خود را با مدیریت مهران به خوبی انجام می  روز ها می گذشت و گروه ، همچنان درگیر کارخانه بودند

دادند. گاه مهران در تماس هاي تلفنی و یا از طریق ایمیل گزارش کار خود و گروهش را براي رییس کارخانه 

 ارسال می کرد و رییس هم از پیشرفت حاصل شده رضایت داشت. 

از این فرصت استفاده کند و به دیدن مکان هاي اکنون چند روز تعطیالت فرا رسیده بود و مهران می خواست 

دیدنی مسکو برود. او براي این کار یک اتومبیل با راننده را براي یک روز کرایه کرد تا بتواند به گردش در شهر 

 بپردازد. 

 مهندس رحمتی هم با مهران همراه شد تا او نیز در این سفر شهري از زیبایی شهر لذت ببرد.

 بود. میدان سرخ مسکون ها براي رفتن انتخا کردند اولین مکانی که آ

آنان سوار اتومبیل شدند و به سمت مکان مورد نظرشان راه افتادند. باز داخل خودرو و باز هم شیشه ي بخار گرفته 

 و باز هم نگاه هاي مهران به دل شهر. 

 بارید.هوا مثل همیشه سرد بود و برف ، شهر را سفید کرده بود اما فعال برفی نمی 

دقایقی بعد آن ها به میدان سرخ رسیدند. مهران و مهندس رحمتی به همراه مردي که به عنوان راهنما در 

 کنارشان بود از ماشین پیاده شدند و به دیدن میدان رفتند.

 اوه خدا اینو ببین. چه قدر قشنگه. –مهندس رحمتی 

آن داد. در این میدان کاخ کرملین و کلیساي سنت راهنما توضیحاتی در مورد میدان سرخ و موقعیت جغرافیایی 

 باسیل قرار داشت. آن ها ابتدا به کاخ کرملین رفتند و آن را از نزدیک دیدند و واردش شدند.

اشیاي قدیمی و گرانبهاي مربوط به تزار ها و حاکمان پیشین روسیه توجه همگان را به خود جلب کرده بود. مهران 

 یاق آن ها را نگاه می کردند و توضیحات راهنما را در موردشان گوش می دادند. و مهندس رحمتی هم با اشت

گشت و گذار در ارگ کرملین چند ساعتی به طول انجامید و سپس آن ها به کلیساي سنت باسیل در سوي دیگر 

 میدان سرخ رفتند تا آن را هم ببینند.
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ار گرفته بود و او را به یاد داستان هاي خیالی می مورد توجه مهران قرنماي جالب و رنگ آمیزي بیرونی کلیسا 

انداخت. آن ها مدتی را هم در کلیساي سنت باسل گشتند و بعد از قدم زنی کوتاه در میدان سرخ به طرف ماشین 

 حرکت کردند و به سمت هتل رفتند تا ناهار را صرف کنند.

* 

اي خود یک فنجان نسکافه درست کرد و باز هم در شب بود و مهران در اتاق نشسته بود. مهران بر 10ساعت حدود 

سرماي بالکن آن را نوشید. برف کم کم در حال باریدن بود و مهران فرصتی را به دست آورده بود که بعد از مدت 

ها در برف قدم بزند. بنابر این لباس هاي گرم خود را به تن کرد تا به پایین برود و دقایقی را بیرون از هتل راه 

 برود.

عیبی نداره. قدم زدن توي برف تنهایی بیشتر «مهندس رحمتی دقایقی قبل خوابیده بود. و مهران با خودش گفت : 

 »می چسبه!

به آرامی از اتاق بیرون رفت تا مهندس رحمتی (که خواب سبکی داشت) از خواب بیدار نشود. قدم زنان راهروي 

را فشرد. لحظاتی بعد در باز شد و مهران به طبقه ي همکف هتل را پیمود و جلوي در آسانسور توقف کرد و دکمه 

 رفت. 

 مهران قصد داشت که از هتل خارج شود که یک نفر در البی هتل توجه او را به خودش جلب کرد ... ارغوان

ارغوان به تنهایی روي مبلی نشسته بود و فنجانی هم در دست داشت. مهران به سمتش رفت تا علت بیداري اش را 

 د.بپرس

 سالم خانوم مهندس –مهران 

 ارغوان در حالی که از دیدن مهران با لباس گرم و شال و کاله و آن وقت شب تعجب کرده بود پاسخ داد:

 سالم. شما هنوز بیدارین؟ –ارغوان 

 بله دیگه. خوابم نمی بره. مثل این که شما هم خوابتون نمی بره. –مهران 

 بله منم همینطور.  –ارغوان 
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 اینجا چیکار می کنید؟ –مهران 

 حوصلم سر رفته بود گفتم بیام اینجا بشینم یه قهوه بخورم. –ارغوان 

 پگاه خانوم باهاتون نیومدن؟ –مهران 

 نه اون خوابه. شما با این شال و کال کجا میرین؟ –ارغوان 

 واال من که عاشق برفم. داشتم می رفتم توي برف قدم بزنم.  –مهران 

 ارغوان لبخندي زد:

 واقعا؟ منم خیلی برف دوست دارم. می شه باهم بریم قدم بزنیم؟ –ارغوان 

 مهران از این پیشنهاد ارغوان شگفت زده شد اما این موضوع را بروز نداد.

 البته. خوشحال می شم. ولی بهتره لباس گرم بپوشین. –مهران 

 به تن کرد.  ارغوان لباس هاي گرمی را که در مبل مجاور قرار داده بود ، برداشت و

 شما هم مجهز اومدین! –مهران 

 ارغوان سرش را پایین انداخت و لبخند زد. سپس آن دو از هتل خارج شدند.

مهران از این که مجبور بود با ارغوان قدم بزند کمی ناراضی بود. او همیشه دوست داشت که به تنهایی در برف و 

 بگوید. » نه«نتوانست که به ارغوان باران قدم بزند. حتی زمانی که با رویا بود. اما 

برف به آرامی می بارید و مهران و ارغوان در کنار هم قدم می زدند. خیابان خلوت بود و مردم به خاطر سرما به 

خانه هایشان پناه می بردند. مهران در این فکر بود که بارش برف براي مردم مسکو عادي شده و آن ها دیگر عالقه 

 برف ندارند پس به همین دلیل خیابان ها خلوت است.اي به قدم زدن در 

 به نظرتون بارش برف براي اهالی مسکو عادي نشده. –ارغوان 

 چه جالب. همین االن داشتم به این موضوع فکر می کردم. –مهران 

 واقعا؟ چه جالب.  –ارغوان 
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 خوب شما چه طور متوجه این موضوع شدین؟ –مهران 

ه و ظاهرا خوششون نمیاد که توي برف قدم بزنن. اما توي ایران که برف میاد سریع چون خیابون خلوت –ارغوان 

 همه میان بیرون و برف بازي می کنن و قدم می زنن.

 بله دقیقا. –مهران 

 یه چیزي بگم؟ –ارغوان 

 بله بفرمایید. –مهران 

 من اومده بودم پایین که برم بیرون قدم بزنم. به خاطر همین لباس گرم با خودم آورده بودم. –ارغوان 

 خوب پس چرا نرفتین؟ –مهران 

آخه دیدم خیابون خلوته و کسی بیرون نیست براي همین یه کمی ترسیدم. بعدش هم برگشتم و با  –ارغوان 

 ي اتاق.خودم گفتم یه کمی توي البی بشینم و بعدش برم باال تو

 مهران نخودي خندید:

 پس به موقع رسیدم ! –مهران 

 بله خیلی به موقع بود. –ارغوان 

پیشنهاد قدم زدن  مچنان در سرما با هم قدم می زدند و گفت و گوهاي کوتاهی با هم داشتند.مهران و ارغوان ه

ا دلیلی براي غلبه بر ترسش می این بود که ارغوان ، مهران رارغوان براي مهران جالب بود و جالب تر از آن ، 

دانست. مهران باز هم از رفتار ارغوان احساس کرد که او می خواهد عالقه اش را ابراز کند اما باز هم این اتفاق 

نیفتاد. علت این موضوع چیست؟ پاسخ کلیشه اي مهران به خودش ، غرور زنانه و حیاي زیاد ارغوان بود اما حس 

 باور نداشت و به دنبال دلیل دیگري می گشت ولی آن را نمی یافت. ششم او این موضوع را اصال

خیلی داره سرد میشه و ساعت نزدیک یازده خوب خانوم مهندس فکر کنم دیگه زیاد قدم زدیم . هوا هم  –مهران 

 هستش. بهتره برگردیم به هتل. و نیم

 بله. منم دندونام داره میخوره به هم از سرما. بریم. –ارغوان 
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مهران و ارغوان به طرف هتل حرکت کردند و هر کدام به اتاق هاي خود برگشتند. مهران باز هم به آرامی در اتاق 

 را باز کرد و مهندس رحمتی را دید که همچنان در خواب بود. 

 مهران به آرامی و زیر لب گفت :

 آقا رو ! هفت پادشاه رو خواب دیده. –مهران 

حرکت او را به یاد زمان دوستی اش با رویا انداخت. هر وقت با رویا حرف می  سپس به حرف خودش خندید. این

زد آنقدر خوشحال می شد که تا چند ساعت پس از پایان صحبت هایشان ، با خودش شوخی می کرد و می 

 خندید. 

ده روي لباس هاي راحتش را پوشید و به تخت خوابش رفت و دراز کشید. پیش از خواب در این فکر بود که پیا

امشب در برف بسیار برایش لذت بخش بوده است. او با خودش گفت که شاید دلیل این موضوع ، تفاوت هاي برف 

 هاي مسکو با ایران باشد! به هر حال برف هاي روسیه بسیار شدید تر و سرماي آن بیشتر از ایران است. 

ن در کنارش بوده است. حضور ارغوان و گفت دلش به او می گفت که علت این خوشحال امشب او ، حضور ارغوااما 

 و گوهایشان گرمایی را به مهران بخشید که سرماي شدید بیرون را برایش کمتر کرده بود.

 او با همین افکار چشمانش را بست و به خواب رفت.

* 

 مهندس پاشو صبحونه رو آوردن. -

 صداي مهندس رحمتی ، مهران را از خواب بیدار کرد. 

 کی بیدار شدي؟ –مهران 

 نیم ساعت پیش.  –مهندس رحمتی 

 چه قدر زود ! –مهران 

 آخه من به موقع می خوابم. تو همیشه دیر می خوابی براي همین دیر بیدار می شی. –مهندس رحمتی 
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 مهران در حالی که از روي تخت پایین می آمد گفت:

 .من کال همیشه اینجوري بودم. شب ها دیر خوابم می بره –مهران 

 مهندس رحمتی کامال سرگرم صبحانه بود و دهان پر ، به او اجازه نداد که پاسخ مهران را بدهد.

امروز آخرین روز تعطیالت بود و از فردا آن ها دوباره باید به کارخانه می رفتند. در این چند روز مهران و مهندس 

یبا هم موفق بودند. اما چند مکان دیگر رحمتی سعی کرده بودند تا مناطق دیدنی مسکو را مشاهده کنند و تقر

 باقی مانده بود که بازدید از آن ها را به زمان دیگري موکول کرده بودند.

مهران پس از صرف صبحانه به بالکن اتاق رفت و دوباره به شهر پوشیده از برف خیره شد. سرماي شدید هوا خیلی 

و گوشی موبایلش را به دست گرفت. ناخودآگاه به گالري  زود او را به داخل اتاق بازگرداند. او روي تختش نشست

رفت و عکس هاي قدیمی را از نظر گذراند. با دیدن تصاویر خاطره انگیز از خانواده و دوستانش دلتنگ آنان شد و 

 تصمیم گرفت با منزل تماس بگیرد. بنابراین با سیم کارتی که در مسکو دریافت کرده بود به خانه زنگ زد.

 الو –مادر 

 سالم مامان. –مهران 

 سالم مهران. تویی؟ خوبی؟ –مادر 

 آره. ممنون. شما خوبین؟ –مهران 

 مرسی ما هم خوبیم. خیلی دلمون برات تنگ شده.  –مادر 

 منم همینطور. خیلی زیاد. –مهران 

 کاش می شد زودتر بیاي. –مادر 

نگران نباش مادر جان. به امید خدا کارامون رو که انجام بدیم تا یکی دو ماه دیگه برمی گردیم. شاید هم  –مهران 

 زود تر.

 اونجا خوبه؟ سرما نخوردي؟ لباس گرم می پوشی؟ –مادر 
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 که می پوشم. نگران نباش مواظب خودم هستم. آره –مهران 

 همکارات کجان؟ –مادر 

 یکیشون که اینجاست و بقیشون هم توي اتاق هاي دیگه ي هتل هستن. –مهران 

 هتل خوبیه؟ بهت غذا می دن؟ –مادر 

 مهران نخودي خندید.

 مگه می شه غذا ندن آخه مامان جان. از گرسنگی که ما رو نمی کشن. راستی بابا و سیما کجان؟ –مهران 

 سیما رفته دانشگاه بابات هم رفته بیرون. –مادر 

 حیف شد. دوست داشتم باهاشون حرف بزنم. بهشون سالم منو برسون.  –ن مهرا

 حتما. اگه بدونن زنگ زدي خیلی خوشحال می شن. –مادر

 مرسی. خوب دیگه کاري نداري؟ –مهران 

 نه مرسی که زنگ زدي. همیشه زنگ بزن. –مادر 

 چشم هر وقت فرصت کردم حتما تماس می گیرم. خداحافظ –مهران 

 حافظخدا –مادر 

مهران از شنیدن صداي مادرش خیلی خوشحال شده بود. اما از این که نتوانست با پدر و خواهرش صحبت کند 

 ناراحت بود. سپس تصمیم گرفت با نیما هم تماس بگیرد.

 سالم آقا نیماي دکتر. –مهران 

 به به سالم مهران خان جان. چه طوري تو؟  –نیما 

 قربونت. تو خوبی؟ –مهران 

 فدات. این چه شماره ایه دیگه؟ –نیما 
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 خط مال روسیه هست. –مهران 

 آها.  –نیما 

 بابا چه طوره؟ مامان؟ نیلوفر خانوم؟ –مهران 

 سالم دارن. شما ها خوبین همتون؟ –نیما 

 ما هم خوبیم. راستی. مهتاب اوضاعش چه طوره نیما؟ –مهران 

 نیما کمی مکث کرد و سپس به آرامی پاسخ داد:

 خوبه. –نیما 

 نیما؟ واقعا خوبه؟ –مهران 

 راستشو بخواي نه.  –نیما 

 چرا؟ تو که گفته بودي داره خوب میشه. –مهران 

 نمیدونم. یه دفعه همه چیز زیر و رو شد. االن هم چند هفته هست که بستري شده.  –نیما 

کرد که حاال بعد از این همه مدت مهران به هم ریخت. انتظار نداشت که این پاسخ را از نیما بشنود. او گمان می 

مهتاب خوب شده و به آغوش خانواده بازگشته. اما شنیدن تشدید بیماري او ، باعث شد مهران عصبی و ناراحت 

 شود.

 اي خدا. براش دعا می کنم. براش دعا کن. –مهران 

با هم خداحافظی و تلفن  مهران و نیما دیگر هیچکدام شرایط ادامه ي صحبت را نداشتند به همین دلیل خیلی زود

 را قطع کردند. بعد از پایان مکالمه مهران دوباره به بالکن سرد رفت و دستانش را به سمت آسمان دراز کرد.

خدایا؟ یادته گفتم براي خوب شدن مهتاب یه ختم قرآن نذر می کنم؟ من هنوز هم سر قولم هستم.  –مهران 

 گفتم بگم که بدونی یادمه.

 ریختن کرد. سپس شروع به اشک
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* 

شب بود و باز هم برف می بارید. مهندس رحمتی هم طبق معمول در خواب بود. مهران تصمیم داشت  10ساعت 

که لباس گرم بپوشد و دوباره به پیاده روي در برف برود. اما این بار ، برخالف دفعه ي قبل دوست داشت که یک 

 وان بود. نفر را هم در کنارش داشته باشد و آن نفر خاص ، ارغ

مهران قصد داشت به اتاق ارغوان و پگاه برود و از ارغوان بخواهد که با او به قدم زدن بیاید اما احساس این که شاید 

ارغوان راضی به این کار نباشد یا این که پگاه هنوز بیدار باشد او را پشیمان کرد و بنابراین سوار آسانسور شد و به 

 طبقه همکف رفت.

رسید با نا امیدي نگاهی به البی هتل انداخت تا شاید ارغوان را ببیند. او نگاهش را در البی چرخاند  وقتی به آن جا

 و با کمال تعجب ارغوان را دید که باز هم با فنجانی در دست روي مبل نشسته است.

موقع شب در البی دیدن ارغوان از طرفی او را خوشحال و از طرفی هم او را مشکوك کرد. چرا ارغوان باید این 

 حضور داشته باشد؟

 مهران به سمت ارغوان رفت.

 خانوم مهندس باز هم اینجا تشریف دارین؟ –مهران 

 ارغوان با دیدن مهران لبخندي زد و پاسخ داد :

 بله. می خواستم برم دوباره توي برف قدم بزنم. –ارغوان 

 و حتما ترسیدین که تنهایی برین. –مهران 

 ه !همینطور –ارغوان 

مهران و ارغوان در خیابان مشغول قدم زدن بودند اما با هم صحبت چندانی نمی کردند. مهران چهره اي جدي به 

 خود گرفته بود چون از این که ارغوان در آن وقت شب در البی حضور داشت ( آن هم براي دومین بار ) عصبی بود. 

 ناراحتین؟ –ارغوان 

 از چی ؟ –مهران 
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 م. احساس کردم ناراحتین.نمی دون –ارغوان 

مهران همیشه حرف هایش را رك بیان می کرد و دوست داشت که بدون تعارف صحبت کند اما این بار نمی 

 دانست که چه بگوید بنابر این پاسخی تیزهوشانه داد:

 شما خودتون چی فکر می کنید؟ –مهران 

 حت باشین.اوي البی دیدین نارمن فکر می کنم شاید از این که من رو بازم دیر وقت ت –ارغوان 

 »چه قدر باهوشی تو دختر!:«مهران با خودش گفت 

 چی بگم. فکر کنم حدستون درست بود. از کجا فهمیدین؟ –مهران 

آخه به نظرم شما آدم غیرتی هستین. اینو وقتی فهمیدم که اون روز ، روز اول ورودمون به مسکو آقاي  –ارغوان 

 نیکالي می خواست با من دست بده . وقتی به چهره ي شما نگاه کردم دیدم خیلی عصبی به نظر میاین.

 آدم شناس خوبی هستین! –مهران 

 می خواین علتشو بدونین؟ –ارغوان 

 چی رو؟علت  –مهران 

 علت این که من توي البی بودم. –ارغوان 

 اگه دوست دارین بگین. –مهران 

راستش اون شب اولی که شما اومدین پایین که برین قدم بزنین من خیلی اتفاقی توي البی بودم و واقعا  –ارغوان 

 حوصلم سر رفته بود. اما بعد از اون هرشب میام توي البی که شاید شما بیاین و بتونیم با هم قدم بزنیم.

 یعنی شما به خاطر من اونجا بودین؟ –مهران 

 خت و چیزي نگفت.ارغوان سرش را پایین اندا

 عجب ! –مهران 
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لحظاتی سکوت بین آن ها برقرار شد اما هر کدام در فکر بودند و اصال به مسیر توجه نداشتند. تا این که مهران به 

 خودش آمد و دید که از هتل خیلی فاصله گرفته اند و بدنش هم از سرما به لرزه افتاده است.

 ز هتل.اوه خداي من چه قدر دور شدیم ا –مهران 

 آره اصال حواسمون نبود. –ارغوان 

 خیلی سرده. بهتره بریم توي یه رستوران یا کافی شاپی بشینیم و یه چیزي بخوریم. –مهران 

 این موقع شب کجا بازه؟ –ارغوان 

 مهران نگاهش را در خیابان چرخاند و کافه اي کوچک را دید که باز بود. 

 .اونجا رو ببینید . بریم اونجا –مهران 

سپس هر دو به طرف کافه رفتند و وارد شدند. کافه خلوت بود و فقط چند نفر در آن حضور داشتند. آن دو پشت 

 یکی از میز ها نشستند و مهران کافه چی را فراخواند و قهوه سفارش داد.

 خوب شد اینجا باز بود. –مهران 

 بله وگرنه از سرما یخ می زدیم. –ارغوان 

انداخت که دختر و پسر جوانی پشت یکی از میز ها نشسته بودند و با هم صحبت می  مهران نگاهی به اطراف

 کردند و می خندیدند.

 این دو تا منو یاد کافی شاپ هاي ایران انداختند. –مهران 

 ؟کدوم دو تا –ارغوان 

 همون دختر و پسره. –مهران 

 ارغوان برگشت و نگاهی به آنها کرد.

 آها. بله. ولی خوب اینا فرهنگشون اینجوریه. فرهنگ ما با اینا فرق داره.  –ارغوان 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

113 

موافقم باهاتون. االن دیگه توي کشور ما عادي شده که دختر و پسر با هم برن بیرون و کافی شاپ و  –مهران 

 رستوران. اونم دختر و پسر جوون زیر بیست سال !

 ارغوان لبخند تلخی زد.

 ن نسل آینده ام.من خیلی نگرا –مهران 

 چه طور؟ –ارغوان 

ما که مادر هامون مریم مقدس بودن ، این شدیم. حاال بچه هاي ما می خوان چی بشن با دختراي امروز  –مهران 

 که مادر هاي آینده هستن. 

 البته همه هم بد نیستن.  –ارغوان 

ن یه دختري که تا حاال توسط هیچ بله صد در صد. ولی خوب خیلی ناراحت کننده هست. االن پیدا کرد –مهران 

 پسري لمس نشده باشه مثل پیدا کردن سوزن توي انبار کاه می مونه.

 خوب البته شرطش اینه که خود اون آقا پسر هم به هیچ دختري دست نزده باشه ! –ارغوان 

 ت نزدم.دقیقا منم همین رو می گم. مثال خود من بدون هیچ اغراقی تا حاال به هیچ دختري دس –مهران 

 یعنی تا حاال کسی رو دوست نداشتین؟ –ارغوان 

 مهران به یاد رویا افتاد. نمی خواست به ارغوان دروغ بگوید.

 چرا. دوست داشتم. ولی فقط دوست داشتم همین. –مهران 

 االن چی؟ –ارغوان 

 چی؟ –مهران 

د که ابتدا قهوه را به ارغوان بدهد و آورد و روي میز گذاشت. مهران اشاره کر در این هنگام کافه چی قهوه ها را

 سپس خودش فنجانش را برداشت و از کافه چی تشکر کرد.

 منظورم اینه که االن کسی رو دوست دارین؟ –ارغوان 
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 راستش نه. چون کسی رو پیدا نکردم که ارزش دوست داشته شدن رو داشته باشه. –مهران 

 ارغوان سکوت کرد و مشغول نوشیدن قهوه شد.

 شما چی؟ کسی رو دوست داشتین یا دارین؟ –مهران 

شما که غریبه نیستین آقاي مهندس. واقعیتش من آدمی ام که خیلی راحت آدم ها رو می شناسم. تا  –ارغوان 

 حاال هرکس اومده سراغ من به خاطر من نبوده. به خاطر موقعیت خانوادگیم بوده و این برام کامال روشنه.

 نید؟از کجا مطمئ –مهران 

 نمی دونم. حس می کنم –ارغوان 

 حستون لزوما نمی تونه درست باشه. شاید یکی واقعا به خاطر این موضوع نیومده باشه سراغتون. البته –مهران 

 هاي هیچ کدومشون ندیدم که فقط من رو بخوان.اما من واقعا تا حاال توي رفتار شاید حق با شما باشه. –ارغوان 

 پس یعنی کسی رو دوست نداشتین؟ چی بگم واال. –مهران 

خوب توي دوران بچگی همیشه آدم به بعضی ها عالقه مند میشه. منم بچه که بودم یکی از پسراي  –ارغوان 

 فامیلمون رو که چند سال هم ازم بزرگتر بود دوست داشتم. ولی به قول شما فقط دوست داشتم!

 خوب چی شد که نشد؟ –مهران 

نشد دیگه. اون ازدواج کرد. بعدش هم که سنم بیشتر شد و بهش فکر کردم ، فهمیدم ما دو تا اصال به هم  –ارغوان 

 نمی خوردیم و اون فقط یه عالقه ي بچگانه بود.

مهران دوباره به یاد حس خودش به رویا افتاد. او هم بار ها به خودش گفته بود که عالقه اش به رویا بچگانه است و 

 به درد هم نمی خورند و رویا هیچ شباهتی به دختر ایده آلش نداشت.آن ها اصال 

 یعنی تا حاال با هیچ پسري نبودین؟ –مهران 

من اینقدر براي خودم ارزش نه. قسم می خورم که تا حاال به هیچ کس اجازه ندادم که من رو لمس کنه.   –ارغوان 

 قائلم که نزارم دست هاي ناپاك بهم بخوره.
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. اتفاقا من همیشه با خودم می گم که نجابت شما خیلی خوبه. این که هیچ وقت با مرد هاي غریبه بله –مهران 

 شوخی نمی کنید و هیچ وقت حتی یه تار موي سرتون هم بیرون نیست. 

با دو دستش فنجان قهوه را برداشت و نوشید. مهران هم ارغوان سرش را باز هم پایین انداخت و در همان حال 

 برداشت تا جرعه اي بنوشد. فنجانش را

 اه چه قدر تلخه. –مهران 

 ارغوان لبخندي زد:

 یادتون رفت توش شکر بریزین. –ارغوان 

 حواسم پرت شد. اآلن می ریزم. –مهران 

مهران شکر را در قهوه ریخت و آن را هم زد و سپس نوشید. دقایقی گذشت و مهران و ارغوان در سکوت قهوه 

 هایشان را تمام کردند.

 خوب دیگه بهتره برگردیم. فردا باید بریم کارخونه. می ترسم اگه دیر بخوابیم دیر بیدار شیم. –مهران 

 بله بهتره بریم. –ارغوان 

مهران صورت حساب را پرداخت کرد و به همراه ارغوان به طرف هتل حرکت کردند. فاصله زیاد بود و مدتی طول 

 شده بود. کشید تا به آن جا رسیدند. هوا سرد تر هم

پس از ورود به هتل هرکدام به اتاق هاي خود بازگشتند. مهران به آرامی در اتاق را گشود تا مهندس رحمتی از 

 خواب بیدارنشود. اما با باز شدن در ، او را در حال تماشاي تلویزیون دید. 

 نخوابیدي هنوز؟ –مهران 

 چه عجب پیدات شد. –مهندس رحمتی 

 ده بودي؟مگه تو نخوابی –مهران 

 بیدار شدم برم آب بخورم دیدم نیستی گفتم حتما دزدینت. –مهندس رحمتی 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

116 

 مگه طالم که منو بدزدن؟ –مهران 

 پس کجا بودي؟ –مهندس رحمتی 

 رفته بودم پیاده روي توي برف. –مهران 

خدا یه ذره عقل به تو بده. توي این سرما کی میره پیاده روي؟ مردم اینجا همه از سرما رفتن  –مهندس رحمتی 

 تو خونه هاشون ، بیرون هم نمیان.

 من خوشم میاد توي برف قدم بزنم به مردم اینجا چی کار دارم؟ –مهران 

 حوصله ندارم. افتاد؟آقاي خوشم میاد ! اگه تو مریض بشی کارات میفته گردن من. منم  –مهندس رحمتی 

 مهران نخودي خندید:

آها پس تو به خاطر خودت میگی. نترس بابا من مریض بشو نیستم. مریض هم بشم کارامو نمیندازم گردن –مهران 

 تو یکی.

 ببینیم و تعریف کنیم. –مهندس رحمتی 

 حاال برو بخواب فردا باید بریم سر کار. بدو –مهران 

 اوکی تو برو بخواب منم وقتی این فیلم تموم شد میام. –مهندس رحمتی 

 چی فیلمی؟ –مهران 

نمی دونم فیلم روسی هست. فقط می دونم بزن بزنه. منم که عاشق فیلم بزن بزن و بکش  –مهندس رحمتی 

 بکش.

 پس تو بشین فیلم بزن بزنتو نگاه کن تا من برم بخوابم. صداش رو هم کم کن. –مهران 

گفت و رفت تا بخوابد. لحظاتی که روي تخت دراز کشیده بود ، رفتار امشب ارغوان را به خاطر آورد. مهران این را 

باز هم رفتاري دوست داشتنی. این بار احساس می کرد حس خوبی نسبت به او دارد. دیگر نمی خواست لذت پیاده 
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ست تنها دلیل خوشحالی امشبش ، روي امشب با ارغوان را با دالیل عجیب و غریب توجیه کند. چون او می دان

 ارغوان بود.

* 

 هاي دستگاه و امکانات با ها آن. گرفتند می یاد را جدیدي هاي چیز همکارانش و مهران و گذشتند می ها هفته

 براي دلتنگی و دوري ها آن ناراحتی تنها تنها اما بودند راضی خود شرایط از همه. بودند کرده پیدا آشنایی جدید

 .بود خانواده

 هاي خیابان. بود نمانده باقی آن تا بیشتر روزي چند و شد می نزدیک ، مسیح حضرت میالد جشن ، کریسمس

 . بود شده چراغانی کریسمس براي مسکو

 نظر در  ها آن براي که کارخانه ماشین بر سوار معمول طبق گروه اعضاي ، هتل به کارخانه از بازگشت راه در

 امشب) کارخانه مهندسان از( ماریا خانم و نیکوالي آقاي. کردند می عبور مسکو هاي خیابان از بود شده گرفته

 مهندسان به را کریسمس شب در مسکو هاي زیبایی خواهد می که گفت می نیکالي. کردند می همراهی را گروه

 .بدهد نشان ایرانی

 زیبا اي منظره به مهران نگاه هنگام این در. بودند دوخته چشم بیرون به همگی و کرد می حرکت شهر در خودرو

 با کریسمس درخت چند کنارش در و بود شده درست کوچک هاي چراغ با که نورانی و بزرگ قلب یک. ماند خیره

 .کردند می چندان دو را قلب زیبایی و زدند می برق ، کوچک هاي چراغ. بودند شده چیده سلیقگی خوش

 نشسته بود ، زد. نیکالي رویش را برگرداند: مهران ضربه اي به نیکالي ، که در کنارش

 آقاي نیکالي می تونیم پیاده شیم و این قلب زیبا رو از نزدیک ببینیم؟ –مهران 

البته که می تونیم. ولی بهتون توصیه می کنم فعال این کار رو نکنیم بهتره. چون مناظر جذاب تري هم  –نیکالي 

 تلف نکنیم.هست. بهتره وقتمون رو فقط براي این قلب 

 حاال بریم چند دقیقه بیشتر طولش نمی دیم. –مهران 

 بسیار خوب. بریم ولی زود برگردیم تا مکان هاي زیباتري رو هم نشونتون بدیم. –نیکالي 
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 مهران به همکارانش نگاه کرد و با صداي کمی بلند تر گفت:

خوب خانم ها و آقایون. بفرمایید پایین تا یه نگاهی به این قلب و درخت هاي کنارش بندازیم و چند تا  –مهران 

 هم عکس یادگاري بگیریم. ولی فقط یک ربع. 

 سپس خودش پیشاپیش همه از ماشین پیاده شد.

 تقریبا همگی مشغول گرفتن عکس یادگاري بودند. 

 یریم با هم. رحمتی بیا وایسا تا یه سلفی بگ –مهران 

 تو هم همش بلدي سلفی بگیري. –مهندس رحمتی 

 وایسا حرف نزن.  –مهران 

 سپس یک عکس گرفت. پس از آن به آقاي نیکالي نگریست. 

 آقاي نیکالي ؟ شما افتخار نمی دین؟ –مهران 

 افتخار؟ –نیکالي  

 یه عکس یادگاري؟ –مهران 

 بله بله. خواهش می کنم. –نیکالي 

مهران دوربین را به مهندس رحمتی داد تا از آن ها عکس بگیرد. در این هنگام نگاه مهران به ارغوان افتاد. او هم 

مشغول گرفتن عکس یادگاري با پگاه ، آذر ، شیرین و ماریا بود. مهران دوست داشت که با ارغوان هم عکس 

مسئله را در جمع نطرح کند ، براي موقعیت خودش و  بیندازد. فقط خودش و ارغوان. اما نگران این بود که اگر این

ارغوان مشکلی ایجاد شود و دیگران در مورد آن ها قضاوت هاي غلطی انجام دهند. البته او بیشتر نگران ارغوان بود. 

 که پیشنهاد یک عکس دسته جمعی را بدهد.به همین دلیل تصمیم گرفت 

ته جمعی بندازیم و بعدش هم بریم بقیه ي جاهاي شهر رو خوب حاال همگی جمع شین تا یه عکس دس –مهران 

 ببینیم. 
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مهران از نیکالي خواست تا از یکی از رهگذران بخواهد از آن ها عکس بگیرد. همه ي اعضاي گروه به همراه نیکالي 

 و ماریا ، کنار یکدیگر ایستادند و قلب بزرگ و نورانی هم پس زمینه ي عکسشان شد.

ک پیموده و هر لحظه بر زیبایی شهر افزوده می شد. تا این که صحنه اي تماشایی توجه همه را خیابان ها یک به ی

 به خود جلب کرد. یک درخت کریسمس بسیار بزرگ که چراغانی شده بود.

 آقاي مهندس نمی خواین با این درخت عکس بگیرین. –نیکالي 

وایم باهاش عکس بگیریم احتماال از کادر میزنه این درخت فوق العاده هست. ولی خیلی بزرگه. اگه بخ –مهران 

 بیرون.

 نیکالي نخودي خندید.

 ولی اآلن می خوام شما رو ببرم به یک جاي زیباي دیگه.  –نیکالي 

 سپس جمله اي را به زبان روسی به راننده گفت و او هم حرکت کرد.

 اینجا که می گین کجاست؟ –مهران 

 عجله نکنید آقاي مهندس. االن می رسیم. خیلی دور نیست. –نیکالي 

 دقایقی گذشت و باالخره به مکان مورد نظر رسیدند.

 خوب بفرمایید پیاده شید. –نیکالي 

 همه از ماشین پیاده شدند.

نیکالي جلوتر رفت و وارد یک تونل شد. بقیه هم پشت سرش حرکت کردند. اما این تونل یک تونل معمولی نبود. 

زیبا ترین آن سر تا سر تونل نورانی شده بود. نور هاي رنگارنگ و زیبا ، ریز و درشت. دیوار ها و سقفش نورانی بود. 

 ها ، نور هاي سفید رنگی بودند که به شکل برف در آمده بودند. 

ه شد که فقط مهران در ابتدا تصور کرد که این برف هاي نورانی از سقف آویزان شده اند اما وقتی دقت کرد متوج

 تصاویري سه بعدي هستند.
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 رنگ تونل در قسمت هاي مختلف آن ، متفاوت بود. بنفش ، آبی ، صورتی ، زرد ...

گاهی نور هاي خطی و باریکی از قسمت پایینی تونل به سمت سقف حرکت می کردند و پس از آن در سوي دیگر 

 تونل فرود می آمدند.

 کالي.این فوق العاده هست آقاي نی –مهران 

 نیکالي لبخندي زد:

 خوشحالم که خوشتون اومد. –نیکالي 

پس از خروج از تونل آن ها کمی در آن اطراف گشت زدند و دوباره سوار ماشن شده و پس از مشاهده قسمت هاي 

دیگري از شهر مسکو ، به سمت هتل حرکت کردند. وقتی که به هتل رسیدند در مقابلش متوقف شدند. اعضاي 

ال پیاده شدن بودند. مهران نگاهی به نیکالي انداخت تا پیش از پیاده شدن صحبت کوتاهی با او داشته گروه در ح

 باشد:

امشب خیلی شب خوبی بود آقاي نیکالي. امیدوارم شما یک روز تشریف بیارین ایران تا شما رو ببرم  –مهران 

 اصفهان و شیراز و تهران و دیدنی هاش رو بهتون نشون بدم.

 من یک بار به ایران اومدم.  – نیکالي

 واقعا؟ –مهران 

 بله.  –نیکالي 

 کدوم شهرها رو رفتین؟ –مهران 

 تهران رفتم و اصفهان. –نیکالي 

 خوب؟ –مهران 

پایتختتون خیلی بزرگ و قشنگه یه برج بلند داره که رفتم اونجا و غذاي ایرانی خوردم. باید بگم که  –نیکالي 

 غذاهاتون خیلی خوشمزه هست.
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 مهران نخودي خندید.

 هر کس میاد ایران از غذا هامون تعریف می کنه. –مهران 

 بله. و اون کاخ زیبا رو هم دیدم. –نیکالي 

 سعد آباد؟ –مهران 

 بله خودشه سعد آباد. –نیکالي 

 توي اصفهان کجا ها رو دیدین؟–مهران 

 یه میدون خیلی بزرگ داشت و یه پل قشنگ. –نیکالي 

 میدون نقش جهان و سی و سه پل. –مهران 

 دقیقا. –نیکالي 

 خوب پس ایران رو هم دیدن. –مهران 

شتنیه. مردمتون واقعا جالب هستن و البته که دیدم. باید بگم کشورتون خیلی قشنگه و خیلی دوست دا –نیکالي 

 با من برخوردشون خیلی خوب بود.

خوشحالم. پس حتما یک بار دیگه بیاین ایران. این بار من شما رو می برم که شیراز رو ببینید. پسرتون رو  –مهران 

 هم بیارید.

 به شما زنگ می زنم.یه سفر میام ایران و وقتی اومدم اونجا اول از همه حتما. در اولین فرصت  –نیکالي 

سپس لبخندي زد و مهران هم لبخندي را به او تحویل داد و پس از خداحافظی از ماشین پیاده شد تا وارد هتل 

 شود.

مهران به اتاقش رفت. در اتاق مهندس رحمتی لباس هایشان را عوض کرده بود و طبق معمول جلوي تلویزیون لم 

 داده بود. 

 ا این یارو؟چی می گفتی ب –مهندس رحمتی 
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 هیچی بابا. یه کم تعارف تیکه پاره کردیم. –مهران 

 مگه خارجیا هم تعارف بلدن؟ –مهندس رحمتی 

 نه اینا بلد نیستن ولی من که بلدم ! –مهران 

 ت و بفرست براي منم.عکس هایی که گرفتیم رو بزن روي لپ تاپاینم حرفیه. آها راستی اون  –مهندس رحمتی 

 خیلی خوب االن میرم. –مهران 

مهران رفت و کامپیوتر شخصی اش را روشن کرد. دوربین را به آن متصل کرده و عکس ها را به آن انتقال داد.تک 

به تک عکس ها را مشاهده کرد. به عکس هایی که ارغوان در آن قرار داشت بیشتر توجه می کرد. حالت هاي 

ت ارغوان دقت می کرد. این که او برخالف ارغوان در عکس ها واقعا نجیبانه و دوست داشتنی بود. مهران به حاال

دیگر خانم ها ، نزدیک هیچ کدام از مردان نمی ایستاد. سپس رفتار هاي او را به خاطر آورد. لبخند هایش. سر به 

 زیر انداخت هایش و شرم و حیاهایش. 

که ارغوان را دوست  احساس می کرد ارغوان جزئی از زندگی او شده است. االن دیگر با اطمینان به خود می گفت

 دارد. دیگر نمی خواست چیزي را حاشا کند. بله ! او اکنون ارغوان را دوست دارد.

 .با یاد رفتار هاي دوست داشتنی ارغوان به خواب رفتسرش را روي تخت گذاشت و 

* 

 پس ما منتظرتون هستیم. امیدوارم با دست پر برگردین. –رییس 

 به امید خدا جناب رییس.  –مهران 

 خداحافظ –رییس 

 خدانگه دارتون –مهران 

مهران گوشی را قطع کرد. تماس تلفنی امروز رییس یک پیغام مهم براي او و گروهش داشت. ماموریت آن ها پس 

 از حدود دو ماه ، پایان یافته بود و باید با پرواز هفته ي آینده به تهران باز می گشتند. 
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 ش زد به مهران نگریست:مهندس رحمتی در حالی که پکی به سیگار

 رییس بود؟ –مهندس رحمتی 

 آره. –مهران 

 خوب؟ –مهندس رحمتی 

 هفته ي بعد بر می گردیم تهران. –مهران 

 خدا رو شکر. –مهندس رحمتی 

 چرا؟ مگه اینجا بهت بد گذشته؟ –مهران 

 بهم بد نگذشته. ولی من نگران اوضاع زندگی خودم هستم. –مهندس رحمتی 

آره. آره می دونم. نگران نباش. هفته ي بعد که برگشتیم از همه چی با خبر می شی و نگرانیت هم  –مهران 

 برطرف می شه.

 امیدوارم به همین خوبی باشه که تو می گی. –مهندس رحمتی 

چند هفته اي می شد که حال مهندس رحمتی دگرگون شده بود. مهران تا به حال سیگار کشیدن او را ندیده بود 

در این هفته ها زیاد سیگار می کشید. خودش چیزي نمی گفت. تنها چیزي که مهران از آن خبر دارد این است  اما

صحبت می کند. مهران نمی دانست که ماجرا از چه قرار د تماس می گیرد و در مورد مادرش که پسرش با او زیا

در زندگی خصوصی دیگران  است و نگرانی مهندس رحمتی در مورد همسرش چیست و دوست هم نداشت که

 دخالت کند. بنابر این چیزي از او نپرسید.

از طرفی خود مهران درگیر مسئله ي دیگري بود. اکنون او کامال به ارغوان عالقه داشت و می خواست این موضوع 

ه مهران می را با وي مطرح کند تا به محض بازگشت به ایران به همراه خانواده اش از ارغوان خواستگاري کند. البت

دانست که باید موضوع را با خانواده در میان بگذارد اما می خواست در ابتدا نظر ارغوان را جویا شود. به همین دلیل 

اما قبل از آن باید با یک نفر مشورت می کرد. بهترین   تصمیم گرفت پیش از بازگشت به تهران با او صحبت کند.

 ود. پس با نیما تماس گرفت.شخص براي مشورت در این شرایط ، نیما ب
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 الو سالم نیما. –مهران 

 سالم  مهرانی. خوبی؟ –نیما 

 قربونت. تو خوبی؟ نیلوفر خانوم خوبه؟  –مهران 

 مرسی. خوبه اونم. –نیما 

 مهتاب چه طوره؟ –مهران 

 دوباره بستري شده. فعال شرایطش معلوم نیست. براش دعا کن مهران. –نیما 

 چشم. همیشه براش دعا می کنم. االن پیشش نیستی؟ –مهران 

نه. نیلوفر رفته پیشش. من االن اومدم خونه. چند شب پشت سر هم پیش مهتاب بودم ولی دیگه امشب رو  –نیما 

 نیلوفر نذاشت که بمونم. خودش موند.

 حیف شد. دوست داشتم باهاش حرف می زدم. نیما یه مشورتی می خواستم باهات بکنم. –مهران 

 در مورد چی؟ –نیما 

البته می دونم توي بد شرایطی مزاحمت شدم. باور کن منم به اندازه ي تو به خاطر مهتاب ناراحتم. اما  –مهران 

 نمی تونم این قضیه رو بزارم براي بعد چون ممکنه دیر بشه.

نه بابا عیبی نداره. می دونم تو خیلی مهتاب رو دوست داري و ممنونم که به فکرش هستی و همیشه حالشو –نیما 

 می پرسی. حاال کارتو بگو.

واقعیتش نیما. من از یه نفر خوشم اومده. نمی دونم این دوست داشتنه واقعیه یا نه. نمی دونم بهش بگم  –مهران 

 یا نه.

 از کی؟ –نیما 

 از همکارام.یکی  –مهران 

 خوب چی شد که ازش خوشت اومد؟ –نیما 
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 توي این سفر با هم هستیم. واقعا دختر خوبیه. خیلی خوبه. –مهران 

 سفر یه راهکار خیلی خوبه براي شناختن آدم ها. میشه توي سفر خیلی ها رو شناخت. –نیما 

 که چه قدر خوبه.آره. منم به خاطر همین ازش خوشم اومده. توي این سفر فهیمدم  –مهران 

 میشه یه کمی در موردش توضیح بدي؟ –نیما 

مهران در مورد تصورات خودش از ارغوان و چیز هایی که از او دیده بود براي نیما توضیح داد و نیما هم سواالتی را 

 مطرح کرد تا بهتر ماجرا را بفهمد. در نهایت پس از مدتی گفتگو نیما گفت:

 بیاي اینجا و با خونواده ي خودت و خونواده ي اون حرف بزنی.بهترین کار اینه که  –نیما 

 می دونم. اما قبلش دوست دارم نظر خودشو بپرسم.  –مهران 

 بپرس. ولی فقط نظرشو بپرس و بقیه ي حرفاتون رو بزار وقتی که خونواده ها در جریان قرار گرفتن.  –نیما 

 باشه. نیما؟ به نظرت این عشق واقعیه؟ –مهران 

در  واال من از این فاصله و بدون دیدن این خانوم نمی تونم نظر بدم که عشقت واقعیه یا نه. اما از حرفات –ا نیم

. رویا عشق دوران کودکی و ناپختگی تو بوده و یه چیزایی فهمیدم. ببین مهران مورد عشق قبلیت و این عشقت

ولی یه عالقه بوده که دلیل به وجود اومدنش این ارغوان عشق دوران بلوغ عقلی تو. این دو تا خیلی فرق دارن. ا

هست که رویا اولین دختري بوده که اومده توي زندگیت و تو هم بهش حس پیدا کردي. اما دومی وقتی اومده که 

تو خیلی ها رو دیدي و با جنس مخالفت و نوع تفکراتشون و نوع احساسات و رفتارشون آشنا شدي. اون وقت از 

 غوان رو پسندیدي چون رفتارش به اون چیزي که ایده آل تو هستش نردیک تره.بین خیلی ها ، ار

 درست می گی. دقیقا همینه. –مهران 

 نگران چیزي نباش و همون طوري که گفتم عمل کن. ان شاءاهللا هرچی که صالحه پیش بیاد. –نیما 

 به امید خدا. مرسی نیما جان. به همه سالم برسون. –مهران 

 قربونت. –نیما 
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 خداحافظ. –مهران 

 خداحافظ -نیما 

امشب بهترین فرصت براي این کار به نظر می رسید. پگاه ، هم اتاقی ارغوان ، سرما خورده بود و به کارخانه نیامد و 

مهران می خواست به بهانه اي ارغوان را به البی هتل بکشاند تا به تنهایی با او صحبت کند. بنابراین وقتی که به 

اه سایر همکارانش به هتل برگشت خود را به ارغوان رساند تا از او بخواهد که لحظاتی در البی با هم صحبت همر

، یکی از مهندسان گروه ، دستش را روي شانه ي مهران »بیژن«کنند. اما پیش از آن که مهران حرفی بزند 

 گذاشت:

 آقاي مهندس می تونم چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟ –بیژن 

این حرف بیژن ، مهران در جاي خود متوقف شد و ارغوان و سایرین به سمت آسانسور هتل رفتند تا به اتاق با 

هایشان بروند. مهران از این که این فرصت را از دست بود ، ناراحت شد اما به روي خودش نیاورد و پاسخ بیژن را 

 داد.

 جانم؟ در خدمتم. چه کمکی از دست من ساخته هست؟ –مهران 

 پس بی زحمت تشریف بیارین توي البی. –بیژن 

 بریم. –مهران 

بود که مهران چیز زیادي را در موردش نمی  ، با قد متوسط و بدنی نسبتا الغر ساله سهبیژن پسري بیست و 

اما در این مدت دو ماهه دیدگاه خوبی نسبت به او پیدا کرده بود. چرا که با وجود سن کم توانسته بود  دانست.

 زود مدارج علمی را طی کند و عضوي از این گروه مهم باشد و البته در کار ها هم بسیار توانا بود. خیلی

 خوب؟ چیزي شده؟ –مهران 

 راستش آقاي مهندس یه موضوعی هست که من تصمیم گرفتم با شما مطرح کنم. –بیژن 

 ان شاءاهللا خیره بیژن جان. –مهران 
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اولش می خواستم با آقاي مهندس رحمتی مطرح کنم چون ایشون از نظر سنی از بقیه باالتر هستن ولی  –بیژن 

 خوب بعدش به دالیلی که خدمتتون عرض می کنم خواستم که به شما بگم.

 کم کم داري منو نگران می کنی. چیزي شده؟ –مهران 

 نیفتاده.نه نه اصال خودتون رو ناراحت نکنین. هیچ اتفاق بدي  –بیژن 

 پس بگو. –مهران 

شما سرپرست گروه هستین و اون طور که من شنیدم رابطه ي خیلی خوبی با مدیر بخش خودتون یعنی  –بیژن 

 پدر خانوم مهندس ارغوان دارین. 

 خوب؟ –مهران 

 نمی دونم چه طور بگم. می خواستم یه برادري در حقم بکنین. به عنوان یه برادر بزرگ تر. –بیژن 

اي عجیب و غریب به ذهن مهران می آمدند. آیا بیژن همان چیزي را می خواهد بگوید که مهران فکر می فکر ه

 کند؟

 می شه بگی زود تر؟ هر جور دوست داري بگو. فقط بگو. –مهران 

 باشه. باشه. االن می گم. من... من... می خوام لطف کنین و از پدر خانوم مهندس ارغوان بخواین که اجازه –بیژن 

 بدن با خانواده براي امر خیر بریم خدمشون.

حدسش درست بود. بیژن همان چیزي را گفت که او فکر می کرد. لحظاتی بین آن دو مهران مات و مبهوت ماند. 

 سکوت برقرار شد. سپس مهران به خودش آمد.

 یعنی می خواي بري خواستگاري ایشون؟ –مهران 

 با اجازتون. –بیژن 

 من خواستی که اینو بگم؟ خوب چرا از –مهران 
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آخه واقعیتش من پدر ایشون رو نمی شناسم. خودم هم روم نمیشه برم با خود خانوم مهندس صحبت کنم.  –بیژن 

وقتی یعنی ایشون اینقدر نجیب و با حیا هستن که من اصال جرئت نمی کنم باهاشون حرفی بزنم. خواستم 

ین و اگه اجازه دادن شماره تماسشون رو هم به من بدین تا شما لطف کنین و به پدرشون بگبرگشتیم ایران ، 

 خودم باهاشون صحبت کنم.

. سرش را از شدت ناراحتی به طرف دیگري چرخانده بود و اصال به بیژن نگاه نمی کرد. او مهران عصبی شده بود

نشست و داستان عشق یک فقط دو قدم تا ابراز عالقه به ارغوان فاصله داشت که بیژن مانع شد. حاال هم باید می 

 نفر دیگر به معشوقه اش را می شنید. 

 از جایش بلند شد تا به اتاقش برود. به شدت ناراحت بود و نمی دانست که چه پاسخی به بیژن بدهد.  او

 آقاي مهندس؟ چی شد؟ –بیژن 

 ستاد. از حرف بیژن حرصش گرفته بود. مهران ای

 کاري از من ساخته نیست. از یکی دیگه بخواه که کمکت کنه. –مهران 

 او این را گفت و بدون این که منتظر پاسخ بیژن شود البی را ترك کرد.

در اتاق ، مهندس رحمتی به بالکن رفته بود و سیگار می کشید. برخالف گذشته ، زیاد تلویزیون نگاه نمی کرد و 

بر هایی که در مورد اوضاع خانوادگی اش شنیده بود به حدي ناراحت کننده بیشتر وقتش را با سیگار می گذراند. خ

و شاید نفرت انگیز بودند که ترجیح می داد خودش را با سیگار آرام کند. پس از لحظاتی به داخل اتاق آمد و با 

 دیدن مهران سوالی پرسید:

 چی شد؟ –مهندس رحمتی 

 چی ؟ –مهران 

 ، چی می خواست؟ این پسره ، بیژن –مهندس رحمتی 

مهران نمی خواست که مهندس رحمتی را در جریان این موضوع قرار بدهد. او از عالقه اش به ارغوان فقط به نیما 

 گفته بود و هیچکس دیگر از این موضوع خبر نداشت.
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 هیچی چیز مهمی نبود. –مهران 

 رفت که بخوابد.مهران پس از گفتن این جمله 

ود و به اتفاق امشب فکر می کرد. حاال باید چه کار می کرد؟ می توانست تا هفته ي او روي تختش دراز کشیده ب

بعد صبر کند و در آن زمان ماجرا را با پدر ارغوان مطرح کند؟ اما او می خواست همینجا نظر ارغوان را جویا شود. 

ت دادن ارغوان آنقدر زیاد بود اما با این کار بیژن تمام نقشه هایش خراب شد. باید فکري می کرد. ولی ترس از دس

د و بدون صدا اشک ریخت. لحظاتی را اشک که به مهران اجازه ي فکر کردن نمی داد. پس پتو را روي سرش کشی

 ریخت و سپس از زیر پتو بیرون آمد و از پنجره به بیرون نگریست.

را می دید. بارش آرام برف به  برف به آهستگی می بارید. این شب ها احتماال آخرین شب هایی بود که برف مسکو

 مهران آرامش خاصی داده بود. دوست داشت برود و قدم بزند. قدم بزند؟ قدم زدن در برف؟

با فکر کردن به این قضیه جرقه اي در ذهنش شکل گرفت. به ساعتش نگاه کرد. ده و سی دقیقه ي شب. با خودش 

 »بهش می گم. االن می رم پایین. اگه ارغوان بود همه چیو «گفت : 

به سرعت برخاست و لباس گرم پوشید و از اتاق خارج شد. دکمه ي آسانسور را فشرد اما آسانسور فاصله ي زیادي 

به دنبال با او داشت. پس دوید و از پله ها خود را به البی هتل رساند. وقتی به البی رسید نفس نفس می زد. 

 ا چرخاند. چند نفر در البی حضور داشتند اما خبري از ارغوان نبود.ارغوان می گشت. اما او را پیدا نکرد. نگاهش ر

 نا امیدانه و با قدم هاي آهسته به طرف در خروجی رفت تا کمی در برف قدم بزند. در این هنگام صدایی شنید:

 ایشون آقا مهران نیستن؟ +

 مهران برگشت. ارغوان ، آذر ، پگاه و شیرین پشت سرش بودند. 

 اي مهندس کجا دارین میرین توي این سرما؟وا آق –پگاه 

مهران زبانش بند آمده بود. از دیدن ارغوان هم خوشحال بود و هم شگفت زده. ولی از این که دوستانش با او همراه 

نگاهی به چهره ي ارغوان انداخت. به نظرش آمد که چهره ي او نسبت به چند ماه گذشته کمی  بودند ناراحت شد.

 . الغر تر و پوستش هم کمی بی رنگ شده بود. تغییر کرده است
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 من ... چیزه... حوصله ام سر رفته بود اومدم پایین. –مهران 

 اتفاقا ما هم حوصلمون سر رفته بود دیگه. شب هاي آخره و دوست داشتیم بیایم یه قهوه بخوریم. –آذر 

 خوش بگذره بهتون. –مهران 

اما نمی دانست چگونه از دست بقیه خالص شود. او به چشمان مهران می خواست با ارغوان تنها صحبت کند 

 ارغوان چشم دوخته بود. به نظرش می آمد که ارغوان هم مشتاق صحبت با اوست اما نمی تواند بهانه اي بیاورد.

 خیلی خوب دیگه پس ما بریم باال. فرمایشی ندارین آقاي مهندس؟ –شیرین 

 نه. بفرمایید. –مهران 

چیزي به یادش آمد. ارغوان دیروز از او خواسته بود که فایل پی دي اف یک کتاب مهندسی را برایش در این لحظه 

بفرستد. اما مهران آن را در گوشی اش نداشت و به ارغوان گفت که بعدا فایل را از روي سیستم شخصی اش به 

یادش رفته بود که در کارخانه ،  گوشی منتقل کرده و برایش ارسال می کند. امروز صبح هم آن را منتقل کرد ولی

 کتاب را براي ارغوان بفرستد.

راستی ارغوان خانوم؟ اون فایلی رو که خواسته بودین انداختم روي گوشیم. اگه می خواین براتون همین  –مهران 

 االن ارسالش کنم.

 ارغوان که گویا منتظر همین فرصت بود پاسخ داد:

 بله بله. ممنون می شم.  –ارغوان 

 سپس رو به دوستانش کرد و گفت:

 شما برین باال منم االن میام. –ارغوان 

او این را گفت و به سمت مهران رفت و شیرین ، آذر و پگاه هم راهی اتاق شدند. ارغوان گوشی اش را آورد و از 

 مهران خواست تا فایل را برایش ارسال کند. در هنگام ارسال فایل ارغوان گفت:

 می رفتین قدم زدن توي برف؟داشتین  –ارغوان 
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آره از دفعه ي قبلی که با هم رفتیم قدم زدیم تا حاال نرفتم. این شب ها هم که دیگه آخراشه. اومدم  –مهران 

 پایین تا شاید شما هم باشین و با هم بریم قدم بزنیم.

 را فهمید: مهران با گفتن این جمله از ارغوان دعوت کرد که با او همراه شود. ارغوان هم منظورش

 منم دوست دارم قدم بزنم . شاید براي آخرین بار باشه که توي برف قدم می زنیم. –ارغوان 

 پس بریم. فایل هم ارسال شد. –مهران 

 بریم. –ارغوان 

مهران و ارغوان در کنار هم از هتل خارج شدند. همراهی آنان با سکوت و آرامش همراه بود. مهران می خواست که 

لحظاتی را با هم قدم زدند و دوباره ارغوان را بیان کند اما نمی دانست که از کجا و چگونه شروع کند.  عالقه اش به

 به همان کافه اي رسیدند که هفته ها قبل به آنجا رفته بودند.

 این کافه رو یادتونه؟ –مهران 

 آره. همون که ماه پیش اومدیم. –ارغوان 

 بریم دوباره یه قهوه بخوریم؟ –مهران 

 بریم. –ارغوان 

 آن ها وارد کافه شدند و نشستند و قهوه سفارش داند. حاال دیگر وقت آن بود که مهران حرفش را شروع کند.

 ارغوان خانوم؟ –مهران 

 بله؟ –ارغوان 

من یه پسر خاله دارم به اسم نیما. روانپزشکه. خیلی هم توي کارش مهارت داره. من همیشه بهش میگم  –مهران 

 که به تو غبطه می خورم.

 به خاطر چی؟ –ارغوان 

 به خاطر انتخابش!  –مهران 
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 انتخاب ؟ انتخاب چی؟ –ارغوان 

ستش. ایشون از خیلی از عشوه هاي انتخاب همسر. خانومش به چشم خواهري واقعا یه الهه ي نجابت ه –مهران 

 دخترونه دور بودن و حاال هم دارن براي دخترشون مادري می کنن. 

 خوب؟  –ارغوان 

من همیشه فکر می کردم که براي ازدواج بهتره یه دختر از یه خونواده ي معمولی و سطح متوسط رو به  –مهران 

پایین انتخاب کنم. چون توقعی زیادي ازم نداره و اگه بتونم یه زندگی متوسط رو به باال براش بسازم منو به چشم 

 ناجی می بینه.

ببخشید. ولی خوب براي یه دختر فقط وضع مالی که مهم  به نظرم فکرتون خیلی درست نبوده. البته –ارغوان 

نیست. شاید بعضی ها اینجوري باشن و کسی رو انتخاب کنن که منفعت بیشتري ازش ببرن ولی همه اینطوري 

 نیستن.

می دونم و حرفتون کامال درسته. اون طرز فکر مربوط به گذشته میشه و من خیلی وقته که دیگه کنارش  –مهران 

 و یه سري معیار هاي دیگه دارم.گذاشتم 

 می تونم بپرسم چه معیار هایی؟ –ارغوان 

 دوست دارین بدونین؟ –مهران 

 اگه دوست دارین بگین. –ارغوان 

واقعیتش رو بخواین من براي خودم مسئولیت خیلی سنگینی توي انتخاب همسر قائلم. چون من خودم  –مهران 

 ن هم میشه دیگه. پس مسئولیتم خیلی سنگینه.تنها نیستم. همسر من مادر هاي بچه هامو

 چه طور؟ میشه بیشتر توضیح بدین؟ –ارغوان 

بله. من فکر می کنم باید کسی رو به عنوان همسر خودم و مادر بچه هامون انتخاب کنم که بدونم  –مهران 

سر غریبه دوست بوده صالحیت پرورش و تربیت اونا رو داره. کسی که همش دروغ می گه یا کسی که با یه عالمه پ

اون  یا کسی که دست هاي ناپاك زیادي اونو لمس کردند چه طور می تونه فرزند هاي پاك و صالح رو پرورش بده؟
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مادر ممکنه باور هاي غلط و نادرستی رو یاد بچه ها بده. اون موقع تا زمانی که اون بچه دیگران رو اذیت می کنه 

 ،آه و نفرین براي پدر و مادرشه.

 شما واقعا طرز فکر فوق العاده اي دارین!  –وان ارغ

 ممنونم. این عین واقعیته. عین چیزیه که فکر می کنم.  –مهران 

 خوب تا حاال همچین کسی رو پیدا نکردین؟ –ارغوان 

گفتم که همیشه به پسر خاله ام غبطه می خوردم. چون اون تونسته بود پیدا کنه اما من نه. ولی حاال فکر  –مهران 

 کنم پیداش کردم.

 واقعا؟ خوب کی هست؟ من می شناسمش؟ –ارغوان 

مهران احساس می کرد که ارغوان متوجه موضوع شده باشد. احتماال ارغوان فهمیده بود که منظور مهران با خود 

 ست. او

 البته که می شناسین. خوب هم می شناسین. –مهران 

 کیه؟ –ارغوان 

 خود شما خانوم مهندس ارغوان. –مهران 

ارغوان متعجب شد. او که در هنگام صحبت از روي نجابت به مهران نگاه نمی کرد با شنیدن این جمله نگاهش را 

 به او دوخت.

 مهران اما قاطعانه در چشمان ارغوان نگریست:

 بله. –ران مه

 ارغوان سرش را پایین انداخت. چهره اش در هم رفت و به نظر می رسید که ناراحت شده باشد.

 ولی.... ولی... –ارغوان 
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ببینید من شرایط شما رو درك می کنم. االن هم اگه چیزي گفتم فقط به خاطر این بود که می خواستم  –مهران 

و بدونم. اگه شما موافق باشین به محض رسیدن به تهران می رم خدمت اوال در جریان باشین و ثانیا نظر خودتون ر

 پدرتون و از ایشون براي خواستگاري اجازه می گیرم و با خونواده میام خدمتتون.

 نه اصال موضوع این نیست. ماجرا یه چیز دیگه هست. –ارغوان 

 چی؟ –مهران 

 ما نمی تونیم با هم ازدواج کنیم. –ارغوان 

 چرا آخه؟ –مهران 

 ازم نخواین که بگم. –ارغوان 

نمیشه که نخوام. پاي یکی دیگه در میونه؟ آخه من اون دفعه که ازتون پرسیدم ما گفتین کسی رو  –مهران 

 دوست ندارین.

 نه پاي هیچکس در میون نیست. اصال اینا نیست.  –ارغوان 

 مشکل منم؟ –مهران 

 نه آقاي مهندس اصال مشکل شما نیستین. بهم اصرار نکنین خواهش میکنم. نمی تونم بگم. –ارغوان 

خواهش می کنم ارغوان خانوم اگه چیزي هست به من بگین. شاید من باهاش مشکلی نداشته باشم یا  –مهران 

 اصال ممکنه بتونم حلش کنم.

 نمی تونین. هیچ کس نمی تونه.  –ارغوان 

مهران هم به سرعت  این را گفت و از پشت میز برخاست تا از کافه خارج شود. لت گریه ،با بغض و حا ارغوان

 صورت حساب را پرداخت کرد و به دنبال ارغوان رفت.

 ارغوان خانوم؟ وایسین لطفا. –مهران 

 ارغوان ایستاد.
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 من حق دارم بدونم که دلیلش چیه. حق ندارم؟ –مهران 

 ی تونم بگم. نمی خوام باعث ناراحتی شما هم بشم چون اصال قابل حل نیست. شما حق دارین اما من نم –ارغوان 

 من وقتی ناراحت می شم که دلیلشو ندونم. –مهران 

 من نمی گم. خودتون رو خسته نکنید آقاي مهندس. –ارغوان 

را در شوك و با گفتن این جمله بدون این که منتظر پاسخ مهران شود به طرف هتل به راه افتاد. مهران لحظاتی 

 بهت سپري کرد و سپس به آرامی و با فاصله پشت سر ارغوان حرکت کرد که تا رسیدنش به هتل مراقب او باشد.

* 

 مسافران گرامی لطفا کمربند هاي خودتون رو ببندید و صندلی ها رو به حالت عادي برگردونید.  +

اما حالت صورتش وش دادن آهنگ هایش بود. مهران چشمانش را باز کرد. مطابق انتظار مهندس رحمتی مشغول گ

ناراحت و غم انگیز بود. برخالف پرواز رفت به مسکو که بسیار سرحال بود ، این بار به خاطر مسائل خانوادگی اش 

 (که مهران از آن ها بی خبر بود) افسرده به نظر می رسید.

 رسیدیم؟ –مهران 

 آره چند دقیقه دیگه فرود میایم. –مهندس رحمتی 

 خیلی سفر طوالنی و خسته کننده بود. امیدوارم کارامون مفید بوده باشه. –مهران 

مفید بوده. ما خیلی چیزا یاد گرفتیم و دانش زیادي رو در مورد تجهیزات و دستگاه هاي جدید  –مهندس رحمتی 

 کسب کردیم. فکر کنم بتونیم کار هاي مهمی رو انجام بدیم.

 می بست پاسخ داد:مهران در حالی که کمربندش را 

 امیدوارم! –مهران 

لحظاتی بعد هواپیما فرود آمد و مسافران پیاده شدند. آن ها پس از دریافت چمدان هاي خود با استقبال تعدادي از 

 مسئوالن کارخانه ، از جمله مدیر بخش (پدر ارغوان) مواجه شدند. 
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خیلی خوشحالم که برگشتین. مطمئنم می تونیم با کمک شما توي پیشرفت علمی کشور قدم هاي  –رییس 

 مهمی رو برداریم.

 به امید خدا جناب رییس. –مهران 

 آن ها سوار ماشین کارخانه شدند و حرکت کردند.

و مردم کشورش شده  هنگام عبور از خیابان ها مهران چشمانش را به آن ها دوخته بود. چه قدر دلتنگ خیابان ها

بود. او بسیار به وطن عالقه داشت و همیشه با عشق نام ایران را به زبان می آورد و به این فکر می کرد که با وجود 

 امکانات و زیبایی هاي سایر کشور ها ، حاضر نیست که خاك پاك ایران را با هیچ یک از آن ها عوض کند. 

اسم استقبالی در نظر گرفته شده بود و با حضور رییس کل از زحمات پس از رسیدن به کارخانه براي آن ها مر

چندین ماه ي مهران و مهندسان همراهش تقدیر به عمل آمد. پس از پایان مراسم ، مدیر بخش مهران را به 

 دفترش فرا خواند تا دقایقی را با او صحبت کند. 

 ی مدیر ، رو به رو شد.قبل از ورود به دفتر مدیر بخش ، مهران با خانم شیان ، منش

 سالم خانوم شیان خوب هستین؟ –مهران 

سالم آقاي مهندس . خوش اومدین چه سعادتی باالخره بعد از دو ماه شما رو دیدیم. همه چی خوب بود  –شیان 

 اون ور؟

 خدا رو شکر. فقط یه کم سرد بود. –مهران 

 شیان خندید:

 یه کم؟ –شیان 

 ل داد:مهران هم لبخندي را به او تحوی

 بله یه کم. رییس گفتن بعد از مراسم بیان خدمتشون. –مهران 

 بله ایشون منتظر شما هستن. بفرمایید. –شیان 
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 مهران از شیان تشکر کرد و وارد دفتر رییس شد و پس از احوال پرسی کوتاه شروع به صحبت کردند.

 خوب جناب مهندس اوضاع خوب بود؟ –رییس 

بله آقاي رییس. خدا رو شکر تونستیم تا حد زیادي به دستورات شما عمل کنیم. یه سري فایل ها هم از  –مهران 

 ی دو روز آینده تقدیمتون می کنیم و کامال توضیحش می دیم.دستاورد هامون ساختیم که طی یک

و ماه از خانوادت و خیلی خوبه. ببین مهندس. نمی خوام در مورد کار باهات حرف بزنم چون می دونم د –رییس 

 کشورت دور بودي. گفتم بیاي اینجا تا سورپرایزت کنم.

 مهران لبخندي زد:

 رمایید نیازي به سورپرایز نبود. من هرکاري کردم وظیفه بوده.ممنونم جناب رییس. ولی باور بف –مهران 

این که نتیجه ي کارتون رو  تو آدم وظیفه شناسی هستی و الیق سورپرایز و پاداش هم هستی. تازه بعد از –رییس 

 اعالم کردین یه پاداش ویژه هم از طرف کارخونه دریافت می کنین. 

 سپس صدایش را آرام تر کرد و با لبخندي شیطنت آمیز به چشمان مهران خیره شد:

البته بین خودمون بمونه. پاداش شما از بقیه بیشتره. چون هم سرپرست گروه بودي و هم این که  –رییس 

 وري که مسئوالن کارخونه روسی به ما اطالع دادن خیلی مرتب و منظم تر از بقیه کاراتو انجام دادي.اونج

 مهران سرش را پایین انداخت و از رییس تشکر کرد.

 خوب حاال می رسیم به سورپرایزت.  –رییس 

 رییس کشوي میزش را باز کرد و چیزي را از آن بیرون آورد و به مهران داد.

 یط هواپیما؟بل –مهران 

بله. بهتره بري شهرتون و خانوادت رو ببینی. تاریخ پروازت فرداست. بلیط برگشت رو هم براي یک هفته  –رییس 

 بعدش رزرو کردیم. 

 ممنونم جناب رییس. خیلی از لطفتون سپاسگزارم. ولی پس گزارش سفر چی میشه؟ –مهران 
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نگران اون موضوع نباش. شما و همه ي اعضاي گروهت یک هفته استراحت دارین و بعد از اون ازتون می  –رییس 

 خوایم که یه گزارش کامل به ما ارائه بدین. خوب دیگه. سفر بهت خوش بگذره.

و  مهران دوباره از رییس تشکر کرد و از دفترش بیرون آمد. با آژانس تماس گرفت تا خود را به خانه برساند

وسایلش را جمع کند. خانه ي مهران یک واحد آپارتمان کوچک و امن بود ، به همین خاطر او خانه اش را دو ماه 

رها کرد و به سفر رفت. البته به خدمتکار ساختمان سپرده بود که مراقب خانه اش باشد که اتفاق بدي نیفتد. 

یستم هاي امینی قدیمی و جدید براي محافظت از ود و از تمام سماشینش را هم در پارکینگ ساختمان گذاشته ب

 آن استفاده کرده بود. مهران همیشه جانب احتیاط را در کارهایش رعایت می کرد.

او وارد خانه شد و پس از استراحتی کوتاه ، شروع به جمع کردن وسایلش کرد. اما هرچه فکر می کرد ، نمی 

توانست موضوع ارغوان را نادیده بگیرد. چرا ارغوان به او پاسخ منفی داد؟ دلیلی که ارغوان بیان نمی کرد چه بود؟ 

گردد. اول باید با ارغوان یا پدرش صحبت می کرد. با این وضعیت نمی توانست اینجا را رها کند و به شهرش باز

پس تصمیم گرفت که فردا قبل از پرواز ، نزد رییس برود و ماجرا را برایش مطرح کند و از او براي خواستگاري 

 اجازه بگیرد. 

* 

ن وقت داشت. صبح روز بعد مهران وارد کارخانه شد و ماشین را پارك کرد. پرواز او ، بعد از ظهر بود و فعال براي آ

پس از پیاده شدن از ماشین به طرف دفتر رییس رفت تا با او در مورد دخترش صحبت کند. اما جلوي ساختمان ، 

 ارغوان را دید و تصمیم گرفت که یک بار دیگر دلیل پاسخ منفی اش را جویا شود.

 سالم ارغوان خانوم. –مهران 

 ارغوان کامال عادي و مثل همیشه پاسخ داد:

 سالم آقاي مهندس خوب هستین؟ – ارغوان

 ممنونم. مگه به همه ي اعضاي گروه یک هفته مرخصی ندادن؟ شما چه طور اینجا هستین؟–مهران 

 بله. ولی من خودم کار داشتم و اومدم. یک ساعت دیگه میرم. شما چرا اومدین؟ –ارغوان 
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 واقعیتش اومدم با پدرتون صحبت کنم. در مورد شما. –مهران 

 در مورد من؟ –ارغوان 

 بله می خوام ازشون اجازه بگیرم که با خانواده خدمتتون برسیم. –مهران 

 لحن ارغوان کمی تند شد:

 آقا مهران میشه این کار رو نکنید؟ خواهش می کنم. –ارغوان 

 شما دلیلش رو به من نگفتین. من نمی تونم بیخیال شم.  –مهران 

 اگه ندونین بهتره.  –ارغوان 

 لی من باید بدونم. این کارتون اصال درست نیست. شاید من با مشکل شما مشکلی نداشته باشم. و –مهران 

 ین. حتما دارین. حتما حتما دارین.نمیشه نداشته باش –ارغوان 

یا لطف کنید بهم بگین یا این که می رم با پدرتون صحبت می کنم و این قضاوتتون اصال درست نیست.  –مهران 

 دونستن دلیل جواب منفی شما رو بهم میگن.ایشون اگه صالح 

 ارغوان با بغض پاسخ داد:

 تمومش کنید دیگه. ما نمی تونیم با هم زندگی کنیم. من نمی تونم با هیچ کس زندگی کنم. –ارغوان 

 مهران کالفه شده بود. 

چرا شما فکر می کنید مشکلتون اینقدر بزرگه؟ چرا فکر می کنید من نمی تونم کمکتون کنم؟ چرا فکر  –مهران 

 می کنید باهاش کنار نمیام؟

 شما چه طور می خواین با کسی زندگی کنین که یک سال دیگه بیشتر زنده نیست؟ –ارغوان 

بغض ارغوان ترکید و شروع به گریه کرد. با همان حالت گریه مهران را ترك کرد و رفت. مهران اما بهت زده شده 

بود. کسی که یک سال دیگر بیشتر زنده نیست؟ یعنی ارغوان فقط یک سال دیگر می توانست زنده بماند. چرا؟ 

 مشکلش چه بود؟ 
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تا او دست از سرش بردارد؟ شاید بیژن با ارغوان صحبت کرده و  مهران گیج شده بود. نکند ارغوان این حرف را زد

آن ها با هم به توافق رسیده اند و ارغوان می خواهد با این حرف مهران را از خودش دور کند. اما هیچ یک از این 

 بهانه ها براي مهران پذیرفتنی نبود. او مطمئن بود که ارغوان دروغ نگفته است. 

موضوع فکر کرد. ثانیه ها ، دقایق و ساعت ها سپري شدند و او هنوز در کارخانه قدم می زد  مهران مدت ها به این

و به حرف هاي ارغوان فکر می کرد. تا این که به خودش آمد و تصمیم گرفت دوباره با او صحبت کند. گوشی 

 تلفنش را آورد و شماره ارغوان را گرفت.

 بــــــــــــوق 

 بــــــــــــوق

 ـــــــوقبـــــ

تلفن بار ها بوق خورد اما کسی پاسخ نداد. مهران دوباره شماره را گرفت. باز هم صداي بوق و بدون پاسخ. تا این که 

 او تصمیم گرفت براي ارغوان پیامکی بفرستد.

ببنید خانوم مهندس من اصال متوجه منظورتون نشدم. خواهش می کنم یا جوابمو بدین یا این که  –مهران 

 بیارین با هم صحبت کنیم. اجازه بدین که این مشکل رو حل کنیم.  تشریف

مهران پیام را فرستاد و منتظر پاسخ ارغوان شد. دقایق از پس هم گذشتند اما پاسخی از ارغوان دریافت نشد. تا این 

 که تصمیم گرفت پیامک دیگري بفرستد.

ي منو نگران کنید. لطف کنین اگه می تونین میشه جوابمو بدین؟ باور کنید درست نیست که اینجور –مهران 

جواب بدین. اگه این حرفتون شوخی بود اصال قشنگ نبود و اگه می خواستین به من جواب رد بدین می تونین 

دلیل واقعیتون رو بگین و نیازي به این کارا نیست اصال. اگه مشکل منم بهم بگین. باور کنید اگه با شخص من 

دیگه در میونه دیگه هیچ وقت در این مورد باهاتون صحبت نمی کنم. فقط بهم دلیل  مشکل دارین یا پاي کسی

 واقعیش رو بگین.

 او دوباره پیامک را فرستاد و انتظار کشید تا پاسخی بیاید. لحظاتی بعد ارغوان پاسخ داد:
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یگه اي وسطه. دلیلش هیچ کدوم از اینایی که گفتین نیست. نه شما مشکلی دارین و نه پاي کس د –ارغوان 

 مشکل من همونیه که گفتم. من فقط یک سال دیگه زنده می مونم.

 مهران عصبی شده بود. دوباره شروع به نوشتن کرد:

 میشه کامل تر توضیح بدین؟ من متوجه نمیشم. –مهران 

از سفرمون من یه بیماري دارم که دکتر ها گفتن نهایتا تا یک سال دیگه زنده می مونم. چند ماه قبل  –ارغوان 

 فهمیدم. 

 مهران هنوز نمی خواست این حرف را باور کند. بنابر این براي ارغوان نوشت:

میشه این شوخی بی مزه رو تمومش کنین؟ اگه نمی خواین بهم جواب مثبت بدین خوب ندین. دیگه این  –مهران 

 حرفا براي چیه؟

شوخی نیست. به خدا شوخی نیست. من حاضرم تمام مدارك پزشکی رو نشونتون بدم. عین حقیقته.  –ارغوان 

بهتره برید دنبال زندگیتون. منم براتون آرزو می کنم مسئولیت سنگینتون در مورد انتخاب همسر رو کامال درست 

 انجام بدین. دعا می کنم خوشبخت بشین.

نویسد. او دیگر باور کرده بود که حرف هاي ارغوان حقیقت دارد و عمرش به مهران نتوانست چیزي را براي ارغوان ب

زودي به پایان می رسد. اما از فکر این موضوع به شکل عذاب آوري ناراحت بود. پس روي زمین نشست و سرش را 

 میان دستانش گرفت.

او همیشه رفتار   شده بود. ان ، اشک از چشمانش جاريدر آنسوي خط ، ارغوان پس از آرزوي خوشبختی براي مهر

هاي مهران را دوست داشت. از روز اولی که او را دیده بود احساس خوبی نسبت به وي داشت و در طول سفر به 

مسکو عالقه اش نسبت او بیشتر شده بود. شب هایی که با مهران در برف ها قدم می زدند ، در کنارش احساس 

مسرش باشد. اما همان زمان هم خودش می دانست که این آرزو شاید امنیت و آرامش داشت و می خواست که او ه

هیچگاه محقق نشود. چون اگر او با مهران ازدواج می کرد و پس از مدتی کوتاه از دنیا می رفت ، زندگی مهران 

ه بزرگ می شد. پس هرگز احساساتش را به او ابراز نکرد. اما گاهی دوست داشت که از او بخواهد ک یدچار مشکل

 ». مراقب خودش باشد«
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 = آقاي مهندس؟ چرا اینجا خوابیدین؟

این صدا مهران را بیدار کرد. یکی از کارکنان کارخانه بود که با دیدن مهران در محوطه و کنار یه درخت ، که 

هی به سرش را در میان دستانش گرفته و خوابیده بود ، او را صدا زد. مهران به خودش آمد و از خواب برخاست. نگا

 ساعتش انداخت. زمان پرواز گذشته بود و او دیگر به هواپیما نمی رسید.

 خوبین جناب مهندس؟ چیزي شده؟  =

 ممنونم. مشکلی نیست. یه کمی حالم بد بود. شما تشریف ببرین. –مهران 

 = میخواین دکتر خبر کنم؟

 نه نیازي نیست. خوبم اآلن.  –مهران 

پس ماجراي سپس برخاست و به طرف پارکینگ رفت. در راه بازگشت به خانه دائما به بیماري ارغوان فکر می کرد. 

کاري را که رییس (پدر ارغوان ) قبل از سفر به او گفت هم احتماال مربوط به این بیماري می شد. شاید رییس از 

 ارغوان خواسته که در مسکو هم مراحل درمان را پیگیري کند.

ارغوان را یک بانوي پاك می دانست و می خواست که مهران به آرزو هاي بر باد رفته ي خودش فکر می کرد. او 

سال ها با آرامش در کنار هم زندگی کنند. اما حاال... . او از زندگی اش کالفه بود. یک بار در مورد رویا این آرزو را 

عذاب کشید. و اکنون هم باید به خاطر نرسیدن به ارغوان داشت که با شکست مواجه شد و مدت ها به خاطرش 

 عذاب بکشد. همانطور که سوار بر ماشین خیابان ها را طی می کرد به خاطر بخت بد خودش اشک می ریخت.

هنگامی که به خانه رسید خودش را روي تخت انداخت و نگاهش را به سقف دوخت. لحظاتی را همانگونه و بدون 

فردا صبح خیلی  کر کند سپري کرد تا این که تصمیم گرفت همین االن وسایلش را جمع کند واین که به چیزي ف

با ماشین خودش به شهرش بازگردد. می خواست از اینجا ، از این غم و غصه و ناراحتی فاصله بگیرد. شاید  زود

نست کمکش کند و شاید بودن در کنار خانواده اش می توانست به او آرامش بدهد. شاید صحبت با نیما می توا

 دیدن مهتاب کوچولو می توانست حالش را بهتر کند.
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بارش برف بسیار آرام و آهسته بود. این برف ها شباهتی به برف هاي مسکو نداشتند. آن ها بسیار درشت تر بودند و 

وخت. ترکیب ع می شدند اما این ها ریز هستند. مهران ماشین را پارك کرد و چشمش را بازار دروي زمین جم

چراغ مغازه ها با بارش برف و زمین سفید بسیار جالب بود. او به طرف مغازه ي فرزاد حرکت کرد. اما از رفتن به 

آنجا کمی مردد بود. نگران این بود که رویا را در مغازه ي فرزاد ببیند. بنابر این خیلی با احتیاط نزدیک شد و ابتدا 

نداخت. تعدادي مشتري آنجا بودند و البته فرزاد و کارکنان مغازه هم با آن ها از بیرون ، نگاهی به داخل مغازه ا

صحبت می کردند. او رویا را ندید بنابر این با خیال راحت وارد شد. فرزاد پشت ویترین نشسته بود و چاي می 

 نوشید . او به محض دیدن مهران از جایش برخاست و به طرفش آمد.

 ران. کجایی تو برادر؟ نه یه زنگی می زنی نه یه حالی می پرسی. گوشیت هم که خاموشه.به به سالم آقا مه –فرزاد 

سالم فرزاد جان. ببخشید تو رو خدا می دونم بی معرفتم ببخشید. یه سفر کاري بود. رفته بودم خارج از  –مهران 

 کشور اونجا هم یه سیم کارت دیگه گرفته بودم و این خاموش بود.

 بودي؟ حاال تنهایی میري خارج و به ما خبر نمی دي؟ کجا رفته –فرزاد 

 نه به جون تو سفر کاري بود. ببخشید که بی خبرت گذاشته بودم. –مهران 

نمیشه بگم اشکالی نداره. چون اشکال داره که رفیقتو یادت رفته. ولی خوب بیخیالش. خوب تعریف کن.  –فرزاد 

 چی کارا کردي؟

 وري؟ همه چی خوبه؟هیچی سالمتی. تو چه ط –مهران 

 خدا رو شکر. می گذره –فرزاد 

 زندگی مشترك خوبه؟ –مهران 

 فرزاد لبخند تلخی زد:

 زندگی مشترك. –فرزاد 

 آره. با خانومت خوش می گذره؟ –مهران 
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 چشمانش را به زمین دوخت. چهره ي فرزاد در هم رفت. به نظر می رسید از چیزي ناراحت باشد.

 فرزاد؟ خوبی؟ –مهران 

 آره. چیزي نیست. فقط از این کلمه ي زندگی مشترك و خانومت و اینا حالم به هم می خوره. –فرزاد 

 چرا؟ چی شده مگه؟ –مهران 

 هیچی. –فرزاد 

 مهران هم کنجکاو بود و هم ناراحت. می خواست هر طور شده علت ناراحتی فرزاد را بفهمد. 

 خانومت طوریش شده؟ –مهران 

 گی خانومت؟ من خانوم ندارم.میشه دیگه ن –فرزاد 

 یعنی چی؟ –مهران 

 یعنی ازش جدا شدم. –فرزاد 

 چشمان مهران درشت شد:

 جدا شدي؟  –مهران 

 آره. –فرزاد 

 چرا آخه؟ شما که تازه ازدواج کرده بودین. –مهران 

 وقتی یه چیزایی رو می فهمی دیگه مهم نیست که کی باهاش ازدواج کرده باشی. –فرزاد 

گیج شده بود. چه دلیلی داشت که فرزاد و رویا از هم جدا شوند. حاال او کمی هم نگران شده بود. نگران این مهران 

که رویا به خاطر مهران از فرزاد جدا شده باشد. فکر کردن به این موضوع برایش عذاب وجدان می آورد. پس دوباره 

 .از فرزاد سوال کرد تا ببیند دلیل واقعی جدایی آن ها چیست

 میشه درست و حسابی بگی دلیل جداییتون چی بوده؟ –مهران 
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راستش من دوست ندارم در مورد مسائل شخصیم به کسی چیزي بگم. تو خودت اینو خوب میدونی. از این  –فرزاد 

موضوع هم فقط خونواده هامون خبر دارن. ولی براي تو می گم. چون تو دوست خیلی صمیمی من هستی و بهت 

 دارم. اعتماد کامل

 مرسی.  –مهران 

 می دونی چرا ازش جدا شدم؟ –فرزاد 

 چرا؟ –مهران 

 !  چون فهمیدم خانوم خانوما قبل از من با پنج تا پسر دوست بوده –فرزاد 

 مهران از شنیدن این جمله در مورد رویا شگفت زده شد. رویا با پنج  پسر دوست بوده است؟

 یعنی چه طوري؟ –مهران 

از هیجده سالگیش هر سال با یکی دوست بوده. با یکی دوست می شده وقتی با اون تموم می کرده می  –فرزاد 

 رفته با یکی دیگه دوست می شده. با همشون هم...

 مهران وسط حرف فرزاد پرید:

 وایسا وایسا وایسا بینم. کی بهت گفته اینو؟ –مهران 

 .خودش –فرزاد 

 بزنه؟ خودش چرا باید این حرف رو –مهران 

توي دوران نامزدي ازش پرسیدم که قبل از من با کسی رابطه داشتی ؟ اون گفت نه. گفت با هیچ کس   –فرزاد 

دوست نبودم و هیچ کس منو لمس نکرده. ولی بعد از ازدواج یه روز که داشتیم با هم یه فیلم می دیدیم که 

گفت می خواد یه چیزي بهم بگه و اگه نگه وجدانش  داستان فیلم در مورد خیانت و اینا بود. اون بهم نگاه کرد و

 عذابش می ده. بعد گفت که قبل از ازدواجش با من ، رابطه داشته.

مهران نمی دانست چه بگوید. قطعا منظور رویا از پنج نفر دوستش ، مهران نبوده است. چون اوهرگز رویا را لمس 

 فرزاد صحبت هایش را ادامه داد:رخ داده بودند.  نکرده بود. پس همه ي این اتفاقات بعد از رفتن مهران
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 من نمی تونستم با یه خائن زندگی کنم. –فرزاد 

 چرا خائن؟ اون که بعد از ازدواج با تو با کس دیگه اي نبوده. –مهران 

 دروغ ، خیانت نیست؟ مگه من توي دوران نامزدیمون ازش نپرسیدم؟ چرا اون موقع بهم دروغ گفت؟ –فرزاد 

 اگه اون موقع راست می گفت باهاش ازدواج می کردي؟ –مهران 

 فرزاد دو دل شده بود. چند لحظه سکوت برقرار شد تا این که گفت:

شاید اگه از پشیمونیش مطمئن می شدم قبول می کردم. ولی حتی اگه باهاش ازدواج هم نمی کردم از  –فرزاد 

 ورد.االن بهتر بود. حداقل برچسب طالق روي پیشونیمون نمی خ

حال  ، مهران در دل خودش حرف فرزاد را تایید می کرد. با وجود این که به خاطر شنیدن ماجراي بیماري ارغوان

مهران خوب نبود ، اما با آگاهی از موضوع تلخی که براي فرزاد پیش آمده بود ، مشکل خودش را براي لحظاتی از 

خداحافظی کرد و به ، سوغاتی را که از روسیه آورده بود به او داد و سپس یاد برد. پس از کمی صحبت با فرزاد 

 سمت مطب نیما رفت.

در مسیر کوتاهی  که تا مطب نیما می پیمود مدام به رویا فکر می کرد. او از یک سو خوشحال بود که هرگز با رویا 

فرزاد ، یکی از صمیمی ترین دوستانش ،  ازدواج نکرد تا چنین اتفاق تلخی گریبانش را بگیرد و از سوي دیگر براي

حاال دلیل پذیرفته نشدن نذرش از سوي خداوند را می فهمید. مهران در تمام عمرش پاك زندگی  ناراحت بود.

اما باز هم با یاد آوري بیماري ارغوان عصبی شد. در دوراهی  کرده بود و الیق این بود که با یک فرد ازدواج کند.

 . لحظاتی بعد او در مطب نیما بود و بعد از سالم و احوال پرسی با هم گفتگو کردند:عجیبی گیر کرده بود

 جناب مهندس اوضاع بر وفق مراد پیش میره؟ –نیما 

 اي. خدا رو شکر. راستی نیما ؟ مهتاب چه طوره؟ –مهران 

 ان. حالش یه کم بهتره .فعال هست خونه. ولی چند روز دیگه دوباره باید بره بیمارست –نیما 

 می تونم ببینمش؟  –مهران 
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آره حتما. هر وقت دوست داشتی بیا با هم بریم خونه یه شام یا ناهار مهمون ما باش. اصال فردا با مامان اینا  –نیما 

 بیاین خونه ي ما.

 جدي بیایم؟ –مهران 

 مگه شوخی دارم؟ منتظرتونیم. حتما بیاین. –نیما 

 اونا واسه فردا مشکلی ندارن. حاال من باید برم خونه ببینم –مهران 

 راستی قضیه ي اون دختر خانومی که می خواستی چی شد؟ با خودش یا باباش حرف زدي؟ –نیما 

مهران می خواست که در مورد بیماري ارغوان با نیما صحبت کند اما پشیمان شد. نمی خواست فعال در این مورد 

 کرد:به کسی ، حرفی بزند. پس به یک پاسخ کوتاه بسنده 

 نه. فعال چیزي نگفتم. حاال شاید بعدا بهش گفتم. –مهران 

 اگه واقعا می خوایش دست دست نکن. زود بهشون بگو. –نیما 

باشه. خوب نیما من برم خونه دیگه. فقط اومدم ببینمت و حال مهتاب رو بپرسم. فردا اگه شد میایم  –مهران 

وفر خانوم و هم براي مهتاب کوچولو از مسکو سوغاتی آوردم. راستی هم براي تو هم براي نیل مزاحمتون می شیم.

 فردا که اومدیم خونه ي شما تقدیمتون می کنم دکتر جان.

سپس آن ها از هم خداحافظی کردند و مهران از مطب بیرون آمد و به طرف اتومبیلش نیما از مهران تشکر کرد و 

 رفت. 

* 

پرسی و پاسخ دادن به سواالت پر تعداد اعضاي خانواده در مورد سفرش وقتی به خانه رسید ، پس از سالم و احوال 

، چمدان سوغاتی ها را آورد و به پدر ، مادر و سیما هدیه هایی داد. او پس از صرف شام به اتاقش رفت و روي 

در سفر  اما فکر ارغوان او را بی خواب کرده بود. نمی دانست چه تصمیمی بگیرد. او تخت دراز کشید تا بخوابد.

مسکو با ارغوان همراه شده بود و او را به خوبی می شناخت. با چشمان خودش نجابت و پاکی او را دیده بود و 

عالقه اش را در دل حس می کرد. بدون تردید ارغوان می توانست بانوي رویا هاي مهران باشد. اما این بیماري 
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گی کند؟ با کسی که سال هاست به دنبالش می گردد؟ لعنتی چه؟ آیا او می توانست فقط یک سال با همسرش زند

این عادالنه نیست. سال ها بود که مهران هیچ دختري را نمی یافت که ایده آلش باشد ولی حاال که ارغوان را دیده 

بود این اتفاق تلخ مانع خوشبختی اش می شد. او در مسیر طوالنی که به شهر خودش می آمد هم بسیار به این 

 کرده بود. موضوع فکر

 مهران از جایش برخاست و به حیاط رفت. به نور ماه خیره شد و با خودش حرف می زد:

من این همه مدت دنبال یه همچین آدمی گشتم. حاال پیداش کردم. نمی تونم ولش کنم. نمی تونم  –مهران 

وم که اون فقط یک سال بیخیالش شم. من باید به آرزوم برسم. حتی اگه شده براي یک سال. بعدشم از کجا معل

دیگه زنده می مونه؟ دکتر ها که خدا نیستن. اونا از روي آزمایش هاشون یه حرفی می زنن. اصال شاید درمان شد. 

 شاید حالش خوب شد. 

سپس مهران تصمیم گرفت که همین االن با ارغوان تماس بگیرد و به او بگوید که با بیماري اش مشکلی ندارد. می 

ه تا بهبود کاملش در کنار او می ماند و یاري اش می کند. او دوست داشت هرچه زود تر ارغوان را خواست بگوید ک

 از این تصمیم با خبر کند. به ویژه به خاطر این که احتمال می داد بیژن به سراغ پدر ارغوان برود.

پس یک ی دیر شده باشد. به داخل خانه رفت و گوشی موبایلش را برداشت. ساعت یازده شب. به نظر می رسید کم

 پیامک براي ارغوان فرستاد:

 سالم خانوم مهندس. بیدارین؟ اگه بیدارین پیام بفرستین. کار واجبی دارم. –مهران 

مهران پیام را ارسال کرد و منتظر شد. دقایق گذشتند و خبري از پاسخ ارغوان نمی شد. ده دقیقه ، یک ربع ، 

پس هم می گذشتند. مهران گمان کرد که ارغوان خوابیده و به همین خاطر بیست دقیقه ، نیم ساعت. دقایق از 

 ناامید شد و گوشی را روي میز گذاشت و روي تختش دراز کشید.

چشمانش گرم خواب شده بودند که صداي پیامک گوشی مانع از خواب او شد. به سرعت برخاست و گوشی را در 

 دست گرفت و پیامک را باز کرد:

 بیدارمبله  –ارغوان 

 با دریافت این پیام ، مهران شماره ي ارغوان را گرفت و منتظر پاسخ او شد. 
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 سالم خانوم مهندس. –مهران 

 سالم –ارغوان 

 دیر جواب پیام رو دادین فکر کردم خوابیدین. –مهران 

 نه گوشیم دستم نبود. االن پیامتون رو دیدم. حاال امرتون رو بفرمایین. –ارغوان 

 راستش یه کار واجب داشتم. –مهران 

 امیدوارم در همون مورد نباشه. –ارغوان 

 اتفاقا در همون مورده. –مهران 

میشه تمومش کنید؟ بازم می خواین بپرسین راست می گم یا نه؟ می خواین مدارك پزشکیم رو براتون  –ارغوان 

 ایمیل کنم تا مطمئن شین؟

 نه اصال. من به حرف شما اعتماد دارم. نیازي به این کارها نیست. –مهران 

 پس چی؟ –ارغوان 

واقعیتش رو بخواین. شاید اگه من این حرف رو بزنم شما فکر کنین من دیوونم . اما من با اطمینان و بعد  –مهران 

ه کار پیدا کردم خوب مثل همه از کلی فکر کردن می خوام اینو بهتون بگم. ببینید خانوم مهندس من بعد از این ک

اما هیچ کدوم از خانومایی که خانواده به من معرفی ي پسر هاي دیگه با اصرار خانواده براي ازدواج رو به رو شدم. 

کردند مورد پسندم نبودن. با این که باید از پدر و مادرم به خاطر این موضوع سرکوفت می شنیدم اما به خودم قول 

 و پیدا کنم که ایده آلم باشه. یا حداقل به اون ایده آل نزدیک باشه.دادم که باید کسی ر

 میشه حرف آخر رو اول بزنین؟ –ارغوان 

االن می گم. توي این همه مدت خیلی ها رو دیدم. توي فامیل و دانشگاه و محل کار. اما هیچ کدومشون  –مهران 

 حت هیچ شرایطی نمی خوام از دستش بدم.اونی که من می خواستم نبودن. ولی حاال اونو پیدا کردم و ت

 ارغوان سکوت کرده بود و پاسخی نمی داد.
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 و اون شمایین. –مهران 

 ولی شما اونو از دست می دین. چه بخواین و چه نخواین. پس بهتره که اصال به دستش نیارین. –ارغوان 

ر اساس علمشون یه چیزي میگن. اما این چه حرفیه؟ کی گفته من قراره از دستش بدم؟ پزشک ها؟ اونا ب –مهران 

 اگه خدا نخواد هیچی نمیشه.

درسته که خواست خدا از همه باالتره اما پزشک ها هم از روي شواهد حرف می زنن. اونا گفتن هیچ  –ارغوان 

 امیدي نیست.

ار باشه من اونی رو ارغوان خانوم لطفا نا امید نباشین. اصال نباید نا امید بشین. حتی اگه خدایی نکرده قر –مهران 

 از دست بدم ترجیح میدم همین یک سال رو با آرامش در کنارش زندگی کنم.، که پیدا کردم 

ارغوان ساکت بود اما صدایی شبیه به اشک ریختن آرام از پشت تلفن می آمد. مهران دیگر نتوانست حرف هایش را 

ارغوان گفته است. پس بدون این که کلمه اي حرف ادامه بدهد. احساس می کرد که هر آنچه را که الزم بوده  به 

 بزند گوشی را قطع کرد.

* 

 ظهر به خیر مهندس تنبل. –مادر 

مادر در حالی که مشغول مرتب کردن میز مهران بود این جمله را گفت. مهران چشمانش را باز کرد و نگاهی به 

 صدایی خواب آلود گفت:ساعت روي دیوار انداخت. دقیقا ساعت دوازده ظهر بود. سپس با 

 اوه اوه چه قدر خوابیدم من. –مهران 

 سرکار هم همینجوري میري؟ اینقدر دیر بیدار میشی؟ -مادر

 مهران از جایش برخاست و روي تخت نشست:

 نه بابا اونجا گوشی رو میندازم روي زنگ تا صبح زود بیدارم کنه. –مهران 

 خوب حاال پاشو برو ناهار بخور.  –مادر 
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 باشه. ولی قبلش می خواستم یه چیزي رو بهت بگم مامان. –مهران 

 اول برو دست و صورتتو بشور و ناهارتو بخور بعدش بیا حرف بزن. –مادر 

 نه آخه مهمه. –مهران 

 مادر روي صندلی نشست و به مهران چشم دوخت.

 خوب چی هست؟ –مادر 

 ه هایی داشتین؟مامان یادته همیشه تو و بابا براي من یه نقش –مهران 

 مادر متعجب شد:

 نقشه؟ نه واال چه نقشه هایی؟ –مادر 

 منظورم نقشه هاي خوبه. چه نقشه هایی براي من می کشیدین همیشه؟ –مهران 

 کدوم نقشه؟ –مادر 

 اي بابا. همش می گفتین باید یه فکري برات بکنیم.  –مهران 

 م.کدوم فکر رو می گی؟ ما زیاد براي تو فکر کردی -مادر

 عجبا. همیشه نمیگفتین چرا مجردي؟ –مهران 

آفتاب از کدوم طرف در اومده که امروز داري اینو میگی؟ تو که همیشه تا بهت می آها. حاال چی شده؟  –مادر 

 گفتیم برو زن بگیر بحث رو می پیچوندي و در می رفتی.

 آخه این بار فرق داره. می خوام باهام بیاین تا دیگه از این مجرد بودنه در بیام. –مهران 

 سرت به جایی خورده ؟ –مادر 

 چه طور؟ –مهران 

 آخه خیلی بعیده که این حرفا رو بزنی.  –مادر 
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 مهران با کالفگی پاسخ داد:

 اي خدا. حاال من یه بار آدم شدم شما گوش نمی دین؟ –مهران 

 شه بابا. حاال کی هست ؟با –مادر 

 کی؟ –مهران 

 همین دختره. –مادر 

 یکی از مهندساي کارخونه. –مهران 

 مهندس؟ تو نبودي میگفتی من دختر مهندس نمی گیرم؟ می گفتی همشون افاده اي هستن؟ –مادر 

بود. مگه خودت چرا می گفتم ولی این فرق داره با بقیه. این خیلی خوبه به خدا. توي همین سفرمون هم  –مهران 

 گفتی آدم رو باید توي دو تا حالت شناخت. یکی توي سختی و یکی هم سفر. همیشه نمی

 آره. خوب حاال چه طور بود توي سفر؟ خوب بود؟ –مادر 

 آره خیلی. باورت میشه بگم توي کشور غیر اسالمی حتی یه دونه تار موي سرش هم بیرون نیومد؟ –مهران 

 فقط به خاطر همین؟ تار مو که همه چیز نیست. قضاوتت عجوالنس. –مادر 

 نه فقط این نبود. خیلی چیزاي دیگه هم بود. همه رو برات میگم.  –مهران 

مهران دقایقی را با مادرش در مورد ارغوان صحبت کرد. از رفتار هاي درست و پسندیده اش در سفر و ویژگی ها 

مادر به مهران قول  در این مورد چیزي بگوید. که حرفی نزد. فعال نمی خواست وا خوبش گفت. اما در مورد بیماري

داد که در این مورد با پدر هم صحبت کند و نظر او را جویا شود. سپس اگر نظر هردو مساعد بود ، دست به کار 

 شوند.

 حاال شب باید برن خانه نیما !!!!

 بـــــــــوق

 . = بله؟
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 .ماییم –مهران 

 = بفرمایین.

ها آمدند و به  نیما در را باز کرد و مهران و خانواده وارد خانه شدند. نیما ، نیلوفر و مهتاب به استقبال آن

گرمی با آن ها گفتگو کردند. بعد از احوال پرسی پدر ، مادر ، سیما و نیلوفر به درخواست مهران به داخل 

خانه رفتند و او با نیما و مهتاب در حیاط ماند. مهران ،در مقابل مهتاب کوچولو زانو زد تا با او هم صحبت 

ودند و رنگ پوستش کمی تغییر کرده بود. نیما می گفت شود. نگاهی به چهره اش انداخت. موهایش ریخته ب

به خاطر عوارض شیمی درمانی این اتفاق رخ داده است. هنگامی که مهران چشم در چشم مهتاب دوخت به 

قدري از دیدن چهره و چشمان او متاثر شد که اشک در چشمانش حلقه زد و بغض گلویش را فشرد. اما 

 ب نشود ، چیزي را به روي خودش نیاورد.براي این که باعث ناراحتی مهتا

 کوچولو؟ تو طوري چه. مهتابی سالم –مهران 

 .خوبم مرسی. سالم –مهتاب 

 خوبه؟ چی همه کنی؟ می چیکارا –مهران 

 شدم خسته بیمارستان برم باید همش. نیست خوب خیلی نه –مهتاب 

 جا چه طوره؟می خواي خوب شی باید بري بیمارستان دیگه. حاال اون اگه –مهران 

 خوب نیست. هر وقت میرم اونجا یه عالمه درد دارم. بهم آمپول میزنن. خیلی درد داره آمپوالش. –مهتاب 

 سپس سرش را پایین انداخت و به آرامی شروع به گریه کرد.

مهران با دیدن اشک هاي مهتاب نتوانست خودش را کنترل کند و او هم بدون صدا اشک ریخت. اما باز هم 

 رعت اشک هایش را پاك کرد گفت:به س

 ببین منو. تو نباید گریه کنی مهتابی. تو خوب میشی. به جون خودم خوب میشی. –مهران 

 بهم یه قولی داده بودي قبال. –مهتاب 

 چی؟ –مهران 

 گفتی منو می بري شهربازي. –مهتاب 

 مهران نخودي خندید:

 آها. گفتم بابا و مامانتو نمی بریم و فقط خودمون دو تایی میریم؟ –مهران 
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 مهتاب به نشانه تایید سرش را تکان داد.

 باشه. کی بیام دنبالت؟ فردا خوبه؟ –مهران 

 آره خوبه . ولی بابام هم باید اجازه بده. –مهتاب 

 اجازشو میگیرم. –مهران 

که مهتاب را با خود به شهربازي ببرد اما وقتی نیما را دید متوجه سپس به نیما نگاه کرد تا از او اجازه بگیرد 

شد که او هم اشک ریخته است. ولی خیلی زود خودش را جمع و جور کرد. مهران همه چیز را فهمید اما به 

 روي نیما نیاورد.

 خوب بابا نیما. میزاري فردا دخترتو ببرم شهربازي؟ –مهران 

 ترم باشی.به شرطی که مواظب گل دخ -نیما

 پس چی که هستم. -مهران

 سپس به مهتاب نگریست:

دیدي؟ اجازه ي بابا نیما رو هم گرفتیم. فردا عصر میام دنبالت که بریم شهربازي و یه عالمه بازي  –مهران 

 کنیم.

 مهتاب لبخندي از روي رضایت را به مهران تحویل داد.

 حرف بزنم گل دختر. حاال برو تو خونه تا من یه کم با بابا نیما –مهران 

مهتاب با شنیدن این جمله به آرامی به داخل رفت و مهران هم از جایش برخاست و به طرف نیما حرکت 

 کرد.

 بیا یه کم قدم بزنیم. –مهران 

 بریم. –نیما 

مهران و نیما شروع به قدم زدن در حیاط کردند. آن ها با هم در مورد اتفاقات چند وقت اخیر صحبت می 

 در مورد سفر مهران ، بیماري مهتاب ، کار هاي نیما و البته معشوقه ي مهران!کردند. 

 پس سفر بهت حسابی خوش گذشته؟ –نیما 

 نه بابا. همش یا برف بود یا این که سر کار بودیم. –مهران 

 براي تو که بد نشد. تو که عاشق برفی. –نیما 
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 آره ولی نه دیگه اینقدر برف. –مهران 

ازت می پرسم فکر نکن می خوام فضولی کنم یا به عنوان یه روانشناس می پرسم. اینو فقط  یه سوال –نیما 

 به عنوان نیما ، پسرخاله و فامیل نزدیکت، می پرسم.

 تو هرچی که دوست داري بپرس پسرخاله و فامیل نزدیک. –مهران 

ادش کی هستن؟ چه قدر چی شد که به این دختر خانوم عالقه مند شدي. اصال چند سالشه؟ خونو –نیما 

 می شناسیش؟

خوب پس باید دونه دونه برات بگم. اوال که بیست و سه سالشه. دوم ، خونوادش رو که نه ولی  –مهران 

باباش رو می شناسم که مدیر بخشمون هست . سوم ، خودش رو هم از همون روز هاي اولی که توي 

 کارخونه استخدام شدم می شناسم.

 همه مهمتر بود ولی جواب اونو ندادي. سوال اولم از –نیما 

 اون چون خیلی مهم بود گذاشتمش آخر. –مهران 

 خوب حاال اگه صالح می دونی جواب بده ببینم. –نیما 

صالح که می دونم و در خدمتت هم هستم. خوب این عالقه کم کم ایجاد شد. قبال بهت گفته بودم  –مهران 

من  به خاطر این که از روي قیافه ي یکی که نمیشه عاشقش شد. . به عشق در یک نگاه اعتقاد ندارم که

ولی این عالقه به ارغوان ، به  اصال از این عشق هاي الکی که عاشق چشم و ابروي همدیگه میشن بیزارم. 

مرور ایجاد شد. من همیشه توي کارخونه رفتار و برخوردش رو می دیدم. می دیدم که خیلی سنگین و موقر 

ر می کنه. با هیچ کدوم از مرد ها شوخی و بگو و بخند الکی نمیکنه. در حالی که این موضوع و متین رفتا

 براي بقیه عادي بود.

 پس چرا اینقدر دیر به فکر افتادي؟ –نیما 

 آخه توي سفر بود که دیگه درست و حسابی شناختمش. –مهران 

 چه طور؟ –نیما 

خودش رو حفظ کرد و باز هم مثل همینجا رفتار می  اون توي کشور غیر اسالمی کامال شخصیت –مهران 

کرد. مثل بعضی از این دختر ها نبود که تا پاشون رو از ایران میزارن بیرون سریع کشف حجاب می کنن. 

 تازه جالب بود که اونجا حجابشو بیشتر رعایت می کرد و بیشتر هم مواظب حرف زدن و رفتاراش بود.
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 آدم از خودش در نره و مثل قبل بمونه.این خیلی خوبه. این که –نیما 

می دونی نیما. من خودم همیشه آرزو دارم که وقتی یکی از دوستاي قدیمی ام بعد از چند سال  –مهران 

منو می بینه ، پیش خودش بگه این همون مهران چند سال پیشه و هیچ فرقی نکرده. به خاطر موقعیتی که 

رغوان دقیقا اینجوریه. توي این چند سالی که باهاش همکار بودم و ا به دست آورده به خودش مغرور نشده 

 هیچ فرقی نکرده.

اگه تعریف هایی که ازش کردي واقعی باشه و تحت تاثیر عالقه و کورکورانه نباشه به نظرم دختر  –نیما 

 خوبیه.

یگه بچه آره می دونم. ولی من خیلی بهش فکر کردم. کورکورانه نیست. بعدشم این که من د –مهران 

 نیستم که همینجوري عاشق یکی بشم. 

 پس چه طوري عاشقش شدي؟ –نیما 

 من با عقلم عاشقش شدم. به نظرت میشه؟ –مهران 

 عقل و عشق با هم در تضاد هستند. چه طور میشه با عقل ، عاشق یکی بشی؟ –نیما 

خوب همینش قشنگه. درسته که با هم در تضادن. اما به نظرم اگه عقل هم توي عشق مشارکت  –مهران 

 داشته باشه خیلی خوب میشه. چون عقل باعث میشه که آدم آگاهانه عاشق بشه.

 تحلیل جالبی بود مهندس ! –نیما 

 به سمتش رفت. در همین حال که گرم صحبت بودند ، نگاه مهران به درخت ارغوان افتاد. بی اختیار 

 اوه خداي من. ارغوان رویایی. نیما؟ –مهران 

 بله؟ –نیما 

 یادت هست که چرا ما اسم این درخت رو گذاشتیم ارغوان رویایی؟ –مهران 

آره چون تو می گفتی که گل هاي این درخت شبیه قلبه و رمانتیکه. از اولش هم آدم رمانتیکی  –نیما 

 بودي. 

 م دوخته بود نخودي خندید:مهران در حالی به درخت چش

 نه من هیچ وقت آدم رمانتیکی نبودم ! –مهران 

 چرا اتفاقا آدم رمانتیکی بودي ولی بروز نمی دادي. یه رمانتیکی پنهانی توي وجودت بود. –نیما 
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 چی بگم. تو روانشناسی. حتما تو درست میگی. –مهران 

 در همین لحظه نیلوفر از خانه بیرون آمد.

 نیما؟ کجایین شما؟ چرا نمیاین تو؟ –نیلوفر 

 اومدیم. –نیما 

 سپس نیما دست مهران را گرفت و او را به سمت خانه کشید.

 بیا بریم تو دیگه دو ساعته داري حرف می زنی. –نیما 

* 

 آماده اي مهتاب جون ؟ –مهران 

 بله. –مهتاب 

مهران دست مهتاب را گرفت و او را سوار ماشین کرد. به خاطر سرماي هوا نیلوفر لباس هاي گرم زیادي را 

به مهتاب پوشانده بود تا با مهران به شهربازي برود. البته دلیل دیگر این کار نیلوفر به دلیل این بود که 

ندارد ، در انظار عمومی خجالت  مهتاب از این که مثل دختر بچه هاي هم سن و سالش موي بلند و زیبا

 نیلوفر با لبخند به مهران گفت:نکشد. 

 مواظب دخترم باشین آقا مهران. –نیلوفر 

 چشم چشم . نگران نباشین از خودم بیشتر مواظبشم. –مهران 

مهران این را گفت و ابتدا مهتاب را سوار ماشین کرد و سپس از نیلوفر خداحافظی کرد و خودش هم سوار 

 شد. خودرو

 در شهربازي مهران ، دست مهتاب را گرفته بود و با او راه می رفت. 

 خوب مهتابی اول چی سوار شیم؟ –مهران 

 ماشین برقی رو خیلی دوست دارم. –مهتاب 

 ماشین برقی ؟ بریم سوار شیم. –مهران 

سمت چرخ و  آن ها سوار ماشین برقی شدند و لحظاتی را خوش گذراندند. سپس به درخواست مهتاب ، به

سوار چرخ و فلک بودند ، مهران رو به روي مهتاب نشسته بود و به بیرون نگاه می فلک رفتند. هنگامی که 

 کرد که مهتاب او را صدا زد:
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 داداشی؟ –مهتاب 

 مهران رویش را برگرداند و با اشتیاق پاسخ داد :

 جونم؟ –مهران 

 من خیلی زشت شدم؟ –مهتاب 

 چی؟ –مهران 

 موهام ریخته . دیگه موهاي قشنگ ندارم.  –مهتاب 

 کی بهت گفته زشت؟ تو همیشه قشنگی. –مهران 

 شیما بهم گفت.  –مهتاب 

 مهران کمی فکر کرد. شیما ، دختر دایی مهتاب بود که کمی هم از مهتاب بزرگتر بود.

 شیما چی گفت؟ –مهران 

بهم گفت خیلی زشتی . گفت موهات ریخته دیگه خوشگل نیستی. بی رنگ شدي. بی ریخت  –مهتاب 

 شدي. 

 سپس در حالی که می خواست به گریه بیفتد گفت :

 من خیلی زشتم نه؟ –مهتاب 

 مهران تقریبا گریه می کرد. اما با همان حال در چشمان مهتاب خیره شد.

. خوشگل تر از فرشته هاي توي آسمون. هیچ کس مثل تو شیما بیخود گفته. تو خیلی خوشگلی  –مهران 

 قشنگ نیست. 

 سپس پیشانی مهتاب را بوسید و دستانش را گرفت :

 ببین مهتابی. دیدي به قولم عمل کردم ؟–مهران 

 آره. –مهتاب 

 حاال می خوام یه قول دیگه بهت بدم. –مهران 

 چی؟ –مهتاب 

ابا و مامانت بریم یه رستوران شیک و خوشگل و بگم برات بهت قول می دم وقتی خوب شدي با ب –مهران 

 غذاي مورد عالقتو بیارن. اگه اینم نخواستی ، هرچیز دیگه اي که بخواي رو برات انجام می دم.
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 من اینا رو نمی خوام .  –مهتاب 

 پس چی می خواي؟ –مهران 

 م دیگه درد نداشته باشم؟می خوام دیگه درد نداشته باشم. می شه قول بدي وقتی خوب شد –مهتاب 

 اشک از چشمان مهران سرازیر شد و درهمان حال با لبخند به مهتاب نگریست:

 هات هم خوب شه.، درد  آره. آره. قول می دم وقتی خوب شدي –مهران 

در همین لحظه مهران متوجه شد که باید از چرخ و فلک پیاده شوند. پس چشمانش را پاك کرد و دست 

 و همراه با او از چرخ و فلک پیاده شد.مهتاب را گرفت 

* 

 شما به من بگین که باهام میاین یا نه؟ –مهران 

 آره میایم ولی ما نباید این خونواده رو بشناسیم؟ –پدر 

 خوب میاین میشناسین دیگه پدر من. –مهران 

 تو در موردشون تحقیق و پرس و جو کردي؟ –پدر 

 ز مهمترین بخش هاي کارخونه هستن. دارم میگم خونواده مدیر یکی ا –مهران 

 باشه خوب این دلیل نمیشه. –پدر 

درسته ولی من هم پدرشو می شناسم هم خودشو توي این سفر شناختم. نگران نباشین. اصال شما  –مهران 

 این همه مدت با من کلنجار رفتین که بیا برو زن بگیر. حاال که من می گم بیاین شما نمیاین؟

 حرفی نداره . فقط می گه اگه نمی شناسینش در موردشون بیشتر تحقیق کن. بابات که –مادر 

من می شناسمشون. اگه شما بازم نگرانین خودتون می تونین با من بیاین و برین پرس و جو  –مهران 

 حاال بریم وسایلمون رو حاضر کنیم ؟ فردا باید راه بیفتیم.کنین. 

 باشه  –پدر 

وسایلش را جمع کند. در این هنگام ، پدر به مادر نگریست و به آرامی و به سپس مهران به اتاقش رفت تا 

 شکلی که صدایش به اتاق مهران نرسد گفت:

 تو با مادرش حرف زدي چه طوري بود؟ –پدر 

 از پشت تلفن نمی تونم نظر بدم که خوبه یا بد. –مادر 
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 طوري شد؟ خوشحال شد یا ناراحت؟ نه منظورم اینه که وقتی گفتی براي مهران داریم میایم چه –پدر 

خیلی عادي برخورد کرد اولش. البته برخوردش خوب بود. ولی دفعه دوم که زنگ زد فکر کنم با  –مادر 

 خود دختره و باباش هم حرف زده بود به نظرم راضی می اومد.

 خوبه اینجوري پس. –پدر 

 حاال تو نمی خواي وسایلتو جمع کنی؟ -مادر 

 جمع کن دیگه.خودت برو  –پدر 

 تو هم فقط بلدي بشینی و به بقیه دستور بدي. –مادر 

مادر بعد از گفتن این جمله با دلخوري به یکی از اتاق ها رفت تا وسایلش را جمع کند و پدر هم مثل 

 همیشه از حرص همسرش خنده اش گرفت.

 داداشی؟ –سیما 

 ارغوان صحبت کند.سیما وارد اتاق مهران شد و در را بست تا با او در مورد 

 جونم؟ –مهران 

 چه جوریه؟ –سیما 

 مهران در حالی که چمدانش را بر می داشت گفت :

 چی چه جوریه؟ –مهران 

 چی نه کی. –سیما 

 خوب کی؟ –مهران 

 همین دختره دیگه. –سیما 

 کدوم دختره؟ –مهران 

 حرصش گرفت:سیما 

 دیگه . همینی که میخواي بري خواستگاریش داداشی. . اِ –سیما 

 آها. دختر خوبیه. –مهران 

 همین؟ –سیما 

 پس چی انتظار داري بگم؟ –مهران 
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 خوب قشنگ بگو دیگه.  –سیما 

 مگه وقتی داشتم در موردش با بابا و مامان حرف می زدم تو نبودي؟ –مهران 

 چرا بودم ولی دوست دارم اونایی رو که نگفتی بگی. –سیما 

 همه چی رو گفتم. فقط االن یه چیزي بهت بگم. –مهران 

 مهران چمدان را رها کرد و با حالت تهدید آمیخته به شوخی به طرف سیما رفت:

 خواهر شوهر بازي درنیاري براش. –مهران 

 کی من بیچاره؟ من چی کار به اون دارم؟ –سیما 

باشی. حاال هم بدو برو چمدونت رو خیلی خوب حاال مظلوم نمایی نکن. فقط گفتم که در جریان  –مهران 

 ببند.

اتاق مهران بیرون رفت و مهران دوباره با وسایلش سرگرم شد. جمله اي که سیما گفت او را به فکر  سیما از

مهران به خاطر این که موضوع بیماري ارغوان را با ». دوست دارم اونایی رو که نگفتی بگی « فرو برد : 

بود احساس عذاب وجدان می کرد. این مسئله ي بی اهمیتی نبود و باید  خانواده اش در میان نگذاشته

خانواده اش هم با خبر می شدند. ولی ترس این که خانواده اش با دانستن این بیماري از خواستگاري 

مانع از این می شد که حرفی بزند. تصمیم مهران این بود که وقتی به مقصد رسیدند در مورد منصرف شوند 

رغوان با خانواده اش صحبت کند. او با این کار می خواست به نوعی آن ها را در عمل انجام شده بیماري ا

 قرار دهد.

روز بعد هنگامی که مهران و خانواده اش به مقصد رسیدند ، به خانه ي مهران رفتند. قرار بود که آن ها 

یقت ماجرا را به پدر و مادرش بگوید. امشب به منزل رییس بروند. حاال بهترین فرصت بود تا مهران بتواند حق

 پس از آن ها خواست که در کنارش بنشینند و حواسشان را جمع کنند.

پدر جان ، مادر جان و سیما گلی . می خوام یه چیزي رو که بهتون نگفته بودم حاال بگم. ازتون  –مهران 

ین. اما بهم قول بدین که منو نمی خوام که قول بدین که ناراحت نشین. چون می دونم حتما ناراحت می ش

 به خاطر این تصمیم سرزنش نکنین.

 چی می خواي بگی؟ نکنه ما رو گذاشتی سر کار و اصال دختري در کار نیست؟ –مادر 

 آره خودشه. من می دونستم داداش زن بگیر نیست. الکی ما رو کشونده تا اینجا. –سیما 
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 بزارین حرفشو بزنه. -پدر

 سفیه به مهران انداخت:سپس نگاهی عاقل اندر 

 بگو مهران. چی شده؟–پدر 

 مهران قیافه اي حق به جانب به خود گرفت :

واقعیتش رو بخواین این دختر خیلی خوبه. تموم تعریف هایی هم که ازش کرده بودم کامال درست  –مهران 

 و واقعی و عین حقیقت بود. هیچی کم و زیاد بهتون نگفتم. اما یه مشکلی هست.

 چیه؟ حتما خونوادش اونو به ما نمی دن آره؟ آره دیگه خونواده ي رییس و رییس زاده که ... –مادر 

 پدر با کالفگی و عصبانیت وسط حرف مادر پرید :

 میزاري حرفشو بزنه خانوم؟ –پدر 

 مادر سکوت کرد و چیزي نگفت و پدر با نگاهش از مهران خواست که صحبتش را ادامه دهد.

 مشکل اینجاست که ارغوان بیماره.  –مهران 

 چشمان سیما درشت شد :

 چه جور بیماري؟ –سیما 

 یه بیماري سخت.  –مهران 

خوب این بیماري طوري هست که بتونه ازدواج کنه؟ براي همسرش مشکلی ایجاد نمی کنه؟ قابل  –پدر 

 درمان هست؟

 بله می تونه ازدواج کنه و براي همسرش هم مشکلی نداره. اما ... –مهران 

 اما چی؟ –مادر 

 اما معلوم نیست که درمان بشه یا نه. ممکنه اصال خوب نشه. –مهران 

لحظاتی سکوت برقرار شد. همه به مهران چشم دوخته بودند و از صحبت هاي او سر در نمی آوردند. فقط 

 که ممکن است ارغوان اصال بهبود پیدا نکند.متوجه این موضوع شده بودند 

 خوب اگه خوب نشه چی میشه؟ –مادر 

 مهران حرفی نزد. فقط با حالتی غم انگیز به مادرش نگریست و سرش را به نشانه تاسف تکان داد.

 من اجازه نمی دم تو با این دختره ازدواج کنی. –مادر 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

163 

 :پدر این بار با آرامش بیشتري به مادر نگاه کرد 

 صبر کن خانوم. فعال که ما چیزي رو درست و حسابی نمی دونیم. –پدر 

یعنی چی که نمی دونیم بابا؟ میگه ممکنه اصال حالش خوب نشه . شما می خواین بزارین داداش با  –سیما 

 کسی زندگی کنه که مریضه و ممکنه از دنیا بره؟

 رو روي احساس حرف زد. بزارین فکرامونمن هم مثل شما ناراحتم ولی نمیشه که همینجوري از  –پدر 

 روي هم بریزیم ببینیم چی میشه.

 چه فکري مرد؟ تو دیگه چه طور آدمی هستی؟ –مادر 

مادر عصبی شده بود. البته حق هم داشت. او نمی خواست که زندگی آینده ي پسرش خراب شود و این 

رسید. چهره اش در هم رفته بود و از این که احساس را آشکارا بروز می داد. سیما هم نگران به نظر می 

مشکلی براي برادرش پیش بیاید ناراحت بود. ولی پدر فعال حرفی نمی زد و مشغول فکر کردن بود. تا این 

 که سکوت را شکست و روبه مهران کرد:

خواي خوب ببین مهران. تو به قول خودت بعد از مدت ها همسر ایده آل خودت رو پیدا کردي و می  –پدر 

باهاش زندگی کنی. تا اینجا که مشکلی نداره و کارت هم خیلی خوب و درسته. اما به این فکر کردي که 

 ممکنه بعدا این آدم رو از دست بدي؟

 من می خوام به ایده آلم برسم. حاال هر چه قدر هم کوتاه. –مهران 

کتر و بیمارستان؟ باید بهش به این فکر کردي که ممکنه همیشه مجبور باشی اونو ببري پیش د –پدر 

 برسی.

 آره. مشکلی نداره. من براي اون همه کاري می کنم. –مهران 

 این حرفات از روي احساس نیست؟ –پدر 

پدر جان من دیگه بچه نیستم. نزدیک سی سالگی ام. البته احساسات بچه و بزرگسال نمیشناسه  –مهران 

 ولی مطمئن باشین که من از کارم مطمئنم. 

از لحن و رفتار مهران متوجه شده بود که او براي انجام این کار مصمم است. پس فقط به یک جمله پدر 

 بسنده کرد:

 باشه. پس حاضر شین تا بریم خواستگاري. –پدر 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

164 

 مادر دوباره از کوره در رفت:

 چی داري میگی تو؟ من نمیام. –مادر 

آینده خودشه. ما هم که می دونیم دختره خانوم چرا اینجوري می کنی؟ خودش می خواد. زندگی  –پدر 

 دختر خوبیه. بزار کارشو بکنه. 

 من نمی تونم بشینم و ببینم که پسرم بدبخت بشه. –مادر 

 چرا بدبخت؟ اصال شاید خوب شد اون دختره.  –پدر 

 اگه خوب نشد چی؟ تو جواب می دي؟ –مادر 

 مامان جان خواهش می کنم. من انتخابمو کردم. من فقط ارغوان رو می خوام. بزار بهش برسم. –مهران 

در هنگام گفتن این جمله ، چهره ي مهران آنقدر معصومانه شده بود که مادر نتوانست مخالفت کند. اما 

 .پاسخ مثبت نداد. فقط شروع به گریه کرد

خوانواده اش کمی راحت شد. اما حاال او نگران چیز دیگري بود. او با راضی شدن مادر ، خیال مهران از بابت 

نگران بود که مبادا بیژن زود تر از او به سراغ خانواده ارغوان برود. البته شاید هم اگر بیژن به شرایط ارغوان 

 آگاه می شد ، قید خواستگاري از او را می زد.

* 

 ارغوان؟ اینجا رو. داره برف میاد. –مهران 

 برف؟ االن چه وقت برف اومدنه ؟ نزدیک عید که برف نباید بیاد –ان ارغو

 باالخره هنوز هم زمستونه دیگه. زمستونی که توش برف نیاد زمستون نیست. –مهران 

 ارغوان از روي مبل بلند شد و به کنار پنجره رفت و پرده را کنار زد و به بیرون نگریست.

 اوه خدا. زمین سفید شده.  –ارغوان 

 ارغوان؟ –هران م

 جونم؟ –ارغوان 

 بریم توي برف قدم بزنیم؟ به یاد برف هاي مسکو؟ –مهران 

 باشه بریم. –ارغوان 

 ولی باید لباس گرم بپوشی. بدو برو لباس هاي گرمتو بپوش. –مهران 



 

 

 کتابخانھ نودھشتیا   parsmehran×××    يی�ارغوان رو 

W w W . 9 8 i A . C o ن   ا ر ی ا ر  د ی  ز ا ج م ھ  ن ا خ ب ا ت ک ن  ی ل و ا ا  ی ت ش ھ د و ن  
 

165 

 ارغوان لبخندي زد:

 چشم. –ارغوان 

 سپس رفت تا لباس هاي گرمش را بپوشد.

و در کنار هم قدم می زدند. برف بسیار زیبایی از آسمان می بارید و شادي آن ها  مهران و ارغوان در خیابان

را چند برابر می کرد. بر خالف مسکو که در سرماي شدید خیابان هایش خلوت می شدند ، خیابان هاي 

وز تهران با وجود بارش برف و سرما هنوز هم شلوغ بودند. البته این سرما هرگز به پاي سرماي استخوان س

 مسکو نمی رسید. شاید هم شلوغی خیابان ها به دلیل عالقه ي زیاد مردم به برف بود.

 ارغوان یادته وقتی مسکو بودیم من یه شب اومدم توي البی هتل و تو رو دیدم ؟ –مهران 

 مگه میشه یادم بره؟ –ارغوان 

 بعدش رفتیم با هم قدم زدیم. چه شب خوبی بود. –مهران 

شب خوبی بود. خیلی از بودن در کنارت خوشحال بودم. حس خوبی بهت داشتم همیشه  آره خیلی –ارغوان 

 مهران.

 ولی امشب از اون شب هم بهتره.  –مهران 

 چه طور؟ –ارغوان 

 چون هم توي کشور خودمون هستیم. و هم این که ... –مهران 

 ارغوان به آرامی خندید :

 هم این که چی؟ –ارغوان 

 جیبش بیرون آورد و در دستان ارغوان قفل کرد:مهران دستش را از 

 هم این که االن دیگه می تونیم دست هم دیگه رو بگیریم. –مهران 

 مهران ؟ –ارغوان 

 جانم؟ –مهران 

 من قبل از تو فقط دست یک مرد رو گرفته بودم. –ارغوان 

 کی؟ –مهران 

 .بابام –ارغوان 
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 مهران نخودي خندید :

 ه دستش رو قبل از تو گرفته بودم مادرم بود.منم تنها زنی ک –مهران 

مهران و ارغوان ساعت ها در خیابان قدم زدند. به پارك رفتند و روي صندلی نشستند و به سرسره ها و تاب 

هاي پوشیده از برف چشم دوختند. سپس به کافی شاپ رفتند تا نسکافه اي بنوشند و صحبت هایش را 

 ادامه دهند.

 ه پیش که کریسمس بود رفتیم و مسکو رو گشتیم؟یادته دو ما –مهران 

آره. مخصوصا اون قلبی که کنارش عکس انداختیم رو خیلی خوب یادمه. کاش می شد یه عکس  –ارغوان 

 دو نفره باهاش می گرفتیم.

 واقعا تو هم این فکر رو کرده بودي؟ –مهران 

 آره. چه طور مگه؟ –ارغوان 

 مهران خندید. 

ن موقع می خواستم بهت بگم خانوم مهندس؟ میشه افتخار بدین و یه عکس دو نفره با آخه منم او –مهران 

 این قلب بگیریم؟ 

 ارغوان هم به آرامی می خندید :

 خوب پس چرا نگفتی آقاي مهندس؟ –ارغوان 

به خاطر این که اوال گفتم شاید خوشت نیاد دوما این که جلوي اون همه آدم نمی شد که بگم.  –مهران 

 زشت بود.

 آره. خوب شد نگفتی. –ارغوان 

 عجب. همین االن خودت گفتی کاش عکس می گرفتیم. –مهران 

خوام خوب کاش می گرفتیم. ولی حاال هم که نشده فداي سرت. خودت وقتی هستی عکستو می  –ارغوان 

 چیکار؟

 با هر دو دست فنجان را برداشت.  در همان حالت ارغوان با گفتن این جمله سرش را پایین انداخت و

پس از نوشیدن نسکافه ، از کافی شاپ خارج شدند و به سمت خانه حرکت کردند. حدود ساعت ده شب به 

خانه رسیدند. به محض این که وارد خانه شدند ، تلفن مهران به صدا در آمد. شماره اي ناشناس روي گوشی 
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ود اما چون مهران با گرماي خانه او افتاده بود. او به بالکن رفت تا پاسخ تلفن را بدهد. هواي بالکن هم سرد ب

 مواجه شده بود این بار سرما را بیشتر احساس می کرد. 

 الو –مهران 

 = الو سالم  

 مهران = سالم . بفرمایین.

 = آقا مهران؟ خودتون هستین؟

 بله خودمم.  –مهران 

 = حالتون خوبه؟

 صدا بسیار براي مهران آشنا بود. اما نمی دانست که او کیست.

 متشکرم. ببخشید به جا نمیارم. – مهران

 = حق دارین. خیلی وقته که صدامو نشندین. 

 من شما رو می شناسم؟ –مهران 

 = نمی دونم. قبال می شناختین.

 پس حتما می شناسم. میشه خودتون رو معرفی کنین؟ –مهران 

اهرا چاره اي شخصی که پشت خط بود اندکی سکوت کرد. گویا نمی خواست خودش را معرفی کند. اما ظ

 نداشت. مهران هم منتظر پاسخ او بود و حرفی نمی زد.

 = من رویا هستم.

 رویا؟  –مهران 

 بله. –رویا 

چهره ي مهران در هم رفت. لحظه اي به یاد گذشته افتاد اما به سرعت همه چیز را از ذهنش بیرون کرد. او 

خواست هیچ خاطره اي از شخصی دیگر را به اکنون همسر داشت و به همسرش هم پایبند و وفادار بود. نمی 

 یاد بیاورد.

 می دونم که از تماسم تعجب کردین. –رویا 

 مهران بدون این که چیزي را به روي خودش بیاورد به آرامی پاسخ داد :
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 امرتون رو بفرمایید. –مهران 

 شنیدم که ازدواج کردین. زنگ زدم که بهتون تبریک بگم. –رویا 

 ابش را داد:مهران با سردي جو

 ممنونم. لطف کردین. –مهران 

 می تونم بپرسم کی ازدواج کردین؟ –رویا 

 هفته ي گذشته عقدمون بود.  –مهران 

 عروسیتون کی هستش به سالمتی؟ –رویا 

 عروسی نداریم.  –مهران 

 چه طور؟ –رویا 

 براتون مهمه این چیزا واقعا؟  –مهران 

 گفت :رویا در حالی که شاید انتظار چنین پاسخی را از مهران داشت 

 نه. نه . فقط یاد این افتادم که شما اون موقع ها هم عالقه اي به عروسی نداشتین و .. –رویا 

 مهران وسط حرف رویا پرید:

کنم. ممنونم از اونا مربوط به گذشته بود. االن دیگه من اصال دلم نمی خواد در اون مورد صحبت  –مهران 

 تبریکتون. فرمایش دیگه اي ندارین؟

 صداي رویا ناراحت و با بغض به نظر می رسید :

 نه. خداحافظ –رویا 

 خدانگه دار. –مهران 

مهران تلفن را قطع کرد. از این که باعث شده بود که رویا بغض کند ، ناراحت شده بود. هیچ وقت دلش نمی 

 باشد.او با خودش صحبت می کرد :خواست که باعث ناراحتی کسی 

من نمی خواستم اونو ناراحت کنم. خودش زنگ زد و باعث این ناراحتی خودش شد. بعدشم اون  –مهران 

منو خیلی اذیت کرده. خیلی به گریه انداخته. این ناراحتی شاید در مقابل اونا هیچی نباشه. هرچند که من 

 بازم حق نداشتم ناراحتش می کردم.
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اخل خانه بازگشت و به سراغ ارغوان رفت. در این بین به یاد جمله اي از رویا افتاد. سال ها پیش سپس به د

وقتی مهران و رویا با هم صحبت می کردند رویا به مهران گفته بود که هر دختري آرزوي پوشیدن لباس 

 عروس را دارد. نمی دانست که این حرف ، در مورد همه صدق می کند یا نه.

 ارغوان ؟ –مهران 

 جونم؟ –ارغوان 

 صداي ارغوان از داخل آشپزخانه می آمد. مهران به آنجا رفت.

 اینجا چی کار می کنی؟ –مهران 

 چند تا ظرف مونده دارم می شورم. –ارغوان 

 میگم یه چیزي می خواستم بهت بگم. –مهران 

 چی؟ –ارغوان 

 تو از این که ما عروسی نگرفتیم ناراحتی؟ –مهران 

 ظرف ها را روي سینک گذاشت و به طرف مهران برگشت و به او خیره شد:ارغوان 

این چه حرفیه؟ این که اصال پیشنهاد خودم بود که هزینه ي عروسیمون رو بدیم به بچه هاي بی  –ارغوان 

 سرپرست.

 آره آره می دونم. ولی خوب تو حتما دوست داشتی که لباس عروس بپوشی. نه؟ –مهران 

اگه من لباس عروس می پوشیدم دوست داشتم بپوشم ولی این کار رو خیلی بیشتر دوست داشتم.  –ارغوان 

شاید فقط خودم یک نفر خوشحال می شدم. اما با دادن هزینه ي عروسی به بچه هاي بی سرپرست ، هم 

 من خوشحال شدم هم تو و هم همه ي اونا. 

خدا را شکر می کرد.  بود. هر روز به خاطر داشتنش حالمهران لبخندي زد. او از داشتن ارغوان خیلی خوش

 بماند.  شتا آخر عمر در کنار با بهبود ارغوان او امیدوار بود که

* 

 مهران؟ مهران بیدار شو دیگه. ساعت نه صبحه. زود باش بیدار شو. –ارغوان 

 بابا ارغوان بزار بخوابم اذیت نکن. –مهران 

 خودت گفتی فردا زود بیدارم کن که بریم خرید عید. –ارغوان 
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 مهران با کالفگی برخاست و روي تخت نشست.

 صبح به خیر. –مهران 

 صبح تو هم به خیر. –ارغوان 

 خوب صبحونه حاضره؟ –مهران 

 ساعت نه صبح صبحونه می خواي؟ –ارغوان 

 ه می خوره.پس چی؟ یارو ساعت دوازده ظهر پا میشه با پررویی صبحون –مهران 

 ارغوان خندید :

 حاضره. بیا بریم آشپزخونه. –ارغوان 

 من چی بگم به تو که همیشه منظمی؟ –مهران 

 بگو مرسی. –ارغوان 

 خوب مرسی حاال. –مهران 

آن ها پس از صرف صبحانه به مرکز خرید رفتند تا براي سال نو خرید کنند. در مرکز خرید ، مهران و 

ه می کردند و گاهی هم به داخل می رفتند تا لباس ها یا وسایل مورد نیازشان را ارغوان مغازه ها را نگا

ببینند و در صورت پسندیدن خریداري کنند. تا این که مهران ، جلوي یک مغازه ایستاد و به ارغوان نگاه 

 کرد:

اشن رو داره و اون مغازه رو می بینی؟ اون همش لباس هاي زنونه و هرچی که خانوما الزم داشته ب –مهران 

 متصدي هاش هم خانومن. برو اونجا هرچی که دلت می خواد بخر.

 تو نمیاي؟ –ارغوان 

 مهران نگاهی عاقل اندر سفیه و توام با شوخی به ارغوان انداخت:

من بیام توي فروشگاه زنونه؟ من میرم این ساعت فروشی اینجا یه دونه ساعت مچی براي خودم  –مهران 

 بخرم.

 ها باشه.آ –ارغوان 

 سپس ارغوان قصد داشت به سمت مغازه برود :

 وایسا وایسا.  –مهران 
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 ارغوان ایستاد و به مهران چشم دوخت :

 بدون پول میري؟ –مهران 

 پول که دارم. –ارغوان 

 کو؟ –مهران 

 ارغوان کارت بانکی را از کیفش بیرون آورد و به مهران نشان داد.

 این چیه؟ –مهران 

 بابام همیشه برام پول میریزه توي این کارت. حقوقم رو میریزن به همین حساب.کارته دیگه.  –ارغوان 

 مهران کارت را از ارغوان گرفت و آن را شکست.

 چیکار می کنی دیوونه؟ کارتو چرا شکستی؟ –ارغوان 

 تو از بابات پول می گیري؟ مگه داریم؟ پس من اینجا جلبکم؟ –مهران 

 ن خودش دلش می خواد.نه خوب او –ارغوان 

نه خیر دلش می خواد نداریم. تو فقط باید از من پول بگیري. حقوقت رو هم دست نزن بزار پس  –مهران 

 انداز شه بعدا به دردمون می خوره. 

 سپس کارتی را از جیب خودش بیرون آورد به ارغوان داد :

هم بریم یه حساب برات باز کنم و خودم برات بیا فعال این کارت منو بگیر برو خرید کن تا بعدا با  –مهران 

 پول واریز کنم.

 خوب این کارت رو می دي من االن خودت با چی میري ساعت بخري؟ –ارغوان 

 نقد دارم. –مهران 

 و چشمکی به ارغوان زد و بدون این که چیزي بگوید به سمت ساعت فروشی رفت.

د از فروشگاه بیرون آمدند و هنگامی که مشغول قدم زدن بعد از این که هر دو ، خرید هایشان را انجام دادن

 در پاساژ بودند ، ناگهان ارغوان ایستاد. 

 چیه ؟ چرا وایسادي؟ –مهران 

 ارغوان در حالی که سرش را با دستش گرفته بود گفت :

 سرم درد می کنه . سرم... –ارغوان 
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 سپس از هوش رفت و مهران به سرعت او را به بیمارستان رساند.

* 

این ارغوان رویایی ما یعنی من و نیما بود. وقتی بچه بودیم کنارش بازي می کردیم ، دراز می  –مهران 

کشیدیم ، حرف می زدیم و از رویا هامون براي آینده می گفتیم. یادش به خیر. ولی حاال من یه ارغوان 

  رویایی دیگه هم دارم.

 منم یه مهران گلی دارم. –ارغوان 

لحظاتی بعد صداي پایی از پشت سر توجه آن ها را به خود جلب کرد وبه طرف صدا  مهران خندید.

 برگشتند.

مهران تو نمی خواي دست از سر این درخت ارغوان برداري؟ هر وقت میاي اینجا باید یک ساعت  –نیما 

 کنارش وایسی و تجدید خاطره کنی؟

 نه این بار فرق داشت. داشتم خاطرات گذشته رو براي ارغوان تعریف می کردم. –مهران 

 ارغوان با لبخند همیشگی به نیما نگاه کرد :

 آره . در مورد خاطرات دوتاییتون حرف می زد. –ارغوان 

 نیما به مهران چشم غره رفت :

 می کنی؟داشتیم آقا مهران؟ خاطرات دوتاییمون رو بدون حضور من تعریف  –نیما 

 خوب حاال تو هم بیا تا دو تایی با هم تعریف کنیم. –مهران 

 خاطره بازي باشه براي بعد. بیاین تو نیلوفر منتظرتونه.  –نیما 

سپس سه تایی به داخل خانه رفتند. پس از صرف شام مهران و نیما روي مبل و در کنار هم نشسته بودند و 

 با هم صحبت می کردند.

 رو.خانوم ها  –نیما 

 مهران نگاهی به ارغوان و نیلوفر انداخت.

 مثل این که خیلی با هم رفیق شدن. –نیما 

 نیما و مهران نخودي خندیدند.

 خوبه که.  –مهران 
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 مهران؟ –نیما 

 جان؟ –مهران 

 یادته همیشه بابت انتخاب نیلوفر بهم تبریک می گفتی؟ –نیما 

 خوب آره. االنم میگم. –مهران 

 ولی حاال من می خوام به تو تبریک بگم. –نیما 

 بابت؟ –مهران 

 انتخاب شایسته و به جایی که داشتی.  –نیما 

 مهران لبخند تلخی زد :

 مرسی. –مهران 

 چیه ؟ ناراحتی؟ –نیما 

 نه بابا ناراحت نیستم. –مهران 

 ببین منو. –نیما 

 مهران به نیما نگریست :

 چته؟  –نیما 

 هیچی بابا. کاش ارغوان زود تر خوب شه. –مهران 

 چرا ؟ –نیما 

بردمش بیمارستان.  و حالش بد شد وقتی داشتیم خرید می کردیم ، چند روز پیش توي پاساژ –مهران 

هر چند وقت یه بار باید بستري بشه و درمانش رو پیگیري کنه. بعضی دکترش می گفت وضعش همینه. 

 مجبور شم سریع برسونمش بیمارستان.وقتا هم ممکنه از هوش بره و 

 ناراحتی که انتخابش کردي؟ –نیما 

 مهران با حالتی غم انگیز آمیخته به عصبانیت به نیما نگاه کرد :

چه حرفیه که می زنی؟ معلومه که پشیمون نیستم. صد بار دیگه هم به عقب برگردم بازم ارغوان  –مهران 

 رو انتخاب می کنم.

 پس پاش بمون. –نیما 
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 می مونم. تا زمانی که جون توي بدنم باشه براي خوب شدنش تالش می کنم. –مهران 

 ان شاءاهللا خوب می شه. ولی تو باید آمادگی هرچیزي رو داشته باشی. مقاوم باش مرد. –نیما 

مهران پاسخی نداد. حتی فکر از دست دادن ارغوان هم عذابش می داد. با همین افکار نگاهش به مهتاب 

که مثل همیشه با عروسک هایش سرگرم بود. با دیدن او ناخود آگاه لبخندي زد. دوره ي درمان مهتاب  افتاد

هم طوالنی شده بود و مهران آرزو می کرد که یک روز ارغوان و مهتاب را سالم و شاداب ببیند. آن روز ، 

 بدون تردید شاد ترین روز زندگی اش می شد.

ي پدري مهران رفتند تا چند روز دیگر از تعطیالت عید با دید و بازدید از  آن شب ، مهران و ارغوان به خانه

 اقوام بگذرانند و پس از آن براي دیدن فامیل هاي ارغوان به شهر او بازگردند.

* 

دو سال از زمستانی که مهران و ارغوان با هم عقد کرده بودند می گذشت. پزشکان از مقاومت ارغوان تمجید 

شان باعث تعجب بود که یک سال بیشتر از پیش بینی آنها توانسته زنده بماند. مهران اعتقاد می کردند و برای

داشت که ارغوان می خواهد زنده بماند و به همین علت با تمام توان با بیماري اش می جنگد و سرانجام هم 

هاي زندگی اش را  می تواند آن را شکست دهد. اما نتایج آزمایش ها نشان می داد که ارغوان آخرین روز

 سپري می کند.

در تمام مدت دو سالی که این دو با هم زندگی کرده بودند ، مهران با تمام وجود پاي ارغوان ایستاده بود و 

در مراحل مختلف درمان در کنارش بود. او حتی یک بار هم ارغوان را به خاطر بیماري اش سرزنش نکرد و 

گویا اصال بیماري وجود ندارد. ارغوان هم از شوق داشتن مهران ، با همه به گونه اي با او برخورد می کرد که 

 ي توانش با بیماري می جنگید تا بتواند آن را شکست دهد و یک روز خوبی هاي مهران را جبران کند.

مراحل پایانی درمان قرار  مهتاب ، دختر نیما ، مانند ارغوان روز هاي سختی را سپري می کرد. او تقریبا در

 داشت اما هنوز هیچ چیز مشخص نبود. 

مهندس رحمتی که در روز هاي پایانی سفر به مسکو اخبار ناخوشایندي را درمورد خانواده اش دریافت کرده 

 بود ، مدتی پس از بازگشت از همسرش جدا شد و دلیلش را هم براي هیچکس بیان نکرد.
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انه ي خود بودند. مهران جلوي تلویزیون ، روز هاي سرد زمستان سپري می شد و مهران و ارغوان در خ

مشغول تماشاي مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بود و براي تیم مورد عالقه اش ، رئال مادرید ، آرزوي موفقیت 

 اتاقش رفته بود تا استراحت کند.  می کرد. ارغوان هم که عالقه اي به فوتبال نداشت به

 گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل +

صداي مهران بود. ارغوان با شنیدن فریاد شادي مهران لبخندي زد و خوشحال شد. البته از جاي خود 

 برخاست تا از مهران بخواهد که آرام تر خوشحالی کند.

 مهران؟ –ارغوان 

 جانم ارغوانی جان؟ –مهران 

 رو هم بکن. مراعات همسایه ها –ارغوان 

 آخه تو که ندیدي چه گلی زد. خیلی باحال بود. دمش گرم. –مهران 

 مبارکت باشه. –ارغوان 

 مهران خندید:

 قربونت. ولی ببخشید بیدارت کردم. دیگه داد نمی زنم. –مهران 

 نه بابا من خودم بیدار بودم اصال. خوابم نمی بره. –ارغوان 

 جدي؟ خوب پس بیا بشین با هم فوتبال ببینیم. –مهران 

ارغوان با وجود این که از فوتبال خوشش نمی آمد اما به خاطر مهران در کنارش نشست و به تلویزیون 

نگریست. لحظاتی بعد نگاهش از پنجره به بیرون افتاد. هوس کرده بود که کمی قدم بزند و پیاده روي کند. 

 اما بدون مهران نمی توانست.

 مهرانی؟ میاي بعد از فوتبال بریم پیاده روي ؟ –ارغوان 

 مهران با چشمانی که از تعجب گرد شده بود به ارغوان نگاه کرد :

 ها؟ –مهران 

 بریم قدم بزنیم. –ارغوان 

 االن ساعت دوازده و نیم شبه. توي این سرما بریم پیاده روي؟ خوبی؟ –مهران 
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یرون. با هم. به یاد قدیما. یه حسی بهم میگه شاید دیگه هیچ وقت آخه االن خوشم میاد بریم ب –ارغوان 

 نتونیم با هم قدم بزنیم.

 مهران فوتبال را فراموش کرده بود و به ارغوان چشم دوخت. 

ببین. اون حسه بیخود می گه. من و تو هزار بار دیگه هم با هم قدم می زنیم. هزار بار دیگه هم با  –مهران 

ریم. مثل همون شب هایی که توي مسکو قدم می زدیم. مثل دو سال پیش ، مثل هم توي برف راه می

پارسال. امشب که برفی نیست. ولی براي این حال این حسو بگیرم بدو برو لباس هاي گرم بپوش تا بریم با 

 هم قدم بزنیم.

 ولی فوتبال که هنوز تموم نشده. –ارغوان 

حاال هم بدو مانیم. چه من جلوي تلویزیون باشم و چه نباشم بیخیال فوتبال. ما در هر صورت قهر –مهران 

 برو حاضر شو.

 دقایقی بعد آن دو مشغول پیاده روي در خیابان سرد و خلوت نزدیک خانه بودند.

 مهران؟ تو هیچ فرقی نکردي. –ارغوان 

 از چه نظر؟ –مهران 

 کلی می گم. هنوز هم مثل دو سال پیش هستی. همونجوري. –ارغوان 

 اخالقی یا قیافه اي ؟ –مهران 

 هر دوش دیگه.  –ارغوان 

 حاال این مهران االن و دو سال پیش در مجموع خوبه یا بد؟ –مهران 

 ارغوان با شیطنت خاصی به مهران نگاه کرد :

 سوالی رو می پرسی که جوابش رو از قبل می دونی ؟ –ارغوان 

 بد؟ –مهران 

 اِ . کی گفته؟ تو بهترینی. –ارغوان 

 مثل تو. –مهران 

 و دستانش را در دستان ارغوان قفل کرد. 
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آنان با هم خیابان ها رو می پیمودند و قدم می زدند. تا این که براي لحظه اي ارغوان ایستاد و مهران هم 

 براي دانستن علت این توقف به او نگریست.

 چی شد؟ چرا وایسادي؟ –مهران 

 کنه. سرم درد می کنه. خیلی درد می –ارغوان 

 مهران به صورت ارغوان دقت کرد :

 خون دماغ شدي.  –مهران 

 ارغوان دستی به بینی اش کشید و خون را نگاه کرد . سپس بریده بریده صحبت کرد :

مهران... مرسی که... این همه مدت .... منو با همه ي..... سختی هام.... تحمل کردي. منو ببخش  –ارغوان 

 می شد با هم می موندیم.... تا ابد... اگه .... اذیتت کردم. کاش

سپس از هوش رفت. مهران نمی دانست چه کند. فاصله اش تا خانه زیاد بود و نمی توانست که از ماشین 

خودش استفاده کند. از طرفی در خیابان هیچ ماشینی نبود. پس به سرعت و در حالی که ارغوان را با یک 

 گوشی اش را بیرون آورد و با اورژانس تماس گرفت.دست محکم نگه داشته تا زمین نخورد ، 

لحظاتی بعد در بیمارستان ، ارغوان روي تخت بود و مهران و پرستار ها آن را هول می دادند. مهران به 

صورت ارغوان خیره شده بود و به دنبال کورسوي امیدي می گشت. او مدام با ارغوان ، که بیهوش افتاده بود 

 صحبت می کرد.

 من باهاتم. نگران نباش. تا آخرش. تا ابد با همیم. هیچی نمیشه. –مهران 

 او مدام این جمالت را تکرار می کرد به امید این که شاید ارغوان صدایش را بشنود و واکنشی نشان بدهد. 

باالخره تخت ارغوان به بخش مراقبت هاي ویژه رسید و پرستار ها از ورود مهران ممانعت کردند. در آخرین 

 لحظاتی که او ، ارغوان را می دید فریاد زد:

 تو خوب میشی ارغوان. من باهاتم. تا آخرش. تا تهش. –مهران 

سپس در بسته شد و او دیگر نتوانست تخت را ببیند. به سمت دیوار رفت و سرش را روي آن گذاشت و 

او ازاین که مهران ، اینقدر  شروع به اشک ریختن کرد. هیچ گاه در مقابل ارغوان اشک نریخته بود که مبادا

 براي بهبودش تالش می کند احساس گناه یا ناراحتی کند. 
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دقایق و ساعت ها از پس هم می گذشتند و خبري به مهران نمی رسید. او فقط روي صندلی نشسته بود و 

او داشت از به نقطه ي نامعلومی خیره شده بود و به خاطراتش با ارغوان فکر می کرد. تمام خاطراتی که از 

 پیش چشمانش رد می شدند. با فکر به همین خاطرات خوابش برد.

 به سرعت به سراغ پرستار رفت تا حال ارغوان را جویا شود.ساعت هفت صبح بود که چشمانش را باز کرد. 

 خانوم ببخشید پزشک معالج خانوم من کجا هستن؟ –مهران 

 همین خانومی که نصفه شب آوردین؟ –پرستار 

 بله. – مهران

 هنوز بیرون نیومدن. –پرستار 

 از اون موقع تا حاال؟ –مهران 

 بله یه چهار ، پنج ساعتی میشه که خبري نیست. –پرستار 

 میشه برین یه سوال کنین و احوال خانومم رو جویا شین؟ –مهران 

 پرستار که اوضاع سخت مهران را می دید نتوانست به او پاسخ منفی بدهد :

 باشه االن میرم با دکتر صحبت می کنم و بهتون خبر می دم. –پرستار 

 مهران لبخند خسته اي زد :

 ممنونم. –مهران 

پرستار به بخش مراقبت هاي ویژه رفت تا براي مهران خبر بیاورد. در همین بین ، تلفن مهران زنگ خورد... 

 نیما

 پاسخگوي تلفن نیما نباشد. با وجود این که شرایط روحی مهران بسیار وخیم بود اما نتوانست

 الو؟ –مهران 

 سالم مهران. چه طوري تو خوبی؟ –نیما 

 قربونت نیما جان. چی شده اول صبح؟ –مهران 

 زنگ زدم بهت یه خبر بدم. اول نفر به تو می خوام بگم. هنوز به هیچکس نگفتم. –نیما 

 خوب چیه این خبرت؟ –مهران 

 بگم؟ باور می کنی؟ –نیما 
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 بگو نیما خودتو لوس نکن زود باش. –مهران 

 شیرینی نمی دي؟ –نیما 

 مهران با کالفگی گفت :

 می گی یا قطع کنم؟ –مهران 

خیلی خوب بابا بد اخالق. خواستم بهت بگم جواب آزمایش هاي مهتاب اومد. اون خوب خوب شده.  –نیما 

 دیگه هیچیش نیست. سالم سالم. پاك پاك.

 براي لحظه اي کوتاه مشکل خودش را فراموش کرد :مهران آنقدر خوشحال شد که 

 جان من؟ تو رو خدا راست می گی؟ –مهران 

 آره به خدا. همین االن خبر دار شدم. –نیما 

 خدا رو شکر. خدایا شکرت. –مهران 

 تو کجایی االن ؟ خونه ؟ –نیما 

 مهران با یاد آوري مشکل خودش دوباره کالفه و عصبانی شد :

 ارستانم. ارغوان حالش بد شد دیشب.نه بیم –مهران 

 االن چه طوره؟ –نیما 

 نمی دونم.هنوز چیزي بهم نگفتن. توي بخش مراقبت هاي ویژه بستري شده. –مهران 

در این هنگام ، پزشک معالج بیرون آمد و مهران با دیدن او ، بدون این که با نیما خداحافظی کند تلفن را 

 پایین آورد و به طرف دکتر رفت :

 آقاي دکتر؟ چی شد؟ حالش خوبه؟ –مهران 

 پزشک نگاهی به مهران انداخت :

وقتی شما دیشب ایشون رو آوردین ما تا االن داشتیم سعی می کردیم هرکاري رو براي بهبود  –پزشک 

 ایشون انجام بدیم. من و همکارام همه ي تالشمون رو کردیم ولی... 

 : مهران مثل دیوانه ها به دکتر نگاه می کرد

 متاسفم. بهتون تسلیت می گم آقا. –پزشک 

 او پس از گفتن این جمله سرش را پایین انداخت و از مقابل مهران عبور کرد.
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مهران اما نمی توانست باور کند. گرچه انتظار هر اتفاقی را داشت اما واقعا برایش درد آور بود. دقایقی طول 

می که برایش قطعی شده بود که دیگر ارغوان را ندارد ، توانست مرگ ارغوان را باور کند و هنگا کشید تا

شروع به اشک ریختن کرد. یک چشمش اشک شوق می ریخت به خاطر بهبود بیماري مهتاب و چشم 

 دیگرش اشکی تلخ و سوزناك در غم از دست دادن ارغوان. 

نگریست. برف به آرامی دقایقی را به اشک ریختن گذراند و سپس برخاست و به کنار پنجره رفت و بیرون را 

یه حسی بهم میگه شاید دیگه هیچ  «می بارید و زمین را سفید می کرد. به یاد حرف دیشب ارغوان افتاد : 

یاداوري اش گریه هایش را بیشتر کرد. تصمیم گرفت به یاد ارغوان از ». وقت نتونیم با هم قدم بزنیم.

ما پیش از آن موضوعی به خاطرش آمد. او نذر کرده ساختمان بیمارستان خارج شود و در برف قدم بزند. ا

 بود که اگر مهتاب بهبود یابد ختم قرآن انجام دهد. اما چرا این نذر را براي ارغوان هم نکرده بود؟ 

به سرعت پاسخی به ذهنش رسید. این حتما خواست خدا بوده که ارغوان در کنارش نماند. حتما به سودش 

مانطور که نرسیدن به رویا به نفعش شد. او شکایتی به خدا نداشت و حتی از خودش و ارغوان بوده است. ه

او سپاس گزار هم بود . چرا که مهران ، دو سال با یک بانوي نجابت و پاکی زندگی کرد و بابت این آشنایی و 

 ازدواج خدایش را شاکر بود و از او می خواست که روح ارغوانش را براي همیشه در شادي نگه دارد.

مهران ، قرآن کوچکی را که در جیبش بود بیرون آورد تا با خواندن آیه اي از آن آرامش یابد. چشمانش را 

 بست و آن را گشود :

 »ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم. «
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این همراهی لذت برده از همه ي کسانی که من را در این رمان همراهی کردند سپاسگزارم. امیدوارم از 

باشید و در آینده نیز لحظات خوشی را سپري کنید. لطفا نظرات خود را در مورد رمان از طریق ایمیل زیر با 

 من در میان بگذارید. سپاسگزارم.

               Mehranp76@chmail.ir 
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