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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

         

 انت یخ  یاینام رمان: دن         

 ی: اف دات کام. اچ واسندهیاسم نو        

 طنز  ،یجان ی عاشقانه، ه ،یانتیژانر: خ        

تطابق داشته  قتی با حق دیذهن خودم و شا یفقط زاده  انت،یخ  یایسالم دوستان رمان دن        
.  دنیرو نچش  یزندگ نیاز آدم ها هنوز؛ طعم ا یل ی. خسی ن  یعاد یل یخ  یزندگ  کی ا،یدن  یباشه. زندگ
  دوارمیشه. ام  یم یتونه حدس بزنه آخرش چ  ینم یمطمئنم کس  یول  ن،یتا آخر بخون دیرمان رو با

 .         نیرو ببر  یازرمان لذت کاف

         

  نیکه با هم با،یجذاب و فوق العاده ز یو شش ساله  ستیدختر مغرور ب کتا؛ی  ایمقدمه: دن        
از عشق   ییکه بو  یکنه. کس یولشون م  یرحم یکنه و با ب  ینفر رو جذب خودش م نی چند تشیجذاب

http://www.romankade.com/
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 ینقطه  قاینفر رو که دق کی ! اما دست سرنوشت دهیرو نچش  یوقت طعم عاشق چینبرده و ه 
داره که" ثابت کنه زن ها  ایاز دن یده و اون فرد خواسته ا ی هست رو؛ روبه روش قرار م مقابلش

 !.اسی( لقب مشهور دن انت یخ  یایدونه ) دن ینم ی"!. ول ستنیکار ن  انتیخ

         

کنم با   یم رشونی.اسایدن ینامرد ها  نیزنم  به موجود ا  یدارم آتش م نم،یب  یخودم رو م        
تمام با کفش    یرحم یمن با ب   یکنن، ول یزنن و التماسم م  ی. به پاهام چنگ ممییبا ی و ز تی جذاب

گوششون   یتق تق کفش هام تو یرم و فقط صدا یزنم. م  یقلبشون قدم م یپاشنه بلندم رو یها
 . افتی" شهرت انتیخ  یایجهان فساد پا گذاشت و به نام" دن نیا یکه تو نمیمونه. من هم یم

         

 عشق یکتا ی به نام خالق         

 که صداش بلند شد. دم،یبلند شدم و پالتوم رو پوش یصندل   یاز رو        

 !؟ ی کن یم  یجور نی.. صبرکن چرا اایدن -        

توجه   یبرداشتم و ب یصندل یدسته  یرو از رو فمی و بدون توجه  به حرفش،  ک  دمیکش یپوف           
 اومدم.  رونی به التماس کردن هاش، از کافه ب

لحضه  دلم به حالش   کی. ختیر یسرم م  یاومد و رو یداشت! بارون نم نم م   یهوا سوز سرد        
دو روز   نن؛ی..  َاه.. اصال بره به درک. همشون همیکردم! ناسالمت یولش م یجور  نیا دیسوخت، نبا

 ره!  یم ادشی یو عاشق نهیب یخوشگل تر م یکی گهید

رد شدم   ی. از در نگهبان دیساعت طول کش میحدود ن  نجای. از کافه تا ادمیقدم زنون به خونه رس        
  ریکه ز  دی. در رو با کلدمیبه واحدم رس  قهیدو دق  یکی آسانسور رو فشار دادم. بعداز  یو دکمه 
خونه   داخلتر  عیخونه باعث شد گرمم بشه و سر یبود، بازکردم و داخل خونه شدم. گرما  یجاکفش

بودم رو در آوردم و   دمیکه پوش یبلند یگذاشتم. پالتو  یجاکفش  یبشم. کفش هام رو در آوردم و تو
 . هوف.. چه گرمم بود!دمیکش  ینفس راحت
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 یزخونه رفتم و قهوه ساز رو روشن کردم. رولباس هام رو در آوردم؛ به سمت آشپ نکهیبعد از ا        
  نکهیکردم. بعد از ا یم  یاومد، تنها زندگ یم ادمی یآشپزخونه نشستم و منتظر موندم.از وقت  یصندل

نه از "اون"   م،نه از خوانواد  یکردم. چون که دل خوش یزندگ  یخونه مجرد یشدم، تو لیفارغ التحص
طور   نیرو پرکردم. هم وانمیبرداشتم و ل الی از فکر و خ قهوه ساز، دست کیبوق کوچ یداشتم! با صدا

هام شدم. سه چهار تا   امیرو روشن کردم و وارد پ   میزدم؛ نت گوش یکه با قاشق، قهوه رو هم م
کردم؟ تو رو خدا   یکار نم ؟ید  ی.. عشقم، چرا جواب نم ایاز آرش داشتم، که گفته بود:) دن سکالیم
ها رو چک کردم.   امی پ ی هیزدم و بق یکار رو با من نکن طاقت ندارم، جواب بده لطفا!( پوزخند نیا

 یپاسخ داشتم! چهار ده تاش از آرش بود، هشت تاش هم از ارغوان. م  یتا تماس ب ست یبه ب  کینزد
  یبدون معطل  نی. به خاطر همنه ز  یهفته باهام حرف نم کیدونستم اگه جواب ارغوان رو ندم، تا 

 شمارش رو گرفتم و منتظر موندم. 

 . دیچی پ یگوش یتو غشیج  غیج یبعد از دوبوق، صدا        

 !؟ید یخر، گاو! چرا جواب نم ،یالو، َاحمق، روان  -        

 بودم.  یعصب   یلیکردم با حرف هام ناراحتش نکنم، چون خ یو سع دم یکش یپوف        

 بود.  لنتیسا یرو   یبودم، گوش  رونی. ب یچ یه -        

 گه؟ید یمطمئن  -        

 تشر زدم.   یحرص        

 آره، مطمئنم. خب چه خبر؟  -        

 ! ختهیشرکت وضع بهم ر ای خبر مرگت، زود ب یچ ی شد، چون گفت: ه الی خ یب  یارغوان انگار        

 شده مگه؟ ی..؟! چی حرفش و گفتم: چ  یتو  دمیبا هول پر        

 ! من برم فعال. گهیخودت چک کن د ای و گفت: ب دیکش  یقیازغوان نفس  عم         

خوام بدونم، نا   یشده م یبگو چ  ؟یزار  یم یخمار یبهش: چرا آدم رو تو دمیتوپ ی عصب        
 شرکت منم! سی رئ یسالمت
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 ی.  من چه مختهیزنگ زد و گفت، اوضاع بهم ر یموسو ستم،ین انی در جر  یلیآخه  من خ -        
 . زی رم تبر  یشده؟ برو خودت بپرس. در ضمن من تا آخر هفته م یدونم، چ

 ! ز؟ی : چرا تبردم یمتعجب پرس        

 بابام باز حالش بد شده!  نکهیمثل ا -        

 ! زمی لحنم مهربون شد و گفتم: باشه. مواضب خودت باش عز        

 نیا  سی دوباره برم شرکت. معلوم ن دیخسته شدم، اما با ی لیرو قطع کردم. امروز خ  یگوش        
 آب دادن! یکارمندها، چه دست گل 

خوشگل    کمی. دمیکش باز کردم و چندبار توشون دست کش یو موهام رو از تو دم یکش یپوف        
شدم. صورتم رو خوب   ییو وارد دستشو دمیبه صورتم کش یفکر دست  نینه؟! با ا  ست،یکنم بد ن

  یو رو دمی ام رو پوش یصورتم زدم. بعدم تاپ و شلوار خونگ   یسک مخصوص خودم رو روشستم. ما
 کردم و چشم هام رو بستم... ی از آهنگ هام رو پل  یک ی ام رو برداشتم و  ی. گوش دمیکش  زمبل درا

        *** 

 قرارداد کنسل شده؟ هان..؟! یچ  یعنی -        

به  یکردن. دست ینگام م رهیحرف خ یا ساکت شدن و ب تموم کارمنده دم،یکه کش یادیبا فر        
 و بدون مقدمه گفتم: دمیشالم کش

 اتاقم باش! عی ... سریموسو -        

 دیخوام قرارداد جد یهم از شانس من! تا م نیبا آسانسور به سمت دفتر کار خودم رفتم. ا        
 اومده؟  نییکار کردن که سود شرکت پا یشه! مگه چ  یو قرارداد کنسل م  می اریببندم، بودجه کم م

 اومدم.  رونیب ال یکه به در خورد، از فکر و خ یبا تقه ا         

 تو.  ای ب -        

 گذاشت.  زمی م یپارسال بود، رو رو یپرونده که برا یسر ک ی داخل اتاق شد و  ری سر به ز یموسو        
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 صورتش زل زدم و گفتم: موشکافانه به          

 ه؟ی چ یها برا نیا -        

االن که  م،یست یدست پاچه پرونده ها رو باز کرد و سر آخر گفت: خانم.. به خدا ما مقصر ن        
از کارکنان شرکت نصف سود سهام   یک یکه  میدیفهم م،یکرد ی شرکت رو چک م یحساب ها میداشت

 ! دهیشرکت رو باال کش

صورتش    یتونستم ترس رو تو یشد و م  یتر م  نیگفت، چهرم خشمگ یکه م یبا هر کلمه ا        
 احساس کنم.

 .. دمیکوب  زیم  یزدم و رو ادی قبل، فر یبلندتر از دفعه         

 ن؟ی ری گ یپول م یچ ید آخه، شماها برا -        

 خ.. خان.. خانم؟ -        

 بدبختمون کنه؟  یکی  ن،ینیتا بش نیریگ ی! خانم؟ هان.. پول مهیچ -        

 ..ی: و.. ول یموسو        

 بوده؟  یاسمش چ -        

 ؟ ی: چیموسو        

 بوده؟  یبا داد گفتم: گفتم اسمش چ        

 .یشکوه نازیپ.. پر -        

 !.نازی..؟ پریچ -        

 بله خانم. -        

 کنم. یچارش م یکنم و ب ی م  تی ازش شکا        

 خانم!! ی: ول یموسو        
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 !میبکن میتون ینم یکار چیبا تته پته ادامه داد: ما ه د،یسکوتم رو د یوقت        

 ؟ یچ یعنی.. ی با اخم گفتم: چ        

 رفتن و..  رانیاز ا  شونی: ایموسو        

 اجازه ندادم حرف بزنه و داد زدم: و..؟         

  ،یجعل ی! اون تا به  حال با هزار تا شناسنامه ها میشناخت ی نبوده که ما م ی: اون کس یموسو        
 نکرده!. داشیپ یوقت کس چیو ه دهیپول هزارتا شرکت رو باال کش

داشتم .  نانیثل چشم هام بهش اطم کار رو کرده! من م نیا نازیشه، پر ی! باورم نمایخدا یوا        
! دوباره برگشتم سمت  یکنم، هر کار داشیکنم پ یم  یکنه؟ هر کار یکار ن یچطور تونست همچ 

 ش؟ یو گفتم: اسم واقع یموسو

 بخت.   کی: س.. سارا نیموسو        

 کنم.  یم داشی هر طور شده پ -        

 خانم؟ ی: ول یموسو        

 شده؟  یباز چ -        

اون  ن،یزم ری انگار آب شده رفته ز ی ها دنبالش هستن، ول سی.. پلیبا ترس گفت: پل یموسو        
 شه!  ینم دایپ

از اتاق خارج شدم. کارمندها همه، با ترس و لرز نگام   ت، یبا خشم بهش نگاه کردم و با عصبان         
 رو زدم، که در بسته شد..   نگیمه  پارککردن. باخشم به طرف آسانسور رفتم و دک  یم

به سمت اتاقم   میدر خونه رو باز کردم و داخل شدم. کفش هام رو همون دم در انداختم و مستق        
پرت کردم و چشم  فیتخت خواب انداختم. خودم رو با همون لباس ها، کنار ک یرو رو فمیرفتم. ک

 هام رو بستم.

        *** 



 انت ی خ یایدن

8 
 

  ه؟یچ یصدا گهید نیَاه ا -        

به    یو قوس یکش کی رو خاموش کردم.   دارباشیآالرم ب  یصدا  عیسر م،یدستم خورد به گوش        
 .رمی دوش آب سرد بگ کی گرفتم  میبدنم دادم و پاو رو کنار زدم. تصم

رو   تابهیماه نتیساعته، وارد آشپزخونه شدم تا صبحانه بخورم. از داخل کاب  میدوش ن کیبعداز         
  یصندل یتا بپزه. منم نشستم رو ختمی ر تابهیماه یگاز قرار دادم. تخم مرغ ها رو تو یبرداشتم و رو

صبحانم تموم   نکهیا زگاز رو خاموش کردم. بعدا ری جلزولزشون، بلند شدم و ز یآشپزخونه. با صدا  یتو
وبه سمت   دمیروهم، دستمال کش زی م یبشورمش. رو امیانداختم تا شب ب نکیس یظرف رو توشد، 

 اتاقم رفتم..

  یشلوار کتون مشک کیزانو، با  یتا رو ینخ  یمانتو طوس کیدر کمد لباس هام رو باز کردم،         
اتاقم  یدق نهییآ  یساده هم برداشتم و کنار گردنم گره زدم. رو به رو یشال مشک  کی. دمیپوش

رو    ام یبلند مشک یهال، پالتو یبود.تو  یاوک یتا از مرتب بودن خودم، مطمئن شم. همه چ ستادمیا
و چک کردن   م،یمشک  یبوت ها مین  دنیرفتم. بعداز پوش یبرداشتم و به سمت در ورود ی از جالباس

  نازی پر یبرا د یاومدم. با رونیب  یساختمون رد شدم و از در خروج یخونه، از در خارج شدم.از محوطه 
دارم. فکرم رو از   یمهم تر یشه! فعال کارها یبکنم! دور زدن من، سخت براش تموم م  یفکر کیهم 

تر   عیسر د یمسافت بود، پس با  یلیخ  انیدور کردم و شروع به راه رفتن کردم. تا شرکت سپهر نازیپر
 رفتم. یم

         

نگاه به اطراف   کی. ستادمی" اانیسپهر نیشرکت" واردات و صادرات قطعات ماش یرو به رو        
که خبر داشتم، چون  ییبود. تا اون جا یفست فود ک یخلوت بود. کنار شرکت  ابونیانداختم، خ

  لرن اون جا. به همون سمت رفتم. از درش داخ  ینهار م  یمواقع برا شتریکارمندها سرشون شلوغه، ب
  زونیآو یصندل   یپشت یو پالتوم رو رو دمیرو عقب کش یصندل  کیرفتم.  زها ی شدم و به سمت م

قرمز رنگ گارسون   فرمیونیسرم حس کردم. چشمم به   ینفر رو باال کی هیبعد، سا هیکردم. چند ثان 
 موند!  رهیخ

 خانم محترم؟  ن یدار لی م یچ -        

 گفتم:  ز،یم ینگاه  به منو رو مین  کیبا         
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 ساالد قارچ لطفا. -        

  یرزرو م ی رو خال نجایپسره، ا نی و منتظر موندم. چقدر خلوت بود! نکنه ا یدادم به صندل هیتک        
 کنه؟!

مت سر و صدا شدم. برگشتم س یکردم، از پشت سرم متوجه   یکه با خودم فکر م یجور نیهم        
که به تن  یبرند کت و شلوار نیپوش، با معروف تر  کیش  کلیه یکه چند تا مرد قو ،یدر ورود

 شدن! یداشتن، داخل فست فود

 یآقا یبود و در اندازه   یکی ش  زیرو انتخاب کردن و نشستن. م یفست فود یوسط زیم        
 شد!  یمحسوب م انی سپهر

کردم تا با   زی ر شتریموند. چشم هام رو ب  رهی ها نشستن. چشمم بهش خ یصندل  یرو ی کی  یکی        
 بود!.  انیهم نما یمن، از صد فرسخ ی رو  انینگاه سبز رنگ سپهر یول  نم،یدقت بب 

 یخودم رو مشغول خوردن ساالد نشون دادم، وگرنه همه  یگارسون ساالدم رو آورد. من هم الک         
 مغزم حک شد!. یحافظه   یغذا خوردنش هم تو ی قهیطر یبود. حت انی حواسم سمت سپهر

بلند شدم و بعد از برداشتن پالتوم، آروم از فست    یصندل  یکه ساالدم رو خوردم، از رو یکم کی         
 . رونی زدم ب یفود

خودم و حرکاتم حس کردم، که کامال  یخوب رو  یلیرو خ  انینگاه متعجب و هوس باز سپهر        
 شم.  یدارم از سمت اون ِاسکن م

 آروم، به سمت خونه حرکت کردم. ی! با قدم هاهیکاف یباز سی امروز دزد و پل یفعال برا        

 شی شگیهم  یرو از جا دیبا آسانسور به واحدم رفتم وکل  دم،یبه آپارتمانم رس  نکهیبعداز ا        
 و انداختم دم در و وارد خونه شدم.  برداشتم. کفش هام ر

  یراهرو  یکی سمت راست آشپزخونه بود.  ،یشد یچشمم به خونه افتاد؛ از در که داخل م         
سمت راستش بود. دورتا دورش هم،  یشم یشکل. کاناپه سبز  لی مستط ییرا ی و حال و پذ کیکوچ

خودم بود   ی قهیهمه سل ،ییطال     ی تونیز یشد.با مرده ها  یم دهیمبل هام د ییطال   یتون یست ز
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نداشتم! به سمت اتاقم رفتم، تا لباس    اجیاحت یکس ی قهی کردم، پس به سل یم  یتنها زندگ  نچون م
 هام رو عوض کنم.

با    یو تخت خواب مشک شیآرا زی شده از کمد و م  لی بود. تشک یزرشک  یدکور اتاقم؛ مشک         
نازک و شلوار   ینفت   یآب  زیبل  کیده! لباس هام رو با  ی.  رنگ اتاقم بهم آرامش میزرشک یروتخت 
 . دمیزانو هم، روش پوش یرنگ تا رو ی بافت نخود کیِاسلش عوض کردم.  یمشک

زنگ به ارغوان بزنم، حال باباش رو   کی دیکاناپه کنار شوفاژ، نشستم. با یرفتم و رو  ییرایبه پذ        
 م و منتظر موندم تا جواب بده. بعد از دو سه بوق برداشت. بپرسم. شمارش گرفت

 الو ارغوان.. -        

 . دیخش دار ارغوان، به گوشم رس یصدا        

 ا؟ یبله دن -        

 سالم. حال بابات چطوره؟  -        

 ممنونم، منم خوبم. اصال نگران نباش دوستم!: یلی ارغوان: سالم. خ         

 بابات چطوره؟  نمی ! بگو ببیخب حاال، خوب باش یل یخ -        

بود تا، فشارش    مارستانیمکث کرد و گفت: خداروشکرحالش خوب بود. دو روز ب یارغوان کم        
 خونه، بهتره. مشی شد و االن آورد میتنظ

هم  ب  یلیشرکت؟ اوضاع خ یقرار برگرد یمکث ادامه دادم: تو ک یخوبه، خداروشکر. بعد از کم  -        
 دارم.  ازتی ! پرستار بابات که هس، تو زود تر برگرد، ننجایا ختسیر

  یوگرنه که من بدخت رو آدمم حساب نم ،یکه زنگ بزن   یارغوان: تو مگر من رو کار داشته باش        
 !: یکن

 ؟ یگرد یبرم ی: ارغوان.. رو روانم راه نرو! بدون حرف اضافه بگو کدم یسرش توپ        

 ملکه؟! گهید یدارم. تا هشت اونجام. امر طی: باشه بابا. فردا ساعت، پنج صبح بلارغوان        



 انت ی خ یایدن

11 
 

 باشه. منتظرتم. من برم کار دارم فعال. یچ یه -        

 .دمیکاناپه دراز کش یقطع تماس رو زدم و رو یبزنه و دکمه  ینزاشتم حرف  گهید        

 دوباره بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.آماده کنم.  یزیشام چ  یبرا  دیاومد؛ با ادمی        

کنم. با   دیخونه خر یبرم سوپر مارکت برا  دینداشت. با ییمواد غذا یلیرو باز کردم. خ  خچالیدر         
 .رونیو از خونه زدم ب  دمیفکر؛ به سمت اتاقم رفتم، لباس پوش  نیهم

         

  رهیخ ن یلوکس ماش  یها شگاهیاز نما یکیزدم؛ چشمم به  یکه داشتم قدم م یطور نیهم        
 ها بزنم.  ن یسر به ماش  کیموند! با خودم گفتم: بهتره 

 و از درش داخل شدم.   شگاهی رفتم سمت نما        

  یتصادف م  یآب سانین  کیراه، با   یتو انا یکنه، که اح دیرو به ارغوان دادم؛ بره پاساژ خر   نمیماش        
 فروختم. نینگاه دار ماش  ک،یرو به    نیشه. همون موقع ماش  ینم شیزیکنه. خداروشکر خودش چ

  پیصورتم ظاهرشد! چه ت یجلو  یپسر یها رو چک کنم، که چهره  نیرفتم جلوتر تا ماش   یکم        
  یکاربن  یآب  وشرتی س کی دم؛ینگاه فهم  کیهم زده.                                     با یجلف و مسخره ا

کرده بود!  اشهم پ ینود سانت ی. شلوار سرمه ارشی ز یآسمان   یآب راهنی پ   کیبود، با  دهیپوش
 بود و اصال هم کنجکاو نبودم!.  یدونم مدلش چ یکرده بود و باال داده بود. نم خیموهاش رو هم؛ س

 سوسول! مسخرش.   یانداخت و شروع کرد به چرت گفتن. با لحجه  یاز سرتا پام رو نگاه        

و رفتم   دمیگفت، راهم و کش یسره، پشت سرم هم م  کیکه  یچرت  یبدون توجه به حرف ها        
 ها!.   نیماش  کینزد

ردم. برگشتم و با  شدم و چکش ک کشیرنگ ثابت موند! نزد یام وه مشک  یب  کی ینگاهم رو        
صورتش تکون   یکرد! دوباره دستم رو جلو یباز داشت نگام م  یدست به پسره اشاره کردم. با دهان

انداخت و با پوزخند کنج لبش   نی به ماش یاومد سمتم. نگاه عیدادم. تازه به خودش اومد و سر
. به دستش که به چند ین یها رو بب نیاون ماش  یای! بهتره بیپولشه خانوم یل یخ  نیماش  نی: افت گ
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 میخواد تصم یدونم. شما نم   یگفتم: خودم م تیکردم و با جد یاشاره کرده بود نگاه د،یمدل پرا
 شه؟  یچقدر م  نیماش  نیا متی! قیریبگ

من  پول  یبرا یرو گفت! ول  نیسرسام آور ماش متیشد و ق رهی متعجبش بهم خ یبا چشم ها        
 خوام.  یرو م نید!  دوباره برگشتم وبا نگاه سردم، رو بهش گفتم: هماوم  یخرد به حساب م

کنار   زی حرفم تکون داد و به سمت م  دییتا یمتعجب؛ سرش رو به معن یباز و چشم ها یبا دهان         
دسته چک رو در آوردم، نصف مبلغ   فمی بود، رفت و نشست. از داخل ک رهیدا میکه حالت ن  شگاهینما

 رو نوشتم و بهش دادم.  نیماش

 یدم. پسره با چشم ها یم نی گرفتن ماش  لیرو هم بعداز تحو هی. بقنینصف مبلغ ماش نیا -        
 رو جلوم گذاشت.  یستیحرفم تکون داد و ل  دییتا یبه معنا یگرده شده، سر

. دمیبه  مانتوم کش یبلند شدم. دست یصندل   ی، از روفرم و برگه یادیبعداز پرکردن؛ تعداد ز        
  یی. ابرودارتون یشه. خوشبختم از د یداده م لیبهتون تحو  نیدستش رو جلو آورد و گفت: فردا ماش

 انداختم.  یباال انداختم و به دستش نگاه

 برداشتم و گفتم: خوبه! زی م یرو از رو فمی به دست دراز شدش، ک یبدون توجه ا        

تونم شمارتون رو داشته باشم؟   ی! مدیببخش- و گفت:  دیپسره با تعجب دستش رو عقب کش        
 رو بپرسم؟! تتونیو رضا  میریباهاتون تماس بگ  ن،یماش  لی بعد از تحو

 شونیدوستم هست. ا یبهش انداختم و گفتم: نه! داخل پرونده، شماره  یبا پوزخند نگاه           
 . نیریتماس بگ  شونیبا ا ن یتون یدن. م یکارها رو انجام م 

 . رونی اومدم ب شگاهیاز نما یوارفتش، با پوزخند حرص درار یبدون توجه به چهره         

 طور شروع کردم، به راه رفتن. نیکنم. هم  دیخونه خر یبرا دیبا        

واحدم. از درش داخل   یسرکوچه  یبه سوپر مارکت دمیمسافت، رس نیکردن چند یبعد از ط        
زدند.   یبهت چشمک م بی عج  یها یکه با بسته بند ؛ییشدم. چشمم افتاد به انواع مواد غذا

که الزم  یرفتم و مواد یقفسه ها راه م نیکه گذاشته بودن کنار قفسه ها رو برداشتم. ب یکالسکه ا
 داشتم. یاز داخلشون بر م اشتم،د
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 کیحساب کردم و زنگ زدم به   میپولش رو با کارت بانک  دم؛یمواد الزم رو خر نکهیبعداز ا        
 کمیدم در خونه. خودمم رفتم سمت  خونه  ارهیرو ب   لی آژانس. آدرس خونه رو بهش دادم، تا وسا

 استراحت کنم.

آوردم،   یکفش هام رو در م اومدم. در خونه رو باز کردم و داخل شدم. داشتم رونیاز آسانسور ب         
  یاتصال رو زدم و گذاشتم رو یپالتوم در آوردم و دکمه  بیرو از ج  یزنگ خورد. گوش میکه گوش
 گوشم.

 شنوم بگو؟  یم -        

        -.... 

 رو، برام بفرست.  شی که برد یمکان   شنیخوبه. لوک -        

        -.... 

 هستم. شنیبازم منتظر لوک ی ول ،یجام دادکا ر رو ان رترید نکهیبا ا -        

 بخت(  کی همون )سارا ن  ای ناز،یبرم سراغ پر   دیمبل نشستم. حاال با یرو قطع کردم و رو  یگوش        

 پوزخندم، کنج لبم جا خوش کرد. برنامه ها دارم براش!.         

        *** 

         

 یانداختم. گوش یشدم. چشم هام رو باز کردم و به ساعت نگاه داریاز خواب ب  ،یگوش یبا صدا        
 کردم و جواب دادم. دایپ یرو به سخت 

 بگو؟  -        

        -.... 

 . امی گرفتم، م طیفردا بل یتونه فرار کنه! برا ی ِهه! فکر کرده م        

        -.... 
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 مواضبش باش! اگه فرار کنه، کارت ساختس!. -        

        -.... 

 به صورتم بزنم.   یرفتم، تا آب ییرو قطع کردم وبه طرف دستشو  یگوش        

 زدم و رفتم به طرف اتاقم. ی. پوزخند صدا دارنمتیب  یآلمان م یمنتظرم باش سارا! فردا تو        

و   دمیکش رونیب  یبا کت چرم قهوه ا ،یشلوار مشک  ک ی . ستادمیکمد لباس هام ا یرو به رو        
و بعداز چک کردن خونه، در رو قفل کردم و به   دمیام روهم، پوش یمشک یبوت ها  می.  ن دمیپوش

 طرف محوطه رفتم.. 

         

دستم فشردم. تلفنم رو خاموش کردم و به سمت سالن   یچمدون رو تو دم،یکش  یقی نفس عم        
خودم   یکه حدودا هم سن و سال ها یبعد؛ دختر ینشستم. کم  مایهواپ یصندل  یفتم. روانتظار ر

 یگوشم گذاشتم. از تو یرو رو م یسرخاب  یبهش انداختم و هدفون مشک یبود، کنارم نشست. نگاه
 کردم.  یپل یجور نی آهنگ رو هم ک یهام،  هنگآ ستیل

 از دور  دمتید        

 خسته بود پاهات         

 تا نگات کردم         

 .. از اون چشمات یوا        

 آدما خستم  نی از دست ا ،یگفت        

 زخماتو شستم         

 بالتو بستم        

 نم یب  یحاال م        

 .. وونهید ییتو        
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 ی فکر پرواز        

 خونه..  نیدور از ا        

 و چشم هام رو بسته بودم.  دیچی پ یگوشم م یآهنگ، تو یصدا یجور نیهم        

 کنن باز  تی نرو زندون         

 گم نشو تو فکر پرواز         

 نزار بمونه غمت         

 رودلم عشق دردسر ساز           

 ( ینیاسی ی آهنگ پرواز) عل        

 هم افتاد.. یکم کم چشم هام گرم شد و رو        

 خواد! یم  یچ نمیچشمم رو باز کردم بب  کی یال م،یدختر کنار یبا صدا        

 .میدی! رسدیدارشیخانم.. خانم.. ب  -        

 شدم. ادهیپ  مای به بدنم دادم و بلندشدم و از هواپ یچشم هام رو کامل باز کردم. کش و قوس        

 تنگ شده بود!.  نجایا ی! دلم برادمیهام کش  هیآلمان رو داخل ر یهوا        

نشستم و تلفنم رو روشن کردم. همون موقع؛ شروع کرد    یصندل   یداخل سالن فرودگاه شدم. رو        
 به زنگ خوردن..

 .دمیبله. من االن رس -        

        -.... 

 کنم فعال. یقطع م نمت،یب ی . میکه، آدرس رو فرستاد یبه همون مکان  ام یباشه. دارم م -        

 رم و اون هم قبول کرد. منم سوار شدم.  یزد؛ بهش گفتم کجا م  یکه داد م یرفتم سمت تاکس         
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        *** 

 آلمان/ هامبورگ، ۱۲:۳۰ظهر                                

و  داخل رفتم، که از گرد  ی. درش آروم هل دادم و کمستادمیکارخونه مخروبه ا کی یرو به رو        
 خاک کارخونه به سرفه افتادم!.

 کنم؟! دایرو، از کجا پ  یسارا عوض  نی! حاال افهیو کث  یخاک نجا یَاه چه قدر ا -        

  ریگ نیزم یچوب خشک رو کی رفتم. پام به  یرم راه م یبدونم کجا م  نکه؛یطوربدون ا نیهم         
رنگ و   یکم جلوتر رفتم، چشمم به صندل کیکه تعادلم رو حفظ کردم.  ن،یبود بخورم زم  کیکرد.  نزد

  متپشت به من روش نشسته بود. آروم تر رفتم س  یکی  ،یموند! رفتم سمت صندل رهیرو رفته خ 
  ؛یصندل یدسته  یچشمم ظاهر شد!! دستم رو گذاشتم رو یسارا، جلو نیخشمگ یکه چهره   یصندل

 داد! یهم فشار م یدندون هاش رو رو تیسارا ازعصبان 

 سرش داد زدم.  ،یخشن یصورتش خم شدم و با صدا یرو        

که  ییو پول ها  یمن رو گول بزن یتون یم یجوجه کوچولو! فکر کرد  یزن یحاال من رو دورم -        
 هان..؟ ؟یش  بیزحمت در آوردم، غ یمن، با کل 

 خوشم اومد!جذبم  نی. از ادیداد زدم که، سارا بدنش لرز یطور        

 صورتش خم شدم و داد زدم..  یدوباره رو        

زود باش. با پوزخند کنج لبم، آروم     ؟یگرفت  یچرا الل مون ؟ یمن رو کجا برد یپول ها نمیبگو بب -        
 دم.  یرو بهش گفتم: گوش م 

 ا من پو ل ها ت رو..  ین دن  یسارا: ب ب        

نزن!.   یمن رو، خودت رو به موش مردگ  ن یبب -سرش داد زدم: دوارینزاشتم ادامه بده، تهد        
 قهیکنم! چند دق یم تی حال گهیوگرنه، جور د یپول ها رو کجا گزاشت ،ید یم حی آدم توض  نیدرست ع 

بهش   رو. با داد یبد حی درست و شمارده  برام توض دی. اومدم بایایدم، تا به خودت ب  یبهت وقت م
 گفتم: مفهومه..؟!
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 .دیلرز یسارا فقط تونست سرش رو تکون بده، چون کل بدنش م         

زدم. با پوزخند برگشتم سمت درو   رونی بلند به سمت در کارخونه رفتم و از اونجا ب  یبا قدم ها        
 بخت! منتظرم باش.   کیسراغت سارا ن امیم گه،ید  قهیآروم گفتم: چند دق

 !ومد؟ین نیزدم؛ با خودم گفتم: چرا ا  یکه  دم کارخونه قدم م یطور نیهم        

پام    یرنگ به سمتم اومد و جلو  یون مشک کیثابت موند!!  نیزم  یرو ی زهی سنگ ر یپام رو        
 ترمز زد!

که  یرنگ  یشدن، با کت و شلوار مشک ادهیدرشت و قد بلند بودن، از ون پ کلی چند نفر که ه        
بودن، به سمتم اومدن!  دو طرفم دست هام رو گرفتن و به زور خواستن سوار ون بشم!  دهیپوش
  ریش  ادیزنم، تا  یحرکت بهت م  کی ولن کن نره غول! وگرنه  ن؟یهست یک گهیشماها د نم،یبب  نیواست

 !!یوفتیمامان جونت ب 

تر   ی. باالخره از من قودیرس  یزورم بهشون نم  یلعنت یکردم، ول  یتالش و تقال م  یجور نیهم        
. چشمم به دمییسا یهم م یحرصم گرفته بود و دندون هام رو رو یها. کل یپوفک   کلیبودن، ه

 موند!!  رهی رنگ دو دره، اون سر جاده خ  یمشک نیماش

کردن! چون  یمن رو تماشا م   یمرد و زن داخلش نشسته بودن و تقال کردن ها کیدو نفر،         
 !.یزنه.   َاه لعنت  یم دیداره من رو د یبدم ک صیتونستم تشخ یفاصله بود، نم

نداشت.   یا دهیمشت و لگد زدم، فا یبه زور اون دوتا نره غول، من رو سوار ون کردن. هرچ        
 ها!.  یاز سنگ بود، لعنت کلشونی جنس ه

  یبه زور هلم دادن داخل و در رو بستن. تا خواستم اعتراض کنم، دو طرفم رو گرفتن و اجازه         
 بهم ندادن. یکار

که به   یرنگ د یحس کردم. چشمم به دستمال سف مینی ب ری رو ز  یمطبوع یبزنم که؛ بو غی اومدم ج        
 .. دمینفهم یزیچ گهیام بسته شد و دموند! چشم ه رهی خورده بود، خ  مینیب

        *** 
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برام نا آشنا    طیخورد؛ چشم هام رو آروم باز کردم. مح  یکه به پهلوم م   یمحکم یبا ضربه ها        
هام رو ماساژ بدم،   قهیبودم!. خواستم شق  یکدوم قبرستون قایدونستم دق یو منگ بودم! نم جیبود! گ

صدا    یصندلدادم،   یبستن!. خودم رو تکون م  یآهن یصندل کیاما متوجه شدم دست و پاهام رو به 
 رونی! نور ب واریدر رو باز کرد و محکم خورد به د یکیقدر تکون دادم و سروصدا کردم؛ که  نیداد. ا یم

شد،   یظاهر م واریرو د شیسا چشمم رو بستم. اون فرد؛ داخل اتاقک شد. عی صورتم خورد، سر یتو
آروم   یهم با قدم ها اونخم شدم جلو،   یصندل  یشد.  از رو ینم دهید یزیبود، چ کیقدر تار نیاما ا

  یجلو یشد. چشم هام رو تا حد ممکن باز کردم، چهره خندون سارا عوض  کمیاومد!  نزد یسمتم م
 صورتم ظاهر شد!!

بستم. چطور ممکنه که، فرار کرده  یسوله، به صندل  ی! من خودم اون رو تو؟یچ یعنی گهید نیا        
 شد!  انیدندون هاش نما دیسف فیکه رد د؟یبلند خند یبا صدا  د؛یمتعجبم رو د  یچهره  یباشه؟! وقت

قهرمان ما رو شکست داده؟!  ای دن ی! چرا آخه، کیخانم؟ عه رودست خورد   ایدن هیسارا: چ         
  یزد؛ فوت حرص  یها داد م وونهید نیه..!                                                      عهان..؟ جواب بد

  میگرفت. مستق یمحرصش  شتری دادم، ب یبهش نم  یت یخورد! اما اهم یصورتم م  ینفس هاش تو
 زود بنال! ؟یمن رو کجا برد ی شدم و گفتم: پول ها  رهی چشم هاش خ یتو

حدقه چرخوند و آروم گفت:   یو شجاعتم تعجب کرد. چشم هاش رو تو   یالیخ   یهمه ب نیاز ا        
  کیکرد و فکر کرد.   زیکنم به نظرت؟! بعدش چشم هاش ر یحال م شتریکار کنم باهات، ب  ی.. چایدن

 . ردمک یرو تماشا م   شیوونگی. من هم با نگاه سردم؛ ددیخند یها م وونهیهو بلند قهقه زد! مثل د

 هان..؟ ؟یری کرد، من رو بگ یباهات همکار یک ؟یها رو حک کرد ستمیس یچطور نم،یبگو بب -        

 .. دیو داد کش  یاومد سمتم ومحکم با پاش زد به صندل  عیسارا سر        

دست   یخورد، من رو نیمحکم زم یخفه شو..                                                 صندل  -        
سرم اومد و چونم رو توب دستش گرفت. با اون پوزخند مضخرف کنج لبش،   یراستم افتادم. باال

 یصدا دار  خندباهات کرده! پوز  یکار نیهمچ  یک یش ی متوجه نم  ،یهر چقدر هم فکر کن  -گفت:     
که   یصورتم خم شد و گفت: کار یخواد بره، اما دوباره برگشت و تو  یزد و بهم پشت کرد. فکر کردم م 

  یمحموله بهت م کیخونت!.   م یرسون  یبعدش ما هم تو رو به سالمت م ،ید یگم رو انجام م  یم
 !؟ی دی. فهمیبد لشیتحو یگم به ک  ی. اونجا بهت مهیترک  شی ببر نده،ی دوماه آ یتو دیدم؛ با
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 ندازم؟  یکارت رو راه م یکن  یکنم! چرا فکر م   ینم یکار چیه یعوض یتو یمن برا -        

  یکرم یپالتو بیکرد؛ دستش رو داخل ج  یم  یطور که طول و عرض اتاقک رو ط نیسارا هم        
ور    شیبا گوش یکردم. کم  یچشمم کارهاش رو نگاه م یرو در آورد. منم با گوشه   شی رنگ کرد و گوش

 چشمم بهش افتاد؛ در جا خشکم زد!! ینکردم، اما وقت یصورت من گرفت.  اول توجه ا   یرفت و جلو

رنگ   یبنز طوس کیرد بشه،  ابونیاومد و تا خواست از خ رونیب  دیارغوان بود؛ از مرکز خر لمیف        
 زدم.. ارغوان.. مواضب باش..!  غیبا سرعت  به سمتش اومد! ناخوداگاه ج 

! دوست دیلرز  یکرد؛ اما من از خشم کل بدنم م  یم  یزد و خوشحال یبلند قهقه م یسارا با صدا        
 خونش حالل شه!. وار،یداشتم همونجا سرش رو بکوبم به د

که اسم خودت هم  ارمیسرت م  ییآزاد بشم، بال نجای.. پست فطرت! اگه از ایداد زدم: عوض         
کردم خودم رو آزاد کنم. رگ گردنم متورم   یقال مت  ،یصندل  یزدم و رو یداد م یطور نی! همادی ن ادتی

 چشم هام خون گرفته بود!  یشده بود و جلو

 چون خودش رو جم و جور کرد. خندش بند اومد و گفت:  د؛یترس افمیسارا انگار از ق        

  یکار نم،ی سر دوستت اومد. اما بگو بب ییچه بال گمیجون! آروم باش. بهت م ا یخب دن یل یخ -        
 ؟ید  یکه گفتم رو انجام م

و   ستادی نکردم. اومد رو به روم ا ییدادم و به حرفش اعتنا یسرم رو به چپ و راست تکون م        
 گفت: قبول؟ 

. چپ و راست رو نگاه  نییاما خودم  روکنترل کردم و سرم رو انداختم پا دم،ی لرز یاز خشم م        
 و گفتم: قبول.  کردم

 !زمی عز دمی نه! بلند بگو، نشن  یطور نیسارا: نه.. ا        

 زد.  یحرف م یبود و با لودگ ستادهیسرم ا یباال        

 ! مطمئن باش. ید  یبد تاوان پس م یباشه.. قبول! ول  -        

 کرد.  یرو پل  ش ی داخل گوش لمیف یزد و ادامه   تی از سر رضا یسارا لبخند        
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ترمز زد؛ ارغوان چشم هاش رو که از ترس بسته بود، باز کرد.  یارغوان رو یکنار پا نیماش        
 شده بود!  واریرنگش مثل گچ د

رو   ی. بعد هم گوشسی که ن یینمایس لمی. فگهیو گفت: عه عه! بسه د دیرو عقب کش یسارا گوش         
شده بود. عضالت بدنم از   ختهی بهم ر یل یگذاشت و سمت در اتاقک رفت. اعصابم خ بشی داخل ج

 خشم منقبض شده بود!

 . رونیب   امیب  نجایسارا پست فطرت! بزار فقط از ا رم،ی گ یبا خودم گفتم: بد جور حالت رو م        

 . یکار کن یچ  دیگم با یگردم. بهت م  یسارا برگشت سمتم و گفت: زود برم         

 رفت..   رونیبعدهم در اتاقک رو هل داد و ب         

         

  یمضخرف سارا جلو یدر روباز کرد و داخل اومد. دوباره چهره  یک یدونم چقدر گذشت؛  ینم        
 چشمم ظاهر شد.  

 فرستمت خونت.  یپس م ،ید ی! کار رو انجام مای سارا: خب دن        

 رو باز کن!      نی.. ااین ها و داد زد: ب از اون غول تش یکی برگشت سمت         

کنم. سارا با   یرو خودم باز م  شیخواد! خودت دست هام رو باز کن، بق  ی گفتم: نم عیسر        
خودم پاهام رو باز    عیخواد و خودش سمتم اومد. دست هام رو باز کرد.  سر ی دستش اشاره داد، نم

  تکونود رو ماساژ دادم. گردنم رو به چپ و راست کردم. مچ دست هام رو که رد طناب، روش مونده ب
بال رو سر   نیبدتر ،ی اگه فکر فرار و دور زدن ما رو داشته باش یدون  یدادم، که سارا بلند گفت:  م 
 !.ارمیخودت و دوست هات در م

. پس  یح ی توض چیزنم بدون، ه یبار م  کیگفتم: من حرفم رو  تیبرگشتم سمتش و با جد        
سمتم اومد  یکردم. سارا با لودگ  شی پوزخندم هم، چاشن کی!  یکن  حتیخواد من رو نص یتوهم نم

جون! دلم برات   ایو گفت:  دن  دی خند یک خواست بغلم کنه، که اجازه ندادم و هولش دارم عقب. کم 
ه به ظاهر دلسوزانه گفت: مواضب خودت باش!  دو ما یشه! بعدش با پوزخند و چهره ا یتنگ م

 !. ایدن یدیل ی . بابانمتیب یم گهید
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و   دمیکش  رونی بازوم رو ب عیدستش گرفت؛ که سر یاز افرادش سمتم اومد و بازوم رو تو یکی        
 . امیگفتم: خودم م 

  یبود که درخت ها ی نسبتا بزرگ اط ی راهرو بود. از راهرو که رد شدم؛ ح کیراه افتادم سمت در،         
رو   یشئ ا  یرو ترسناک  کرده بودن! خواستم در رو باز کنم؛ که دوباره نرم  طیمح ده،یسر به فلک کش

 ..دمی نفهم یزیچ گهینفر افتادم و د کیبغل  یحس کردم و چشم هام بسته شد! تو مینی ب یرو

از اون  یک یسرم اومده!  ییبال  یباز چ نمیکه خوردم؛ چشم هام رو باز کردم بب  ییبا تکون ها        
 شو!   ادهیها کنارگ نشسته بود. با تحکم گفت: پ  گاردیباد

شدم. رفت سمت صندوق و چمدونم رو درآورد و روبه روم   ادهیبهش، پ  یمنم بدون توجه ا         
بهش انداختم   ینگاه تیپاکت در آورد و سمتم گرفت. با جد کیکتش  ب یگذاشت. از داخل ج

 ه؟ یچ نیوگفتم: ا

 . طتیگفت: بل  یکلفت ی با صدااون هم         

 هوا پخش شد!  یشد و رفت. فقط  دود اگزوزش تو نیبعدش هم سوار ماش        

 نشستم.  یصندل یو به سمت سالن انتظار رفتم. رو دمیچمدونم رو باال کش یدسته         

 رفت؟!   ادمی با خودم گفتم: چطور         

  ستیاز داخل ل ؛یزیکت چرمم درآوردم و بدون چک کردن چ بیرو از داخل ج  میگوش  عیسر        
 ارغوان رو گرفتم و منتظر موندم.  یهام، شماره  نیمخاطب 

 !  یدو بوق، سه بوق، چهار بوق.. بردار ارغوان.. َاه لعنت        

 . دیخواب آلود ارغوان به گوشم رس یشدم، که صدا یم دیداشتم نا ام گهید        

 بله؟  -        

 ارغوان؟!  یخوب  -        

 یسحر، خبرت! کله  یکله  ی! کدوم خر؟یحالم رو بپرس ،یسحر زنگ زد یکله   یخوا  یم یچ -        
 شه، خوبه؟! داریب  شیزنگ گوش یبا صدا یصبح کدوم خر
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 زد.  یبود . ُشل و ِول حرف م جیکامال صداش خوب آلود و گ        

 شو لطفا. َاه!  اریهش کمی.  امیارغوان.. دن -        

 ارغوان: برو بعدا زنگ بز..         

!  اگه یزنگ زدم، جواب نداد تی به گوش  یهرچ ؟یرفت ی! معلوم هس کدوم گور؟یی.. توایدن        
 خودم بندازمش؟ هان..؟ یخوا  یم ایبندازش دور.  ،یخوا  یصاحاب مرده رو نم یاون ب

بودم، کار داشتم. االن سرم خلوت شد،   ییخب جا   ؟یزن  یسره حرف م کی! چرا گهیَاه.. بسه د -        
روز   کی نی خوام  ا یرم خونه، م  یرو روشن کردم و گفتم زنگ بزنم و حالت رو بپرسم. االن م میگوش

  غوشیج غی ج یزنم.   خداحافظ. تا اومدم قطع کنم؛ صدا  یرواستراحت کنم. بعدا خودم بهت زنگ م
نگرانت   ی بد بخت   کی دیشا یگ  ینکبت! نم  یشعور یب  یل ی! خایمن رو دن  نی : ببد یچی پ یگوش یتو

 بشه، سنگ دل!  من رو بگو که..

قطع  ؛یعالم رو بهم نسبت نداد یفوش ها  یو گفتم: باشه.. تا همه   دمیحرفش پر  یتو عیسر        
! انگار وونهیرو قطع کردم. چه قدر حرص خورد  د یو گوش دم یخند ی.  کم زمیعز  نمتیب  یکنم. م یم

 بچش گم شده!. 

 بشم..  مای با بلند گو پروازم رو اعالم کردن. بلند شدم، تا سوار هواپ        

 رانیا یل یخ  نکهیتنگ شده بود. با ا  نجایا یشدم. دلم برا ادهیپ  مایبعد از دوساعت، از هواپ         
 شه!  یبودم؛ دور باشم دلم براش تنگ م  نجایکه ا ینکردم! اما چند مدت  یزندگ

باز کردم و داخل خونه    دیشدم. در رو با کل ادهی گرفتم و رفتم خونه.  از آسانسور پ یتاکس کی        
برنامه هام رو   دیفکر کردم که با نی. به ادمیکاناپه دراز کش یشدم. چمدونم رو دم اتاقم ول کردم و رو

 ..هوقت ندارم، فقط دو ما  یلیکنم. خ یزی کار سارا هم برنامه ر یچک کنم، برا

 دو روز بعد..          

  کی دیمبل ولو شدم. امروز خسته شدم، با نی اول یرفتم. رو  ییرای داخل خونه شدم و سمت پذ        
 زنگ خورد. میگوش کردم؛ که یداشتم فکر م  یجور نیسرحال شم. هم   رم،یدوش آب سرد بگ
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اتصال رو   یگوشم و دکمه  یو با دوانگشت گرفتم رو  دمیکش رونی ب بمی رو از داخل ج میگوش        
 زدم.

 بله ارغوان؟  -        

 ؟ ی.. خوب ای ارغوان: سالم دن        

 خوام استراحت کنم. یخستم، م  یکار دار  یخوبم. بگو چ -        

شه!   یبوده؛ اما من باورم نم نازیگن کار پر یها!  م یت رو خسته نکن ارغوان: من هم خوبم. خود         
 کارتو بود  نه؟!  ،یخداروشکر االن زندانه. راست

  یرو گرفتن. اما نم نازیکرد پر ینگفتم. پس فکر م یزیکه افتاده بود؛ چ ییبه ارغوان از اتفاق ها        
کار   یکن یمکث گفتم: پس فکر م   یکه من رو هم برده بود، فرار کرده. بعد از کم  ییدونست از اون جا

 !.وفتهیتونه با من در ب ینم  یکه کس یدون یبوده؟ م یک

 دونم. یارغوان: آره بابا. م        

 ..!ایسکوت کرد و گفت: دن  یکم        

.  یخوا یم یزی چ کی ؛ یزن یمصدا   یطور نیتو هر موقع من رو ا ؟یخوا یم  یجانم. بازچ  -        
 ؟یخوا  یم یبگو چ

 !.میدم، زود برگرد یشاپ؟ قول م  یکاف میبر یایگم م یارغوان: خب حاال توهم.  م        

 ها همه نقششه که من قبول کنم. نیقدر مظلومانه گفت، که دلم به حالش سوخت! البته ا نیا        

 قطع کنم؟   ،یایآروم گفت: باشه. اگه نم یحتمکث، با حالت نارا  یدوباره بعد از کم         

 جوابش رو دادم: باشه. برو آماده شو! عیسر        

رو براش راست   یشد  یکه انجام نم یکرد؛ که فکر کردم کار  یزد و خوشحال غی ج یارغوان طور        
 کردم.   ستیور

 کنم. خداحافظ. یرم حاظر شم قطع م یخب حاال. من م یل یخ -        
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  یتو بهتر م  نی . با ماشای دنبال منم ب ،یایم یجون! حاال که دار ای .. دنیگفت: مرس عیارغوان سر        
 شه به جماعت پز داد!

کنه! سمت اتاقم رفتم  یخواست تا شب وراج  یرو قطع کردم، وگرنه م یگوش عی گفتم: باشه. سر        
 تا لباس بپوشم. 

رو هم   می. شلوار کتون مشک دمیروش داشت ، پوش  یدی سف  یکه خط ها ،یمشکبلند  یمانتو        
  یو پالتو  دمیرو پوش میمشک یبوت ها  میرو کنار گردنم گره زدم. ن دمیسف یمشک  ی. روسردمیپوش

 شه،یکه هم یزدم. آهنگ فرانسو رونیزدم. از آپارتمان ب  رونی رو تنم کردم و از خونه ب  میبلند مشک
 کردم و روندم سمت آپارتمان ارغوان..  یدادم رو پل یگوش م

  انی نما زشی م زهیبودم. خواستم  بهش زنگ بزنم؛ که قامت ر ستادهیآپارتمان ارغوان ا یرو به رو        
 یدیهم خر ی.. چای! دنیگفت: وا ادی و با شوق ز دی کش یی شد و سوت بلند باال  نیشد! سوار ماش

   ؟یخر یمن که دوستتم نم یره. چرا برا  یالتر مهات با نیدختر! هر روز مدل ماش 

 باز خودش ادامه داد: آخه اگه من شانس داش..         

توهم  یدم، دوست داشت یچک بهت م کیکنه و سرش داد زدم: بسه..!  یوراج گهینزاشتم د        
 بخر. 

  کیشد.  یقطع  دیرداد جدگفتم: البته االن نه! هرموقع قرا عی کنه، سر یارغوان تا اومد خوشحال         
 خواست خفم کنه با اون نگاهاش!. یزدم، که ارغوان م  ثانهیلبخند خب 

  ی خوام گدا! هر موقع خودم پول بازوم رو در آوردم؛ م یگفت: اصال نم  یارغوان با حالت حرص        
 خرم.   یخودم م یرم برا

خندم گرفت و نتونستم   افشیشد. از ق  رهیبه رو به روش خ   زونیآو یو لب و لوچه  یبا ناراحت         
 . دمیخودم کنترل کنم و بلند خند

 نه!. ای یخند یاون موقع هم م نمیخرم. مطمئن باش! بب  ینخند ها! م  یه یارغوان: ه        

 .میدیشو رس ادهیبرگشتم سمتش و گفتم: حاال حرص نخور خوشگله! پ        

 از اون لبخند کنج لبت متنفرم؟!   یدونست ی .. م ایارغوان: دن        
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 دونم جانم، مکش مرگماست! یباال رفته گفتم: م  یبا تعجب و ابرو         

  رونی ب شی مشک ی لهی ون دوتا تچشم هاش رو درشت کرد؛ که گفتم االن ا یجور کیارغوان         
 !!وفتهیم

 برام! مثل خواهرم دوستش دارم.   زهی عز یل یبشر شادم. خ  نیکنار ا شهی. من همدمیدوباره خند        

 ! ن؟یرو مقدم کن  نجایبا قدوم مبارکتون ا ن،ی فرما بش فیتشر  نیخوا  ینم ن؟ییخب ملکه کجا  -        

 کن!. یشونش و گفتم: کم تر پرچونگ  یزدم رو        

در رو قفل کردم. چکش کردم که ارغوان بازوش رو جلو    موتیو بار میشد ادهیپ  نیبا هم از ماش         
 ن؟ یبا من همراه بش نید ی! افتخار ما یآورد و گفت: ملکه دن

داد زد: نخواستم  با لبخند کنج لبم از کنارش رد شدم. ارغوان  ش،یبه مسخره باز  یتیبدون اهم        
 .امی .. منم.. بستایبابا. وا

و    کیش طی مح یبودم؛ ول  ومدهین  نجای.  امیشاپ شد ی. با هم داخل کاف دیبعدش هم دنبالم دو        
 ثابت موند!. تیجمع   یشلوغ ی. چشمم رومیکافه رفت  یزهایبود. به سمت م یباکالس

  نجایا ،یسراغ نداشت گهید یقدر شلوغه دختر؟! جا نیا  نجایبرگشتم و رو به ارغوان گفتم: چرا ا        
 ! مونیآورد

حدقه   یکنه. چشم هاش رو تو دایپ یخال     زیم کیکرد، تا   ی نگاه م زهایارغوان به سمت م        
 م.کم تمرکز کن  کی ! بزار یقدر غر نزن  نیشه ا ی.. مایچرخوند و گفت: دن 

که   ؟یدوباره بساز ،یرو خراب کن  نجا یا یخوا یچشم هام درشت کردم سمتش و گفتم: مگه م        
 !یکن  یتمرکز م 

  غی ج یهو ارغوان طور کیبشر موندم!  نیسرم رو به چپ و راست تکون دادم. من در خلقت ا        
 زد که همه برگشتن و ما رو نگاه کردن!

 اونجا. دختر!  میبر ایب  ایکردم..! دن دایارغوان: اون هاش.. پ        
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خودم    یلیگفت رفت.  خ یکه م یزیمات زده؛ سمت م تی به من و جمع یبعد هم بدون توجه ا        
ون سمت رفتم. ارغوان با  و به هم  دمیکش یصورتش رو نابود نکنم!. پوف سیرو کنترل کردم؛ که نزنم ف

 !.نی نیبش نیی و گفت:  ملکه من بفرما   دیرو عقب کش یکنارم اومد و صندل یلودگ

 .  نمیش ی خودم م وونهیخواد د  یلبخند کنج لبن کاشتم و گفتم: نم  کی        

 رومون ظاهرشد.   یشاپ جلو یبندازم، که مسئول کاف یرو برداشتم نگاه زیم ینشستم و منو رو         

 محترم؟  یخانم ها نی خور یم  یچ نییبفرما  -        

 ؟ یخور  یرو به ارعوان گفتم: توهم مثل من م        

بود تا ما   ستادهیکه ا یکرد. برگشتم سمت مرد دییاون هم با تکون دادن سرش، حرفم رو تا        
 . ممنونم. یگفتم: دوتا کاف  م،یسفارش بد

 !وفته؟یبرامون نم یاتفاق خاص  نجای.. به نظرت  اایگم دن یرفت ارغوان گفت: م  یوقت        

  یم یکردم و رو به ارغوان گفتم:  مثال چه اتفاق  زیکردم و چشم هام رو ر شتریلبخند کنج لبم و ب        
 که خاص باشه؟! وفته،یخواد ب

 شد!.  یزیچ دی! شادونم یانداخت و آروم گفت: خب نم نییارغوان سرش رو پا        

  زی شده بود. چشم هاش رو ر رهیکه ارغوان به رو به رو خ  م؛یساکت نشسته بود یجور نیهم        
 کرد. یرو اسکن م  یکیکرد! انگار داشت   یکرده بود و با دقت نگاه م

 مشهور تهرانه! یدارا هیاز سرما یکیارغوان: اون پسره..         

 ؟ یازش دار یبات چطوره؟ خبرولش کن نگاش نکن! با -        

 باهاش حرف زدم، حالش بهتر بود.  روز یبه من نگاه کرد و گفت: آره خوبه. د یل یم یارغوان با ب         

! چون داره نگاهمون ؟یکن  یکار م یچ نجا،یا ای .. اگه اون پسره بایگم دن یبعدش ادامه داد: م        
 کنه.  یم

 مغموم و کنجکاو ارغوان نگاه کردم و گفتم:  یکامال سرد؛ به چهره  یبا حالت        
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کار کنم؟ بعدش هم گفتم نگاه نکن..! هنوز حرفم تموم    یچ یخواست یدم. م ینم ت یاهم -        
 زد..  غی نشده بود، که ارغوان مثل فنر لز جاش بلند شد و ج

 کنه. یاهمون مما. گفتم که نگ زیسمت م  ادی! داره مای.. دنیوا -        

 ؟ یشد وونهیارغوان! د نی بهش گفتم: بش عی کرد. سر یداشت رو به روش رو نگاه م یبا خوشحال        
 ..!گهید نی. بشیکنن. آبرومون رو برد  یهمه دارن نگاهمون م

 دن، سرجاش نشست.  یانجام م  ییکه کار خطا ییکرد و مثل بچه ها یارغوان مظلومانه نگاه        

 !دیمردونه به گوشم رس یصدا کیبه ارغوان بگم، که  یزیاستم دوباره چخو        

  یمشک راهنی رنگ،  با پ یکت و شلوار طوس کیچشمم به  دم؛یبرگشتم و پشت سرم رو د        
 موند!  رهی . خرشیز

 سالم خانم ها. مزاحمتون که نشدم؟  -        

 !!دیارغوان نگاه کردم، از تعجب دو تا ابروهام باال پر  یاول به چهره         

خوشم اومد. دمش گرم!   یلیکرد! خ  ینشسته بود و ما رو تماشا م  یصندل  یرو  یآروم وجد        
 ن؟ یی. بفرماس ی ن یپوش و گفتم: نه مشکل   کیش یمثل خودمه. برگشتم سمت پسره  یاخالقاش گاه 

 ن؟ یهست انی شرکت بزرگ سپهر سی رئ   ! شمادیارغوان آروم گفت: ببخش        

خونسرد  روبه ارغوان گفت:    یشلوارش کرد و کامال با لحن  بیاون هم دست هاش رو داخل ج         
 .نی بله درست متوجه شد

  یشیعامل شرکت شما، تجارت لوازم آرا ریدونم، مد یکه م یادامه داد: اون طور عیارغوان سر        
 دارن. درسته؟

.  ارنیخواهرشون از خارج کشور جنس م یبرا شونیجا به جا شد و گفت: بله ا یهم کماون         
 چطور مگه؟!
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ادامه داد: چه  حی لبخند مل کی کردم. ارغوان با  یبحثشون رو نگاه م یطور ن یمن داشتم هم        
شرکت ما هم   یبرا توننیخواستم بدونم،  م یدارن. م یشیشرکت لوازم آرا کتا؛ی ! خانم یُحسن تصادف 

 نه؟! ایکنن  هیجنس ته

و مطلع شدن   شتریارتباط ب  یکنم. فقط، برا ی. من باهاش صحبت م سین  یخب باشه. مشکل -        
 . چطوره؟ میصحبت کن  شتریشرکت من در موردش ب  نیایخانم، ب کتایاز کارها شما و 

 شون،یل یفام شونیمن انداخت، خندش رو خورد و گفت: ا به یپوزخند زد. ارغوان نگاه کی        
 هست.  کتای

 موضوع رو عوض کرد: باشه. پس من فردا منتظرتونم. عیکال جاخورد، اما سر        

 گفتم:  عیخودش ِبُبره و بدوزه، سر یاجازه ندادم برا          

و ما رو    نیای م ن،یصحبت کرد رعاملتونی شما هرموقع با مد م،ید ینه! ما کارت شرکت رو م -        
 .نی زار یم  انیهم در جر

 رسم.   یلبخند ساده جمع و جورش کرد: باشه. حتما خدمت م کیبا  عیجا خورد، اما  سر  یکم        

 من داد!  لیمن نگاه کرد و لبخند ژکوند تحو یچشم ها یتو یزی بعدش هم با ه        

کار   ی. فردا کلمیبر گهیشه، برگشتم رو به ارغوان گفتم: خب. بهتره ما د یم ریداره دحس کردم         
 .میدار

کارت   کیبرداشت و    یصندل یدسته  یرو از رو فشیبلند شد وک زیاز سر م  یل یم یارغوان با ب         
خند  کرد. من هم با لب  یپوش گرفت. اونم تشکر کرد. ارغوان از پسره خداحافظ کیش  یطرف پسره 

 محترم.  یبعد آقا  داریکنج لبم، رو بهش گفتم: تا د

دندون هاش رو به   دیسف فیخنده بود؛ چون رد  هیشب شار یلبخند زد. که چه عرض کنم ب  عیسر        
 گذاشت! شینما

 .. کی. البته اسم کوچکتایهستم، خانم  انیسپهر -        

 .انی بعد، بدرود جناب سپهر داریگفتم: بله خوشبختم. تا د  عیحرف بزنه و سر شتریاجازه ندادم ب        
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دلم بهش پوزخند زدم.   یشاپ رفتم و تو  یبلند، سمت در کاف یبا گام ها یبدون حرف اضافه ا         
 زدم. رونیشاپ  ب  ی از در کاف

 ! زیه یاوف.. چقدر حرف زد پسره  -        

 رمید م،یرفتم و گفتم: بپر باال بر   کشینزد عیداده بود و منتظرم بود. سر هیتک ن یارغوان به ماش        
 شد.

عالف   نجایمن رو ا ؟یکن  یم یرو باز کرد و گفت: دوساعته  اون تو چه غلط  ن ی ارغوان در ماش        
 !یخودت کرد

 برگشتم سمتش. ییبا ترش رو        

 کرد. مغزم رو خورد!  یپرچونگ یکل یمن هم اصال دوست  نداشتم اونجا باشم. پسره  -        

 ! دیارغوان دست هاش رو بهم کوب        

 بود!  یو جذاب  پی چه پسره خوش ت ید ی! دای.. دنیوا -        

بعدش هم بار    به ما داره؟ یاون چه ربط  ی افهیو ق  پیبرگشتم سمتش و گفتم: نه اصال! ت یجد        
 !.یاری در م یباز زیمن ه یآخرت باشه، جلو

 .میدی رو پسند  پشی رو کج و کوله کرد و گفت: خب حاال توهم بابا. در کل ت  افشیارغوان ق        

 .  دیکردم که خند بشی بچه پرو نص کی        

 من؟  یخونه  یای خب ارغوان، م -        

  یم یاونجا که کال از افسردگ   امیب ،ید یتو من رو دق م  هم شی طور نیارغوان: نه بابا! هم        
 . رمیم

 کنم! یحال م  شتریب ییرسونمت خونت. بهتر تنها  یباال دادم و گفتم: باشه. م ییابرو        

 زدم و سمت آپارتمان ارغوان روندم.  یمتعجب ارغوان؛ لبخند پت و پهن  ی افهی بدون توجه به ق        

        *** 
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 چشمم ظاهر شد! یجلو یاز در داخل شدم، که موسو        

 نگرانتون شدم! یل یچند روز خ نیا یانشااهلل؟  تو نی: سالم خانم. خوب هستیموسو        

 . سی ن یمشکل ،یخوبم خانم موسو -        

رو فقط   دشی بود که کل میشخص یکارها  یبرا یتر داشتم؛ اولرفتم به سمت دفتر دومم. دوتا دف        
کردم. فقط ارغوان  یم  یدگیشرکت بود، که روشون رس یپرونده ها یهم، برا یخودم داشتم. دوم

 رو داشت.   دشیکل

سره حرف   کی اومد و  یهم پشت سرم م یرفتم. موسو ی بلند به ته راهرو م یداشتم با قدم ها         
 زد.  یم

کرد. از ارغوان  یشه قرداد رو قطع  ینم  ومدن،ی: بله خانم. من بهشون گفتم که تا خانم نیوسوم        
 .. یول  ن،یایم ی شما ک   دمیخانمم پرس

 !دی چی راهرو پ یشد و صدام تو یسرش داد زدم که کال خاموش         

اتاقم.  یتو اری رو برام ب دیشرکت آناه  یپرونده ها عی! برو سر؟یشه تمومش کن   ی.. میموسو -        
 منتظرتم. 

اومد که   یحرف زدن بدم، داخل دفترم شدم و در رو بستم.صداش م  یبهش اجازه   نکهیبدون ا        
 گفت: چشم خانم.. یم

  طیمح ی. کال تو دیکارش دو زیسمت م   عیبهش انداختم. سر یاتاقم نگاه ی شهیاز پشت ش        
 خوان!   یم یازم سوار گهیاگه بهشون رو بدم، دو روز د .میجد گهی د یاز جاها شتریکار؛ ب 

  یعوض شده بود. سپرده بودم به دوست ارغوان، چون اون معمار یاتاقم به تازگ ونیدکوراس        
کرده بود؛ از  ری تغ ی بدم نشده. دکور اتاقم کل  نمیب یخونده بود. االن که چشمم بهش افتاد، م یداخل

روش هم؛    بهقرمز پشتش. رو  یبزرگ قرار داشت. با صندل یقرمز مشک زیم کی  ،یشد یدر که داخل م
  وارید یمهمون ها. رو یگذاشته بودن، برا یارغوان کیکوچ یها یبود. دوطرفش رو صندل  یعسل  زیم

  زونی آو وارید یروآورده بودمش.  سی بود. خودم از پار  کاسوی رنگ روغن اثر پ ی سمت چپ هم؛ تابلو
 شده بود.
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گل  یگذاشته بودن. چون من عاشق بو اسیرنگ، گل   دیبزرگ سف یگلدون ها زمم؛یکنار م         
 .اسمی

هو در باز   کی. ستادمیکردم و کنار پنجره ا زونیکنار پنجره، آو یجالباس یرو رو دمیسف  یپالتو        
 اتاق!. یتو دیشد و ارغوان با هول پر 

 . نجایا ادی داره م  انیپسره سپهر ن ی! اای.. دنیوا -        

اول چهرم توهم رفت، چون بدون اجازه اومد داخل. اما بعدش خونسرد سمتش برگشتم و         
 گفتم: 

 ه؟ یمشکلش چره.  یبعدش هم م  یزن  یآدمه! حرفش رو م کی. اون هم ادیخب ب -        

 !؟یگفتم. تو خوب   یطور نی. هم یچیارغوان: ها..؟ ها! ه        

 شده ارغوان؟!  یزی ! چدهیتو رنگت پر یآره من خوبم. ول -        

 . دییشدم! در زدن، من گفتم: بفرما رهیکردم و به ارغوان خ زیمشکوکانه چشم هام رو ر        

مم ظاهر شد. با چشم و ابرو به ارغوان فهموندم، بعدا چش  یجلو  انیدر باز شد و قامت سپهر        
 انداخت.  نییباهاش کاردارم! اون هم سرش رو پا 

 : سالم. مزاحم که نشدم؟ انیسپهر        

 داخل. ن یی. بفرماری نخ -        

شه. تا نشست شروع   یم داشی پ یتحمل کنه و به زود گهیتونه تا چند روز د ی دونستم نم  یم        
 . درسته؟نی برامون آورد یخوب  یکردم: خب، حتما خبرها

 آقا..  رعاملمی: بله. من با مدانیسپهر        

 ن،یدار ل ی م یچ نیشه اول بگ  یکنم، م  یحرفش: متاسفم صحببتون رو قطع م یتو دمیپر        
 براتون سفارش بدم؟ 

 بدون شکر لطفا.  یقهوه  کیممنون.  یلی: باشه خانیسپهر        
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بدون شکر   یقهوه  کی.. یرو گرفتم: خانم موسو یخانم موسو  یرو برداشتم و داخل  یگوش        
 اتاقم. ممنون.  نیاریب

 بحث بود!  یمشتاق ادامه  انی رو قطع کردم. سپهر  یگوش        

 ن؟یفرمود  یخب م  -        

 ساکته!  نقدریدونم ارغوانم چرا ا ینم        

کنن   یگفتن فردا هماهنگ م شونی برومند صحبت کردم، ا یآقا رعاملمی: بله. من با مدانیسپهر        
 . نیخوا یم  یبا شرکت ، که چه جور اجناس

 .  یچه عال -        

عاملشون. با هم  ریبده ، تا بدن به مد انیسپهر  یروبه ارغوان گفتم: پس تو شمارت رو به آقا        
 . نی دکار رو انجام ب

 . . نییبفرما ادداشتی: ان یارغوان: باشه حتما. روبه سپهر         

  یداخل شد. رو بهش گفتم: قهوه رو رو یداد که موسو یارغوان شمارش رو م یطور نیهم          
 بزار!     زیم

. چون دیلرز  یم  یعسل ز یم یارغوان افتاد. رو یرفت. چشمم به گوش رونی قهوه رو گذاشت و ب        
 شد.     یمتوجه نم یبود کس  برهی و یور

 خوره.  یزنگ م تونی.. گوشیریخانم نص -         

  یرو برداشت و رو شی رفت. گوش  یعسل زیمکث و تعجب بلند شد و به سمت م  یارغوان با کم         
 گوشش گذاشت. 

 . امیرو جواب بدم م  میخوام، من گوش  یارغوان: عذر م         

  کیزد و گفت:   ییلبخند دندون نما انیبلند، از اتاق خارج شد. سپهر یبعدش هم با قدم ها        
 ازتون داشتم؟ یخواهش
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 دم!  یگوش م ن،ییبله بفرما -        

 شام دعوت کنم؟  کیخواستم شمارو به  ی: راستش مانیسپهر        

 ن؟ یکن یباال انداخت وادامه داد: قبول م  ییابرو        

 نگاش کردم و گفتم: به چه مناسبت؟! تی با جد        

من  ن،یو صحبت در مورد کارهامون.  شما اگه شمارتون رو بد  شتریب  ییآشنا ی: براانیسپهر        
 کنم، قبوله؟  یم  جیمکان رو براتون مس

 احمق! ی کهی دوزه، مرت یُبره هم خودش م  یهم خودش م        

 دم.  یم امکی بهتون پ ام،یمن خودم خواستم ب -        

لبخند جذاب ادامه داد: خانم   کیکرد: باشه پس، خبر با شما.. با   یع یزود طب یاول جا خورد، ول         
 !کتای

 هم مونده  که گفته نشده باشه؟  یا گهید یبله حتما. حرف  -        

 .گهی د یبر ی تون یکامال با صراحت گفتم م        

 شم.  ی. من از حضورتون مرخص مگهی: نه دانیسپهر        

 بهم کرد و گفت: منتظر خبرتون هستم. یرفت سمت در و دوباره، نگاه        

از اتاق   گه،یلبخند جذاب د کیسرم رو تکون دادم و اون هم با  نه؛یو دست به س یجد یل یخ        
 !زی ه یخارج شد. پسره 

 داخل!  دیبرگه رو که ورق زدم، ارغوان پر نیل پرونده ها کردم و اولدوباره سرم رو داخ        

 !.سی شده، ول کن ن  یدونستم تا نفهمه چ یمنتظرش بودم، م        

 ؟ی کرد یشد؟ من تلفنم زنگ خورد. چه غلط  ی.. چ ایارغوان: دن        

 ه؟ خوب م،یکن  یم یبود، باهاشون همکار زی بابا. اگه کارشون تم یچ یه -        
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 شه.  یم  یچ مینی ازغوان: آها باشه. من کارها رو چک کنم، بب        

. سرم رو باال آوردم و  ستادیسرم ا  یدوباره سرم رو با پرونده ها مشغول کردم. ارغوان اومد باال        
 !؟ی خوا یم  یزیگفتم: چ

 برم، فعال.  گهی.   من دیجور نی.. همیچ یارغوان: نه ه        

  یدم در، پرت کن یکه بر ،یکرد می که پشتت قا یدر که گفتم: ارغوان.. اون پرونده ا کیرفت نزد        
 ! زیم یسمتم رو، بزار رو

 لبخند دندون نما زدم، که ارغوان منفجر شد..!  کی        

 !. نهیب  ی.. جغد هم چشم هاش مثل تو نمیشعور یب  یل یخ -        

 خودم رو گرفتم و با لبخند بهش گفتم: بزار سرجاش! یلوخندم گرفته بود و ج        

رفت.    رونیو از در ب  دیگذاشت و نگاهش براش خط و نشون کش زی م یارغوان پرونده رو رو        
 کردم. یو دوباره پرونده ها رو بررس دمیخند یکم

 !.وونهید        

        *** 

 راست سمت خونه روندم.  کیزدم.  رونی از در شرکت ب        

رو از   نیسرم جرقه زد! دوباره ماش یتو یفکر کیپارک کردم.  نگیپارک  گاهیجا یرو تو  نیماش        
 ها دراومد!.  کیالست غی ج  کاف،یت ک یدرآوردم و با گاهیجا

  زد. یداشت با شاگردهاش سرو کله م دم؛یرو د دیقفل کردم و داخل رفتم. مهش موتیدر رو با ر        
 اومد سمتم. عیتا نگاهش بهم افتاد، سر

 !نجایا یومدی وقته که ن  یلیخ  ا؟یدن ی اومده! چطور یک نی: به به! بب دیمهش        

 روزها.   نیگرفتارم ا یل یسالم. آره،  خ -        

 ساختم):  یا هیچه قاف نیحال کرد        
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 لبخند زدم و گفتم: توحالت چطوره؟  کی        

 کنه!   یم دایبچه هاش غذا پ ی: انگار شوهر کرده، برادیمهش        

 هم به بزن دختر..! یسر کی.. هرچند وقت، ایدن        

 فعال که در خدمت شما هم. بعدا خدا بزرگه. -        

 ؟ یهست یجانیوه یقو یمبارزه  کی ی.. آماده دیزدم و گفتم: مهش   یلبخند کجک        

 باختن آماده کن! یرو برا  خودت ی : آره، ول دیمهش        

 رم لباس هام رو عوض کنم.  ینکنه! من م تی ادیابروم رو باال پروندم و گفتم: ز کی        

 !.یخصوص   نگی.. ردیاون هم سمت دفترش رفت. داد زدم: مهش        

 .امیاون هن از اونجا داد زد: باشه.. تو برو! من االن م        

 لباس هام رو عوض کنم. سمت رختکن رفتم، تا         

جذب بدن، عوض کردم.  موهامم   یتام مشک  کیِاسلش و  یشلوار مشک کی لباس هام رو با         
 باشگاه رفتم.  یانتها نگ، یسرم بستم و به سمت ر یباال  یگوجه ا

 بود. دیدفتر مهش کینزد با ی . تقرمیداشت نگیباشگاه بود. دوتا ر یمخصوص، انتها نگیر        

قرمز رنگ مخصوص بوکس رو دستم کردم. چند ضربه   یشدم و دستکش ها  نگیر نی داخل زم        
دادم؛ که  ی حرکت زدم تا بدنم گرم شه. داشتم بدنم رو نرمش م  یکم  کیبه دوتا دست هام زدم. 

 . ستادمیاز پشت محکم به کتفم زد! تعادلم و حفظ کردن و ا یکی

 .باشه دیتونه جز مهش یم یک        

 ؟ی.. آماده اای: دن دیمهش        

 شدم و گفتم:  ره ی چشم هاش خ یبا لبخند بدجنسم تو        

 شکست دادنتم.   یآماده  -        
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 گلم!  ینیخواب بب  ی : مگر تودیمهش        

گرم شدن بدنش زد و   یپوزخند زد و رفت دستکش هاش رو دستش کرد. چند تا ضربه برا        
 !رمیخوام حالت رو بگ ی جلو. م ای .. بایگفت: ب 

 با لبخند کنج لبم، سرم رو تکون دادم و شروع کردم.         

داد.  یمن انجام م یداد. حاال اون حرکت هاش رو رو یچندتا حرکت زدم که همه رو جا خال         
 دادم و ازم خودم دفاع کردم.  یهمه رو جاخال 

 ؟ینکنه خسته شد ه؟یچ -        

 شم. عمرا!  یزد و به زور گفت:  تا  تو  رو  شکست  ندم  خسته نم  ینفس نفس م دیمهش        

 ! ارمیکنم، اون موقع حالت رو جا م یادامه داد: خستت م یبا لحن حرص         

 دست هام رو باال دادم و گردنم رو به چپ و راست تکون دادم.        

 حرف نزن!  یلی زودباش. خ ای ب -        

حرکت   ک یخورد.حواسش نبود؛  یحرکت هاش به هوا م یدوباره سمتم اومد. همه  دیمهش        
 یمشت محکم حواله  کیصورتش زدم، که با دست هاش صورتش رو پوشوند.  من هم  یتو
 . نیکمش کردم، که تعادلش رو از دست داد و افتاد زمش

چند تا مشت به دست هام زدم و باالس سرش رفتم. دستم روسمتش دراز کردم و گفتم: بلند          
 . باختن حقه!ادیم  شی! پیشو مرب 

حسش نبودم. بعدا حالت   یزور بلند شد و گفت: امروز رو دبهیلبخند دندون نما زدم. مهش  کی        
 قبوله؟  رم،ی گ یو مر

 شه.  یحل م  شی بق  ر،ی عذا بگ نیهم یتو حاال فعال برا -        

کرد بعد هم به سمت دفترش رفت. من   بمی شعور نص یب ک یبازوم زد و  یمشت تو کی دیمهش        
  یگردنم رو خشک کردم و رو نگ،یر لهیم  یرنگ رو دی هم دستکش ها رو درآوردم و با دستمال سف

 .. رمی گردنم گذاشتم و به سمت رختکن رفتم تا دوش بگ



 انت ی خ یایدن

37 
 

رو هم سرم کردم. به  می. شال مشکدمیپوش  میرو با شلوار مشک میکاربن یدوباره مانتو بلند آب        
 رفتم و در زدم و آروم داخل شدم.  دیسمت دفتر مهش

 . یکن  یچه کارها م نمیبب ن،یبش  نجایا ای! بزمی عز ای : بدیمهش        

 اونم. ری درگ اده،یشرکت ز ی . کارهایچ یه -        

 ؟ ی بکن تی شخص یزندگ یهم، برا یفکر کی یخوا یگم نم ی: م دیمهش        

 به آقا باال سر ندارم.  ی اجیگفتم نه! احت  ،یچند بار گفت  -        

آشنا شدم. چون دوست   دیتازه شرکت رو زدم، با مهش یمن و ارغوان بود. وقت یمرب دیمهش        
سرم   یشده بودم و فکر گذشته ها تو رهیخ  دی.  به مهشدی اومدم باشگاه مهش رم،ی بگ ادیداشتم بوکس 

  کی کلشی داشت. ه یورزشکار کل ی و پنج ساله بود. قد بلند بود و ه یزن س ک ی دیمهش کیاومد.  
 کم از من، توپرتر بود.

 صورتم تکون خورد.  یدست جلو  کیکردم، که  ینگاش م رهی خ یجور نیهمداشتم         

 گم ارغوان       حالش خوبه؟ ی:حواست کجاس دختر..؟ م دیمهش        

 توجه کردم.   دیاومدم و به مهش رونی از فکر ب        

 نه؟ اد،ینم گهیکارهاس. ارغوان د ریآره اون هم خوبه. درگ -        

 . نیریگ  ینم لی. استادتون کردم، حاال من رو تحوومدین گهیابا! اون هم بعدتو د: نه بدیمهش        

 .رمیگ یرم حالش رو م  یبا خنده بهش گفتم: حاال حرص نخور! خودم م        

 . شکشیارغوان پ ا،یبار ب کی : تو خودت هرچند وقت دیمهش        

 بودم، االن سرم خلوت تره.  ریکم درگ کی . امیباشه حتما.. هرموقع بتونم م        

  ؟یندار یبلند شدم و ادامه دادم: خب، با ما کار        

 .ا ی . بازم سمت ما بتی: نه سالمتدیمهش        
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 حتما خداحافظ.  -        

 . اومدم و از باشگاه هم خارج شدم رونی ب  دیاز دفتر مهش        

 رفتم.. نیپوزخند زدم و به سمت ماش  کی! انیبرم سراغ سپهر دیبا        

  ییرایکردم وداخل پذ زونیآو یجالباس یباز کردم و داخل خونه شدم. پالتوم رو رو دیدر رو با کل         
که   روزیرو منتظر گذاشتم. از د  انیسپهر یکاف یمبل تک نفره، نشستم.  به اندازه  نی اول یرفتم. رو

کردم و   دایرو پ   ارششم نم،یمخاطب ستیل یغروب فردا شده!. از تو کیداده بود؛ االن نزد شنهادیپ
 زدم.   امکیبهش پ

 (. نیکن امکیرو برام پ   میکه قراره بر یهستم. مکان کتای) سالم امکیمتن پ        

 بلند شد. میگوش  امکیپ یرو بستم؛ که صدا  ننوشتم. جشم هام نیشترازاینه کم تر ونه ب         

 قدر زود جواب داد. نیبود؛ که ا دهیخواب  یگوش یانگار رو        

 یدوره. ظاهرا تو یکم  کیکردم.  ی رو با خودم بررس  ریکم مس کیرو خوندم.  امیپوزخند زدم و پ        
 رو انتخاب کرده!.  ییجا  نیکه همچن هیکارش حرفه ا

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، تا آماده بشم..        

قفل کردم. بعداز چک کردن   موتیرستوران نسترن پارک کردم. در رو با ر یرو روبه رو  نیماش        
 خودم، داخل رستوران شدم.

شام امشب انتخاب  یبرادنج رو  یگوشه  کیکنم.  دای رو پ  انیکردم تا سپهر ز یچشم هام رو ر         
که   یطور ن یکه نشسته بود رفتم.   هم یزی. خوبه. به سمت همون مهیکارش حرفه ا یکرده بود. تو

 گفتم! یم  نیآفر انی خوب سپهر ی قهیگذروندم  به سل یرستوران  رو از نظر  م یها واریدر و د

 نی. راستش از ادیم عقب کشرو برا   یاز جاش بلند شد و صندل عیسر دم،یرس  زیبه سرم  یوقت        
 ظاهر موقرخودم رو حفظ کردم و نشستم. شهیهمه جنتلمن بودنش خندم گرفت، اما مثل هم

شد.  من  ک یما نزد زی مخصوصش به م فرمی ونیشد. تا گارسون با   یبه سکوت سپر  ییها هیثان         
 ترک. یقهوه  انیسفارش نسکافه دادم و سپهر
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 ن؟ ی ایشد ب ی باورم نم  قتایزدم و خواستم سر موضوع رو باز کنم، که گفت: حق یمصنوع  یسرفه         

نافذش،   یگرفتم و به چشم ها میابروم باال انداختم و چشم هام رو از ساعت مچ  یتا هی         
 نگاه کردم و گفتم:  مایمستق

 ن؟ یکرد یفکر نیچرا همچ -        

. به  دمیفهم داراولمونیرو از د نی. انیدار یشه گفت مغرور  یمستبد و م تیص :  شخانیسپهر        
 دونستم. یدعوتم رو صفر درصد م رفتنیجهت، احتمال پذ نیهم

ده.  ینظر م تمیداره در مورد شخص  ده،یکنج لبم نشست. چه جالب! از راه نرس یپوزخند محو        
گفتم: برخالف تصورتون االن  نی ح  نی. در هم  دینوش از قهوم رو که تازه گارسون آورده بود، یجرعه ا

اون جور   زرو ادامه داد: ا شی شنوم. بدون توجه به حرف من،کالم قبل ی. حرف هاتون رو منجامیا
  ییجورا کیتو مورد قبوله منه.  تی بگم، شخص یخوام چ یم  یدون ی. مادی ها خوشم م تی شخص
 خوام!   یکه من م یهست یهمون

پروا و   یداشت! پرو و ب ییزد!  پوزخندم رنگ گرفت.  پسره عجب رو  رونیچشم هام از حدقه ب        
  یمکان عموم نجای! حرص وجودم رو فرا گرفت! اگه ااوردی رک و پوست کنده حرفش رو به زبون م

  ادیبهش نگم، پرو پرو م  یچی ! هیعوض  یالقبا کی یبودم! پسره  دهیگوشش کوب خیب  یک ینبود، 
 کنه!  یم زی بابا بزرگمم رو هم آنال تی خصش

  نجایشما امشب ا دییتا  ی.. من براانی سپهر یحدقه چرخوندم و گفتم: آقا یچشم هام رو تو         
 بنده رفع زحمت کنم. د،یدر مورد کارها ندار ی. اگه حرفومدمین

  یصندل  یفرصت صحبت بهش بدم، بلند شدم. پالتوم رواز پشت نکهیبدون توجه بعد هم بدون ا        
 رو بردارم؛ که دستش رو دور مچم حلقه کرد! چییبرداشتم. دست دراز کردم تا سو

  یرو م تمینبود ، وگرنه صورت سرخ از عصبان نهییکردم! آ  یهجوم خون به صورتم رو حس م        
دست هامونه! من  ریشرکت مال ز  یگفت: کارها بگم، یزی. دستم رو سفت کردم و تا خواستم چدمید

  شه،بکنه که از خودش غافل ب یقدر خودش رو غرق کا رو زندگ  نیا ،یاوج جوون  یکه آدم  تو نیبه ا
 نیلذت برد. ا یشه  عاشق شد و از زندگ  یاستفاده رو برد. م  تیدوره نها نیشه از ا  یاعتقاد ندارم. م

 س؟ ی طور ن
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 دهنش نکوبم! یوقت تو کیدادم، تا  یقورت م  یاپینم رو پآب ده ت؛ی از عصبان        

! بزار حاال که  یبد شی باز یتون  ی..م ایگفت:) دن یکه م یحس کیداد!  یقلقلکم م یحس  کی        
 کیرو بچشه. اونم از اون  یکنه، بزار طعم عاشق یرو باز  یدور تاب تاب عباس  کیخواد   یخودش م

 شه؟!( یم یطرفه! مگه چ

 از اونجا خلوت تره!. ،یشاه عباس ی! هنوز کاروان سراهاسیدل پسر ها که دل ن        

 !یخودت خواست  انی سپهر  یته دلم بهش زدم. باشه آقا یپوزخند        

 !دیبدون توجه به حرف هاش گفتم: دستتون رو بردار        

بدنم رو برنداز کرد. چشمک  نییال تا پا از با زش،یآروم دستش رو از دور مچم جدا کرد. با نگاه ه        
 نه؟  ای یمون یدلم م  یشد، پا یداد و گفت: چ  لمیتحو یمسخره ا

 یدوم  شخص مفرد  خطاب شدم؛ حرصم گرفت، اما در کمال آرامش لبخند مرموزانه ا نکهیاز ا        
 زدم و سرجام نشستم!.

 !  یاز عاشق  ریهس، غ  یزیهدفش هرچ تمیدون  ی. م دیخند یم یپوست ری ز انیسپهر        

از   نکهیوهم ا  یبه سمت عاشق یبد ری مس ری کنم که هم از هدفت تغ یم  یخب، کار  یول        
 . انیسپهر ی! آقایش  مونی پش شنهادتیپ

جاخورده بود. لبخند مگش   یبودم کل رفتهیپذ نکهیاز نسکافم رو خوردم. از ا یبا آرامش جرعه ا         
 . رم یشد، که بپذ یهم باورت نم  نیالبد ا ه؟یزدم و گفتم:  چ ییمرگما

شاعر   نکهی مثل همه و ا یاحساس نهی زم یدوباره ادامه دادم: خب حس کردم، اعتقاداتمون تو        
 بمون که دلت اونجاس!  ییگه: جا یم

  یمهمون کیلبخند زد و گفت: چه خوب! فرداشب  قیدفعه عم یمرموزانه بهش زل زدم. ا        
کنم. نظرت   تی و به  بابا معرف  نمت یشم بب   یگرده. خوشحال م یبرم سیدادم. بابام از انگل بی ترت
 ه؟یچ

 رو برات آزاد کنم.  ممیکنم تا یم ی. سع هیفکرخوب  -        
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امروزش   یبلند شدم. برا عیبگه، سر یزیو تا خواست چ   دیو بهم کوبدست هاش ر  انیسپهر        
اومدم.  رونی از رستوران ب یسرسر  یخداحافظ  کیشده بود. با  فیخر ک یادیجا هم ز  نی! تا همهیکاف

 از جاش کنده شد.  نیگاز، ماش شین کیشدم و با    نیسوار ماش

          *** 

  یهام رو کم  قهیخسته در رو باز کردم و داخل شدم. به سمت کاناپه رفتم و روش نشستم. شق        
 . دیلرز بمیج  یتو میدر بره.گوش می ماساژ دادم، تا خستگ

 !  ه؟یک گهید نیبابا! ا یاِ  -        

 .دی چی پ یگوش یارغوان تو یگوشم گذاشتم. صدا یرو رو میگوش        

 ؟ یجونم! خوب  ای الم دنارغوان: س        

 !میاز هم جدا شد شیپ قهی چند دق نیارغوان؟ هم یخوا  یم یچ -        

گم   یم یزی چ کی یول  ،یاستراحت کن  یخوا یو طبق معمول م یدونم خسته ا یارغوان: م        
 .ادیدر م تی قبول کن! خستگ

 کردم!  یهم حس م یلبخند مسخرش رو از پشت گوش         

 قطع کنم؟   ،یندار ی! کارادی نم -        

 .ادی . حالت  سرجاش مگهیشنا د میبر   ای.. قطع نکن..!  بایزد:دن  غیارغوان ج        

 دادم. یفقط گوش م یو داد کرد، من هم از پشت گوش  غیج  یکل        

 خوام بخوابم.  یم گه،یم شد گفتم:تموم شد؟ من برم دکه حرف هاش تمو یوقت        

 رم. خداحافظ..   یخودم م ،یای خوام باهام ب ی! برو گم شو. اصال نم یشعور ی ب  یلیارغوان: خ         

 اونجام.  گهیساعت د کیگفتم: برو آماده شو! تا  عیتا خواست قطع کنه، سر        

 .. نمیب یارغوان: باشه. م        
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 گم شو! من برم فعال. ای . زود بزمی عز ی..؟ مرسی! قبول کردای.. دنیوا        

  یرو قطع کردم. به سمت اتاقم رفتم تا برا  یزدم و گوش یخل! لبخند محو یاز خدا خواسته          
 شنا، لباس بردارم. 

و جواب  دمیکفشم رو پوش  عیدوباره زنگ خورد. سر میکه گوش دمیپوش  یداشتم کفش هام رو م         
 شده؟  یدادم: بله ارغوان؟ باز چ 

 نه؟ گهید یدیدم در، رس امیگم من دارم م یارغوان: م        

 . فعال خداحافظ.نمتیب ی. من گفتم اونجا م ایخودت ب  ام؟یمگه قرار بوده من دنبالت ب  -        

شه به مردم پز   یتو م  نی. با ماش ایب  خواست باز بگه دنبالم منم  یرو قطع کردم. م یگوش  عیسر        
 چرت و پرت ها! .. نیداد و از ا

 .م یایم نجایا ادیسالن شنا نگه داشتم. من و ارغوان ز یرو به رو        

داخل  ی رطوبت آب و فضا ی. در هل دادم که بومیو با هم داخل سالن شد دیارغوان هم رس        
 وامی. مادم یزانو پوش   یقرمز رنگ تا رو یویما کیسالن، حالم رو دگرگون کرد! به سمت رختکن رفتم. 

 تنه و شورتک کوتاه. میتاپ ن  ک ی  دس؛یپوش شهیهم

 ارغوان کجا مون..    نیانداختم. پس ا یدور و برم و نگاه         

 جلفش به سمتم اومد. پی ! چون با تدیدهنم ماس یحرف تو        

 ی. دلم برانجایا میومدیشه ن یم  یدوماه  ا،ی.. دنیلبخند پت و پهن به روم زد و گفت: وا کی        
 ده!! یآب بهم آرامش م یآب تنگ شده بود. اصال بو

 ده؟!! یآب بو داره که، به تو آرامش م یچشم هام رو درشت کردم و گفتم: کجا         

که دوستش داشته باشم، آرامش   ی زیکرد: به من هرچ  یع یداده بود، زود طب  یسوتارغوان چون         
 م؟یستادیداخل استخر. چرا مثل عقب مونده ها، دم در ا میبر ایده! ب یم

 قدر چرت و پرت بهم نبافه. نیبهش فهموندم که ا میبا نگه برزخ        
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لبخند دندون نما زد و   کیداخل بهتره. پشت بندش هم  م یبود که، بر نیارغوان: اوم.. منظورم ا        
 !دیبه طرف استخر دو عیسر

کرد.  یکه با الله خوش و بش م دم یکردم و به سمت استخر رفتم. ارغوان رو د بش ی پرو نص کی        
 .وستمیمن هم به جمعشون پ

 ه خبرها؟ چ ؟ یارغوان: چطور        

 طرف ها؟  نی ا نیشده که شما اومد  یالله: خوبم. چ         

 گل الله تنگ شده بود. یارغوان: خب دلمون برا        

 من رو بهونه نکن!  ی تن زدن به آب تنگ شده بود، الک  ی! شما دلت براری الله: نخ        

 ؟ یبحثشون: سالم الله خوب ن یب  دمیپر عیسر        

زاره که من با توهم خوش آمد    یم یارغوان نی. مگه ایجان خوبم! خوش اومد ای ره دنالله: آ        
 کنم!

 جون!. یرنگ لباس عمته. الل  ی: ارغواندیبهش توپ    یارغوان حرص        

  نقدریا دن،ی د یشد. هرموقع الله و ارغوان هم رو م  رهیلبخندم کنج لبش نشوند و به الله خ کی        
 اومد. یداخل    سالن در م ت یجع یکردن که، صدا یبحث وکل کل م

شد.   یارغوان هم محسوب م یو خانوادگ  یمیسالن بود. و دوست قد هینجات حرفه ا قیالله غر        
بود. قدبلند بود و   یگرفت.     کال دختر شوخ و مهربون  یم لمونی تحو یکل نجا؛یا میومدیهرموقع م

نبودم؛   بلدشنا  یل یاومدم، خ نجایکه ا یبار نی نافذ. اول یمشک یبا چشم ها داشت، یورزشکار کلیه
استخر   کیشد. بدون توجه به کل کل کردن هاشون، رفتم نزد  یمن هم محسوب م یشنا  یمرب بایتقر

 آب!. یزدم تو رجهیو دو تا دست هام رو باال دادم و ش  ستادمیا

رفتم، که  ی. داشتم م رمی آب، من رفتم دوش بگ یتو میزد  رجهی و ش میشنا کرد  یکل  نکهیبعداز ا        
 ارغوان داد زد.

 ..ای .. دن ایارغوان: دن        
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 ! ؟یزن یبا تعجب سمتش برگشتم و گفتم: بله ارغوان؟ چرا داد م        

 آب بزن. زودباش!  یاز پشت تو  رجهی ش کی  ای ارغوان: نرو! ب        

 .یک یباشه. فقط  -        

دست هام رو باال   ستادم؛یزد. رفتم از پشت کنار اسختر ا  یزد و سوت م   یرغوان برام دست ما        
تونستم   یم یبرگشتم. چون به راحت یآب. اول شک شدم، اما به حالت عاد یزدم تو  رجهیدادم و ش

زد و   ی اومدم. ارغوان هنوز هم، دست م رونیشنا کردن و از استخر ب  ی. کمرمی آب نفس بگ یتو
از خانم   یکی  دم،یچی حولم رو دورم پ  یهم دورش جمع شده بودن. وقت گهیکرد. چند نفر د یم قیتشو

 نفست نگرفت؟! ؟یزد رجهیآب ش  یقدر خوب تو  نیا یها گفت: چطور

  یچرا، نفسم م لیداشتم. اما اوا ادی ز نیصورتش نگاه کردم و گفتم: نه! تمر یخونسرد تو یل یخ        
 گرفت. 

. ارغوان هم پشت سرم  رمیحرف هاش، به سمت رختکن رفتم تا دوش بگ  ی هیبدون توجه به بق         
 دفترش دوستش بود. یالله، که تو شی پ میرفت م؛یدیو لباس پوش میدوش گرفت نکهیاومد. بعداز ا

 .میر یم میدار گهید ؟یبا ما ندار یخب الله جان! کار -        

. دلم براتون تنگ  نجایا نیایزود به زود ب  ی! ولزمیسمتمون اومد و گفت: نه عز  یالله با مهربون         
 شه!  یم

اومدم. ارغوان هم  رونی! من باهاش دست دادم و از سالن ب دیلبخند باز هم به رومون پاش کی        
 ؟ یبا ما ندار یکار ق،یو گفت: خب رف  دیرس  نشیبه ماش

 بسالمت.  گهینه د -        

که   د،یکش کافی ت کیبوق برام زد و دست تکون داد.  کی شد.  نشیکرد و سوار ماش  یخداحافظ        
 انت یخ  یایهوا پخش شد! من همنام رمان: دن  یهاش تو کیالست     یبو

         

 ی: اف دات کام. اچ واسندهیاسم نو        
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 طنز  ،یجان ی عاشقانه، ه ،یانتیژانر: خ        

         

تطابق داشته  قتی با حق دیذهن خودم و شا یفقط زاده  انت،یخ  یایسالم دوستان رمان دن        
.  دنیرو نچش  یزندگ نیاز آدم ها هنوز؛ طعم ا یل ی. خسی ن  یعاد یل یخ  یزندگ  کی ا،یدن  یباشه. زندگ
  دوارمیشه. ام  یم یتونه حدس بزنه آخرش چ  ینم یمطمئنم کس  یول  ن،یتا آخر بخون دیرمان رو با

 .         نیرو ببر  یازرمان لذت کاف

         

         

         

  نیکه با هم با،یجذاب و فوق العاده ز یو شش ساله  ستیدختر مغرور ب کتا؛ی  ایمقدمه: دن        
از عشق   ییکه بو  یکنه. کس یولشون م  یرحم یکنه و با ب  ینفر رو جذب خودش م نی چند تشیجذاب

 ینقطه  قاینفر رو که دق کی ! اما دست سرنوشت دهیرو نچش  یوقت طعم عاشق چینبرده و ه 
داره که" ثابت کنه زن ها  ایاز دن یده و اون فرد خواسته ا ی مقابلش هست رو؛ روبه روش قرار م

 !.اسی( لقب مشهور دن انت یخ  یایدونه ) دن ینم ی"!. ول ستنیکار ن  انتیخ

         

         

         

کنم با   یم رشونی.اسایدن ینامرد ها  نیزنم  به موجود ا  یدارم آتش م نم،یب  یخودم رو م        
تمام با کفش    یرحم یمن با ب   یکنن، ول یزنن و التماسم م  ی. به پاهام چنگ ممییبا ی و ز تی جذاب

گوششون   یتق تق کفش هام تو یرم و فقط صدا یزنم. م  یقلبشون قدم م یپاشنه بلندم رو یها
 . افتی" شهرت انتیخ  یایجهان فساد پا گذاشت و به نام" دن نیا یکه تو نمیمونه. من هم یم
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 عشق یکتا ی به نام خالق         

         

 که صداش بلند شد. دم،یبلند شدم و پالتوم رو پوش یصندل   یاز رو        

         

 !؟ ی کن یم  یجور نی.. صبرکن چرا اایدن -        

         

توجه   یبرداشتم و ب یصندل یدسته  یرو از رو فمی و بدون توجه  به حرفش،  ک  دمیکش یپوف           
 اومدم.  رونی به التماس کردن هاش، از کافه ب

         

لحضه  دلم به حالش   کی. ختیر یسرم م  یاومد و رو یم نم م داشت! بارون ن  یهوا سوز سرد        
دو روز   نن؛ی..  َاه.. اصال بره به درک. همشون همیکردم! ناسالمت یولش م یجور  نیا دیسوخت، نبا

 ره!  یم ادشی یو عاشق نهیب یخوشگل تر م یکی گهید

         

رد شدم   ی. از در نگهبان دیساعت طول کش میحدود ن  نجای. از کافه تا ادمیقدم زنون به خونه رس        
  ریکه ز  دی. در رو با کلدمیبه واحدم رس  قهیدو دق  یکی آسانسور رو فشار دادم. بعداز  یو دکمه 
خونه   داخلتر  عیخونه باعث شد گرمم بشه و سر یبود، بازکردم و داخل خونه شدم. گرما  یجاکفش

بودم رو در آوردم و   دمیکه پوش یبلند یگذاشتم. پالتو  یجاکفش  یبشم. کفش هام رو در آوردم و تو
 . هوف.. چه گرمم بود!دمیکش  ینفس راحت
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 یلباس هام رو در آوردم؛ به سمت آشپزخونه رفتم و قهوه ساز رو روشن کردم. رو نکهیبعد از ا        
  نکهیکردم. بعد از ا یم  یاومد، تنها زندگ یم ادمی یآشپزخونه نشستم و منتظر موندم.از وقت  یصندل

نه از "اون"   م،نه از خوانواد  یکردم. چون که دل خوش یزندگ  یخونه مجرد یشدم، تو لیفارغ التحص
طور   نیرو پرکردم. هم وانمیبرداشتم و ل الی قهوه ساز، دست از فکر و خ کیبوق کوچ یداشتم! با صدا

هام شدم. سه چهار تا   امیرو روشن کردم و وارد پ   میزدم؛ نت گوش یکه با قاشق، قهوه رو هم م

کردم؟ تو رو خدا  یمن کار ؟ید ی .. عشقم، چرا جواب نم ای دن ☹از آرش داشتم، که گفته بود سکالیم
ها رو چک کردم.   امی پ ی هیزدم و بق یکار رو با من نکن طاقت ندارم، جواب بده لطفا!( پوزخند نیا

 یشتم! چهار ده تاش از آرش بود، هشت تاش هم از ارغوان. مپاسخ دا  یتا تماس ب ست یبه ب  کینزد
  یبدون معطل  نی. به خاطر همه زن  یهفته باهام حرف نم کیدونستم اگه جواب ارغوان رو ندم، تا 

 شمارش رو گرفتم و منتظر موندم. 

         

 . دیچی پ یگوش یتو غشیج  غیج یبعد از دوبوق، صدا        

         

 !؟ید یخر، گاو! چرا جواب نم ،یحمق، روان الو، اَ  -        

         

 بودم.  یعصب   یلیکردم با حرف هام ناراحتش نکنم، چون خ یو سع دم یکش یپوف        

         

 بود.  لنتیسا یرو   یبودم، گوش  رونی. ب یچ یه -        

         

 گه؟ید یمطمئن  -        
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 تشر زدم.   یحرص        

         

 آره، مطمئنم. خب چه خبر؟  -        

         

 ! ختهیشرکت وضع بهم ر ای خبر مرگت، زود ب یچ ی شد، چون گفت: ه الی خ یب  یارغوان انگار        

         

 شده مگه؟ ی..؟! چی حرفش و گفتم: چ  یتو  دمیبا هول پر        

         

 ! من برم فعال. گهیخودت چک کن د ای و گفت: ب دیکش  یقیازغوان نفس  عم         

         

خوام بدونم، نا   یشده م یبگو چ  ؟یزار  یم یخمار یبهش: چرا آدم رو تو دمیتوپ ی عصب        
 شرکت منم! سی رئ یسالمت

         

 ی.  من چه مختهیزنگ زد و گفت، اوضاع بهم ر یموسو ستم،ین انی در جر  یلیآخه  من خ -        
 . زی رم تبر  یشده؟ برو خودت بپرس. در ضمن من تا آخر هفته م یدونم، چ

         

 ! ز؟ی : چرا تبردم یمتعجب پرس        

         

 بابام باز حالش بد شده!  نکهیمثل ا -        
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 ! زمی ت باش عزلحنم مهربون شد و گفتم: باشه. مواضب خود        

         

 نیا  سی دوباره برم شرکت. معلوم ن دیخسته شدم، اما با ی لیرو قطع کردم. امروز خ  یگوش        
 آب دادن! یکارمندها، چه دست گل 

         

خوشگل    کمی. دمیکش باز کردم و چندبار توشون دست کش یو موهام رو از تو دم یکش یپوف        
شدم. صورتم رو خوب   ییو وارد دستشو دمیبه صورتم کش یفکر دست  نینه؟! با ا  ست،یکنم بد ن

  یو رو دمی ام رو پوش یصورتم زدم. بعدم تاپ و شلوار خونگ   یشستم. ماسک مخصوص خودم رو رو
 کردم و چشم هام رو بستم... ی از آهنگ هام رو پل  یک ی ام رو برداشتم و  ی. گوش دمیکش  زمبل درا

         

         

 قرارداد کنسل شده؟ هان..؟! یچ  یعنی -        

         

به  یکردن. دست ینگام م رهیحرف خ یتموم کارمندها ساکت شدن و ب  دم،یکه کش یادیبا فر        
 و بدون مقدمه گفتم: دمیشالم کش

         

 اتاقم باش! عی ... سریموسو -        

         

 دیخوام قرارداد جد یهم از شانس من! تا م نیر خودم رفتم. ابا آسانسور به سمت دفتر کا        
 اومده؟  نییکار کردن که سود شرکت پا یشه! مگه چ  یو قرارداد کنسل م  می اریببندم، بودجه کم م
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 اومدم.  رونیب ال یکه به در خورد، از فکر و خ یبا تقه ا         

         

 تو.  ای ب -        

         

 گذاشت.  زمی م یپارسال بود، رو رو یپرونده که برا یسر ک ی داخل اتاق شد و  ری سر به ز یموسو        

         

 موشکافانه به صورتش زل زدم و گفتم:         

         

 ه؟ی چ یها برا نیا -        

         

االن که  م،یست یدست پاچه پرونده ها رو باز کرد و سر آخر گفت: خانم.. به خدا ما مقصر ن        
از کارکنان شرکت نصف سود سهام   یک یکه  میدیفهم م،یکرد ی شرکت رو چک م یحساب ها میداشت

 ! دهیشرکت رو باال کش

         

صورتش    یتونستم ترس رو تو یم شد و  یتر م  نیگفت، چهرم خشمگ یکه م یبا هر کلمه ا        
 احساس کنم.

         

 .. دمیکوب  زیم  یزدم و رو ادی قبل، فر یبلندتر از دفعه         
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 ن؟ی ری گ یپول م یچ ید آخه، شماها برا -        

         

 خ.. خان.. خانم؟ -        

         

         

 بدبختمون کنه؟  یکی  ن،ینیبشتا  نیریگ ی! خانم؟ هان.. پول مهیچ -        

         

 ..ی: و.. ول یموسو        

         

 بوده؟  یاسمش چ -        

         

 ؟ ی: چیموسو        

         

 بوده؟  یبا داد گفتم: گفتم اسمش چ        

         

 .یشکوه نازیپ.. پر -        

         

 !.نازی..؟ پریچ -        
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 بله خانم. -        

         

 کنم. یچارش م یکنم و ب ی م  تی ازش شکا        

         

 خانم!! ی: ول یموسو        

         

 !میبکن میتون ینم یکار چیبا تته پته ادامه داد: ما ه د،یسکوتم رو د یوقت        

         

 ؟ یچ یعنی.. ی با اخم گفتم: چ        

         

 رفتن و..  رانیاز ا  شونی: ایموسو        

         

 اجازه ندادم حرف بزنه و داد زدم: و..؟         

         

  ،یجعل ی! اون تا به  حال با هزار تا شناسنامه ها میشناخت ی نبوده که ما م ی: اون کس یموسو        
 نکرده!. داشیپ یوقت کس چیو ه دهیو باال کشپول هزارتا شرکت ر 
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داشتم .  نانیکار رو کرده! من مثل چشم هام بهش اطم  نیا نازیشه، پر ی! باورم نمایخدا یوا        
! دوباره برگشتم سمت  یکنم، هر کار داشیکنم پ یم  یکنه؟ هر کار یکار ن یچطور تونست همچ 

 ش؟ یو گفتم: اسم واقع یموسو

         

 بخت.   کی: س.. سارا نیموسو        

         

 کنم.  یم داشی هر طور شده پ -        

         

 خانم؟ ی: ول یموسو        

         

 شده؟  یباز چ -        

         

اون  ن،یزم ری زانگار آب شده رفته  ی ها دنبالش هستن، ول سی.. پلیبا ترس گفت: پل یموسو        
 شه!  ینم دایپ

         

از اتاق خارج شدم. کارمندها همه، با ترس و لرز نگام   ت، یبا خشم بهش نگاه کردم و با عصبان         
 رو زدم، که در بسته شد..   نگیکردن. باخشم به طرف آسانسور رفتم و دکمه  پارک یم

         

به سمت اتاقم   میدر خونه رو باز کردم و داخل شدم. کفش هام رو همون دم در انداختم و مستق        
پرت کردم و چشم  فیتخت خواب انداختم. خودم رو با همون لباس ها، کنار ک یرو رو فمیرفتم. ک

 هام رو بستم.
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  ه؟یچ یصدا گهید نیَاه ا -        

         

به    یو قوس یکش کی رو خاموش کردم.   دارباشیآالرم ب  یصدا  عیسر م،یدستم خورد به گوش        
 .رمی دوش آب سرد بگ کی گرفتم  میبدنم دادم و پاو رو کنار زدم. تصم

         

رو   تابهیماه نتیساعته، وارد آشپزخونه شدم تا صبحانه بخورم. از داخل کاب  میدوش ن کیبعداز         
  یصندل یتا بپزه. منم نشستم رو ختمی ر تابهیماه یگاز قرار دادم. تخم مرغ ها رو تو یبرداشتم و رو

صبحانم تموم   نکهیا زگاز رو خاموش کردم. بعدا ری جلزولزشون، بلند شدم و ز یآشپزخونه. با صدا  یتو
وبه سمت   دمیروهم، دستمال کش زی م یبشورمش. رو امیانداختم تا شب ب نکیس یشد، ظرف رو تو

 اتاقم رفتم..

         

  یشلوار کتون مشک کیزانو، با  یتا رو ینخ  یمانتو طوس کیدر کمد لباس هام رو باز کردم،         
اتاقم  یقد نهییآ  یساده هم برداشتم و کنار گردنم گره زدم. رو به رو یشال مشک  کی. دمیپوش

رو    ام یبلند مشک یهال، پالتو یبود.تو  یاوک یتا از مرتب بودن خودم، مطمئن شم. همه چ ستادمیا
و چک کردن   م،یمشک  یبوت ها مین  دنیرفتم. بعداز پوش یبرداشتم و به سمت در ورود ی از جالباس

  نازی پر یبرا د یاومدم. با رونیب  یساختمون رد شدم و از در خروج یخونه، از در خارج شدم.از محوطه 
دارم. فکرم رو از   یمهم تر یشه! فعال کارها یبکنم! دور زدن من، سخت براش تموم م  یفکر کیهم 

تر   عیسر د یمسافت بود، پس با  یلیخ  انیدور کردم و شروع به راه رفتن کردم. تا شرکت سپهر نازیپر
 رفتم. یم
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نگاه به اطراف   کی. ستادمی" اانیسپهر نیشرکت" واردات و صادرات قطعات ماش یرو به رو        
که خبر داشتم، چون  ییبود. تا اون جا یفست فود ک یخلوت بود. کنار شرکت  ابونیانداختم، خ

  لرن اون جا. به همون سمت رفتم. از درش داخ  ینهار م  یمواقع برا شتریکارمندها سرشون شلوغه، ب
  زونیآو یصندل   یپشت یو پالتوم رو رو دمیرو عقب کش یصندل  کیرفتم.  زها ی شدم و به سمت م

قرمز رنگ گارسون   فرمیونیسرم حس کردم. چشمم به   ینفر رو باال کی هیبعد، سا هیکردم. چند ثان 
 موند!  رهیخ

         

 خانم محترم؟  ن یدار لی م یچ -        

         

 گفتم:  ز،یم ینگاه  به منو رو مین  کیبا         

         

 ساالد قارچ لطفا. -        

         

  یرزرو م ی رو خال نجایپسره، ا نی و منتظر موندم. چقدر خلوت بود! نکنه ا یدادم به صندل هیتک        
 کنه؟!

         

سر و صدا شدم. برگشتم سمت  یکردم، از پشت سرم متوجه   یکه با خودم فکر م یجور نیهم        
که به تن  یبرند کت و شلوار نیپوش، با معروف تر  کیش  کلیه یکه چند تا مرد قو ،یدر ورود

 شدن! یداشتن، داخل فست فود

         



 انت ی خ یایدن

56 
 

 یآقا یبود و در اندازه   یکی ش  زیرو انتخاب کردن و نشستن. م یفست فود یوسط زیم        
 شد!  یمحسوب م انی سپهر

         

کردم تا با   زی ر شتریموند. چشم هام رو ب  رهی ها نشستن. چشمم بهش خ یصندل  یرو ی کی  یکی        
 بود!.  انیهم نما یمن، از صد فرسخ ی رو  انینگاه سبز رنگ سپهر یول  نم،یدقت بب 

         

 یخودم رو مشغول خوردن ساالد نشون دادم، وگرنه همه  یگارسون ساالدم رو آورد. من هم الک         
 مغزم حک شد!. یحافظه   یغذا خوردنش هم تو ی قهیطر یبود. حت انی حواسم سمت سپهر

         

آروم از فست   بلند شدم و بعد از برداشتن پالتوم،  یصندل  یکه ساالدم رو خوردم، از رو یکم کی         
 . رونی زدم ب یفود

         

خودم و حرکاتم حس کردم، که کامال  یخوب رو  یلیرو خ  انینگاه متعجب و هوس باز سپهر        
 شم.  یدارم از سمت اون ِاسکن م

         

 آروم، به سمت خونه حرکت کردم. ی! با قدم هاهیکاف یباز سی امروز دزد و پل یفعال برا        

         

 شی شگیهم  یرو از جا دیبا آسانسور به واحدم رفتم وکل  دم،یبه آپارتمانم رس  نکهیبعداز ا        
 برداشتم. کفش هام رو انداختم دم در و وارد خونه شدم.  
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  یراهرو  یکی سمت راست آشپزخونه بود.  ،یشد یچشمم به خونه افتاد؛ از در که داخل م         
سمت راستش بود. دورتا دورش هم،  یشم یشکل. کاناپه سبز  لی مستط ییرا ی و حال و پذ کیکوچ

خودم بود   ی قهیهمه سل ،ییطال     ی تونیز یشد.با مرده ها  یم دهیمبل هام د ییطال   یتون یست ز
نداشتم! به سمت اتاقم رفتم، تا لباس    اجیاحت یکس ی قهی کردم، پس به سل یم  یتنها زندگ  نچون م

 هام رو عوض کنم.

         

با    یو تخت خواب مشک شیآرا زی شده از کمد و م  لی بود. تشک یزرشک  یدکور اتاقم؛ مشک         
نازک و شلوار   ینفت   یآب  زیبل  کیده! لباس هام رو با  ی.  رنگ اتاقم بهم آرامش میزرشک یروتخت 
 . دمیزانو هم، روش پوش یرنگ تا رو ی بافت نخود کیِاسلش عوض کردم.  یمشک

         

زنگ به ارغوان بزنم، حال باباش رو   کی دیکاناپه کنار شوفاژ، نشستم. با یرفتم و رو  ییرایبه پذ        
 بپرسم. شمارش گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده. بعد از دو سه بوق برداشت. 

         

 الو ارغوان.. -        

         

 . دیخش دار ارغوان، به گوشم رس یصدا        

         

 ا؟ یبله دن -        

         

 ه؟ سالم. حال بابات چطور -        
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 ممنونم، منم خوبم. اصال نگران نباش دوستم!: یلی ارغوان: سالم. خ         

         

 بابات چطوره؟  نمی ! بگو ببیخب حاال، خوب باش یل یخ -        

         

بود تا، فشارش    مارستانیمکث کرد و گفت: خداروشکرحالش خوب بود. دو روز ب یارغوان کم        
 خونه، بهتره. مشی شد و االن آورد میتنظ

         

بهم    یلیشرکت؟ اوضاع خ یقرار برگرد یمکث ادامه دادم: تو ک یخوبه، خداروشکر. بعد از کم  -        
 دارم.  ازتی ن ! پرستار بابات که هس، تو زود تر برگرد،نجایا ختسیر

         

  یوگرنه که من بدخت رو آدمم حساب نم ،یکه زنگ بزن   یارغوان: تو مگر من رو کار داشته باش        
 !: یکن

         

 ؟ یگرد یبرم ی: ارغوان.. رو روانم راه نرو! بدون حرف اضافه بگو کدم یسرش توپ        

         

 ملکه؟! گهید یدارم. تا هشت اونجام. امر طینج صبح بلارغوان: باشه بابا. فردا ساعت، پ        

         

 باشه. منتظرتم. من برم کار دارم فعال. یچ یه -        
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 .دمیکاناپه دراز کش یقطع تماس رو زدم و رو یبزنه و دکمه  ینزاشتم حرف  گهید        

         

 آماده کنم. دوباره بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. یزیشام چ  یبرا  دیاومد؛ با ادمی        

         

کنم. با   دیخونه خر یبرم سوپر مارکت برا  دینداشت. با ییمواد غذا یلیرو باز کردم. خ  خچالیدر         
 .رونیو از خونه زدم ب  دمیفکر؛ به سمت اتاقم رفتم، لباس پوش  نیهم

         

         

         

  رهیخ ن یلوکس ماش  یها شگاهیاز نما یکیزدم؛ چشمم به  یکه داشتم قدم م یطور نیهم        
 ها بزنم.  ن یسر به ماش  کیموند! با خودم گفتم: بهتره 

         

 و از درش داخل شدم.   شگاهی رفتم سمت نما        

         

  یتصادف م  یآب سانین  کیراه، با   یتو انا یکنه، که اح دیرو به ارغوان دادم؛ بره پاساژ خر   نمیماش        
 فروختم. نینگاه دار ماش  ک،یرو به    نیشه. همون موقع ماش  ینم شیزیکنه. خداروشکر خودش چ

         

  پیصورتم ظاهرشد! چه ت یجلو  یپسر یها رو چک کنم، که چهره  نیرفتم جلوتر تا ماش   یکم        
  یکاربن  یآب  وشرتی س کی دم؛ینگاه فهم  کیهم زده.                                     با یجلف و مسخره ا

کرده بود!  اشهم پ ینود سانت ی. شلوار سرمه ارشی ز یآسمان   یآب راهنی پ   کیبود، با  دهیپوش
 بود و اصال هم کنجکاو نبودم!.  یمدلش چدونم  یکرده بود و باال داده بود. نم خیموهاش رو هم؛ س
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 سوسول! مسخرش.   یانداخت و شروع کرد به چرت گفتن. با لحجه  یاز سرتا پام رو نگاه        

         

و رفتم   دمیگفت، راهم و کش یسره، پشت سرم هم م  کیکه  یچرت  یبدون توجه به حرف ها        
 ها!.   نیماش  کینزد

         

شدم و چکش کردم. برگشتم و با   کشیرنگ ثابت موند! نزد یام وه مشک  یب  کی ینگاهم رو        
صورتش تکون   یکرد! دوباره دستم رو جلو یباز داشت نگام م  یدست به پسره اشاره کردم. با دهان

کنج لبش  انداخت و با پوزخند   نی به ماش یاومد سمتم. نگاه عیدادم. تازه به خودش اومد و سر
. به دستش که به چند ین یها رو بب نیاون ماش  یای! بهتره بیپولشه خانوم یل یخ  نیماش  نی: افت گ

 میخواد تصم یدونم. شما نم   یگفتم: خودم م تیکردم و با جد یاشاره کرده بود نگاه د،یمدل پرا
 شه؟  یچقدر م  نیماش  نیا متی! قیریبگ

         

من  پول  یبرا یرو گفت! ول  نیسرسام آور ماش متیشد و ق رهی متعجبش بهم خ یبا چشم ها        
 خوام.  یرو م نیاومد!  دوباره برگشتم وبا نگاه سردم، رو بهش گفتم: هم یخرد به حساب م

         

کنار   زی حرفم تکون داد و به سمت م  دییتا یمتعجب؛ سرش رو به معن یباز و چشم ها یبا دهان         
دسته چک رو در آوردم، نصف مبلغ   فمی بود، رفت و نشست. از داخل ک رهیدا میکه حالت ن  شگاهینما

 رو نوشتم و بهش دادم.  نیماش

         

 یدم. پسره با چشم ها یم نی گرفتن ماش  لیرو هم بعداز تحو هی. بقنینصف مبلغ ماش نیا -        
 رو جلوم گذاشت.  یستیحرفم تکون داد و ل  دییتا یبه معنا یگرده شده، سر



 انت ی خ یایدن

61 
 

         

. دمیبه  مانتوم کش یبلند شدم. دست یصندل   یفرم و برگه، از رو یادیبعداز پرکردن؛ تعداد ز        
  یی. ابرودارتون یشه. خوشبختم از د یداده م لیبهتون تحو  نیدستش رو جلو آورد و گفت: فردا ماش

 انداختم.  یباال انداختم و به دستش نگاه

         

 برداشتم و گفتم: خوبه! زی م یرو از رو فمی به دست دراز شدش، ک یبدون توجه ا        

         

تونم شمارتون رو داشته باشم؟   ی! مدیببخش- و گفت:  دیپسره با تعجب دستش رو عقب کش        
 رو بپرسم؟! تتونیو رضا  میریباهاتون تماس بگ  ن،یماش  لی بعد از تحو

         

 شونیدوستم هست. ا یبهش انداختم و گفتم: نه! داخل پرونده، شماره  یپوزخند نگاه با           
 . نیریتماس بگ  شونیبا ا ن یتون یدن. م یکارها رو انجام م 

         

 . رونی اومدم ب شگاهیاز نما یوارفتش، با پوزخند حرص درار یبدون توجه به چهره         

         

 طور شروع کردم، به راه رفتن. نینم. هم ک دیخونه خر یبرا دیبا        

         

واحدم. از درش داخل   یسرکوچه  یبه سوپر مارکت دمیمسافت، رس نیکردن چند یبعد از ط        
زدند.   یبهت چشمک م بی عج  یها یکه با بسته بند ؛ییشدم. چشمم افتاد به انواع مواد غذا

که الزم  یرفتم و مواد یقفسه ها راه م نیکه گذاشته بودن کنار قفسه ها رو برداشتم. ب یکالسکه ا
 داشتم. یاز داخلشون بر م اشتم،د
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 کیحساب کردم و زنگ زدم به   میپولش رو با کارت بانک  دم؛یمواد الزم رو خر نکهیبعداز ا        
 کمیدم در خونه. خودمم رفتم سمت  خونه  هاریرو ب   لی آژانس. آدرس خونه رو بهش دادم، تا وسا

 استراحت کنم.

         

آوردم،   یاومدم. در خونه رو باز کردم و داخل شدم. داشتم کفش هام رو در م رونیاز آسانسور ب         
  یاتصال رو زدم و گذاشتم رو یپالتوم در آوردم و دکمه  بیرو از ج  یزنگ خورد. گوش میکه گوش
 گوشم.

         

 شنوم بگو؟  یم -        

         

        -.... 

         

 رو، برام بفرست.  شی که برد یمکان   شنیخوبه. لوک -        

         

        -.... 

         

 هستم. شنیبازم منتظر لوک ی ول ،یکا ر رو انجام داد رترید نکهیبا ا -        

         

 بخت(  کی همون )سارا ن  ای ناز،یبرم سراغ پر   دیمبل نشستم. حاال با یرو قطع کردم و رو  یگوش        
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 پوزخندم، کنج لبم جا خوش کرد. برنامه ها دارم براش!.         

         

         

         

         

 یانداختم. گوش یشدم. چشم هام رو باز کردم و به ساعت نگاه داریاز خواب ب  ،یگوش یبا صدا        
 کردم و جواب دادم. دایپ یرو به سخت 

         

 بگو؟  -        

         

        -.... 

         

 . امی گرفتم، م طیفردا بل یتونه فرار کنه! برا ی ِهه! فکر کرده م        

         

        -.... 

         

 مواضبش باش! اگه فرار کنه، کارت ساختس!. -        
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        -.... 

         

 به صورتم بزنم.   یرفتم، تا آب ییرو قطع کردم وبه طرف دستشو  یگوش        

         

 زدم و رفتم به طرف اتاقم. ی. پوزخند صدا دارنمتیب  یآلمان م یمنتظرم باش سارا! فردا تو        

         

و   دمیکش رونیب  یبا کت چرم قهوه ا ،یشلوار مشک  ک ی . ستادمیکمد لباس هام ا یرو به رو        
و بعداز چک کردن خونه، در رو قفل کردم و به   دمیام روهم، پوش یمشک یبوت ها  می.  ن دمیپوش

 طرف محوطه رفتم.. 

         

         

         

دستم فشردم. تلفنم رو خاموش کردم و به سمت سالن   یچمدون رو تو دم،یکش  یقی نفس عم        
خودم   یکه حدودا هم سن و سال ها یبعد؛ دختر ینشستم. کم  مایهواپ یصندل  یانتظار رفتم. رو

 یگوشم گذاشتم. از تو یرو رو م یسرخاب  یبهش انداختم و هدفون مشک یبود، کنارم نشست. نگاه
 کردم.  یپل یجور نی آهنگ رو هم ک یهام،  هنگآ ستیل

         

 از دور  دمتید        

         

 خسته بود پاهات         
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 تا نگات کردم         

         

 .. از اون چشمات یوا        

         

 آدما خستم  نی از دست ا ،یگفت        

         

 زخماتو شستم         

         

 بالتو بستم        

         

 نم یب  یحاال م        

         

 .. وونهید ییتو        

         

 ی فکر پرواز        

         

 خونه..  نیدور از ا        

         

 و چشم هام رو بسته بودم.  دیچی پ یگوشم م یآهنگ، تو یصدا یجور نیهم        
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 باز کنن  تی نرو زندون         

         

 گم نشو تو فکر پرواز         

         

 نزار بمونه غمت         

         

 رودلم عشق دردسر ساز           

         

 ( ینیاسی ی آهنگ پرواز) عل        

         

 هم افتاد.. یکم کم چشم هام گرم شد و رو        

         

 خواد! یم  یچ نمیچشمم رو باز کردم بب  کی یال م،یدختر کنار یبا صدا        

         

 .میدی! رسدیدارشیخانم.. خانم.. ب  -        

         

 شدم. ادهیپ  مای به بدنم دادم و بلندشدم و از هواپ یچشم هام رو کامل باز کردم. کش و قوس        
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 شده بود!. تنگ  نجایا ی! دلم برادمیهام کش  هیآلمان رو داخل ر یهوا        

         

نشستم و تلفنم رو روشن کردم. همون موقع؛ شروع کرد    یصندل   یداخل سالن فرودگاه شدم. رو        
 به زنگ خوردن..

         

 .دمیبله. من االن رس -        

         

        -.... 

         

 کنم فعال. یقطع م نمت،یب ی م. یکه، آدرس رو فرستاد یبه همون مکان  ام یباشه. دارم م -        

         

 رم و اون هم قبول کرد. منم سوار شدم.  یزد؛ بهش گفتم کجا م  یکه داد م یرفتم سمت تاکس         

         

         

 آلمان/ هامبورگ، ۱۲:۳۰ظهر                                

         

داخل رفتم، که از گرد و   یآروم هل دادم و کم. درش ستادمیکارخونه مخروبه ا کی یرو به رو        
 خاک کارخونه به سرفه افتادم!.

         

 کنم؟! دایرو، از کجا پ  یسارا عوض  نی! حاال افهیو کث  یخاک نجا یَاه چه قدر ا -        
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  ریگ نیزم یچوب خشک رو کی رفتم. پام به  یرم راه م یبدونم کجا م  نکه؛یطوربدون ا نیهم         
رنگ و   یکم جلوتر رفتم، چشمم به صندل کیکه تعادلم رو حفظ کردم.  ن،یبود بخورم زم  کیکرد.  نزد

  متپشت به من روش نشسته بود. آروم تر رفتم س  یکی  ،یموند! رفتم سمت صندل رهیرو رفته خ 
  ؛یصندل یدسته  یروچشمم ظاهر شد!! دستم رو گذاشتم  یسارا، جلو نیخشمگ یکه چهره   یصندل

 داد! یهم فشار م یدندون هاش رو رو تیسارا ازعصبان 

         

 سرش داد زدم.  ،یخشن یصورتش خم شدم و با صدا یرو        

         

که  ییو پول ها  یمن رو گول بزن یتون یم یجوجه کوچولو! فکر کرد  یزن یحاال من رو دورم -        
 هان..؟ ؟یش  بیزحمت در آوردم، غ یمن، با کل 

         

 جذبم خوشم اومد! نی. از ادیداد زدم که، سارا بدنش لرز یطور        

         

 صورتش خم شدم و داد زدم..  یدوباره رو        

         

م، آروم   زود باش. با پوزخند کنج لب  ؟یگرفت  یچرا الل مون ؟ یمن رو کجا برد یپول ها نمیبگو بب -        
 دم.  یرو بهش گفتم: گوش م 

         

 ا من پو ل ها ت رو..  ین دن  یسارا: ب ب        
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نزن!.   یمن رو، خودت رو به موش مردگ  ن یبب -سرش داد زدم: دوارینزاشتم ادامه بده، تهد        
 قهیکنم! چند دق یم تی حال گهیوگرنه، جور د یپول ها رو کجا گزاشت ،ید یم حی آدم توض  نیدرست ع 

بهش   رو. با داد یبد حی درست و شمارده  برام توض دی. اومدم بایایدم، تا به خودت ب  یبهت وقت م
 گفتم: مفهومه..؟!

         

 .دیلرز یسارا فقط تونست سرش رو تکون بده، چون کل بدنش م         

         

زدم. با پوزخند برگشتم سمت درو   رونی بلند به سمت در کارخونه رفتم و از اونجا ب  یبا قدم ها        
 بخت! منتظرم باش.   کیسراغت سارا ن امیم گه،ید  قهیآروم گفتم: چند دق

         

 !ومد؟ین نیزدم؛ با خودم گفتم: چرا ا  یکه  دم کارخونه قدم م یطور نیهم        

         

پام    یرنگ به سمتم اومد و جلو  یون مشک کیثابت موند!!  نیزم  یرو ی زهی سنگ ر یپام رو        
 ترمز زد!

         

که  یرنگ  یشدن، با کت و شلوار مشک ادهیدرشت و قد بلند بودن، از ون پ کلی چند نفر که ه        
بودن، به سمتم اومدن!  دو طرفم دست هام رو گرفتن و به زور خواستن سوار ون بشم!  دهیپوش
  ریش  ادیزنم، تا  یحرکت بهت م  کی ولن کن نره غول! وگرنه  ن؟یهست یک گهیشماها د نم،یبب  نیواست

 !!یوفتیمامان جونت ب 
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تر   ی. باالخره از من قودیرس  یزورم بهشون نم  یلعنت یکردم، ول  یتالش و تقال م  یجور نیهم        
. چشمم به دمییسا یهم م یحرصم گرفته بود و دندون هام رو رو یها. کل یپوفک   کلیبودن، ه

 موند!!  رهی رنگ دو دره، اون سر جاده خ  یمشک نیماش

         

کردن! چون  یمن رو تماشا م   یمرد و زن داخلش نشسته بودن و تقال کردن ها کیدو نفر،         
 !.ی.   َاه لعنتزنه  یم دیداره من رو د یبدم ک صیتونستم تشخ یفاصله بود، نم

         

نداشت.   یا دهیمشت و لگد زدم، فا یبه زور اون دوتا نره غول، من رو سوار ون کردن. هرچ        
 ها!.  یاز سنگ بود، لعنت کلشونی جنس ه

         

  یبه زور هلم دادن داخل و در رو بستن. تا خواستم اعتراض کنم، دو طرفم رو گرفتن و اجازه         
 بهم ندادن. یکار

         

که به   یرنگ د یحس کردم. چشمم به دستمال سف مینی ب ری رو ز  یمطبوع یبزنم که؛ بو غی اومدم ج        
 .. دمینفهم یزیچ گهیموند! چشم هام بسته شد و د رهی خورده بود، خ  مینیب

         

         

برام نا آشنا    طیخورد؛ چشم هام رو آروم باز کردم. مح  یکه به پهلوم م   یمحکم یبا ضربه ها        
هام رو ماساژ بدم،   قهیبودم!. خواستم شق  یکدوم قبرستون قایدونستم دق یو منگ بودم! نم جیبود! گ

صدا    یصندلدادم،   یبستن!. خودم رو تکون م  یآهن یصندل کیم دست و پاهام رو به اما متوجه شد
 رونی! نور ب واریدر رو باز کرد و محکم خورد به د یکیقدر تکون دادم و سروصدا کردم؛ که  نیداد. ا یم

شد،   یظاهر م واریرو د شیچشمم رو بستم. اون فرد؛ داخل اتاقک شد. سا عی صورتم خورد، سر یتو
آروم   یهم با قدم ها اونخم شدم جلو،   یصندل  یشد.  از رو ینم دهید یزیبود، چ کیقدر تار نیااما 
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  یجلو یشد. چشم هام رو تا حد ممکن باز کردم، چهره خندون سارا عوض  کمیاومد!  نزد یسمتم م
 صورتم ظاهر شد!!

         

بستم. چطور ممکنه که، فرار کرده  یسوله، به صندل  ی! من خودم اون رو تو؟یچ یعنی گهید نیا        
 شد!  انیدندون هاش نما دیسف فیکه رد د؟یبلند خند یبا صدا  د؛یمتعجبم رو د  یچهره  یباشه؟! وقت

         

قهرمان ما رو شکست داده؟!  ای دن ی! چرا آخه، کیخانم؟ عه رودست خورد   ایدن هیسارا: چ         
  یزد؛ فوت حرص  یها داد م وونهید نی؟ جواب بده..!                                                      عهان..

  میگرفت. مستق یمحرصش  شتری دادم، ب یبهش نم  یت یخورد! اما اهم یصورتم م  ینفس هاش تو
 زود بنال! ؟یمن رو کجا برد ی شدم و گفتم: پول ها  رهی چشم هاش خ یتو

         

حدقه چرخوند و آروم گفت:   یو شجاعتم تعجب کرد. چشم هاش رو تو   یالیخ   یهمه ب نیاز ا        
  کیکرد و فکر کرد.   زیکنم به نظرت؟! بعدش چشم هاش ر یحال م شتریکار کنم باهات، ب  ی.. چایدن

 . ردمک یماشا م رو ت  شیوونگی. من هم با نگاه سردم؛ ددیخند یها م وونهیهو بلند قهقه زد! مثل د

         

 هان..؟ ؟یری کرد، من رو بگ یباهات همکار یک ؟یها رو حک کرد ستمیس یچطور نم،یبگو بب -        

         

 .. دیو داد کش  یاومد سمتم ومحکم با پاش زد به صندل  عیسارا سر        

         

دست   یخورد، من رو نیمحکم زم یصندل         خفه شو..                                          -        
سرم اومد و چونم رو توب دستش گرفت. با اون پوزخند مضخرف کنج لبش،   یراستم افتادم. باال

 یصدا دار  خندباهات کرده! پوز  یکار نیهمچ  یک یش ی متوجه نم  ،یهر چقدر هم فکر کن  -گفت:     
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که   یصورتم خم شد و گفت: کار یخواد بره، اما دوباره برگشت و تو  یزد و بهم پشت کرد. فکر کردم م 
  یمحموله بهت م کیخونت!.   م یرسون  یبعدش ما هم تو رو به سالمت م ،ید یگم رو انجام م  یم

 !؟ی دی. فهمیبد لشیتحو یگم به ک  ی. اونجا بهت مهیترک  شی ببر نده،ی دوماه آ یتو دیدم؛ با

         

 ندازم؟  یکارت رو راه م یکن  یکنم! چرا فکر م   ینم یکار چیه یعوض یتو یمن برا -        

         

         

  یکرم یپالتو بیکرد؛ دستش رو داخل ج  یم  یطور که طول و عرض اتاقک رو ط نیسارا هم        
ور    شیبا گوش یکردم. کم  یچشمم کارهاش رو نگاه م یرو در آورد. منم با گوشه   شی رنگ کرد و گوش

 چشمم بهش افتاد؛ در جا خشکم زد!! ینکردم، اما وقت یصورت من گرفت.  اول توجه ا   یرفت و جلو

         

رنگ   یبنز طوس کیرد بشه،  ابونیاومد و تا خواست از خ رونیب  دیارغوان بود؛ از مرکز خر لمیف        
 زدم.. ارغوان.. مواضب باش..!  غیبا سرعت  به سمتش اومد! ناخوداگاه ج 

         

! دوست دیلرز  یکرد؛ اما من از خشم کل بدنم م  یم  یزد و خوشحال یبلند قهقه م یسارا با صدا        
 خونش حالل شه!. وار،یداشتم همونجا سرش رو بکوبم به د

         

که اسم خودت هم  ارمیسرت م  ییآزاد بشم، بال نجای.. پست فطرت! اگه از ایداد زدم: عوض         
کردم خودم رو آزاد کنم. رگ گردنم متورم   یتقال م  ،یصندل  یزدم و رو یداد م یطور نی! همادی ن ادتی

 چشم هام خون گرفته بود!  یشده بود و جلو

         

 چون خودش رو جم و جور کرد. خندش بند اومد و گفت:  د؛یترس افمیسارا انگار از ق        
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  یکار نم،ی سر دوستت اومد. اما بگو بب ییچه بال گمیجون! آروم باش. بهت م ا یخب دن یل یخ -        
 ؟ید  یکه گفتم رو انجام م

         

و   ستادی نکردم. اومد رو به روم ا ییو به حرفش اعتنادادم   یسرم رو به چپ و راست تکون م        
 گفت: قبول؟ 

         

. چپ و راست رو نگاه  نییاما خودم  روکنترل کردم و سرم رو انداختم پا دم،ی لرز یاز خشم م        
 کردم و گفتم: قبول. 

         

 !زمی عز دمی نه! بلند بگو، نشن  یطور نیسارا: نه.. ا        

         

 زد.  یحرف م یبود و با لودگ ستادهیسرم ا یباال        

         

 ! مطمئن باش. ید  یبد تاوان پس م یباشه.. قبول! ول  -        

         

 کرد.  یرو پل  ش ی داخل گوش لمیف یزد و ادامه   تی از سر رضا یسارا لبخند        

         

ترمز زد؛ ارغوان چشم هاش رو که از ترس بسته بود، باز کرد.  یارغوان رو یکنار پا نیماش        
 شده بود!  واریرنگش مثل گچ د
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رو   ی. بعد هم گوشسی که ن یینمایس لمی. فگهیو گفت: عه عه! بسه د دیرو عقب کش یسارا گوش         
بدنم از  شده بود. عضالت   ختهی بهم ر یل یگذاشت و سمت در اتاقک رفت. اعصابم خ بشی داخل ج

 خشم منقبض شده بود!

         

 . رونیب   امیب  نجایسارا پست فطرت! بزار فقط از ا رم،ی گ یبا خودم گفتم: بد جور حالت رو م        

         

 . یکار کن یچ  دیگم با یگردم. بهت م  یسارا برگشت سمتم و گفت: زود برم         

         

 رفت..   ونریبعدهم در اتاقک رو هل داد و ب         

         

         

         

  یمضخرف سارا جلو یدر روباز کرد و داخل اومد. دوباره چهره  یک یدونم چقدر گذشت؛  ینم        
 چشمم ظاهر شد.  

         

 فرستمت خونت.  یپس م ،ید ی! کار رو انجام مای سارا: خب دن        

         

 رو باز کن!      نی.. اایاز اون غول تشن ها و داد زد: ب  یکی برگشت سمت         
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کنم. سارا با   یرو خودم باز م  شیخواد! خودت دست هام رو باز کن، بق  ی گفتم: نم عیسر        
خودم پاهام رو باز    عیخواد و خودش سمتم اومد. دست هام رو باز کرد.  سر ی دستش اشاره داد، نم

  تکونکردم. مچ دست هام رو که رد طناب، روش مونده بود رو ماساژ دادم. گردنم رو به چپ و راست 
بال رو سر   نیبدتر ،ی اگه فکر فرار و دور زدن ما رو داشته باش یدون  یدادم، که سارا بلند گفت:  م 

 !.ارمیست هات در مخودت و دو

         

. پس  یح ی توض چیزنم بدون، ه یبار م  کیگفتم: من حرفم رو  تیبرگشتم سمتش و با جد        
سمتم اومد  یکردم. سارا با لودگ  شی پوزخندم هم، چاشن کی!  یکن  حتیخواد من رو نص یتوهم نم

جون! دلم برات   ایفت:  دن و گ دی خند یک خواست بغلم کنه، که اجازه ندادم و هولش دارم عقب. کم 
به ظاهر دلسوزانه گفت: مواضب خودت باش!  دو ماه  یشه! بعدش با پوزخند و چهره ا یتنگ م

 !. ایدن یدیل ی . بابانمتیب یم گهید

         

و   دمیکش  رونی بازوم رو ب عیدستش گرفت؛ که سر یاز افرادش سمتم اومد و بازوم رو تو یکی        
 . امیگفتم: خودم م 

         

  یبود که درخت ها ی نسبتا بزرگ اط ی راهرو بود. از راهرو که رد شدم؛ ح کیراه افتادم سمت در،         
رو   یشئ ا  یرو ترسناک  کرده بودن! خواستم در رو باز کنم؛ که دوباره نرم  طیمح ده،یسر به فلک کش

 ..دمی نفهم یزیچ گهینفر افتادم و د کیغل ب یحس کردم و چشم هام بسته شد! تو مینی ب یرو

         

از اون  یک یسرم اومده!  ییبال  یباز چ نمیکه خوردم؛ چشم هام رو باز کردم بب  ییبا تکون ها        
 شو!   ادهیها کنارگ نشسته بود. با تحکم گفت: پ  گاردیباد
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و چمدونم رو درآورد و روبه روم   شدم. رفت سمت صندوق ادهیبهش، پ  یمنم بدون توجه ا         
بهش انداختم   ینگاه تیپاکت در آورد و سمتم گرفت. با جد کیکتش  ب یگذاشت. از داخل ج

 ه؟ یچ نیوگفتم: ا

         

 . طتیگفت: بل  یکلفت ی اون هم با صدا        

         

 هوا پخش شد!  یشد و رفت. فقط  دود اگزوزش تو نیبعدش هم سوار ماش        

         

 نشستم.  یصندل یو به سمت سالن انتظار رفتم. رو دمیچمدونم رو باال کش یدسته         

         

 رفت؟!   ادمی با خودم گفتم: چطور         

         

  ستیاز داخل ل ؛یزیکت چرمم درآوردم و بدون چک کردن چ بیرو از داخل ج  میگوش  عیسر        
 ارغوان رو گرفتم و منتظر موندم.  یهام، شماره  نیمخاطب 

         

 !  یدو بوق، سه بوق، چهار بوق.. بردار ارغوان.. َاه لعنت        

         

 . دیخواب آلود ارغوان به گوشم رس یشدم، که صدا یم دیداشتم نا ام گهید        

         

 بله؟  -        
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 ارغوان؟!  یخوب  -        

         

         

 یسحر، خبرت! کله  یکله  ی! کدوم خر؟یحالم رو بپرس ،یسحر زنگ زد یکله   یخوا  یم یچ -        
 شه، خوبه؟! داریب  شیزنگ گوش یبا صدا یصبح کدوم خر

         

 زد.  یبود . ُشل و ِول حرف م جیکامال صداش خوب آلود و گ        

         

 شو لطفا. َاه!  اریهش کمی.  امیارغوان.. دن -        

         

 ارغوان: برو بعدا زنگ بز..         

         

گه !  ایزنگ زدم، جواب نداد تی به گوش  یهرچ ؟یرفت ی! معلوم هس کدوم گور؟یی.. توایدن        
 خودم بندازمش؟ هان..؟ یخوا  یم ایبندازش دور.  ،یخوا  یصاحاب مرده رو نم یاون ب

         

بودم، کار داشتم. االن سرم خلوت شد،   ییخب جا   ؟یزن  یسره حرف م کی! چرا گهیَاه.. بسه د -        
روز   کی نی ا  خوام یرم خونه، م  یرو روشن کردم و گفتم زنگ بزنم و حالت رو بپرسم. االن م میگوش

  غوشیج غی ج یزنم.   خداحافظ. تا اومدم قطع کنم؛ صدا  یرواستراحت کنم. بعدا خودم بهت زنگ م
نگرانت   ی بد بخت   کی دیشا یگ  ینکبت! نم  یشعور یب  یل ی! خایمن رو دن  نی : ببد یچی پ یگوش یتو

 بشه، سنگ دل!  من رو بگو که..
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قطع  ؛یعالم رو بهم نسبت نداد یفوش ها  یو گفتم: باشه.. تا همه   دمیحرفش پر  یتو عیسر        
! انگار وونهیرو قطع کردم. چه قدر حرص خورد  د یو گوش دم یخند ی.  کم زمیعز  نمتیب  یکنم. م یم

 بچش گم شده!. 

         

 بشم..  مای با بلند گو پروازم رو اعالم کردن. بلند شدم، تا سوار هواپ        

         

 رانیا یل یخ  نکهیتنگ شده بود. با ا  نجایا یشدم. دلم برا ادهیپ  مایبعد از دوساعت، از هواپ         
 شه!  یبودم؛ دور باشم دلم براش تنگ م  نجایکه ا ینکردم! اما چند مدت  یزندگ

         

باز کردم و داخل خونه    دیشدم. در رو با کل ادهی گرفتم و رفتم خونه.  از آسانسور پ یتاکس کی        
برنامه هام رو   دیفکر کردم که با نی. به ادمیکاناپه دراز کش یشدم. چمدونم رو دم اتاقم ول کردم و رو

 ..هوقت ندارم، فقط دو ما  یلیکنم. خ یزی کار سارا هم برنامه ر یچک کنم، برا

         

 دو روز بعد..          

         

  کی دیمبل ولو شدم. امروز خسته شدم، با نی اول یرفتم. رو  ییرای اخل خونه شدم و سمت پذد        
 زنگ خورد. میکردم؛ که گوش یداشتم فکر م  یجور نیسرحال شم. هم   رم،یدوش آب سرد بگ

         

اتصال رو   یگوشم و دکمه  یو با دوانگشت گرفتم رو  دمیکش رونی ب بمی رو از داخل ج میگوش        
 .زدم
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 بله ارغوان؟  -        

         

 ؟ ی.. خوب ای ارغوان: سالم دن        

         

 خوام استراحت کنم. یخستم، م  یکار دار  یخوبم. بگو چ -        

         

شه!   یبوده؛ اما من باورم نم نازیگن کار پر یها!  م یارغوان: من هم خوبم. خودت رو خسته نکن         
 کارتو بود  نه؟!  ،یخداروشکر االن زندانه. راست

         

  یرو گرفتن. اما نم نازیکرد پر ینگفتم. پس فکر م یزیکه افتاده بود؛ چ ییبه ارغوان از اتفاق ها        
کار   یکن یکر م مکث گفتم: پس ف  یکه من رو هم برده بود، فرار کرده. بعد از کم  ییدونست از اون جا

 !.وفتهیتونه با من در ب ینم  یکه کس یدون یبوده؟ م یک

         

 دونم. یارغوان: آره بابا. م        

         

 ..!ایسکوت کرد و گفت: دن  یکم        

         

.  یخوا یم یزی چ کی ؛ یزن یصدا م یطور نیتو هر موقع من رو ا ؟یخوا یم  یجانم. بازچ  -        
 ؟یخوا  یم یبگو چ
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 !.میدم، زود برگرد یشاپ؟ قول م  یکاف میبر یایگم م یارغوان: خب حاال توهم.  م        

         

 ها همه نقششه که من قبول کنم. نیقدر مظلومانه گفت، که دلم به حالش سوخت! البته ا نیا        

         

 قطع کنم؟   ،یایآروم گفت: باشه. اگه نم یمکث، با حالت ناراحت یدوباره بعد از کم         

         

 جوابش رو دادم: باشه. برو آماده شو! عیسر        

         

رو براش راست   یشد  یکه انجام نم یکرد؛ که فکر کردم کار  یزد و خوشحال غی ج یارغوان طور        
 کردم.   ستیور

         

 کنم. خداحافظ. یرم حاظر شم قطع م یال. من مخب حا یل یخ -        

         

  یتو بهتر م  نی . با ماشای دنبال منم ب ،یایم یجون! حاال که دار ای .. دنیگفت: مرس عیارغوان سر        
 شه به جماعت پز داد!

         

تاقم رفتم کنه! سمت ا یخواست تا شب وراج  یرو قطع کردم، وگرنه م یگوش عی گفتم: باشه. سر        
 تا لباس بپوشم. 
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رو هم   می. شلوار کتون مشک دمیروش داشت ، پوش  یدی سف  یکه خط ها ،یبلند مشک یمانتو        
  یو پالتو  دمیرو پوش میمشک یبوت ها  میرو کنار گردنم گره زدم. ن دمیسف یمشک  ی. روسردمیپوش

 شه،یکه هم یزدم. آهنگ فرانسو رونیزدم. از آپارتمان ب  رونی رو تنم کردم و از خونه ب  میبلند مشک
 کردم و روندم سمت آپارتمان ارغوان..  یدادم رو پل یگوش م

         

  انی نما زشی م زهیبودم. خواستم  بهش زنگ بزنم؛ که قامت ر ستادهیآپارتمان ارغوان ا یرو به رو        
 یدیهم خر ی.. چای! دنیگفت: وا ادی و با شوق ز دی کش یی و سوت بلند باالشد   نیشد! سوار ماش

   ؟یخر یمن که دوستتم نم یره. چرا برا  یهات باالتر م نیدختر! هر روز مدل ماش 

         

 باز خودش ادامه داد: آخه اگه من شانس داش..         

         

توهم  یدم، دوست داشت یچک بهت م کیکنه و سرش داد زدم: بسه..!  یوراج گهینزاشتم د        
 بخر. 

         

  کیشد.  یقطع  دیگفتم: البته االن نه! هرموقع قرارداد جد عی کنه، سر یارغوان تا اومد خوشحال         
 خواست خفم کنه با اون نگاهاش!. یزدم، که ارغوان م  ثانهیلبخند خب 

         

  ی خوام گدا! هر موقع خودم پول بازوم رو در آوردم؛ م یگفت: اصال نم  یحالت حرص ارغوان با        
 خرم.   یخودم م یرم برا

         

خندم گرفت و نتونستم   افشیشد. از ق  رهیبه رو به روش خ   زونیآو یو لب و لوچه  یبا ناراحت         
 . دمیخودم کنترل کنم و بلند خند
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 نه!. ای یخند یاون موقع هم م نمیخرم. مطمئن باش! بب  ینخند ها! م  یه یارغوان: ه        

         

 .میدیشو رس ادهیبرگشتم سمتش و گفتم: حاال حرص نخور خوشگله! پ        

         

 از اون لبخند کنج لبت متنفرم؟!   یدونست ی .. م ایارغوان: دن        

         

 دونم جانم، مکش مرگماست! یباال رفته گفتم: م  یب و ابرو با تعج        

         

  رونی ب شی مشک ی لهی چشم هاش رو درشت کرد؛ که گفتم االن اون دوتا ت یجور کیارغوان         
 !!وفتهیم

         

 برام! مثل خواهرم دوستش دارم.   زهی عز یل یبشر شادم. خ  نیکنار ا شهی. من همدمیدوباره خند        

         

 ! ن؟یرو مقدم کن  نجایبا قدوم مبارکتون ا ن،ی فرما بش فیتشر  نیخوا  ینم ن؟ییخب ملکه کجا  -        

         

 کن!. یشونش و گفتم: کم تر پرچونگ  یزدم رو        

         

چکش کردم که ارغوان بازوش رو جلو  در رو قفل کردم.   موتیو بار میشد ادهیپ  نیبا هم از ماش         
 ن؟ یبا من همراه بش نید ی! افتخار ما یآورد و گفت: ملکه دن
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با لبخند کنج لبم از کنارش رد شدم. ارغوان داد زد: نخواستم   ش،یبه مسخره باز  یتیبدون اهم        
 .امی .. منم.. بستایبابا. وا

         

و    کیش طی مح یبودم؛ ول  ومدهین  نجای.  امیشاپ شد ی. با هم داخل کاف دیبعدش هم دنبالم دو        
 ثابت موند!. تیجمع   یشلوغ ی. چشمم رومیکافه رفت  یزهایبود. به سمت م یباکالس

         

  نجایا ،یتسراغ نداش  گهید یقدر شلوغه دختر؟! جا نیا  نجایبرگشتم و رو به ارغوان گفتم: چرا ا        
 ! مونیآورد

         

حدقه   یکنه. چشم هاش رو تو دایپ یخال     زیم کیکرد، تا   ی نگاه م زهایارغوان به سمت م        
 کم تمرکز کنم. کی ! بزار یقدر غر نزن  نیشه ا ی.. مایچرخوند و گفت: دن 

         

که   ؟یدوباره بساز ،یرو خراب کن  نجا یا یخوا یچشم هام درشت کردم سمتش و گفتم: مگه م        
 !یکن  یتمرکز م 

         

  غی ج یهو ارغوان طور کیبشر موندم!  نیسرم رو به چپ و راست تکون دادم. من در خلقت ا        
 زد که همه برگشتن و ما رو نگاه کردن!

         

 اونجا. دختر!  میبر ایب  ایکردم..! دن دایارغوان: اون هاش.. پ        
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خودم    یلیگفت رفت.  خ یکه م یزیمات زده؛ سمت م تی به من و جمع یبعد هم بدون توجه ا        
و به همون سمت رفتم. ارغوان با    دمیکش یصورتش رو نابود نکنم!. پوف سیرو کنترل کردم؛ که نزنم ف

 !.نی نیبش نیی ا و گفت:  ملکه من بفرم  دیرو عقب کش یکنارم اومد و صندل یلودگ

         

 .  نمیش ی خودم م وونهیخواد د  یلبخند کنج لبن کاشتم و گفتم: نم  کی        

         

 رومون ظاهرشد.   یشاپ جلو یبندازم، که مسئول کاف یرو برداشتم نگاه زیم ینشستم و منو رو         

         

 محترم؟  یخانم ها نی خور یم  یچ نییبفرما  -        

         

 ؟ یخور  یرو به ارعوان گفتم: توهم مثل من م        

         

بود تا ما   ستادهیکه ا یکرد. برگشتم سمت مرد دییاون هم با تکون دادن سرش، حرفم رو تا        
 . ممنونم. یگفتم: دوتا کاف  م،یسفارش بد

         

 !وفته؟یبرامون نم یاتفاق خاص  جان ی.. به نظرت  اایگم دن یرفت ارغوان گفت: م  یوقت        

         

  یم یکردم و رو به ارغوان گفتم:  مثال چه اتفاق  زیکردم و چشم هام رو ر شتریلبخند کنج لبم و ب        
 که خاص باشه؟! وفته،یخواد ب
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 شد!.  یزیچ دیدونم! شا یانداخت و آروم گفت: خب نم نییارغوان سرش رو پا        

         

  زی شده بود. چشم هاش رو ر رهیکه ارغوان به رو به رو خ  م؛یساکت نشسته بود یجور نیهم        
 کرد. یرو اسکن م  یکیکرد! انگار داشت   یکرده بود و با دقت نگاه م

         

 مشهور تهرانه! یدارا هیاز سرما یکیارغوان: اون پسره..         

         

 ؟ یازش دار یولش کن نگاش نکن! بابات چطوره؟ خبر -        

         

 باهاش حرف زدم، حالش بهتر بود.  روز یبه من نگاه کرد و گفت: آره خوبه. د یل یم یارغوان با ب         

         

! چون داره نگاهمون ؟یکن  یکار م یچ نجا،یا ای .. اگه اون پسره بایگم دن یبعدش ادامه داد: م        
 کنه.  یم

         

 مغموم و کنجکاو ارغوان نگاه کردم و گفتم:  یکامال سرد؛ به چهره  یبا حالت        

         

کار کنم؟ بعدش هم گفتم نگاه نکن..! هنوز حرفم تموم    یچ یخواست یدم. م ینم ت یاهم -        
 زد..  غی نشده بود، که ارغوان مثل فنر لز جاش بلند شد و ج

         

 کنه. یما. گفتم که نگاهمون م زیسمت م  ادی! داره مای.. دنیوا -        
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 ؟ یشد وونهیارغوان! د نی بهش گفتم: بش عی کرد. سر یداشت رو به روش رو نگاه م یبا خوشحال        
 ..!گهید نی. بشیکنن. آبرومون رو برد  یهمه دارن نگاهمون م

         

 دن، سرجاش نشست.  یانجام م  ییکه کار خطا ییکرد و مثل بچه ها یارغوان مظلومانه نگاه        

         

 !دیمردونه به گوشم رس یصدا کیبه ارغوان بگم، که  یزیخواستم دوباره چ        

         

  یمشک راهنی ا پرنگ،  ب  یکت و شلوار طوس کیچشمم به  دم؛یبرگشتم و پشت سرم رو د        
 موند!  رهی . خرشیز

         

 سالم خانم ها. مزاحمتون که نشدم؟  -        

         

 !!دیارغوان نگاه کردم، از تعجب دو تا ابروهام باال پر  یاول به چهره         

         

م!  خوشم اومد. دمش گر یلیکرد! خ  ینشسته بود و ما رو تماشا م  یصندل  یرو  یآروم وجد        
 ن؟ یی. بفرماس ی ن یپوش و گفتم: نه مشکل   کیش یمثل خودمه. برگشتم سمت پسره  یاخالقاش گاه 

         

 ن؟ یهست انی شرکت بزرگ سپهر سی ! شما رئ دیارغوان آروم گفت: ببخش        
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خونسرد  روبه ارغوان گفت:    یشلوارش کرد و کامال با لحن  بیاون هم دست هاش رو داخل ج         
 .نی بله درست متوجه شد

         

  یشیعامل شرکت شما، تجارت لوازم آرا ریدونم، مد یکه م یادامه داد: اون طور عیارغوان سر        
 دارن. درسته؟

         

.  ارنیخواهرشون از خارج کشور جنس م یبرا شونیجا به جا شد و گفت: بله ا یاون هم کم        
 چطور مگه؟!

         

ادامه داد: چه  حی لبخند مل کی کردم. ارغوان با  یبحثشون رو نگاه م یطور ن یمن داشتم هم        
رکت ما هم  ش یبرا توننیخواستم بدونم،  م یدارن. م یشیشرکت لوازم آرا کتا؛ی ! خانم یُحسن تصادف 

 نه؟! ایکنن  هیجنس ته

         

و مطلع شدن   شتریارتباط ب  یکنم. فقط، برا ی. من باهاش صحبت م سین  یخب باشه. مشکل -        
 . چطوره؟ میصحبت کن  شتریشرکت من در موردش ب  نیایخانم، ب کتایاز کارها شما و 

         

 شون،یل یفام شونیبه من انداخت، خندش رو خورد و گفت: ا یپوزخند زد. ارغوان نگاه کی        
 هست.  کتای

         

 موضوع رو عوض کرد: باشه. پس من فردا منتظرتونم. عیکال جاخورد، اما سر        
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 گفتم:  عیخودش ِبُبره و بدوزه، سر یاجازه ندادم برا          

         

و ما رو    نیای م ن،یصحبت کرد رعاملتونی شما هرموقع با مد م،ید ینه! ما کارت شرکت رو م -        
 .نی زار یم  انیهم در جر

         

 رسم.   یلبخند ساده جمع و جورش کرد: باشه. حتما خدمت م کیبا  عیجا خورد، اما  سر  یکم        

         

 من داد!  لیو لبخند ژکوند تحو من نگاه کرد یچشم ها یتو یزی بعدش هم با ه        

         

کار   ی. فردا کلمیبر گهیشه، برگشتم رو به ارغوان گفتم: خب. بهتره ما د یم ریحس کردم داره د        
 .میدار

         

کارت   کیبرداشت و    یصندل یدسته  یرو از رو فشیبلند شد وک زیاز سر م  یل یم یارغوان با ب         
کرد. من هم با لبخند   یپوش گرفت. اونم تشکر کرد. ارغوان از پسره خداحافظ کیش  یطرف پسره 

 محترم.  یبعد آقا  داریکنج لبم، رو بهش گفتم: تا د

         

دندون هاش رو به   دیسف فیخنده بود؛ چون رد  هیشب شار یلبخند زد. که چه عرض کنم ب  عیسر        
 گذاشت! شینما

         

 .. کی. البته اسم کوچکتایهستم، خانم  انیسپهر -        
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 .انی بعد، بدرود جناب سپهر داریگفتم: بله خوشبختم. تا د  عیحرف بزنه و سر شتریاجازه ندادم ب        

         

دلم بهش پوزخند زدم.   یشاپ رفتم و تو  یبلند، سمت در کاف یبا گام ها یبدون حرف اضافه ا         
 زدم. رونیشاپ  ب  ی از در کاف

         

 ! زیه یاوف.. چقدر حرف زد پسره  -        

         

 رمید م،یرفتم و گفتم: بپر باال بر   کشینزد عیداده بود و منتظرم بود. سر هیتک ن یارغوان به ماش        
 شد.

         

عالف   نجایمن رو ا ؟یکن  یم یرو باز کرد و گفت: دوساعته  اون تو چه غلط  ن ی ارغوان در ماش        
 !یخودت کرد

         

 برگشتم سمتش. ییبا ترش رو        

         

 کرد. مغزم رو خورد!  یپرچونگ یکل یمن هم اصال دوست  نداشتم اونجا باشم. پسره  -        

         

 ! دیرغوان دست هاش رو بهم کوبا        
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 بود!  یو جذاب  پی چه پسره خوش ت ید ی! دای.. دنیوا -        

         

به ما داره؟ بعدش هم بار   یاون چه ربط  ی افهیو ق  پیبرگشتم سمتش و گفتم: نه اصال! ت یجد        
 !.یاری در م یباز زیمن ه یآخرت باشه، جلو

         

 .میدی رو پسند  پشی رو کج و کوله کرد و گفت: خب حاال توهم بابا. در کل ت  افشیقارغوان         

         

 .  دیکردم که خند بشی بچه پرو نص کی        

         

 من؟  یخونه  یای خب ارغوان، م -        

         

  یم یاونجا که کال از افسردگ   امیب ،ید یهم تو من رو دق م  شی طور نیارغوان: نه بابا! هم        
 . رمیم

         

 کنم! یحال م  شتریب ییرسونمت خونت. بهتر تنها  یباال دادم و گفتم: باشه. م ییابرو        

         

 زدم و سمت آپارتمان ارغوان روندم.  یمتعجب ارغوان؛ لبخند پت و پهن  ی افهی بدون توجه به ق        

         

         

 چشمم ظاهر شد! یجلو یاز در داخل شدم، که موسو        
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 نگرانتون شدم! یل یچند روز خ نیا یانشااهلل؟  تو نی: سالم خانم. خوب هستیموسو        

         

 . سی ن یمشکل ،یخوبم خانم موسو -        

         

رو فقط   دشی بود که کل میشخص یکارها  یبرا یرفتم به سمت دفتر دومم. دوتا دفتر داشتم؛ اول        
کردم. فقط ارغوان  یم  یدگیشرکت بود، که روشون رس یپرونده ها یهم، برا یخودم داشتم. دوم

 رو داشت.   دشیکل

         

سره حرف   کی اومد و  یهم پشت سرم م یرفتم. موسو ی بلند به ته راهرو م یداشتم با قدم ها         
 زد.  یم

         

کرد. از ارغوان  یشه قرداد رو قطع  ینم  ومدن،ی: بله خانم. من بهشون گفتم که تا خانم نیموسو        
 .. یول  ن،یایم ی شما ک   دمیخانمم پرس

         

 !دی چی راهرو پ یشد و صدام تو یسرش داد زدم که کال خاموش         

         

اتاقم.  یتو اری رو برام ب دیشرکت آناه  یپرونده ها عی! برو سر؟یشه تمومش کن   ی.. میموسو -        
 منتظرتم. 
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اومد که   یحرف زدن بدم، داخل دفترم شدم و در رو بستم.صداش م  یبهش اجازه   نکهیبدون ا        
 گفت: چشم خانم.. یم

         

  طیمح ی. کال تو دیکارش دو زیسمت م   عیبهش انداختم. سر یاتاقم نگاه ی شهیاز پشت ش        
 خوان!   یم یازم سوار گهی. اگه بهشون رو بدم، دو روز دمیجد گهی د یاز جاها شتریکار؛ ب 

         

  یعوض شده بود. سپرده بودم به دوست ارغوان، چون اون معمار یاتاقم به تازگ ونیدکوراس        
کرده بود؛ از  ری تغ ی بدم نشده. دکور اتاقم کل  نمیب یخونده بود. االن که چشمم بهش افتاد، م یداخل

روش هم؛    بهقرمز پشتش. رو  یبزرگ قرار داشت. با صندل یقرمز مشک زیم کی  ،یشد یدر که داخل م
  وارید یمهمون ها. رو یگذاشته بودن، برا یارغوان کیکوچ یها یرو صندل بود. دوطرفش  یعسل  زیم

  زونی آو وارید یآورده بودمش. رو سی بود. خودم از پار  کاسوی رنگ روغن اثر پ ی سمت چپ هم؛ تابلو
 شده بود.

         

گل  یگذاشته بودن. چون من عاشق بو اسیرنگ، گل   دیبزرگ سف یگلدون ها زمم؛یکنار م         
 .اسمی

         

هو در باز   کی. ستادمیکردم و کنار پنجره ا زونیکنار پنجره، آو یجالباس یرو رو دمیسف  یپالتو        
 اتاق!. یتو دیشد و ارغوان با هول پر 

         

 . نجایا ادی داره م  انیپسره سپهر ن ی! اای.. دنیوا -        
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اول چهرم توهم رفت، چون بدون اجازه اومد داخل. اما بعدش خونسرد سمتش برگشتم و         
 گفتم: 

         

 ه؟ یره. مشکلش چ یبعدش هم م  یزن  یآدمه! حرفش رو م کی. اون هم ادیخب ب -        

         

 !؟یگفتم. تو خوب   یطور نی. هم یچیارغوان: ها..؟ ها! ه        

         

 شده ارغوان؟!  یزی ! چدهیتو رنگت پر یآره من خوبم. ول -        

         

 . دییشدم! در زدن، من گفتم: بفرما رهیکردم و به ارغوان خ زیمشکوکانه چشم هام رو ر        

         

چشمم ظاهر شد. با چشم و ابرو به ارغوان فهموندم، بعدا  یجلو  انیدر باز شد و قامت سپهر        
 انداخت.  نییباهاش کاردارم! اون هم سرش رو پا 

         

 : سالم. مزاحم که نشدم؟ انیسپهر        

         

 داخل. ن یی. بفرماری نخ -        

         

شه. تا نشست شروع   یم داشی پ یتحمل کنه و به زود گهیتونه تا چند روز د ی دونستم نم  یم        
 . درسته؟نی برامون آورد یخوب  یکردم: خب، حتما خبرها
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 آقا..  رعاملمی: بله. من با مدانیسپهر        

         

 ن،یدار ل ی م یچ نیشه اول بگ  یکنم، م  یحرفش: متاسفم صحببتون رو قطع م یتو دمیپر        
 براتون سفارش بدم؟ 

         

 بدون شکر لطفا.  یقهوه  کیممنون.  یلی: باشه خانیسپهر        

         

بدون شکر   یقهوه  کی.. یرو گرفتم: خانم موسو یخانم موسو  یرو برداشتم و داخل  یگوش        
 اتاقم. ممنون.  نیاریب

         

 بحث بود!  یمشتاق ادامه  انی رو قطع کردم. سپهر  یگوش        

         

 ن؟یفرمود  یخب م  -        

         

 ساکته!  نقدریدونم ارغوانم چرا ا ینم        

         

کنن   یگفتن فردا هماهنگ م شونی برومند صحبت کردم، ا یآقا رعاملمی: بله. من با مدانیسپهر        
 . نیخوا یم  یبا شرکت ، که چه جور اجناس

         



 انت ی خ یایدن

95 
 

 .  یچه عال -        

         

عاملشون. با هم  ریبده ، تا بدن به مد انیسپهر  یروبه ارغوان گفتم: پس تو شمارت رو به آقا        
 . نی کار رو انجام بد

         

 . . نییبفرما ادداشتی: ان یارغوان: باشه حتما. روبه سپهر         

         

  یشد. رو بهش گفتم: قهوه رو روداخل  یداد که موسو یارغوان شمارش رو م یطور نیهم          
 بزار!     زیم

         

. چون دیلرز  یم  یعسل ز یم یارغوان افتاد. رو یرفت. چشمم به گوش رونی قهوه رو گذاشت و ب        
 شد.     یمتوجه نم یبود کس  برهی و یرو

         

 خوره.  یزنگ م تونی.. گوشیریخانم نص -        

         

  یرو برداشت و رو شی رفت. گوش  یعسل زیمکث و تعجب بلند شد و به سمت م  یارغوان با کم         
 گوشش گذاشت. 

         

 . امیرو جواب بدم م  میخوام، من گوش  یارغوان: عذر م         
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  کیزد و گفت:   ییلبخند دندون نما انیبلند، از اتاق خارج شد. سپهر یبعدش هم با قدم ها        
 ازتون داشتم؟ یخواهش

         

 دم!  یگوش م ن،ییبله بفرما -        

         

 شام دعوت کنم؟  کیخواستم شمارو به  ی: راستش مانیسپهر        

         

 ن؟ یکن یباال انداخت وادامه داد: قبول م  ییابرو        

         

 کردم و گفتم: به چه مناسبت؟!  نگاش تی با جد        

         

من  ن،یو صحبت در مورد کارهامون.  شما اگه شمارتون رو بد  شتریب  ییآشنا ی: براانیسپهر        
 کنم، قبوله؟  یم  جیمکان رو براتون مس

         

 احمق! ی کهی دوزه، مرت یُبره هم خودش م  یهم خودش م        

         

 دم.  یم امکی بهتون پ ام،یمن خودم خواستم ب -        

         

لبخند جذاب ادامه داد: خانم   کیکرد: باشه پس، خبر با شما.. با   یع یزود طب یاول جا خورد، ول         
 !کتای
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 هم مونده  که گفته نشده باشه؟  یا گهید یبله حتما. حرف  -        

         

 .گهی د یبر ی تون یصراحت گفتم م  کامال با        

         

 شم.  ی. من از حضورتون مرخص مگهی: نه دانیسپهر        

         

 بهم کرد و گفت: منتظر خبرتون هستم. یرفت سمت در و دوباره، نگاه        

         

از اتاق   ه،گیلبخند جذاب د کیسرم رو تکون دادم و اون هم با  نه؛یو دست به س یجد یل یخ        
 !زی ه یخارج شد. پسره 

         

 داخل!  دیبرگه رو که ورق زدم، ارغوان پر نیدوباره سرم رو داخل پرونده ها کردم و اول        

         

 !.سی شده، ول کن ن  یدونستم تا نفهمه چ یمنتظرش بودم، م        

         

 ؟ی کرد یشد؟ من تلفنم زنگ خورد. چه غلط  ی.. چ ایارغوان: دن        

         

 خوبه؟  م،یکن  یم یبود، باهاشون همکار زی بابا. اگه کارشون تم یچ یه -        
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 شه.  یم  یچ مینی ازغوان: آها باشه. من کارها رو چک کنم، بب        

         

. سرم رو باال آوردم و  ستادیسرم ا  یدوباره سرم رو با پرونده ها مشغول کردم. ارغوان اومد باال        
 !؟ی خوا یم  یزیگفتم: چ

         

 برم، فعال.  گهی.   من دیجور نی.. همیچ یارغوان: نه ه        

         

  یدم در، پرت کن یکه بر ،یکرد می اکه پشتت ق یدر که گفتم: ارغوان.. اون پرونده ا کیرفت نزد        
 ! زیم یسمتم رو، بزار رو

         

 لبخند دندون نما زدم، که ارغوان منفجر شد..!  کی        

         

 !. نهیب  ی.. جغد هم چشم هاش مثل تو نمیشعور یب  یل یخ -        

         

 تم: بزار سرجاش!خودم رو گرفتم و با لبخند بهش گف یخندم گرفته بود و جلو        

         

رفت.    رونیو از در ب  دیگذاشت و نگاهش براش خط و نشون کش زی م یارغوان پرونده رو رو        
 کردم. یو دوباره پرونده ها رو بررس دمیخند یکم
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 !.وونهید        

         

         

 راست سمت خونه روندم.  کیزدم.  رونی از در شرکت ب        

         

رو از   نیسرم جرقه زد! دوباره ماش یتو یفکر کیپارک کردم.  نگیپارک  گاهیجا یرو تو  نیماش        
 ها دراومد!.  کیالست غی ج  کاف،یت ک یدرآوردم و با گاهیجا

         

زد.   یداشت با شاگردهاش سرو کله م دم؛یرو د دیقفل کردم و داخل رفتم. مهش موتیدر رو با ر        
 اومد سمتم. عیتا نگاهش بهم افتاد، سر

         

 !نجایا یومدی وقته که ن  یلیخ  ا؟یدن ی اومده! چطور یک نی: به به! بب دیمهش        

         

 روزها.   نیگرفتارم ا یل یسالم. آره،  خ -        

         

 ساختم):  یا هیچه قاف نیحال کرد        

         

 لبخند زدم و گفتم: توحالت چطوره؟  کی        

         

 کنه!   یم دایبچه هاش غذا پ ی: انگار شوهر کرده، برادیمهش        
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 هم به بزن دختر..! یسر کی.. هرچند وقت، ایدن        

         

 ه در خدمت شما هم. بعدا خدا بزرگه.فعال ک -        

         

 ؟ یهست یجانیوه یقو یمبارزه  کی ی.. آماده دیزدم و گفتم: مهش   یلبخند کجک        

         

 باختن آماده کن! یخودت رو برا ی : آره، ول دیمهش        

         

 س هام رو عوض کنم. رم لبا  ینکنه! من م تی ادیابروم رو باال پروندم و گفتم: ز کی        

         

 !.یخصوص   نگی.. ردیاون هم سمت دفترش رفت. داد زدم: مهش        

         

 .امیاون هن از اونجا داد زد: باشه.. تو برو! من االن م        

         

 سمت رختکن رفتم، تا لباس هام رو عوض کنم.         

         

جذب بدن، عوض کردم.  موهامم   یتام مشک  کیِاسلش و  یشلوار مشک کی لباس هام رو با         
 باشگاه رفتم.  یانتها نگ، یسرم بستم و به سمت ر یباال  یگوجه ا
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 بود. دیدفتر مهش کینزد با ی . تقرمیداشت نگیباشگاه بود. دوتا ر یمخصوص، انتها نگیر        

         

قرمز رنگ مخصوص بوکس رو دستم کردم. چند ضربه   یشدم و دستکش ها  نگیر نی داخل زم        
دادم؛ که  ی حرکت زدم تا بدنم گرم شه. داشتم بدنم رو نرمش م  یکم  کیبه دوتا دست هام زدم. 

 . ستادمیتفم زد! تعادلم و حفظ کردن و ااز پشت محکم به ک یکی

         

 باشه. دیتونه جز مهش یم یک        

         

 ؟ی.. آماده اای: دن دیمهش        

         

 شدم و گفتم:  ره ی چشم هاش خ یبا لبخند بدجنسم تو        

         

 شکست دادنتم.   یآماده  -        

         

 گلم!  ینیخواب بب  ی : مگر تودیمهش        

         

گرم شدن بدنش زد و   یپوزخند زد و رفت دستکش هاش رو دستش کرد. چند تا ضربه برا        
 !رمیخوام حالت رو بگ ی جلو. م ای .. بایگفت: ب 
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 با لبخند کنج لبم، سرم رو تکون دادم و شروع کردم.         

         

داد.  یمن انجام م یداد. حاال اون حرکت هاش رو رو یچندتا حرکت زدم که همه رو جا خال         
 دادم و ازم خودم دفاع کردم.  یهمه رو جاخال 

         

 ؟ینکنه خسته شد ه؟یچ -        

         

 شم. عمرا!  یزد و به زور گفت:  تا  تو  رو  شکست  ندم  خسته نم  ینفس نفس م دیمهش        

         

 ! ارمیکنم، اون موقع حالت رو جا م یادامه داد: خستت م یبا لحن حرص         

         

 دست هام رو باال دادم و گردنم رو به چپ و راست تکون دادم.        

         

 حرف نزن!  یلی زودباش. خ ای ب -        

         

حرکت   ک یخورد.حواسش نبود؛  یحرکت هاش به هوا م یدوباره سمتم اومد. همه  دیمهش        
 یمشت محکم حواله  کیصورتش زدم، که با دست هاش صورتش رو پوشوند.  من هم  یتو

 . نیشکمش کردم، که تعادلش رو از دست داد و افتاد زم
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چند تا مشت به دست هام زدم و باالس سرش رفتم. دستم روسمتش دراز کردم و گفتم: بلند          
 . باختن حقه!ادیم  شی! پیشو مرب 

         

حسش نبودم. بعدا حالت   یفت: امروز روزور بلند شد و گ  دبهیلبخند دندون نما زدم. مهش  کی        
 قبوله؟  رم،ی گ یرو م

         

 شه.  یحل م  شی بق  ر،ی عذا بگ نیهم یتو حاال فعال برا -        

         

کرد بعد هم به سمت دفترش رفت. من   بمی شعور نص یب ک یبازوم زد و  یمشت تو کی دیمهش        
  یگردنم رو خشک کردم و رو نگ،یر لهیم  یرنگ رو دی هم دستکش ها رو درآوردم و با دستمال سف

 .. رمی گردنم گذاشتم و به سمت رختکن رفتم تا دوش بگ

         

کردم. به  رو هم سرم می. شال مشکدمیپوش  میرو با شلوار مشک میکاربن یدوباره مانتو بلند آب        
 رفتم و در زدم و آروم داخل شدم.  دیسمت دفتر مهش

         

 . یکن  یچه کارها م نمیبب ن،یبش  نجایا ای! بزمی عز ای : بدیمهش        

         

 اونم. ری درگ اده،یشرکت ز ی . کارهایچ یه -        

         

 ؟ ی بکن تی شخص یزندگ یهم، برا یفکر کی یخوا یگم نم ی: م دیمهش        
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 به آقا باال سر ندارم.  ی اجیگفتم نه! احت  ،یچند بار گفت  -        

         

آشنا شدم. چون دوست   دیتازه شرکت رو زدم، با مهش یمن و ارغوان بود. وقت یمرب دیمهش        
سرم   یتوشده بودم و فکر گذشته ها  رهیخ  دی.  به مهشدی اومدم باشگاه مهش رم،ی بگ ادیداشتم بوکس 

  کی کلشی داشت. ه یورزشکار کل ی و پنج ساله بود. قد بلند بود و ه یزن س ک ی دیمهش کیاومد.  
 کم از من، توپرتر بود.

         

 صورتم تکون خورد.  یدست جلو  کیکردم، که  ینگاش م رهی خ یجور نیداشتم هم        

         

 گم ارغوان       حالش خوبه؟ ی:حواست کجاس دختر..؟ م دیمهش        

         

 توجه کردم.   دیاومدم و به مهش رونی از فکر ب        

         

 نه؟ اد،ینم گهیکارهاس. ارغوان د ریآره اون هم خوبه. درگ -        

         

 . نیریگ  ینم لی. استادتون کردم، حاال من رو تحوومدین گهی: نه بابا! اون هم بعدتو ددیمهش        

         

 .رمیگ یرم حالش رو م  یبا خنده بهش گفتم: حاال حرص نخور! خودم م        

         

 . شکشیارغوان پ ا،یبار ب کی : تو خودت هرچند وقت دیمهش        
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 االن سرم خلوت تره.  بودم، ریکم درگ کی . امیباشه حتما.. هرموقع بتونم م        

         

  ؟یندار یبلند شدم و ادامه دادم: خب، با ما کار        

         

 .ا ی . بازم سمت ما بتی: نه سالمتدیمهش        

         

 حتما خداحافظ.  -        

         

 اومدم و از باشگاه هم خارج شدم.  رونی ب  دیاز دفتر مهش        

         

 رفتم.. نیپوزخند زدم و به سمت ماش  کی! انیبرم سراغ سپهر دیاب        

         

  ییرایکردم وداخل پذ زونیآو یجالباس یباز کردم و داخل خونه شدم. پالتوم رو رو دیدر رو با کل         
که   روزیرو منتظر گذاشتم. از د  انیسپهر یکاف یمبل تک نفره، نشستم.  به اندازه  نی اول یرفتم. رو

کردم و   دایرو پ   ارششم نم،یمخاطب ستیل یغروب فردا شده!. از تو کیداده بود؛ االن نزد شنهادیپ
 زدم.   امکیبهش پ

         

 (. نیکن امکیرو برام پ   میکه قراره بر یهستم. مکان کتای) سالم امکیمتن پ        
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 بلند شد. میگوش  امکیپ یننوشتم. جشم هام رو بستم؛ که صدا  نیشترازاینه کم تر ونه ب         

         

 قدر زود جواب داد. نیبود؛ که ا دهیخواب  یگوش یانگار رو        

         

 یدوره. ظاهرا تو یکم  کیکردم.  ی رو با خودم بررس  ریکم مس کیرو خوندم.  امیپوزخند زدم و پ        
 رو انتخاب کرده!.  ییجا  نیکه همچن هیکارش حرفه ا

         

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، تا آماده بشم..        

         

قفل کردم. بعداز چک کردن   موتیرستوران نسترن پارک کردم. در رو با ر یرو روبه رو  نیماش        
 خودم، داخل رستوران شدم.

         

شام امشب انتخاب  یدنج رو برا یگوشه  کیکنم.  دای رو پ  انیکردم تا سپهر ز یچشم هام رو ر         
که   یطور ن یکه نشسته بود رفتم.   هم یزی. خوبه. به سمت همون مهیکارش حرفه ا یکرده بود. تو

 گفتم! یم  نیآفر انی خوب سپهر ی قهیگذروندم  به سل یرستوران  رو از نظر  م یها واریدر و د

         

 نی. راستش از ادیرو برام عقب کش  یاز جاش بلند شد و صندل عیسر دم،یرس  زیبه سرم  یوقت        
 ظاهر موقرخودم رو حفظ کردم و نشستم. شهیهمه جنتلمن بودنش خندم گرفت، اما مثل هم

         

شد.  من  ک یما نزد زی مخصوصش به م فرمی ونیشد. تا گارسون با   یبه سکوت سپر  ییها هیثان         
 ترک. یقهوه  انیسفارش نسکافه دادم و سپهر
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 ن؟ ی ایشد ب ی باورم نم  قتایزدم و خواستم سر موضوع رو باز کنم، که گفت: حق یمصنوع  یسرفه         

         

نافذش،   یگرفتم و به چشم ها میساعت مچ  ابروم باال انداختم و چشم هام رو از یتا هی         
 نگاه کردم و گفتم:  مایمستق

         

 ن؟ یکرد یفکر نیچرا همچ -        

         

. به  دمیفهم داراولمونیرو از د نی. انیدار یشه گفت مغرور  یمستبد و م تی:  شخص انیسپهر        
 دونستم. یدعوتم رو صفر درصد م رفتنیجهت، احتمال پذ نیهم

         

ده.  ینظر م تمیداره در مورد شخص  ده،یکنج لبم نشست. چه جالب! از راه نرس یپوزخند محو        
گفتم: برخالف تصورتون االن  نی ح  نی. در هم  دیاز قهوم رو که تازه گارسون آورده بود، نوش یجرعه ا

اون جور   زرو ادامه داد: ا شی جه به حرف من،کالم قبلشنوم. بدون تو  ی. حرف هاتون رو منجامیا
  ییجورا کیتو مورد قبوله منه.  تی بگم، شخص یخوام چ یم  یدون ی. مادی ها خوشم م تی شخص
 خوام!   یکه من م یهست یهمون

         

پروا و   یداشت! پرو و ب ییزد!  پوزخندم رنگ گرفت.  پسره عجب رو  رونیچشم هام از حدقه ب        
  یمکان عموم نجای! حرص وجودم رو فرا گرفت! اگه ااوردی رک و پوست کنده حرفش رو به زبون م

  ادیبهش نگم، پرو پرو م  یچی ! هیعوض  یالقبا کی یبودم! پسره  دهیگوشش کوب خیب  یک ینبود، 
 کنه!  یم زی بابا بزرگمم رو هم آنال تی خصش
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  نجایشما امشب ا دییتا  ی.. من براانی سپهر یحدقه چرخوندم و گفتم: آقا یچشم هام رو تو         
 بنده رفع زحمت کنم. د،یدر مورد کارها ندار ی. اگه حرفومدمین

         

  یصندل  ید شدم. پالتوم رواز پشتفرصت صحبت بهش بدم، بلن  نکهیبدون توجه بعد هم بدون ا        
 رو بردارم؛ که دستش رو دور مچم حلقه کرد! چییبرداشتم. دست دراز کردم تا سو

         

  یرو م تمینبود ، وگرنه صورت سرخ از عصبان نهییکردم! آ  یهجوم خون به صورتم رو حس م        
دست هامونه! من  ریرکت مال زش  یبگم، گفت: کارها یزی. دستم رو سفت کردم و تا خواستم چدمید

  شه،بکنه که از خودش غافل ب یقدر خودش رو غرق کا رو زندگ  نیا ،یاوج جوون  یکه آدم  تو نیبه ا
 نیلذت برد. ا یشه  عاشق شد و از زندگ  یاستفاده رو برد. م  تیدوره نها نیشه از ا  یاعتقاد ندارم. م

 س؟ ی طور ن

         

 دهنش نکوبم! یوقت تو کیدادم، تا  یقورت م  یاپیآب دهنم رو پ ت؛ی از عصبان        

         

! بزار حاال که یبد شیباز  یتون ی..م ایدن  ☹گفت  یکه م یحس کیداد!  یقلقلکم م یحس  کی        
 کیرو بچشه. اونم از اون  یکنه، بزار طعم عاشق یرو باز  یدور تاب تاب عباس  کیخواد   یخودش م

 شه؟!( یم یطرفه! مگه چ

         

 از اونجا خلوت تره!. ،یشاه عباس ی! هنوز کاروان سراهاسیدل پسر ها که دل ن        

         

 !یخودت خواست  انی سپهر  یته دلم بهش زدم. باشه آقا یپوزخند        
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 !دیبدون توجه به حرف هاش گفتم: دستتون رو بردار        

         

بدنم رو برنداز کرد. چشمک  نییاز باال تا پا  زش،یآروم دستش رو از دور مچم جدا کرد. با نگاه ه        
 نه؟  ای یمون یدلم م  یشد، پا یداد و گفت: چ  لمیتحو یمسخره ا

         

 یه ادوم  شخص مفرد  خطاب شدم؛ حرصم گرفت، اما در کمال آرامش لبخند مرموزان نکهیاز ا        
 زدم و سرجام نشستم!.

         

 !  یاز عاشق  ریهس، غ  یزیهدفش هرچ تمیدون  ی. م دیخند یم یپوست ری ز انیسپهر        

         

از   نکهیوهم ا  یبه سمت عاشق یبد ری مس ری کنم که هم از هدفت تغ یم  یخب، کار  یول        
 . انیسپهر ی! آقایش  مونی پش شنهادتیپ

         

جاخورده بود. لبخند مگش   یبودم کل رفتهیپذ نکهیاز نسکافم رو خوردم. از ا یا آرامش جرعه اب         
 . رم یشد، که بپذ یهم باورت نم  نیالبد ا ه؟یزدم و گفتم:  چ ییمرگما

         

شاعر   نکهی مثل همه و ا یاحساس نهی زم یدوباره ادامه دادم: خب حس کردم، اعتقاداتمون تو        
 بمون که دلت اونجاس!  ییگه: جا یم
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  یمهمون کیلبخند زد و گفت: چه خوب! فرداشب  قیدفعه عم یمرموزانه بهش زل زدم. ا        
کنم. نظرت   تی و به  بابا معرف  نمت یشم بب   یال مگرده. خوشح یبرم سیدادم. بابام از انگل بی ترت
 ه؟یچ

         

 رو برات آزاد کنم.  ممیکنم تا یم ی. سع هیفکرخوب  -        

         

امروزش   یبلند شدم. برا عیبگه، سر یزیو تا خواست چ   دیدست هاش رو بهم کوب انیسپهر        
اومدم.  رونی از رستوران ب یسرسر  یخداحافظ  کیشده بود. با  فیخر ک یادیجا هم ز  نی! تا همهیکاف

 از جاش کنده شد.  نیگاز، ماش شین کیشدم و با    نیسوار ماش

         

          *** 

         

  یهام رو کم  قهیخسته در رو باز کردم و داخل شدم. به سمت کاناپه رفتم و روش نشستم. شق        
 . دیلرز بمیج  یتو میره.گوشدر ب می ماساژ دادم، تا خستگ

         

 !  ه؟یک گهید نیبابا! ا یاِ  -        

         

 .دی چی پ یگوش یارغوان تو یگوشم گذاشتم. صدا یرو رو میگوش        

         

 ؟ یجونم! خوب  ای ارغوان: سالم دن        
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 !میشداز هم جدا  شیپ قهی چند دق نیارغوان؟ هم یخوا  یم یچ -        

         

گم   یم یزی چ کی یول  ،یاستراحت کن  یخوا یو طبق معمول م یدونم خسته ا یارغوان: م        
 .ادیدر م تی قبول کن! خستگ

         

 کردم!  یهم حس م یلبخند مسخرش رو از پشت گوش         

         

 قطع کنم؟   ،یندار ی! کارادی نم -        

         

 .ادی . حالت  سرجاش مگهیشنا د میبر   ای.. قطع نکن..!  بایزد:دن  غیارغوان ج        

         

 دادم. یفقط گوش م یو داد کرد، من هم از پشت گوش  غیج  یکل        

         

 خوام بخوابم.  یم گه،یکه حرف هاش تموم شد گفتم:تموم شد؟ من برم د یوقت        

         

 رم. خداحافظ..   یخودم م ،یای خوام باهام ب ی! برو گم شو. اصال نم یشعور ی ب  یلیارغوان: خ         

         

 اونجام.  گهیساعت د کیگفتم: برو آماده شو! تا  عیتا خواست قطع کنه، سر        
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 .. نمیب یارغوان: باشه. م        

         

 گم شو! من برم فعال. ای . زود بزمی عز ی..؟ مرسی! قبول کردای.. دنیوا        

         

  یرو قطع کردم. به سمت اتاقم رفتم تا برا  یزدم و گوش یخل! لبخند محو یاز خدا خواسته          
 شنا، لباس بردارم. 

         

و جواب  دمیش کفشم رو پو عیدوباره زنگ خورد. سر میکه گوش دمیپوش  یداشتم کفش هام رو م         
 شده؟  یدادم: بله ارغوان؟ باز چ 

         

 نه؟ گهید یدیدم در، رس امیگم من دارم م یارغوان: م        

         

 . فعال خداحافظ.نمتیب ی. من گفتم اونجا م ایخودت ب  ام؟یمگه قرار بوده من دنبالت ب  -        

         

شه به مردم پز   یتو م  نی. با ماش ایز بگه دنبالم منم ب خواست با  یرو قطع کردم. م یگوش  عیسر        
 چرت و پرت ها! .. نیداد و از ا

         

 .م یایم نجایا ادیسالن شنا نگه داشتم. من و ارغوان ز یرو به رو        
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داخل  ی رطوبت آب و فضا ی. در هل دادم که بومیو با هم داخل سالن شد دیارغوان هم رس        
 وامی. مادم یزانو پوش   یقرمز رنگ تا رو یویما کیسالن، حالم رو دگرگون کرد! به سمت رختکن رفتم. 

 تنه و شورتک کوتاه. میتاپ ن  ک ی  دس؛یپوش شهیهم

         

 ارغوان کجا مون..    نیانداختم. پس ا یدور و برم و نگاه         

         

 جلفش به سمتم اومد. پی ! چون با تدیدهنم ماس یحرف تو        

         

 ی. دلم برانجایا میومدیشه ن یم  یدوماه  ا،ی.. دنیلبخند پت و پهن به روم زد و گفت: وا کی        
 ده!! یآب بهم آرامش م یآب تنگ شده بود. اصال بو

         

 ده؟!! یآب بو داره که، به تو آرامش م یچشم هام رو درشت کردم و گفتم: کجا         

         

که دوستش داشته باشم، آرامش   ی زیکرد: به من هرچ  یع یداده بود، زود طب  یارغوان چون سوت        
 م؟یستادیداخل استخر. چرا مثل عقب مونده ها، دم در ا میبر ایده! ب یم

         

 قدر چرت و پرت بهم نبافه. نیبهش فهموندم که ا میبا نگه برزخ        

         

لبخند دندون نما زد و   کیداخل بهتره. پشت بندش هم  م یبود که، بر نیارغوان: اوم.. منظورم ا        
 !دیبه طرف استخر دو عیسر
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کرد.  یش و بش مکه با الله خو  دم یکردم و به سمت استخر رفتم. ارغوان رو د بش ی پرو نص کی        
 .وستمیمن هم به جمعشون پ

         

 چه خبرها؟  ؟ یارغوان: چطور        

         

 طرف ها؟  نی ا نیشده که شما اومد  یالله: خوبم. چ         

         

 گل الله تنگ شده بود. یارغوان: خب دلمون برا        

         

 من رو بهونه نکن!  ی ب تنگ شده بود، الک تن زدن به آ  ی! شما دلت براری الله: نخ        

         

 ؟ یبحثشون: سالم الله خوب ن یب  دمیپر عیسر        

         

زاره که من با توهم خوش آمد    یم یارغوان نی. مگه ایجان خوبم! خوش اومد ای الله: آره دن        
 کنم!

         

 جون!. یرنگ لباس عمته. الل  ی: ارغواندیبهش توپ    یارغوان حرص        

         

  نقدریا دن،ی د یشد. هرموقع الله و ارغوان هم رو م  رهیلبخندم کنج لبش نشوند و به الله خ کی        
 اومد. یداخل    سالن در م ت یجع یکردن که، صدا یبحث وکل کل م



 انت ی خ یایدن

115 
 

         

شد.   یارغوان هم محسوب م یو خانوادگ  یمیسالن بود. و دوست قد هینجات حرفه ا قیالله غر        
بود. قدبلند بود و   یگرفت.     کال دختر شوخ و مهربون  یم لمونی تحو یکل نجا؛یا میومدیهرموقع م

نبودم؛   بلدشنا  یل یاومدم، خ نجایکه ا یبار نی نافذ. اول یمشک یداشت، با چشم ها یورزشکار کلیه
استخر   کیشد. بدون توجه به کل کل کردن هاشون، رفتم نزد  یمن هم محسوب م یشنا  یمرب بایتقر

 آب!. یزدم تو رجهیو دو تا دست هام رو باال دادم و ش  ستادمیا

         

رفتم، که  ی. داشتم م رمی آب، من رفتم دوش بگ یتو میزد  رجهی و ش میشنا کرد  یکل  نکهیبعداز ا        
 ارغوان داد زد.

         

 ..ای .. دن ایارغوان: دن        

         

 ! ؟یزن یبا تعجب سمتش برگشتم و گفتم: بله ارغوان؟ چرا داد م        

         

 آب بزن. زودباش!  یاز پشت تو  رجهی ش کی  ای ارغوان: نرو! ب        

         

 .یک یباشه. فقط  -        

         

دست هام رو باال   ستادم؛یفتم از پشت کنار اسختر ازد. ر  یزد و سوت م   یارغوان برام دست م        
تونستم   یم یبرگشتم. چون به راحت یآب. اول شک شدم، اما به حالت عاد یزدم تو  رجهیدادم و ش

زد و   ی اومدم. ارغوان هنوز هم، دست م رونیشنا کردن و از استخر ب  ی. کمرمی آب نفس بگ یتو
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از خانم   یکی  دم،یچی حولم رو دورم پ  یهم دورش جمع شده بودن. وقت گهیکرد. چند نفر د یم قیتشو
 نفست نگرفت؟! ؟یزد رجهیآب ش  یقدر خوب تو  نیا یها گفت: چطور

         

  یچرا، نفسم م لیداشتم. اما اوا ادی ز نیصورتش نگاه کردم و گفتم: نه! تمر یخونسرد تو یل یخ        
 گرفت. 

         

. ارغوان هم پشت سرم  رمیحرف هاش، به سمت رختکن رفتم تا دوش بگ  ی هیبق بدون توجه به         
 دفترش دوستش بود. یالله، که تو شی پ میرفت م؛یدیو لباس پوش میدوش گرفت نکهیاومد. بعداز ا

         

 .میر یم میدار گهید ؟یبا ما ندار یخب الله جان! کار -        

         

. دلم براتون تنگ  نجایا نیایزود به زود ب  ی! ولزمیسمتمون اومد و گفت: نه عز  یالله با مهربون         
 شه!  یم

         

اومدم. ارغوان هم  رونی! من باهاش دست دادم و از سالن ب دیلبخند باز هم به رومون پاش کی        
 ؟ یبا ما ندار یکار ق،یو گفت: خب رف  دیرس  نشیبه ماش

         

 بسالمت.  گهینه د -        

         

که   د،یکش کافی ت کیبوق برام زد و دست تکون داد.  کی شد.  نشیکرد و سوار ماش  یخداحافظ        
 سمت خونه روندم.  میشدم و مستق  نیهوا پخش شد! من هم سوار ماش یهاش تو کیالست     یبو
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 پدال گاز فشار دادم. یرو شتریپوزخند زدم و پام رو ب  کیدعوت بودم.   انی سپهر  یامشب مهمون        

         

         

  یبه سمتم اومد و پالتوم رواز دستم گرفت. لبخند یداخل شدم. خدمتکار کیکوچ یاز در قهوه ا        
  داشیپ  یکنم. اما وقت دایرو پ  انیسپهر لیزد و دور شد. نگام  رو دور تا دور سالن چرخوندم تا سه 

  دیرو، د  دنیقصر یبغل هم م ی که تو ییدادم و جوون ها هیکنار ستون تک  واریبه د الی خ  ینکردم، ب
 زدم.

         

 .یمدخانم! خوش او  ایبه عقب برگشتم: به به! دن ییآشنا ییبا صدا        

         

ِبروِبر نگام کرد و دستم رو  یکم  کی لی لب هام نشوندم!  سه یرو یلبخند زور لی سه دنیبا د        
 !؟یر یبشم و گفتم: کجا م  میکشوند. نتونستم جلو دار حس کنجکاو  یسمت کیگرفت و به 

         

 . ی: بهتره اول با بابا آشنا بشل یسه        

         

و جا افتاده   پیمرد خوشت کی  ینگم.   روبه رو یزیرو پنهون کنم و چ تمیردم عصبانک یسع         
هم بابا. معرف   شونیجان، ا ا یخانم.عشق بنده هستن. ودن ایدن شونیو گفت: باباجان.. ا ستادیا

 حضورت که هس! 
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دستش رو   لیزدم و با باباش دست دادم. بعدش هم سه یمثل خودش لبخند مسخره ا        
  یمبل ها یکرد. ساکت رو  ییسالن راهنما یدونفره  یگذاشت پشت کمرم و من رو تا مبل ها

دستش رو جلو   لیداخل سالن انداختم، که سه تیبه جمع ی. نگاهمیهم نشست شی ر خی دونفره، ب
 ن؟ ید یمرقص دو نفره رو   کی! افتخار انو آورد و گفت:  خب ب

         

 شدم وبا خودم گفتم:   رهی نگاهم رو از دست دراز شدش گرفتم و به چشم هاش خ        

         

الزمه. حداقل   یلوند یدلبر یدهنش! برا  یتو یآروم باش! خودت رو کنترل کن که نزن ای) دن        
 امشب.( کی

         

 باشم.  لیمواضب سه ی لی خ دیت دادم. باچشم هام رو بهم فشردم و آب دهنم رو قور        

         

شب! هه   ییو روشنا  کیو رقص تانگو. تار میآهنگ مال  کی. دیدستم رو آروم وسط سالن کش        
 الزم بود!. لیدادن سه یباز یکرد، اما  برا  یشد نقش باز یم  ی! خندم گرفت به سختکیچه رمانت

         

ساعد دستش و خودش   یخودش خم کرد. رو یچرخش من رو رو کیآهنگ بود؛ ال  یآخرها        
شد! نفس هام کوتاه و مقطع شده بود!   یتر م کیهم روم خم شد!  صورتش لحضه به لحضه نزد

  ی رهی بود و نگاهش خ ستادهیا بی دست به ج  وار،یچشم به پدرش افتاد که کنج د ینگاهم از گوشه 
از مردها   یبدم! چون دل خوش شی خواستم باز یمن روببوسه.  من فقط مبزارم       دیاما بود! نب

فشردم. چشم هاش خمار   لیسه ی  نهیداد!  دست راستم رو به س ینداشتم؛ حالت تهوع بهم دست م
رنگ   قای! دقایجذابن دن   یلیبود.  آروم نگاهش از لب هام به چشم هام دوخت و گفت: چشم هات خ

 شب!  یکی تار
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 ..!یزن مسن ازم فاصله گرفت. وا کی یبا صدا        

         

 گذشت!. ری . به خدمیکش ی نفس راحت کی        

         

  لیلبخند جذاب  براندازم کرد و گفت:  سه کیرو پسرم خطاب کرده بود؛ با  ل یخانومه که سه         
 ؟ یکن ینم  یجان معرف 

         

 شونی! و امی جان.. عشق زندگ  ایکه داشت، گفت: دن ییبا لبخند به اصطالح، مکش مرگما  لیسه        
 مادرم هستن.  ان،یعمارت سپهر یهم ملکه 

         

 زدم و گفتم: خوشبختم.  یلبخند        

         

حلقه  دستش رو دور کمرم    لی.  سهمیمهربانانه دستم رو فشرد و از هم فاصله گرفت لیمادر سه         
گرد شده به حرکاتش نگاه کردم.    یکرد*"!  با چشم ها ت یهدا یدن یکرد ومن رو به سمت سلف نوش

 دستم گذاشت و گفت: بخور عشقم. یحام رو تو

         

بهمون   یل یکرد و گفت: امشب خ کی! آروم سرش به گوشم نزدستمیرقم ن چیرو ه   یکی نینه ا        
 گذره! یخوش م 

         

. حرکت هاش دست  دیسر کش یاپیسرداد و خودش دو جام *"پ یبعد هم لبخند مستانه ا         
 خودش نبود!
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 تونم بخورم!   ینگاش کردم و گفتم: من نم یجد        

         

 خانم؟  ایدن  یترس   یلبخند چموش ادامه داد: نکنه م کی : چرا؟  با ل یسه        

         

الکل دهنش، حالت تهوع بهم   یخورد. بو   یحالم از لحن و دهن بد بوش داشت بهم م گهید        
 زد!. یداشت حالم رو بهم م  افشیکم ازش فاصله گرفتم.  ق کیداد.  یم

         

 کجاس؟   یشه بگ ی. مییخوام برم دستشو یتند تند گفتم: م عیسر        

         

 برم.  رونی ب  نجایاز اباشه تا  یخواستم بهونه ا         

         

 کنم. یم  تی گفت: همراه ییبا لبخند دندون نما        

         

 ییدستشو  یسالن کشوند. رو به رو یفرصت مخالفت بده، دستم رو به سمت انتها نکهیبدون ا        
 و گفت: بفرما!  ستادیا

         

  یشدم. در رو پشت سرم قفل کردم، از آدم  سیزدم و تشکر کردم و داخل سرو  یلبخند        
 !ادیبرم  یبدحال،*" هرکار
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 ..!یداشتم! َاه لعنت  یراه فرار  کیکار کنم؟! کاش  یحاال چ        

         

دم در نبود! لبم   لیاومدم. سه رونیب  ینشد.با صورت عصب  رمی دست گ یچیلفتش دادم. ه کی        
  چیپا گرد پله پام پ یاز پله ها باال رفتم، تا پالتوم رو از اتاق بردارم. رو عیبه لبخند کش اومد.  سر

 دور کمرم حلقه شد!  یکه دست ام؛ی ب  نییبود با مخ پا  کیخورد! نزد

         

رنگ آشنا، گره  یشک م ی لهیدوتا ت یفشردم؛ باز کردم و نگاهم تو یچشم هام رو که از ترس م        
 خورد!.

         

 لب زمزمه کردم: آرش؟!  ریز         

         

 ورا؟! نیبگم، گفت: از ا یزیمغزم از کار افتاد! تا خواستم چ ؟یکن یکار م یچ  نجایا نیا         

         

 و دست آرش از کمرم جدا شد.  میهر دومون به عقب برگشت  ل،یسه یبا صدا        

         

 گشتم. یجان! داشتم دنبالت م  ایدن یینجا ی: عه  ال یسه        

         

 نکرد..  یادامه داد: عه شما دوتا رو بهم معرف د،یو منگ آرش رو که د جینگاه گ        
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 ی. نگاهمی شناس یرو م  گری! همدسین  یازیآرش نزاشت ادامه بده و دستش باال برد و گفت: ن         
 رم. یم گهی! من دقیبه من کرد وادامه داد: خوش بگذره رف

         

 و رفت!. دیراهش رو کش   ،یحرف چی بعد هم بدون ه        

         

  یو تشنگ یبود؛ که حس خفگ  دیوارد شده شد قدر استرس نیرفتنش رو نظاره گر شدم. ا        
 بهم دست داد! دیشد

         

. اون هم اومد و کینزد ادیشد؛ اشاره کردم که ب یکه داشت از کنارمون رد م  یخدمت  شیبه پ        
 بدون الکل لطفا.  یدنینوش ایآب  وان یل   کیبهش گفتم: 

         

بگه، دستم رو باال بردم و گفتم:    یزی خواست چ  لیتکون داد و ازمون فاصله گرفت. تا سه یسر        
 نگو.  یزیکنه. فعال چ یدرد م یلیسرم  خ  لیسه

         

  یباباش حرف م یرو که داشت با دوست ها  لیپله ها نشستم و سه یهمون رو یا قهیچند دق        
آب آلبالو رو   وانیداخلش، به سمتم اومد. ل وانیو ل ینیس  کیخدمت با  شیکردم. پ یزد رو تماشا م

رفع   یرادوست نداشتم؛ اما ب یلیداد. درسته خ یالکل نم   ی! خداروشکر بودمیبوکش یازش گرفتم و کل 
دست  یرو تو وانیخدمت زدم و اون رفت. ل شیبه پ یلبخند محو و متشکر ک یخوب بود.  یتشنگ

 . دمیکش نفس سر کیهام گرفتم و 

         

س تو کیگلوم رو زد!  شی حس تلخ         ََ بهم   ین یو سنگ ی! حس کرختد یچ یگلوم پ   یطعم َگ
 قهیشدم و نشستم. چند دق الیخ  یداد. ب ینم  ری دست داد. خواستم بلند شم، اما گرمم بود و پاهام گ
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.  نه! من دمید یرو دوتا چهار تا م  یچرخه! همه چ یداره دور سرم م  ایکه گذشت؛ حس کردم دن یا
 داد. فقط به شدت تلخ بود! یالکل نم یبو یفقط آب آلبالو خوردم. حت

         

 برداشتم؟! نه..! یجام اشتباه یعنیمن!  یخدا یوا        

         

خواستم خودم رو ببازم، پس خودم    یشد؛ نم یم کیداشت بهم نزد لی رفت. سه یم  جیسرم گ         
 عشقم. حالت خوبه؟ ای: دند یپرس یبا نگران  لیو با دستم باد زدم. سهر

         

 !  لیگرممه سه یل یخ -        

         

 داد! لمیتحو یلبخند پت و پهن  لیو نفس هام مقطع بود. سه دهیلحنم کش        

         

 بکنم؟!. یچه غلط  دیحاال با        

         

  ینم ی کار چیپاهام و بلندم کرد. دوست نداشتم اجازه بدم، اما ه ریدست انداخت ز لیسه        
 رفت و حالت هام دست خودم نبود!! یم  جیتونستم بکنم. سرم به شدت گ

         

  یاز اتاق ها رو باز کرد و من رو داخل برد و رو ی کیراهرو، در  یسالن باال رفت. تو یاز پله ها        
 بود خوردم؟! یچ گهید نیتوان مخالفت باهاش رو نداشتم! ا یتخت گذاشت. حت 
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  یم نیزد!!  ا رونی رو دوتا دوتا باز کرد، که چشم هام از حدقه ب  راهنشیپ ی دکمه ها  لیسه        
 کار کنه؟!  یخواست چ

         

  یحس، رو  یست وبس یجور نیاما توان مقابله رو نداشتم. هم وفته،یم یچه اتفاق  دمیفهم  یم        
 یلباسم رفت! دلم م ری شد و روم خم شد. دستش آروم آروم ز کمی نزد لی تخت افتاده بودم. سه

 جودم جوونه زد!!    یتو یحس شعف و شاد کی. تونستمیخواست بزنمش؛ اما نم 

         

 شد!.  دهیباز شد ونگاه هر دومون سمت در کش یژیق یدر با صدا        

         

 چهارچوب در ظاهر شد!!   یصاف سرجاش نشست. آرش تو   لیسه        

         

.. بابات کارت  لیسه زهیجاخورده بود!  با هول و وال گفت: اوم.. چ تی اون وضع یاز حالت ما تو        
 داره.

         

تخت چنگ زد و   یو کتش رو از رو دیموهاش کش یال به ال یو دست دیکش یکالفه پوف  لیسه        
سرخ و حالم خرابم   یچشم ها یچهارچوب در خشکش زده بود! وقت  یرفت. آرش هم چنان تو رونیب

 .سی اومد سمتم و گفت: بلندشو! ببرمت خونت. حالت خوش ن د،یرو د

         

 بغلم رو گرفت و بلندم کرد.  ریبه من بده، ز یاعتراض یاجازه  نکهیبعد هم بدون ا        
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برم، دست انداخت    نییتونم از پله ها پا  ینم دید یکشوند. وقت یمن رو به زور دنبال خودش م        
 کند! نیپاهام و من رو از زم ریز

         

به  یچشم ها یو تو دمیکش یموهاش دست م یکردم و ال زونی گردنش آو یدست هام رو تو         
 یشدم!  حالت هام دست خودم نبود؛ دوست داشتم آرش نازم کنه و حرف ها  رهیرنگ شبش خ 

 برد.   یم نییکرد و من رو از پله ها پا یعاشقانه بهم بزنه. اما اون فقط به رو به رو نگاه م

         

 !یدونم چم شده بود! لعنت به مست  ینم        

         

 چشم هام قفل شد! یصدا زدم، که چشم هاش تو ده یرو کش مشیا        

         

نکن! آروم   تمیاذ ای و سرش رو به چپ و راست تکون داد و رو به من گفت: دن  دیپوف کش کی        
 کنم.  یحالت رو خوب م گهید ی قهی . چند دقریبگ

         

 من لذت بردم.  ینه، ول ایگم   یدونم درست م ی! نمبود نینرم و دلنش یلیحالت صداش  خ         

         

لج بازم ظاهرشد!  از بغلش رد   ی ایدوباره خواست بغلم کنه که اون دن دم؛یبه پله ها رس یوقت        
بخورم. اوند سمتم و خواست   ن یبود زم  کیخوردم و نزد  یرفتم. تلو تلو م یشدم و سمت در ورود 

 رفتم.   رونی کردم و آروم  ب زونیآو واریکمکم کنه، که دستش رو پس زدم وخودم رو به د
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کتش رو از تنش درآورد و روم انداخت. لبخند   عیبستم. آرش سر خیباد که به بدنم خورد؛         
از دستم  موتیکردم؛ که ر یو باز م ر  نیرفتم. داشتم در ماش  نمیبهش زدم و خودم سمت ماش یچندش

 غلماومد ب عیکردم! آرش سر یافتاد. خواستم بردارمش که خودمم داشتم سقوط م نیخورد و زم  زیل
  کیشد و با  نینشوند. خودش هم سوار ماش  یصندل یکرد و در شاگرد راننده رو باز کرد و من رو رو 

 کند!  نیرو از زم  نی ماش کاف،یت

         

خوردم. آرش  سمتم برگشت و گفت: َاه!  یخورد و من هم باهاش تکون م ی تکون م   نیماش        
 رفت کمربندش رو ببندم؟!  ادمی چطور 

         

خورد. حالم رو   ی صورتم م یگوشه نگه داشت و روم خم شد. نفس هاش تو ک یرو   نیماش        
. میبست.  فقط دوسانت باهم فاصله داشت گاهشیو داخل جا دیکمربند رو کش عیدگرگون کرد! سر

 چشم هام غرق شد و ثابت موند!.  یشد، تو  یهو چ  کیدونم  ینم

         

زدند! نگاهم خمار بود و حس   یصورتم بود و لب و دهنش بهم چشمک م  یصورتش رو به رو         
بوستم،   یم االن مصورتم شد و *". چشم هام رو آروم بستم. فکر کرد کیداشتم.آرش نزد یتو    خال 

 رو روشن کرد و گاز داد. نیعقب رفت. تو بک حرکت ماش  عیو سر دیکش دهیپوف کش  کیاما 

         

هم افتاد و  یدادم. چشم هام رو هیکردم؛ سرم رو به پنجره تک  یکه نگاهش م یجور نیهم        
 .. دمینفهم  یزیچ گهید

         

 . دمید یزد. تار م یاسمم رو صدا م  یکی چشم هام رو باز کردم.  یبا تکون دست        
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 رو بده.  دیندارم، کل د ی. من کلمیدیرس  دارشوی.. ب ای.. دن ایدن -        

         

و دوباره   بم ی خواست. فقط تونستم بگم داخل ج یم یچ  دمیفهم یو منگ بودم. اصال نم چیگ        
چشم هام رو باز کنم.  تونستمیکردم، اما نم یچشم هام بسته شد. صدا ها و حرکات اطراف رو حس م

اومد و  دنش یپوف کش  یکرد. پشت بندش صدا یهام روبررس بیروم خم شد و ج یک یحس کردم 
کرد.  دوباره صداش   یاشت توش رو نگاه مانگار د یکی دم؛ یشن  یرو م  فمی ک پی ز یشد. صدا  ورازم د

 کردم. داشی! پولیاومد: ا

         

قدم  یرفت. ققط صدا یدوشش انداخت و راه م یمن رو رو یک یبعدش هم در سمتم باز شد و         
 نتوستم تحمل کنم و خوابم برد..  گهیقدر از هرم نفس هاش گرمم شد؛ که د نی . ادمیشن یهاش رو م

         

         

نخورد..   شبید یزیشه! من که چ  یشدم.  َاه سرم داره منفجر م داریاز خواب ب دیبا سردرد شد        
. بعد هم که دمیبودم وآرش رو د لی سه یمهمون  شبیرفت!.   من د ادمی..! چطور ی..!  واشبید

 .. اون آب آلبالو نبود..! یآب آلبالو خوردم.. وا کی حالم بد شد. 

         

. دیپله ها اومد و من رو د  یکه؛ آرش رو ادمی ییمست کردم؟! تا اونجا  شب یمن د یعنی        
 ش..   کیبهم نزد  لیو سه میباال رفت یطبقه   لی بعدهم با سه

         

   بهش اجازه دادم؟! یبکنه؟! اصال من خر چطور یکار نی! چطور تونست همچ یوا        
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  یمنفجر م تیکردم. داشتم از عصبان  یسرم گذاشته بودم و فکر م یدستم رو رو یطور نیهم        
  دیزودباش! من با  ی. لعنتستین ادمی گهیکردم!        َاه!د  یشدم. متورم شدن رگ گردنم رو حس م

موند.  رهی خ  یعسل ز یم یکردم؛ چشمم رو یم یکه داشتم خودخور یطور نی شده!. هم یبفهمم چ
 کندمش و خوندم.  زی م یاز رو عیبود!! سر  ادداشتیک       ی

         

موندم تا مطمئن   شتیکم پ کی آوردمت خونه.  یتو رو از مهمون شبیجان! من د ای) سالم دن        
زنگ بزن.     کین به م  یشد داریشم    حالت خوبه. بعدش هم رفتم. مواضب خودت باش . هرموقع ب

 آرش  ( 

         

  تی قدر دوستم داره که، جرئت نداره من رو اذ نیاون من رو خونه آورده؟! اون ا یعنیآرش!!          
روحم   کمی رم،ی دوش آب سرد بگ کی پوزخند صدا دار زدم و بلند شدم. به سمت اتاقم رفتم تا  کیکنه! 

 آروم شه!

         

سرم روهم  یو محکم گره زدم. حوله  دمیچی رو  دورم پ  دمیسف  یدم. حوله اوم رونی از حموم ب        
آشپزخونه  یصندل   ی. به سمت آشپزخونه رفتم و قهوه ساز رو روشن کردم. رودمیچ یدور موهام پ 

  منتظرارغوان رو گرفتم و  یرو برداشتم. شماره  میهام رو ماساژ دادم و گوش قهیکم شق کینشستم. 
 موندم.

         

 دوبوق، سه بوق، چهار بوق..         

         

رو   وانمی قهوه ساز بلند شد. رفتم و ل  غی ج یعه چرا جواب نداد؟ مگه کجاس!  ولش کن.  صدا        
 پرکردم و دوباره نشستم.
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داشت! چطور جواب  یبوقم ور م نیآخر یجواب نداد؟ ارغوان حت یچ یبا خودم گفتم: برا        
ارغوان  شی شدم. فکرم پ  رهیرو با دو دست هام گرفته بودم و به رو به خ وانمی ل یطور نینداد؟!  هم

چشمم  یجلو لی سه یبهش انداختم. شماره  یبرداشتم و نگاه  زیم  یزنگ خورد. از رو میبود؛ که گوش
 رفت!. یرژه م

         

نهار   کیبلند شدم. بهتره   یصندل  یکوت گذاشتم. از روس یرو رو میکردم و گوش  جکتی ر عیسر        
 !یبهترازماکارون   یدرست کنم!  باخودم گفتم: چ

         

روغن   یرو خورد کردم و تو  ازهایگاز گذاشتم. پ یقابلمه رو برداشتم و زو نت،ی کاب یاز تو عیسر        
و ربع   ختمیقابلمه ر یدر آورده بودم؛ تو خچالیکه از  یبشه. گوشت چرخ کرده ا یتا قهوه ا ختمیر

 و سرش رو بستم. ختمی توش ر یکاف یهم به اندازه 

         

 خب، سسمون آمادس!        

         

آب به جوش اومد؛    یگاز گذاشتم تا بجوشه.  وقت یرو برداشتم و آب کردم و رو گهید یقابلمه         
خوب بود.   مینمک بهش اضافه کردم.  از نظر ارغوان آشپز  که خورد کرده بودم رو با ییها یماکارون 

  دیجد دم،کر یخوشمزه درست م  یغذاها یالبته خودم هم دوست داشتم. هر موقع حوصله داشتم؛ کل
 !میو قد

         

داخل قابلمه افتاد.  بزار تستش کنم. اوم..  یها یماکارون  یکردم که، چشمم رو ی داشتم فکر م        
 ته شده. !  پخهیعال
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قابلمه و سرش رو دم   یتو ختمی کردم. دوباره ر یو آب کش ختمیر  یصاف یها رو تو یماکارون         
 کش گذاشتم تا خوب دم بکشه. 

         

  یراحتبه سمت اتاقم رفتم تا لباس بپوشم، چون هنوز با حوله  یل یهم از نهار امروز. خ نیخب، ا        
. شلوار ستش رو  دمیقرمز روش داشت، پوش زیر یکه عکس گل ها دیشرت سف یت  کیحموم بودم. 

بلند   دشسر بزنم.  که دو کیسرم بستم. رفتم تا به غذام  یباال یهم پام کردم و موهام رو گوجه ا
 داره! آماده شده بود. ییبه..! چه بو شده بود. در قابلمه رو برداشتم.

         

 شه؟ یم یکنم! مگه چ نییخودم تز یرو هم برا  یبزار م         

         

  ی خودم ماکارون یبشقاب هم برا کیگذاشتم.  زیم  یبود رو رو شهیکه ش اسم؛یگلدون گل         
و با دوغ   ختمی ظرف هن ترش ر کی م. که ارغوان برام آورده بود، افتاد یا تهیل یها  یترش ادی. دمیکش
هم  لمیف  کی  سیموند.  بهترن  رهیخ  یو یدستم گرفتم. چشمم به ت یگذاشتم. قاشق رو تو ز یم یرو
 نم؟ی بب

         

گذاشتم و   ین یو دوغ داخل س یبلند شدم. بشقابم رو با ظرف ترش   ز؛یم ناتییبدون توجه به تز         
 نشستم. یو  یت یبه سمت کاناپه رفتم و رو به رو

         

  لیشه. با سه  یم ختهیبهم ر یلی سر به شرکت بزنم. من نباشم کارها خ کی دیبا خودم گفتم: با         
 ! پوزخند زدم و مشغول خوردن غذا شدم..نمیش  یکاردارم. تا بودت نکنم، راحت نم یل یهم خ انی سپهر

         

         



 انت ی خ یایدن

131 
 

به   یبلند کردم و نگاه  ز،یم یرو یپخش و پال شده   یپرونده ها یتلفن، سرم رو از تو یبا صدا        
 بود. ی تلفن انداختم. موسو

         

رو وصل   یتماس  چیفرصت صحبت کردن بدم، گفتم: فعال ه نکهیتلفن رو برداشتم و بدون ا        
 امروز رو هم کنسل کن! بعدهم قطع کردم.  یجلسه ها یکس هم راه نده. همه  جینکن.ه

         

بلند کردم تا به   عیدر؛ سرم رو سر یپرونده ها کردم و مشغول شدم. با صدا یدوباره سرم رو تو         
 چهار چوب در، ثابت موندم.  یتو لیسه دنی بتوپم، که با د یموسو

         

اومدن. اما  شونیداخل اوند و تند گفت: خانم زنگ زدم بگم، ا لیبدو پشت بند سهبدو  یموسو        
نکردن و  یتوجه ا ن،یبهشون  گفتم شما کار دار یکس رو راه ندم.به خدا هرچ  جیه نیشما گفت 

 اومدن داخل.

         

 ! رونیب یشدم، گفتم: موسو دیکل یدندون ها  نیاز ب        

         

 یقدم ل ینشستم. سه  میصندل  یرفت و در روهم بست. رو  رونی ب دهیترس یا  افهیق با یموسو        
 نم؟ی جلوتر اومد و گفت: اجازه هس بش

         

.  نهیبودم. با دستم عالمت دادم بش یعصبان شترازخودمی نداشت!  ب یریبودم. اون تقص یعصبان        
خورم!     ی. قسم ملیکنم سه  ی دلم زمزمه کردم: نابودت م یبود. تو یدرونم پر از حس خود خور

از   دم،نگرانت بو ی! ازطرفیداد ینبود! جواب تلفن هام رو هم نم  ی: ازت خبردی چی اتاق پ یصداش تو
 ام؟ یدلتنگت!  حق نداشتم ب یطرف
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دندون   دهنش بکوبم. اما فقط یچپ چپ نگاهش کردم. دوست داشتم چهارتا انگشتم رو تو         
 !. دمیکوب  زی م یو دست هام رو مشت کردم و آروم رو دمییهم سا یهام رو از حرص، رو

         

 ندارم؟!  دنتمینکنه حق د ؟یشد یطور نیهو ا کیکالفه شد و گفت: چرا  نمون یاز سکوت ب         

         

ن! مگه قرار نشد عاشقت  ! آروم باش.  خودت رو کنترل کایدن الیخ  یکردم: ب  یباخودم زمزمه م         
به   یروح و مسخره ا ی رو کنار گذاشتم و لبخند ب ی!  خود خوریتون  یخودت رو بکن، تو م  یبشه. سع

 لب نشوندم. 

         

 متاسفم!   -        

         

و جواب تلفن هام رو  ینداد امیپ نکهیا ای دمت؟یچند روزه ند نکهیا زم؟ی : چرا عزل یسه        
 نبود و من.. یخبر ؟ازتینداد

         

سرم شلوغ   یل یدونم. خ یها رو م نیا یخودم همه  ل یدستم رو باال بردم و گفتم: بسه!  سه        
 کارها، وقت نداشتم. ریبود. هم خسته بودم و هم در گ

         

بعدش هم  ،یومدیز اصال شرکت نرو   کیگفت:  یم  تی ! منشیالک ی: همش بهانه هال یسه        
که هم سرت شلوغ بوده و هم خسته  ؟یتونم بدونم، کجا بود یرو به اون رو شده!  م  نیاخالقت از ا

 !.ینکرد یادیو هم از من  یوهم وقت نداشت  یبود
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 ! یشه بدون  یبدون توجه به حرف هاش گفتم: نه نم         

         

کردم و داد   ی پرونده ها رو بسته بند جش؛ی گ یوارفت. بدون توجه به چهره  یصندل   یرو  لیسه        
 زدم..

         

 ! یگانیها رو ببر با نی ا ای.. بیموسو -        

         

 ):    هیتلفن قحط         

         

  میصندل یرفت، من هم از رو   رونی ب یبغلش زد. وقت  ریبدو بدو اومد و پرونده ها رو ز یموسو          
  لیحرکت سه  کی یرفتم. تو یبه سمت در ورود  ،یجالباس  یبلند شدم و بعد ار برداشتن پالتوم از رو

 خوام باهات حرف بزنم.  ی.. صبرکن! مایاز جاش بلند شد و گفت: دن  عیسر

         

 شنوم.  یبرگشتم سمتش و گفتم: م نهیدست به س        

         

که   یمون یم  ییجا یو گفت  یتوهم قبول کرد م،یباهم آشنا بش  شتریب : من ازت خواستمل یسه        
 نه؟یاز ا ر یدلت اونجاس. نگه غ

         

 خونسرد نگاهش کردم گفتم: نه.        
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 س؟ی ن شمیدلت پ ای یکه، انگار از من متنفر یدوباره ادامه داد: پس چرا رفتارت جور        

         

  یجور ن یکم منتظر موندم تا خشمم بخوابه و بعد گفتم: ا کیو  دمییسا یدندون هام رو رو         
باورکن    ی کردم. ول یبشناسمت، صد در صد قبول نم شتر ینداشتم که ب لیمن اگه تما لی ! سهسین

 . یدرکم کن دوارمیخسته ترم! ام شهیروزها از هم نی شم و واقعا ا  یرو متحمل م یادی من فشار ز

         

تا خواستم برگردم و برم، مچ دستم رو گرفت و من رو سمت خودش برگردوند.دست هاش رو          
 قرارداد! میشونیپ یمحکم دور شونه هام حلقه کرد ولب هاش رو

         

بودم و   یحس انزجار و تنفر نسبت به تک تک مردها، سلول به سلول بدنم رو پر کرد. پر از ته         
از خودم هم  دمیترس  ی ماجرا. م یاز ادامه  دمیترس یبود. م دواریکه بشه بهش ام یاز هر حس یخال

 منتفرشم!

         

 حرف هاس!.  نیمغرورتر از ا ی لی خ ایاما نه! دن        

         

 به سمت در رفتم و برگشتم سمتش:         

         

 زنم.  یخودم بهت زنگ م -        

         

 از اتاق خارج شدم.. یبدون حرف اضافه ا        
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رفتم. اوف.. چه  یی رایدر خونه رو باز کردم و داخل شدم. کفش هام رو درآوردم و به سمت پذ        
خواست. بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.    ریمبل نشسته بودم؛ که دلم ش  یقدر خسته شدم. رو

اتاقم   تفکر؛ به سم  نیگاز گذاشتم تا گرم شه. خب، برم لباس هام رو عوض کنم. با هم یرو رو  ریش
 صدا اومد!! رونیعوض کردم که، از ب یو شلوار خونگ  راهنیپ ک؛ی رفتم. لباس هام رو با 

         

به آشپزخونه رفتم  س؛ی ن یمطمئن شدم خبر  یکردم. وقت . کل خونه رو چکدمی دو رونیب  عیسر        
! هنوز داغ بود؛ گلوم دمینفس سرکش کی دستم گرفتمش و آروم  ی. کمختمیر  وانی رو داخل ل ری و ش

 سوخت. 

         

اتاقم؛ که  یگذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. در اتاق کنار خچالی رو دوباره داخل   ری ش یبطر        
دندون رو   ری . خم ستادمیرو باز کردم. سمت چپش دست شور بود. رو به روش ا  و حموم بود  سیسرو

 ممدندون هام بکشم؛ چش یبه اطراف نداشتم. تا خواستم مسواک رو رو یمسواکم زدم، توجه ا یرو
 موند!!. رهی خ نهییآ  یرو ینوشته ها یرو

         

که با رنگ قرمز   ییدستم مونده بود! به خودم اومدم و نوشته ها یمسواکم تو یجور نیهم        
 !( کتای  ایلب زمزمه کردم: ) مواضب خودت و حرکاتت باش. دن  رینوشته بودن رو،  ز

         

 ها چ..   نیاتاق من اومدن؟! پس دورب  یتو یچطور  ه؟یچ گهید نیکردم. ا  زیچشم هام رو ر        

         

سقف و  وار ید ری خونه رو که ز یها  نیزدم و دورب رونی از اتاق ب  عینم موند و سرده یحرف تو        
 لوستر بود رو چک کردم.
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 حتما بفهمم.  دیفعال کردن. چطور ممکنه آخه؟ با ری ها رو غ نی ..! دوربیَاه لعنت        

         

خودم    یکردم و پتو رو رو الی خ ی. فکرم رو ب دمیتخت دراز کش یدوباره به اتاقم رفتم و رو        
 و چشم هام رو بستم.. دمیکش

         

         

 . زودباش! اری رو برام ب انی شرکت سپهر یپرونده ها ی.. همه یموسو -        

         

 یکه رو می گوش ی. من هم منتظرش موندم. چشمم روارهی رفت تا پرونده ها رو ب عیسر یموسو        
 یارغوان تو یاتصال رو زدم. صدا یرو دستم گرفتم و دکمه  یموند. گوش  رهیخ   د؛یلرز یم یعسل  زیم

 ؟ یجونم خوب  ایاتاق پخش شد: سالم دن

         

 .ی ومدیشرکت هم ن ؟ییآره خوبم. تو اصال معلوم هس کجا -        

         

 ؟ی ندار یالله. کار شیرم پ یم  ام،یمن امروز شرکت نم  ایکم کار داشتم. دن کیارغوان:         

         

 !سی ن یاگه کارهات عقب نمونه، نه امر -        

         

 خورد.  ی حرص م   یکل د،ید یزدم که اگه ارغوان م ثانهیلبخند خب کی        
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جون. توهم به کارهات   یالل شی ! باشه من رفتم پایدن  یشعور  یب  یلیگفت: خ  یارغوان حرص        
 . یبرس. بابا

         

کدوم قبرستون موند!.    یموسو نی ا نمینسارش کردم رفتم بب وونهید کیرو قطع کردم.   یگوش        
 تپل و قد کوتاهش، جلوم ظاهر شد.  کلیو تا خواستم صداش بزنم؛ ه ستادمیدم در اتاقم ا

         

 ؟ یرفت یکدوم گور  با تشر رو بهش گفتم: معلوم هس        

         

 کردم. ید خا نم. دا داشتم مرتب  بشون م  یبا تته پته گفت: ب ببخش  یموسو        

         

موقع  چیه نیهم یبود؛ برا قیکارش دق یبرد و تو یحساب م یل یکال از من خ یموسو        
 نخواستم اخراج کنم. 

         

 بزار!  زمیم  یخب. ببر رو یل ینگاهش کردم و گفتم: خ تی با جد        

         

و با نفس نفس زدن پرونده   یتپلش رو تکون داد. به سخت  کلی چشم با تته پته گفت و ه کی        
 ها رو داخل اتاق برد. 

         

 ! یهمه وزن رو حمل کن نیا ی! مجبورری بگ میبا خودم گفتم: خب رژ         
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 ! دیمردونه به گوشم رس یصدا کیپوزخند زدم و خواستم داخل اتاق بشم؛         

         

 ن؟ ی! خوب هستکتا یسالم خانم  -        

         

 هم زده بود!.  یپیبرگشتم سمتش، چه ت        

         

 دلم لهش پوزخند زدم و رو بهش گفتم: بله ممنونم. شما؟!  یتو        

         

 . انیسپهر یآقا دعاملیبرومند، مد ای. بردکتایبرومند هستم خانم  -        

         

 داد!  لمیتحو حمی لبخند مل کی        

         

 داخل.  دییادامه دادم سمتش: بله متوجه شدم! بفرما         

         

طور سرپا مونده بود. اشاره دادم    نیکردم داخل و خودم هم داخل شدم. برومند هم  شیی راهنما        
جلو خم کرد، تا   ینشست و خودش رو کم  یصندل  ینشستم. رو میصندل یو خودم هم رو نهیکه بش

 توجه داشته باشه.  شتریحرف هام ب  یرو

         



 انت ی خ یایدن

139 
 

  یتا باهم قرارداد رو قطع نجای. من اومدم اکتایصداش رو صاف کرد و شروع کرد: خب، خانم         
 برگه بخوره.  یشما رو  ی. و امضامیکن

         

 گذاشتم. زی م یرو ییداد!  دست هام رو مشت کردم و دوتا لمیلبخند پت و پهنم تحو کی        

         

 درسته؟ ن،ی اریم  یقاچاقشما جنس هارو  دمیشن  -        

         

 پوزخند کنج لبم نشوندم.  کی        

         

 کرد.  یعیشد! اما زود طب واریرنگ صورتش مثل گچ د        

         

سرداد  میکوتاه  یخنده  کی. اشتباه به عرضتون رسوندن. سیطور ن نیبرومند: ن نه..!  اصال ا        
 و خونسرد سرجاش نشست. 

         

شدم و گفتم: من آمار    رهیچشم هاش خ  یتو تی کم خودم رو سمت جلو خم کردم و با جد کی        
 !نی کامل کارها دارم. خودتون رو خسته نکن

         

  یزدم و گفتم: مزاح بود آقا یموند؛ لبخند محو یطور نی که هم یماتش برد!  کم  یطور نیهم        
دلم بهش زدم. خودش رو جمع و جور کرد و صداش رو صاف کرد و گفت:   یپورخند تو   کیبرومند!  

 سر قرارداد.  میادامه داد: خب بر عیدارم. سر نانی دونستم! چون من کارمون اطم یبله م

         



 انت ی خ یایدن

140 
 

 .سمی نو یقرارداد رو دوماهه م نیمن ا -        

         

 یرو دوماهه م یو مهم  یبزرگ نیداد به ا! مگه قرارن؟ی گ یم نیدار ی! چکتای برومند: خانم         
 سن؟ ینو

         

ازشون   نی تون  یم ن، یندار نانیصحبت کردم، اگه اطم   انیسپهر یگفتم: من با آقا تی با جد         
 . نیبپرس 

         

 .س ی ن یما سنده! مشکل  یقرارداد کنسل نشه؛ گفت: نه حرف شما برا  نکهیا یبرا عیسر        

         

مانتوم، خودکار   یکت  بیج یگذاشت. من هم از تو زمیم  یلبخند زد وبرگه ها رو آورد و رو کی         
 مخصوصم رو درآوردم و بعداز چک کردن برگه ها، امضا زدم. 

         

 شم.  یاز حضورتون مرخص م گهیهم امضا شد. من د نی برومند: خب، ا        

         

 انجام بدم.  دیشرکت مونده که با یتو یادی ز یو هل بلند شد و گفت: کاها عیسر        

         

.                                                            کتای رفت و دوباره سمتم برگشت: ممنون خانم   سمت در        
.                              میخورد  یقهوه با هم م کی نی موند یبلند شدم و گفتم: م  میصندل  یاز رو

 کنم!  یمخوب خودم دعوتتون  یجا کیبرومند: نه! باشه بعدا 

         



 انت ی خ یایدن

141 
 

 رفت.  رونی داد و از در ب لمیلبخند چندش هم تحو کی        

         

 ! یزدم. عوض  یپوزخند حرص کی        

         

 بلند شد. میگوش یگفتم؛ که صدا یراه م  یداشتم بهش بد و ب        

         

 بله ارغوان؟  -        

         

 . امی باشه آدرس رو برام بفرست، دارم م مارستان؟ی..؟! کدوم ب یچ        

         

 !.. دمیشرکت دو یبه سمت در ورود عی برداشتم و سر زیم  یرو از رو فمی رو قطع کردم و ک  یگوش        

         

 یسرعت گاز دادم.  صدا نیدادم. تا آخر یپدال فشار م یروندم و پام رو رو ی م یجور نیهم        
 که ارغوان فرستاده بود رو، خوندم.  یبازش کردم و آدرس عیسر بلند شد.  میگوش  امکیپ

         

 تر برم.  عیسر دیراهه. ال  یلی... خمارستانیخب، ب -        

         

 !  کیتراف نیَاه لعنت به ا        
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بود؛ انگار داشت   دیپرا کی می کنار نیدادم. ماش یبوق گذاشته بودم و فشار م یدستم رو رو        
 !زیبرد! مردک ه یعروس م

         

زد و لباس هاشون رو   یم دیاطراف رو د یباشه؛ دخترها  شیحواسش به رانندگ نکهیا یبه جا        
 کردن!.  یچک م

         

  دیدادم. با یم راژی ها و نیماش  نینسارش کردم و از کنارش رد شدم. ب یعوض  کیلب  ریز        
 برسونم..  مارستانی تر به ب عیخودم رو سر

         

 ی. سمت در ورد دمیپر رونی پارک کردم و  ب مارستانیب  یگوشه، روبه رو ک یرو   نیماش        
 جلوم ظاهر شد. رزنیپ کی رفتم که،  مارستانیب

         

 جوون! ین یبب ری بکن! گشنمه، پول ندارم. خ ی کمک   کیمادر  -        

         

 شد. رمی! دیَاه لعنت        

         

 گردم. یجا بمون، االن برم  نیروبهش گفتم: باشه مادرجان. هم         

         

 نبود! فمیازک یخبر   یرو چک کردم، ول نیرفتم و درش رو باز کردم. کل ماش  نیدوالره سمت ماش        
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 پس کجاس؟! نیا ؟یچ یعنی با خودن گفتم:         

         

سرم گذاشتم و  یو دستم رو رونی . اومدم بدانکردمیپ یزیرو گشتم. اما چ نی دوباره ماش        
 ثابت موند! نیرماشی ، ز یبند مشک  کی یفکرکردم، که چشمم رو 

         

فتاد؛  چشمم بهش ا ی. وقتدمیکش رون یدادم و بند رو ب  نی ماش  ری خودم رو خم کردم و دستم رو ز        
 بود!! فمی خشکم زد! ک

         

بود. کندمش و   دهیبرگه روش چسب کیبود که.    نیکنه؟! داخل ماش یکار م  یچ نجایا نیآخه ا        
 خوندم: مواضب خودت باش! 

         

شدم. دوباره   الیخ  یو ب  دمیکش قینفس عم کیبرگه دو مچاله کردم و داخل سطل انداختم.         
 روبه رو شدم!! شی خال یرفتم، که با جا رزنهی سمت پ

         

جا   نیبزنه؟ هم  بشیشه غ یبود؛ زل زدم. با خودم گفتم: مگه م ستادهیا رزنهیکه قبال پ ییبه جا        
 بود! ستادهیا

         

رفتم. با آسانسور رفتم   مارستانیب یسمت در ورود عی الله افتادم. سر ادیشدم و  الشیخ  یب        
 که ارغوان آدرس داده بود رو گشتم.  یباال و اتاق    یطبقه 
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و    یو س ستیپالکت دو یچشم هام رو دور تا دور محوطه چرخوندم. چشمم                      رو        
 شد. چشمم ظاهر یدو ثابت موند. در رو باز کردم و داخل شدم. قامت ارغوان جلو

         

زد. ارغوان   یسرش غر م  یباال یبود و ارغوان هم ه دهیتخت دراز کش ی. الله روکشونی رفتم نزد        
 تخت الله نشستم. یتا چشمش بهم افتاد؛ اومد سمتم و خواست بغلم کنه که هلش دادم و رو

         

 شد؟  یهو چ کیالله جان؟  یچطور -        

         

به   حمیلبخند مل کیارغوان شلوغش کرده. من خوبم.   وفتاده،ین ی! اتفاق ایدن یخوش اومد  الله:        
 . دیروم پاش

         

 فقط به خودم بگو.  ،یخواست یزی. اگه چزی باشه عز -        

         

 .یکه اومد یالله: باشه حتما! مرس        

         

 .. فسی! وضهیچه حرف  نیا -        

         

  نجای! من هم انیو گفت: کم دل و قلوه بد دیحرفم پر ی ارغوان که تا اون مو قع ساکت بود؛ تو        
 کنم!. یادآوریشم ، بهتون  ینم دهیآدمم فکرکنم! گفتم  اگه د
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 بعدهم صورتش رو برگردوند.          

         

تا با ارغوان حرف بزنم. به سمت مبل سمت راست   تهیبش به الله با لبخند کنج لبم اشاره کردم؛          
! زمیشونش گذاشتم و گفتم: حرص نخورعز  ی. دستم رو روستادمیتخت الله رفتم و کنار ارغوان ا

 دم.  یم تی دلدار انی شکنه، من م  یانشااهلل توهم پات م

         

حد درشت    نیاش رو تا آخرمبل رو به روش نشستم. ارغوان چشم ه یزدم و رو  یقیپورخند عم         
 . سین  ی! مشکلیگفت: تو شعور ندار یادی کرد و  با حرص ز

         

 اتاق..  یتو دیهول پر دیبگم؛ که مهش یزیخواستم بهش چ         

         

 زد.  غی چشمش بهمون افتاد؛ ج یوقت        

         

 شده..؟! ی..؟ چ ییکجا ؟یالله.. خوب  -        

         

 سمتمون اومد و ارغوان رو کنار زد و کنار    الله نشست.  عیسر        

         

خودم رو رسوندم. چند بار   یدونم چه جور یاومدم، مردم و زنده شدم. نم نجای : من تا ادیمهش        
 بود تصادف کنم!  کینزد
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 گفت!   یزد و م  ینفس نفس م یجور نیهم        

         

گرفت، با سرش حرف   یخندش رو م یچشمم به ارغوان افتاد که ساکت نشسته بود و جلو        
 کرد. یم  دییرو تا دیمهش

         

 شده!. ی چ  دمیحاال فهم        

         

  دیبه مهش  یتو چطور نم،یشدم و گفتم: بگو بب  رهیچشم هاش خ  یسمت ارغوان برگشتم و تو        
 ؟ یگفت  یبهش چ  ؟یخبر داد

         

.  ای! گفتم الله تصادف کرد و پاش شکسته. زودبیچی کم من من کرد و گفت: ه کیارغوان         
 . نیهم

         

 !ادیآروم گفتم ب  یل یادامه داد: البته خ عیسر        

         

 شدم. رهی کردم و بهش خ  زیچشم هام رو ر        

         

 ارغوان.. راستش رو بگو! زودباش.   -        

         



 انت ی خ یایدن

147 
 

 دیلبخند پت و پهن زد وگفت: من به مهش کی یکنه، ول هیخواست توج یارغوان اول دوباره م        
از پاهاش قطع شده و دست   یک یخرابه!  یل یزنگ زدم و گفتم: الله بدجور تصادف کرده و حالش خ

 ها! نیگه و هم یم ونیسره هذ کیو   حرکت نداره. دهنش کج شده گهیچپش د

         

 داد!! هیبه مبل تک  لکسی ر یل یبعد هم  خ        

         

برگشتم. اگه من نبودم گردن ارغوان رو    دیرسم بهش گفتم و به سمت مهش یحسابت م  کی        
 شکست! حقم داشت.  یم

         

 شعور همه رو هول کرده.  یب نیجان. ا دیالله: من خوبم مهش        

         

 دیزد.  مهش  یدن؛ آروم نشسته بود و حرف نم یانجام م  ییکه کار خطا ییارغوان مثل بچه ها        
  یبهش رفت، که صد تا حرف توش بود.  رو به الله گفتم: خب، الله من م یاساس یچشم غره  کی

 ؟ یش   یمرخص م یرم. ک

         

 دونم. یالله: امشب. هنوز ساعتش رو نم        

         

 من. یخونه  می ر  یدنبالت، م امی. شب مزمی باشه عز -        

         

 .یکه اومد یکنم. مرس یم شی کار کی شه. من خودم ی!  زحمتت م زمی الله: نه عز        
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 رسونم.  یدنبالت! بدون حرف اضافه. زنگ بزن زود خودم رو م امی بهش گفتم:  گفتم م  تی با جد        

         

 شه. یزحمتت م ی. ول ی. مرسزمی الله: باشه عز        

         

 تر بلند شو! عیسر ،ی ایبامن ب یخوا یشه.  بعد روبه ارغوان گفتم: تو اگه م  ینم -        

         

بره. اصال من باهاتون   یلوس رو م  یبره، تو  یارغوان از جاش بلند شد و غر زد: من و خونش نم        
 قهرم. 

         

خندم رو گرفتم و گفتم: کم تر حرف   یکرد. جلو زونیبعد هم مثل بچه ها لب و لوچش رو آو         
 بزن!  برو. 

         

 ؟ یمون یتو م  دی. بعد ادامه دادم: مهشیرم. حتما بهم زنگ بزن یروبه بچه ها گفتم: الله من م        

         

 رم دنبال بچه ها.   یمونم، بعدش م یم گهیکم د کی. زمی: آره عزدیمهش        

         

 زنم. یسر بهشون م کیاز طرف من بوسشون کن و بگو   شون،یدیباشه. حتما اگه د -        

         

 بانو!  میمون  ی. منتظرت ممیش یلبخند مهربون گفت: خوش حال م  کیبا  دیمهش        
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 . رونی بچه ها دست تکون دادم و ارغوان رو هل دادم ب یبرا        

         

که تعادلم رو حفظ   وفتمیبود ب  کیبه شونم تنه زد! نزد یک یرفتم؛   یم نییداشتم از پله ها پا        
 لب گفت: مواضب خودت باش.  ریپله گرفتم. از کنارم رد و شد آروم ز ی لهیکردم و دستم رو از م

         

 انداخت بغلم.  رفت، که ارغوان خودش رو  عی قدر سر نیبود که ا یک  نمیبرگشتم  بب          

         

 رفتم.  نییو پا دمیخند یپله ها! کم یبود با مخ بره تو  کیارغوان رو هل دادم عقب؛ نزد        

         

دادم و گفتم:   ن ییرو پا شهیرو کنار پاش نگه داشتم و ش نیزد. ماش  یارغوان هنوز داشت غر م         
 رفتم.  ،یسوار نش گهید ی قهیاگه تا دودق

         

 ! یکرد و پوزخند زد!  باشه خودت خواست ی محل  یارغوان ب        

         

اول هول کرد و   دمش؛یبغل د نهییپرواز کرد. از آ  نیماش کاف یت  کیپدال فشار دادم و  یپام رو        
 دختر.. غلط کردم!   ستای.. واایبعد داد زد: دن

         

ترمز زدم. داشت با خودش کلنجار   یپاش رو کیو دنده عقب گرفتم و نزدزدم   یلبخند موز کی        
 رفت.  یم
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 برم!. ادهیپ  سی.. اصال حسش ن یبرم خونه؟ وا یکردم! االن چطور یارغوان: َاه چه غلط        

         

و با دستش قلبش رو گرفت. اول    دیبوق زدم، که از جا پر کیمن نشده بود.  یهنوز متوجه         
درشت تر   یکرد. چشم هاش از خوشحال  یعیمنم، زود طب   دیتا فهم  یراه بگه ول ی خواست فوش و بد ب

 برهوت! نی ا یتو یکن  یدونستم ول نم یشد و گفت: م 

         

 شه!  ینم دامیپها   نجایا گهیکردم و گفتم: چرت نگو. زود بپر     باال وگرنه برم، د  زیچشم هام رور        

         

لبخند دندون نما هم  کینشست.  کمربندش رو بست و  نیدر رو باز کرد و داخل ماش  عیسر        
 من داد.  لیتحو

         

 زنگ خورد.  میروندم؛ گوش یداشتم م یجور نیپدال فشار دادم و روندم.  هم یدوباره پام رو        

         

 طرف پشت خط      ُمرد.  ،یجواب بد یخوا  یارغوان: نم         

         

 رو جواب دادم.  یچشم غره به ارغوان رفتم و گوش کی        

         

 ل؟ یبله سه  -        

         

 ؟ی پرس یاز من نم  یحال  کیعشقم؟ چرا   یجان خوب ای : دنل یسه        
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  یجا  کیروز حتما  کیکردم، اما  یکوتاه یلیچند وقته خ نیدونم ا ی. می آره خوبم مرس  -        
 .میر  یخوب  باهم م

         

 من.خب، دوست دارم همش عشقم کنارم باشه! ی: باشه حتما. من منتظرتم بانول یسه        

         

  یبا هم حرف م  ی شه و کل یکارها کمتر م گهیکم تحمل کن. چند وقت د کی جان!  لی سه -        
 کنم. خداحافظ.  یفعال قطع م        .میزن

         

! ارغوان آروم و  دنیبه ارغوان انداختم. ابروهام از تعجب باال پر یرو قطع کردم و نگاه  یگوش        
 کرد.  یگوشه کز کرده بود و من رو تماشا م کیساکت 

         

 ده؟یعاز تو ب ،یقدر ساکت نیچرا ا ه؟یباال دادم و گفتم: چ ییابرو        

         

کنم چرا تو رابطت با   یکرد و حالت متفکر گرفت و گفت: دارم فکر م زی ارغوان چشم هاش رو ر        
 شکرآب شده؟!   لیسه

         

. سرم شلوغ بود.  سیبد ن لیمن و سه یگوشه پارک کردم و گفتم: اصال رابطه  ک یرو   نیماش        
زنم. بعد هم به پشتش اشاره کردم و گفتم: بفرما   ی بهش م یسر کیهرموقع سرم خلوت شد، 

 آماده بشم. دیبا ادیکاردارم، امشب هم الله م یبرم کل  دیخونت! من با
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اون  خودت نبر.  یگم الله رو خونه  یزد: مواضب باش! م یشد و غر م ادهیپ  نی ارغوان از ماش        
 یم یحسود  یکن یبودن! بعد تو فکر م یمامان باباش هم ازش فرار یلوسه! حت یل یموقع ها خ نیا

 کنم.

         

 رم، توهم برو به کارهات برس. فعال. یم گهیخوبت! من د یها هیباشه ممنون از توص -        

         

  دیحرکت روندم. با کیرو با  نیماشمغموم ارغوان،  یتکون دادم و بدون توجه به چهره  یدست        
 آماده بشم..  ادیشب که الله م یبرا

         

 گوشم گرفتم. یرو یزنگ خورد. برداشتم و دو انگشت میبودم؛ گوش دهیتختم دراز کش یرو        

         

 بله؟    -        

         

 اونجام. گهید ی قهیباشه الله جان. تا چند دق  -        

         

         

 زدم.  رونیُاپن برداشتم و از خونه ب یرو از رو چییرو قطع کردم و سو  یگوش        

         

ها از آرش   امی پ شتریکه اومده بود رو چک کردم. ب یی ها امی راه نتم رو روشن کردم و پ یتو        
 مونیکرده بود که از کارم پش دمیها. سر آخر هم تهد نیکرده بود که چرا زنگ نزدم و ا هیگال   یبود.کل

 شم. یم
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 گوشه گذاشتم. کی رو  میپوزخند صدا دار زدم و گوش  کی        

         

تختش    یباال رفتم. در اتاق الله رو باز کردم و داخل شدم. رو یشدم و طبقه  ادهی پ نی از ماش        
 شدم و سالم کردم.  کینشسته بود. نزد

         

 ؟ی سالم الله خوب  -        

         

 . ممنون خوبم. یاومد ایالله: عه! دن        

         

 نه؟  گهید ی. مرخصمیآره اومدم بر -        

         

 . زم؟ی عز  یکن یرو پر م   صی. فقط فرم ترخ یبر  یتون  یالله: آره. دکترم گفت: م        

         

 . می بر  امیآره. بعد ادامه دادم: پس من برم برگه رو امضا کنم، ب  -        

         

دکتر     الله بود؛ با خودکار خودم پرش کردم و دست   زی م یکه رو یرفتم و برگه ا رونیاز اتاق ب         
داشت لباس هاش رو بپوشه.  ی. الله سعدکتر دادم. دوباره سمت اتاق الله اومدم و داخل شدم

برداشتن   ازو بعد  میکنم. بعد هم با هم لباس هاش رو تنش کرد یرفتم وگفتم: من کمکت م کشینزد
نخوره. از    نیبغلش رو گرفتم که زم ری ز م،ی. سمت آسانسور رفتمیاز اتاق خارج شد لش،یساکت وسا
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کردم. تشکر کرد و خودم هم سوار  نیسوار ماشرو باز کردم و الله  ن ی. درماشمیشد ادهیآسانسور پ 
 از جاش کنده شد!.  نی گاز ماش شین  کیشدم و با  نیماش

         

بازکردم   دیسمت خونه روندم.  در خونه رو با کل  میو کباب گرفتم و مستق  گریالله ج یراه برا یتو        
گذاشتم و  ی نهار خور  زیم یغذاها رو رو کیکردم. در رو بستم و          پالست ییو الله رو داخل راهنما

 رو مثل خونه خودت بدون. نجایو گفتم: الله جان! ا  نهیکاناپه بش یالله رفتم. کمک کردم رو شیپ

         

 .یزحمت افتاد یجان. تو ایالله بالبخند مهربونش گفت: ممنونم دن         

         

و   دیحرف ها نشنوم. الله خند نیاز ا گهی! دهیچه حرف  نیکردم و گفتم: ا یکم اخم ظاهر کی        
 . من برم هم تختت رو آماده کنم، وهم لباس هام رو عوض کنم. نیتشکر کرد. و ادامه دادم: تو بش

         

 لباس هات رو عوض کن. خوابم. تو برو   یکاناپه م یرو  نجای! من هماجانیالله: نه ممنون دن         

         

 .  امی. من االن میباشه هرطور راحت -        

         

بنفش جذب بدن و   زیبل  کیبه طرف اتاقم رفتم تا لباس هام رو عوض کنم. لباس هام رو؛ با          
  رونی ادکلن به خودم زدم و خواستم برق اتاق رو خاموش کنم که، از ب یشلوار ستش عوض کردم. کم

 !!دیکش غیاومد و پشت بندش هم الله ج شه یشکستن ش یصدا
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زدم. الله رو   رونی به خودم اومدم و از اتاق ب عیمونده بود! سر زی پر یدستم رو یطور نیهم        
رفتم و کنارش زانو   کشینزد عی سرش گرفته بود!. سر ی افتاده بود و دستش رو رو نی زم یرو دم؛ید

 زدم و صورتش رو باال دادم و سمت خودم چرخوندمش. 

         

 الله جان حالت خوبه؟! -        

         

 اومد     شهیشکستن  ش  یصدا  ای چشم هام نگاه کرد و گفت: دن  یالله با ترس تو        

         

تا برم و براش   نهیبهش گفتم همونجا بش   بود. دهیترس ی ل یزد! ظاهرا خ  یحرف م دهیبر دهیبر        
الله  یو برا ختمیآب ر وانیل کی ؛ینهار خور زیم ی. به طرف آشپزخونه رفتم و از پارچ روارمیآب ب

 . یش  یرو بخور بهتر م  نیرو سمتش گرفتم و گفتم: ا وانیبردم. ل 

         

 نهی . بلند شدم و کمکش کردم تا بشدینفس سر کش کیلرزونش گرفت و   یرو با دست ها وانیل        
 دراومد! غی کاناپه، که ج یرو

         

رفته بود که پام   ادمی ه،یچ یصدا نم یکنه. اومدم بب یدرد م یلی.. پام خ ایگفت: دن  یالله به سخت        
 خوردم.  نی خورد و محکم زم چی! پام پ دمیشکسته و دو

         

شاممون   می بر ایشکسته. ب  شهیش  کینبوده  یزیکم مراقب خودت باش. چ کی  زمی..! عزیوا -        
 . میرو بخور
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 . نیهمونجا، بش ارمی..! مای بعد هم به طرف آشپزخونه رفتم و از همونجا داد زد: ن        

         

                        گذاشتم و سمت الله رفتم.    ین یو قاشق داخل س وانیغذاها رو با دوغ و دوتا ل         
 برم آشپزخونه، الله صدام زد.   ی. داشتم ظرف ها رو ممیو خنده خورد  یغذامون رو با شوخ

         

 جان..؟   ایالله: دن        

         

 جانم..؟ -        

         

 کارت دارم.  ایب  قهیدق کیالله:         

         

 میسوال یالله رفتم. روبه روش نشستم و با چشم ها ش یانداختم و پ  نکیس یظرف ها رو تو        
نسبت به   یزندگ یقدر تو نی.. چرا تو اای لبخند زد و گفت: دن کیشدم. الله   رهی چشم هاش خ یتو

  لمث ی. گاهیدار یمتفاوت یشناسمت،       اخالق ها یچند وقته که م نیا یتو  ؟یسرسخت یهمه چ
  ی.. کمنکهیا گهید ای. تهیچون تقو ،یگرفت گریمن ج یبرا یرفت  نی ! مثال ببیکن  یمردها برخورد م

 بگم؟ یمکث کرد و ادامه داد: چ

         

 ! برو بخواب. من هم برم بخوابم فردا کار دارم. شبت خوش. یچ یه -        

         

نگفت. من هم بدون حرف اضافه، به الله لبخند زدم و به طرف   یزیالله اول متعجب شد؛ اما چ        
 نیا ی فکرکردم: همه  نیو به ا  دمیتخت دراز کش ی اتاق خودم رفتم. برق رو خاموش کردم و رو
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  دمده، مراقب خو یبهم اخطار م یکیکه هر دفعه  یکلمه ا  نی! توهمم نزدم. اسین  یماجراها الک
 زدم و چشم هام رو بستم..  ی!. پوزخنددنیبرام چ  یخوب ی باشم. حتما برنامه ها

         

         

 مطمئن شدم، برگشتم سمت الله و گفتم:   نهییآ یازمرتب بودنم رو به رو یوقت        

         

 گذاشتم. صبحانه  زبراتیم یرم شرکت، تو استراحت کن. رو یخب، الله جان. من دارم م -        

         

ُاپن برداشتم و براش دست تکون دادم. اون هم گفت: باشه. دست تکون داد  یرو از رو  چیسوو        
 یرو تو  نیراست سمت شرکت روندم. ماش کیرو استارت زدم و   نیزدم. ماش رونیو از خونه ب 

!  شداومدنم ن یبرگه ها بود و متوجه  یسرش تو یپارک کردم و با آسانسور باال رفتم. موسو نگیپارک
  کیکردم و نزد زونیآو  یجالباس یرو رو  میاز کنارش گذشتم و به طرف اتاق خودم رفتم. پالتومشک

 نشستم. میصندل  یشدم و رو زمیم

         

 موقعس! نی االن بهتر -        

         

 گوشم گرفتم. یرو برداشتم و شمارش رو گرفتم و رو  یگوش        

         

 ؟ یجان. خوب لیسالم سه  -        

         

 خوب شدم!  دمی. صدات رو شنزمی: سالم عزل یسه        
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 ؟ یندار یخاص  یامروز برنامه   یو گفتم: برا دمیخند  یکم        

         

 : نه چطور؟!ل یسه        

         

 . میخوب بر یجا  کیامشب   -        

         

 بانو. فقط آدرس رو برام بفرست.  لی: با کمال م ل یسه        

         

 .نمت یب  یکنم. فعال م یدم. ادامه دادم: قطع م  یم  امیباشه. پ -        

         

 !میزد یحرف م  شتریگفت: حاال ب یدلخور یبا کم   لیسه        

         

 فعال.  نمتی ب یمن کار دارم، غروب م  گهینه د -        

         

 بدم!. یتا غروب امضاشون کنم، به موسو دیپرونده ها تمرکز کردم. با یرو قطع کردم. رو  یگوش        

         

سوز   یلیرفتم. هوا خ   رونیو از در ب   دمیهوا غروب شده بود. برگه رو مرتب کردم وپالتوم رو پوش        
 شدم و گاز دادم. نی سوار ماش عیسر  داشت. لرزم گرفت!
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چرم   یکت مشک کیشب آماده بشم.  یراست به طرف اتاقم رفتم تا برا کیداخل خونه شدم و         
شونه هام انداختم و به سمت در رفتم و   یرو هم رو میعناب ی. پالتودمیستش رو پوش  ی با شلوار مشک

 خارج شدم.. ازدر  دمیرو پوش میکوتاه مشک یبوت ها مین

         

رو پارک کردم. داخل شدم و با چشم هام   نیگوشه ماش کیرستوران نگه داشتم و  یروبه رو        
پشتش نشسته بود،   لی که خودم رزرو کرده بودم و سه یزی م یرستوران رو از نظر گذروندم. چشمم رو

  قبرو برام ع  یبلند شد و صندل  عیسر لی رفتم و سه  زی ! به طرف همون ممی ثابت موند. چه آن تا
 زدم و مبهم نگاهش کردم!  ی. نشستم. لبخند دیکش

         

 من!  یایدن یخوش اومد  یلی: خ ل یسه        

         

! یزد  یپیگذاشتم و گفتم: چه ت  زی م یافزود. دست هام رو رو تشیلبخند هم زد که به جذاب کی        
 ! ؟یکن یُکش  ایامشب دن یخوا یم

         

 زدم که، خندش هوا رفت!  طونی لبخند ش کی        

         

کردن!.  باعث ِافتخارمه که مورد پسندتون   فیبالخره از ما تعر  کتا،ی ای جانم! خانم دن ی: ال یسه        
 واقع شدم بانو.  

         

بگه، که گارسون به سر   یزیدست هام گذاشت و لمسشون کرد، خواست چ یدست هاش رو رو        
 زم؟ ی عز یخور یم ی. دوباره سر جاش نشست و گفت: چدیرس  زیم
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 دادم. هیتک  ی شدم و به صندل  نهیدست به س         

         

 !یشما بخور  یهر چ -        

         

 دادم، حالش رو دگرگون کرد!.   لشیلبخند جذاب هم تحو کی        

         

 : پس باشه. رو به گارسون: دو پرس جوجه کباب با ساالد قارچ و دوغ لطفا. ل یسه        

         

 .ارهیگارسون رفت تا سفارش ها رو ب         

         

ادامه داد: البته  عیدر دوست دارن! سرق نیکه ا ؟یکار کرد یمن چ یمامان بابا ی: تو برال یسه        
 . یهست یخق دارن! دوست داشتن

         

 چطور مگه؟! -        

         

 . مشین یو بب  ادیب ای گن، بگو دن یسره به من م کی: ل یسه        

         

 خوب جا باز کردم!  انیسپهر یدل خانواده  یسر دادم و گفتم: پس تو  یکوتاه  یخنده         
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 بانو.  ان؟ی عمارت سپهر نیاری م فیگفت: حاال فرداشب تشر لیلبخند زدم که سه کی        

         

 کرد.  یمنتظر نگاهم م طونی لبخند ش کیبا         

         

 دم. یدم بهت خبر م یباشه کارهام رو انجام م  -        

         

 دنبالت.  امی ..! فرداشب خودم مری خواد خبر بده! نخ یگفت: تازه م یبا حالت جد  لیسه        

         

 . یرت یغ ی. آقاامیخندم رو گرفتم و گفتم: باشه خودم م ینگاهش کردم و جلو یکم        

         

لبخند مکش   لیشد. سه ک ینزد ز یکه، گارسون به م رهی جلو خم شد تا دستم رو بگ  لیسه        
 حرف ها بعد از شام.  ی هیزد و گفت: بق  ییمرگما

         

از دوست هام   یک یبرم،  گهیمن بلند شدم و گفتم: خب من د م؛یشاممون رو خورد  نکهیبعد از ا        
 خونه تنهاس. 

         

 خانم!   ریبگ لی . ما رو هم تحونیبش گهید کمیبلند شد و گفت: حاال    لیسه        

         



 انت ی خ یایدن

162 
 

رو    فمیشونه هام انداختم و ک یکنم.   لبخند زدم و پالتوم رو رو یحتما. فرداشب برات جبران م -        
 کنم.   ینم یچ ی من دستوره! پس سرپ یگفت: حرف شما برا لیهم برداشتم. سه

         

 گذاشت و احترام گذاشت. نشیس یبعد هم دستش رو رو        

         

 .می! زود باش بر؟یکن  یکار م ی ! چلیخواد سه  ی دور و اطراف رو نگاه کردم و گفتم: نم یکم        

         

.  نمتیب  یگرفتم و گفتم: م لی. دستم رو سمت سه میزد رونیو از رستوران ب  میبا هم هم قدم شد        
بودم و صورت   لی هبغل س یبغلش فرو رفتم!  تو یشد و تو دهیدست داد و تا خواستم برم؛ دستم کش

خورد! هولش دادم عقب و   یصورتم م یداغش تو یهامون چند سانت فاصله داشت. هرم نفس ها
 خوام برم.  یم ؟ی کن  یکار م یگفتم: چ

         

 !یخانم  یبوس به من بد کی  دیگفت: اول با ی با لج باز  لیسه        

         

 کارهاس؟  نی ا یجا نجای! مگه ا؟یگ  یم یدار یچ -        

         

 باشه و االن! نجایدلم خواست ا ی: نه ول ل یسه        

         

 شد!  رهیچشم هام خ یمظلومانه تو یبعد هم مثل بچه ها        
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 برم کاردارم. فعال.  دیشه. با یجان نم لی نه سه -        

         

و بلندم کرد و من   دیکه؛ دوباره دستم رو کش رفتم یم نی اول ولم کرد و داشتم سمت ماش  لیسه        
سرم   یبود و من هم روبه روش قرار داشتم. دستش رو رو   واریرو با خودش جابه جا کرد! پشت به د

  یرجو ن ی.همدیگونم کش یکرد. دستش رو نوازش گونه رو یشالم رو ناز م   ری ز یگذاشت و موها
اول جا   لی. سه دمیخودم رو عقب کش عیکردم که، *" خواست بوسم کنه که سر یداشتم نگاهش م

  یخورد و تعادلش رو از دست داد؛م  واریخورد و تا خواست دوباره حرکت کنه؛ هلش دادم عقب وبه د
بودم واون   واریو برگردوندمش. حاال من پشت به د دمشیکه سمت خودم کش  نیخواست بخوره زم

گفت. کروباتش رو سمت خودم   ی نم یچی شده بود و ه رهی چشم هام خ یبود. تو ستادهیروم ا هرو ب
..       هلش دادم عقب و بالبهند  ره یپذ کی حرکاتت تحر  یل یو بازش کردم و کشدار گفتم: توخ دمیکش

 من! یکنج لبن گفتم: اما نه برا

         

از کنارش رد شدم. دست  ل؛ی سه یمات زده  یزدم و بدون توجه به چهره   یلبخند بد جنس        
که  ،یو گفت: تو با من چه کار کرد  دیرو بوس میشونیانداخت دور کمرم و من رو به خودش فشرد. پ

 شدم!  وونتیقدر د نیا

         

.  نمتیب یانداختم و گفتم: فرداشب م یرو نگاه شونشی زدم و حال پر مهیلبخند نصف و ن کی        
 شدم و به سمت خونه گاز دادم. نیماشبعد هم از کنارش رد شدم و سوار 

         

  یپنجره  یروندم. آرنجم رو به لبه   یسرعت به سمت خونه م نیداشتم تا آخر یجور نیهم        
زن و   کی دست انداز رو رد کردم؛  کی دستم فرمون رو گرفته بودم.  کیداده بودم و با  هیتک نیماش

  یروبود؛ پام رو محکم  ادیبود. چون سرعتم ز کی خلوت و تار ابونی صورتم ظاهر شدن! خ  یبچه جلو
ور واون ور رفت. فرمون رو سفت   نیا یکم نیشدند. ماش یتر م   کیو نزد کی پدال فشار دادم. نزد
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ها دراومد. چشم هام رو بستم و پام   کیالست        غیشده بودم. ج رهی بودم و به رو به رو خ دهیچسب
 پدال گاز فشار دادم وداد زدم: نه..! یحد رو نیو تا آخرر

         

به اطراف نداشتم.   یترمز برداشتم. مغزم هنگ کرده بود و توجه ا یو پام رو از رو  ستادیا نیماش        
کردم؟!  هل و با   رشونی ز یعنی.. یزن و بچه روبه روم بودن.   وا کیاومد  ادمیکم که گذشت؛  کی

افتاده  نی زم  یرو. زن و بچه دمیپر نیی پا نی از ماش عی برداشتم و سر  نیماش ی رو از رو چییترس سو 
خودش رو تکون داد.بچش   یشدم و کمک کردم تا بلند شن. خانمه بلند شد و کم کشونیبودن. نزد

ونش گذاشتم و ش یبهش بگم. دستم زو رو  دیبا یدونستم چ یبغلش گرفته بود! نم  یرو سفت تو
 که نشد؟ تونیزی خوام خانم. چ  یگفتم: معذرت م یآروم با لحن ناراحت

         

 جان!  زیشدم که گفت: نه عز  رهی بعدهم بهش خ         

         

 مواضب خودت باش!!  شتریبغلش جا به جا کرد و گفت: ب  یکم بچش رو تکون داد و تو کی         

         

کردم، بعد من مراقب خودم   رشی نارم گذشت و رفت. با خودم گفتم: من اون رو زبعد هم از ک        
 باشم؟! اصال ناراحت هم نشد!

         

 یرو تو نیشدم و دوباره سمت خونه روندم. ماش  ن ی افکار مسخرم رو کنار زدم و سوار ماش        
تخت   یبه طرف اتاقم رفتم. رو پارک کردم و با آسانسور باال رفتم. در خونه رو باز کردم و نگیپارک

هام   قهیشق دستمکرده بودم. با  ر ی گذشت. وگرنه االن دونفر رو ز رینشستم و با خودم گفتم: اوه..! بخ
 تخت پرت کردم و چشم هام رو بستم. یرو ماساژ دادم و خودم رو رو
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  ری زود اومد و پرونده ها رو ز یببره. موسو ادیب یپرونده ها رو امضا کردم و زنگ زدم به موسو        
 رفت که صداش زدم.  ی بغلش زد و داشت سمت در م

         

 ..؟  یموسو -        

         

 برگشت سمتم و گفت: بله خانم؟         

         

  یگفت، فردا م  کتایانروز رو کنسل کن و بگو خانم  یار هاقر یدوباره ادامه دادم: همه         
 ؟ یگفتم: متوجه شد ت یمکث کردم و با جد  ی.         کمنمشونیب

         

 گفت: بل بله خانم. یبا لحن هول یموسو        

         

 .رونیب یبر یتون یدوباره رو بهش گفتم: باشه م        

         

  فیرفت. من هم بلند شدم و بعد از برداشتن ک رونی از در ب عیسرش رو تکون داد و سر یموسو        
 زدم.  رونی و       پالتوم، از اتاق ب

         

لباس مناسب بپوشم. در کمد لباس هام   کیامشب  یبرا  دیدر اتاقم و باز کردم و داخل شدم. با        
        یکه دورش تسمه  بای رنگ ز  یزرشک کیتون کیوشم بهتره؟ بعد هم بپ یباز کردم و با خودم گفتم: چ

گردنم گره  اررنگ ساتنم رو هم کن  یمشک ی. روسرمیوکفش مشک  فیداشت، برداشتم و با ک  ییطال
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ته راهرو، چک   نهیی آ یو خودم رو رو به رو  دمیام رو پوش یبلند توس یزدم. پالتو  رونی زدم و از اتاق ب
بهتره!                                                        از خونه   یل ی خودم خ ییبایکنم، ز  ینم  شیکردم. کال آرا

 !. نمیرو ببب  انیدوست دارم عمارت سپهر یلی. خمشدم و گاز داد نیاومدم. سوار ماش رونیب

         

شدم و زنگ رو فشردم. در   ادهیرو پارک کردم. پ  نیم و ماشنگه داشت انی عمارت سپهر یرو به رو        
فرو کردم و داخل شدم. قدم به قدم سنگ  یاز موهام رو داخل روسر یباز شد. تره ا یک یت  یبا صدا

رو   ستششد! د  انیدر نما یجلو  دشی. قامت رش دمیمحوطه رو رد کردم و به در خونه رس یفرش تو
داخل. با هم داخل  ای ب زمیو و گفت: عز  دیدستش گرفت! موهام رو بوس یجلو آورد ودستم رو تو 

  یطوس  یسلطنت یمبل ها یبه خدمتکار کنار ستون، اشاره داد بره. با هم رو  لیو سه  میخونه شد
معذب بودم اما،  یفشرد. کم  یدستش گرفت بود و م   یهنوز دستم رو تو لی و سه  مینشست ،ییطال

کمرم باال   یبغلم نشسته بود و دستش رو رو   یآوردم. تو  یخودم نم  یزدم و به رو یم  یخند مصنوعلب
دعوت به چه مناسبته؟!                                                                      نیگفتم: ا نیح  نیکرد و در هم  نییپا

جوره هم سرت   چی. هیپرس  یاز ما نم  یحال از شما، که یرفع دلتنگ یزد و گفت: برا  یلبخند جذاب
بلند سرداد.  لبخند   یبکنم!  بعد هم قهقه ا ژهیدعوت و  دیهمون با یبرا مت،ی نیشه که بب   یخلوت نم

دونه که  ی و گفت: خدا م دیموهام رو بو کش یمن رو سمت خودش کشوند و ال لی زدم. سه  یحیمل
شدم!.                          ره ی چشم هاش خ یچه قدر دلتنگت شدم.                                                  با تعجب تو

و با سرش حرفم رو   دیدوباره خند لی.               سعمی دیرو د گریهمد شبید  نیجان! هم  لیسه  -
. به زور به  رمی کردم ازش فاصله بگ  یمروز خوش خنده شده!  سعا نیکرد.   با خودم گفتم: چه ا دییتا

!                                      ا؟یدن  یکن یکار م  یگفت: چ لیکه، سه رمی چندسانت، تونستم فاصله بگ یاندازه 
                                                        ؟یک ینزد نیاز ا یکالفه شد و گفت: ناراحت  لی نگفتم که سه یزیچ

 یرو یمبهم، دندون هام رو کم  یلبم رو به دندون گرفتم و گفتم: نه فقط معذبم.                با درون
گذاشت و ازمون  زی م یشربت رو رو یها وانیخدمتکار، ل روزنیو سر تکون دادم.  پ دمییهم سا

خراب کرد! راستش از برخورد با   ی. حالم رو کم دیخم شد و لپم رو با انگشتش کش لیفاصله گرفت. سه 
.  دمیاون شبش فهم یبود. از رفتارها یزن مهربون   یلیاسترس داشتم و سختم بود. چون خ لی مادر سه

لباسم رو   ی  قهیشه.  یو گفت: شربتت رو بخور گلم. گرم م  دیحالم بده وکنار کش دیفهم  یانگار لیسه
به دست و    یخواستم آب ی.                              مییخوام برم دستشو یدم و گفتم: من مصاف کر
با   میکنم. داشت یم تی بلند شد و گفت: همراه لمیتا، از استرسم کم بشه. بلند شدم و سه زنمصورتم ب
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. همون جا سر جام  دیبه گوشم رس لی مهربون مادر سه یکه؛ صدا میرفت ی م سی هم سمت سرو
اومد. چشمم  نییپا یسلطنت یاز پله ها  نهی آروم و با طمًان  دم؛ی. برگشتم و پشت سرم رو دستادمیا

  یاشراف زاده برخورد م یمثل زن ها لیموند! مادر سه رهیخوش دوختش خ  یکت و دامن زرشک  یرو
و گفت: خوش  شد و دست هام توب دست هاش فشرد  کمی! نزدیکرد، همون قدر با صالبت و جد

اجازه  نکهیا  ونسالن.                                                            بد         یتو  میبر  ای. بزمیعز یاومد
.                           انگار مغزم  میرفت   ییرایو به سمت سالن پذ دیبه من بده؛ دستم رو کش یحرکت ی

من هم   یقدر حرف هاش با تحکم بود که، حت نیهش نه بگم. اتونستم ب  یقفل کرده بود! اصال نم 
که انواع غذاها روش   زی رًاس م ک یو  ترف  لی کنم!.                        مادر سه  یچی تونستم سرپ ینم
رو به من    لی. سه مینشست یکنار  یها یصندل یهم کنارهم رو لیشده بود، نشست. من وسه  دهیچ

 .                                                سی ن یباشه مشکل -نظرت؟                           م،یبخور  یدنیگفت: اول نوش 

         

ساکت نشسته  لی . مادر سهارهیها روداد، خانم خدمتکار هم رفت تا ب  یدنیسفارش نوش لیسه        
  یدنیبود؛ نوش  یمهربون و قد کوتاه     رزنیده بود. خدمتکار که پ ش جادیا یآروم  یفضا یل یبود. خ

؟! اما  یخور  یم یدن یموقع شام نوش یدونم ک یگذاشت و رفت.  نم  زی م یرو لی من و سه  یها رو جلو
  یوقت لیسرتاسر عمارت پخش شد! مادر سه  انویپ یگذشت، صدا یچون تشنم بود قبول کردم. کم

از آداب و رسوم ما   یکیهم  نیا - گفت:                                                    د،یصورت متعجبم رو د
.                                                میبخور اتا با آرامش غذ مید یکالم گوش م ی ب کی جان! قبل شام، موز  ایهست دن

 ی رو که از فرط تعجب، درشت شده بود روبه حالت عادلبخند به روش زدم و چشم هام  کی
 برگردوندم!                                                         

         

مسائل حساسه. تا باب   نیا یرو  یل یمامان خ -گفت:   لی. سه دمیاز شربت رو نوش  یجرعه ا        
  یکامال حس م ل،یپدر سه یعنی انی سپهر ین آقا. فقط نگاه کردم. نبودنهیش ینباشه، آروم نم  لشیم

  ستن،ین  کنجکاوپرسن و   ینم یمورد سوال نیجان در ا ای: خب، چون دن ل یشد.                           سه
 یبا دو روزه برا زمی عز  -نگاهش کردم که لبخند زد و گفت:  یگم.                    سوال یمن خودم م

بله متوجه شدم.  -هم قفل کردم و گفتم:  یکارخونه، رفته کانادا.              دست هام رو تو یکارها
دست هاش   یدست هام رو تو لیسه  در.                     مادمیهم به روش پاش  حی لبخند مل کی
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م!                     گفت: انتخابت درسته پسر لیچشم هام نگاه کرد و رو به سه یشدم! تو  رهیگرفت و فشرد. بهش خ
برگشت سمتمون و گفت:              لیو لبخند زدم. مادر سه اوردمیخودم ن یتعجب کردم. اما به رو یکم کی
!                  یبا ادب و با وقار  یلیادب بودن، اما تو خ یجلف و ب  یلی ل؛ خی سه یقبل  یدوست دخترها -

متشکرم!    - خندم رو گرفتم و گفتم:  ی. من هم جلوکرد  یم  یعیزد و طب یداشت لبخند م یه لیسه
 .                  انیده، خانم سپهر یلطف شما رو نشون م نیا

         

صدا   یطور نی! چرا من رو ااجانی! اما زود لبخند زد و گفت: دندنیباال پر لیمادر سه  یابروها        
سکوت کرد و دوباره ادامه داد: اصال بگو  یجانم! کم  الیبعد هم ادامه داد: به من بگو شک ؟ی زن یم

 کی. دی صورتم پاش بهلبخند مهربون هم  کیصدام بزن! فعال.                     یطور نی! االجانیشک
 ما.                                              نشون دادم وگفتم: بله حت  یعیآخرش متعجب شدم! ) فعال..(  اما خودم رو طب  یاز کلمه  یکم

         

عمارت   یاز قانون ها  یکیهم  نیخورده شد..) ا یحرف   چیو ه  یبعد از صرف شام؛ که به آروم        
سالن بلند   یتو یصندل   ی!(  مانتوم رو صاف کردم و از رویزد یسر غذا حرف م  دیبود؛ نبا انی سپهر

زحمت   رفع  گهیخانم! متشکرم. من د  الیمنحصر به فرد بود، شک تونییرایپذ شدم و با احترام گفتم: 
  یم شتری هم بلند شد و گفت: حاال ب ل یکنم.                                                                  سه یم

شده و   رمی ممنونم. د یل ی.                                                    لبخند زدم و گفتم: نه خزمیعز یموند
مبل  بلند شد و گفت: جوون   یهم از رو  لی کار دارم.                                          مادر سه یفردا کل
بودم.                                     . من از اون موقع همش کنارتوننیخوش بگذرون کمی  نیها! بر

نگاهم کرد و   یکم  لی. سهمی سمت در رفت لیکردم و با سه   یخداحافظ لیلبخند زدم و با مادر سه 
دونم،  باشه.                                           ینم  -                     م؟ین یتاب بش یکم رو کی ه، ینظرت چ -:      گفت 

دستش رو انداخت دور گردنم و گفت:   لی. سهمیو روش نشست میقدم زنان سمت تاب رفتبا هم 
سنت و ماه  یمورد عالقت، حت یغذادونم! مثال رنگ مورد عالقت،  ینم  یچی ..! من از توهایدن

و   ستیگم. بعد دوباره ادامه دادم: من متولد ب یزدم و گفتم: باشه م یتولدت..              لبخند محو
  ستیبا شوق گفت: پس ب لیشش مهر سال هفتاد دو هستم.                                                 سه

هم مهم   یل ی. خلیسه آره –من!.                                                              یایو شش سالته دن
  یم یداشتم از حرف هاش عصب ییجورا کیشد!  یحالم داشت گرفته م                      .   سین
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!  دفضا خفقان آور ش             ؟یدوست دار شتریرو ب ی: خب، چه رنگل یشدم!                         سه

  شتریرو ب   ی) چه رنگ –شد!.                             یسرم اکو م یسرم به دوران افتاد؛ صداش مرتب تو
سرم   یشد. انگار آهنگ گذشته تو  یمن(!.    سرم داشت منفجر م یکوچولو یهور ؟یدوست دار

  دیفعم ارانگ لی!.  سهدیچ یپ ی سرم م  یبد بود. صداها و حرف هاش تو یل یشد! حالم خ   یتکرار م
                                               زم؟ی دستش گرفت و گفت: حالت خوبه عز یدست رو تو یچون با نگران  ست،یحالم خوش ن 

  لیسه ی. از در خارج شدم و به صدا کردن هادمیدو یفقط تونستم بگم نه وبا سرعت سمت در ورود 
  ی داده بودم و آرنجم رو لبه نییروپا  شهیشدم و گاز دادم..            ش نینکردم وسوار ماش یتوجه ا

سرم   یخورد؛ اما فکر گذشته ها تو ی صورتم م  یتو یسرد زمستون یپنجره گذاشته بودم. هوا شهیش
  یپدال فشار دادم و گاز دادم. رو به رو یرو  شتریلحضه پام رو ب کیکردم!  یبود و احساس سرما نم 

به طرف   عی و سر با آسانسور باال رفتم.  در خونه رو باز کردم  عیرو پارک کردم و سر  نیآپارتمانم، ماش
اتاق بشه. درش رو باز کردم و   نی کس جز خودم؛ حق نداشت داخل ا چیاتاقم رفتم. ه یاتاق کار کنار

. دمی کش  رونی شکل رو ب یمربع  یتخت، صندوقچه  یمالفه  ریبه طرف تخت خواب رفتم. از ز
 رونیشد. هجوم خاطرات بهم حمله ور شدن!. عکس داخلش رو ب  داد و باز ک یچ یصندوقچه صدا

ها و   یبدبخت یکه باعث و بان  یره! کس  ینم  ادمی چهره رو  نیموقع ا چیشدم. ه رهیآوردم و بهش خ 
  امیم یروز کیشدم و گفتم:    رهی دستم فشردم و به رو به رو خ یاالن منه. عکس رو تو اتیاخالق

سرم   یاون صداها و خنده ها تو یهمه                                        کنم!!       یسراغت و نابودت م
دور سرم به چرخش در اومد!  ایاز اون صداها کم بشه. دن ی. دستم رو به سرم گرفتم تا کمدیچرخ  یم

  نیدو زانو زم یچشم هام تار شد و زانوهام سست شد و رو دم؛ید یاتاق رو دوتا چهار تا م یهمه چ
دست چپم نقش بر   یصندوقچه رو بستم . صندوقچه از دستم افتاد و رو یِ قفل  ی. به سختافتادم

 شدم..    نیزم

         

مثل   شبیبودم. اتفاقات د می چشم هام رو باز کردم. دم در اتاق کار شخص د یبا بدن درد شد        
  جیدر اومدن! اومدم داخل اتاق و صندوقچه رو برداشتم و سرم گ شیصورتم به نما  یجلو لم،یف کی

.. هنوز حرفم تموم نشده بود؛ با خودم گفتم: پس اگه من هویو من هم ب  نیرفت و صندوقچه افتاد زم
اومدم. رگ   رونیبلند شدم و از اتاق ب  یفکر به سخت  نیشدم، صندوقچه االن کجاس؟!  با هم  هوشیب

آشپزخونه،   یدادم؛ که  قامت الله تو یبا دست راستم گردنم رو ماساژ م گردنم گرفته بود. داشتم
به سمتم اومد.                               عیدستم به گردنمه، از جاش بلند شد و سر دید یچشمم ظاهر شد! وقت یجلو
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دستم گردنم رو ماساژ  طور که با   نیهم                                       ؟ی! خوباجان؟ی شده دن یالله: چ
.                                الله خواست دوباره به طرف آشپزخونه  سی ن یزیدادم، گفتم: آره خوبم. چ یم

دودل بود!                                                         یبگه، ول  یزیخواست چ ی. انگار م رگشتبره نرفت و دوباره ب
.. من  زهیکم من من کرد و گفت: راستش چ  کی!          ؟یدار یگفتم:الله سوالکردم و  یبهش نگاه

 دمیرفتم و د ش! به سمتدهیدراز کش  نیزم یدم اتاقت رو یک ی دمیاومدم آب بخورم که د شبید
به اتاق  ی. نگاهیدیخواب  دمینبضت رو گرفتم فهم  یاما وقت ،یشد هوشی. اول فکر کردم بیخودت

  ای گفت: دن یحرف ارغوان افتادم که م ادی! دمیصندوقچه کنارت د  کیانداختم و خواستم در رو ببندم؛ 
گذاشتم و دم رو   یت پا تخ یهمون صندوقچه رو برداشتم و فقط رو یحساسه. برا  لشیوسا یرو  یلیخ

! قصد اجانیدن ملتمسانه کرد و گفت: به خدا یاومدم.      بعد هم نگاه رونیبستم و ب  یهم کم
خودم رو جا به جا کردم وگفتم:    یکم  کینداشتم، فقط نگرانت شدم.                               یفضول

  زیبهش زدم و چشم هام رو ر  ندلبخ  کیخوبه.  یکه به حرفم احترام گذاشت نی. همسی ن یباشه مشکل 
.  ارغوان بود. دیلرز بمی ج یتو میبگه که، گوش  یزیشدم.  الله خواست چ  رهیکردم ومشکوک بهش خ

نزاشت جوابش و بدم و    ا؟یدن یاتصال رو زدم.                            ارغوان:  سالم خوب  یدکمه  عیسر
خودت رو    عیو سر نی.. آب دستته بزار زمای..                                     ارغوان: دندیحرفم پر یتو

  ارم؛یشده؟! تا خواستم سوالم رو به زبون ب ی!               مگه چختهیبهم ر  یلیشرکت خبرسون! اوضاع  

!                                    یلعنت کرد؟ قطع چرا َاه –..                                              دیچ یگوشم پ یبوق ِاشغال تو
. برگشتم سمتش و گفتم: ارغوان گفت اوضاع  دیپرس یسوال م یشده و ه یخواست بدونه چ یالله م

متعجب   ی. بعد هم بدون توجه به چهره میزن  یبرم. بعدا حرف م   عیسر دیمن با خته،یشرکت بهم ر
 زدم.. رونیرو برداشتم و از خونه ب  چییالله؛ سو

         

  یلیرفتم؛ که ارغوان خ ی شدم. داشتم سمت در م ادهیپ  عیدر شرکت پارک کردم و سر یروبه رو        
شده ارغوان؟! چرا من  یو گفتم: چ دمیبه سمتش دو عیشد و سوار شد! سر  نشی ماش ک ینزد لکسیر

رو   نی ماش ی شهیکه ارغوان، ش دمیپرس یمرتب سوال م یجور نیهم ام؟یب  یطور نیا یرو گفت 
نشده.                            یچ یکم نفس بکش بابا. ه  کی! گهیداد و دستش رو باال برد و گفت: اوه.. بسه د نییپا

من   ینشده، چرا گفت یزیصورتش نگاه کردم و گفتم: پس اگه چ یتو یرو باال داد. جد شهیبعدهم ش
داد و  نیی رو پا  نیماش ی شهیآروم دوباره ش  غوانار                                                         ام؟یب

.                                    نیهم یباش   انیدر جر یایرم، توهم ب   ی! گفتم من دارم میچی گفت: ه
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شه.                     یم  یس شرکت چپ  ؟ ییخواد بره جا یکه م یچ  یعنیسر جام خشکم زد!  یجور نیهم
شه؟                           یم  ی..؟ پس شرکت چیچ یعن یزد که داد زدم:  یم شرو به چشم ها نکشی داشت ع
رم کار دارم. توهم برو خونه   یصورتش جا به جا کرد و گفت: من دارم م یرو رو نکشیارغوان ع

که  یچ  یعنیاول نتونستم حرفش رو درک کنم!          استراحت کن. سرکارت گذاشتم!              
زدم   شهیزاره.  دوضربه به ش یجا افتاد. من رو سر کار م م یحرفم تموم نشده بود؛ دو هزار وز سرکار.. هن
  یجور نی .. زودباش! همنییپا ای .. ارغوان بنییپا  ایکردم وداد زدم: ب  نییدر رو باال پا ی رهی و دست گ

که   کردم ی داد و لب خون  لمیلبخند دندون نما تحو کی. ارغوان دمیکش یدر رو م ی رهی دست گ یه
هوا موند!                                                ی! بعد هم گاز داد و رفت. دستم توایدن یدیل  یگفت: بابا

از پشت   ی کیرفتم؛ که   یم نمیدادم و به طرف ماش یبهش فوش و ناسزا م یجور  نیشعور! هم  یب -
گذاشته  شهی ش یبود. آرنجش رو لبه  انسرم صدام زد. برگشتم و دوباره پشت سرم رو نگاه کردم. ارغو

..  ای نگاهش کردم که گفت: دن تی با عصبان  یزد. کم یمضخرفش به من لبخند م دیجد نکیبود و با ع
!!                        ینکرده باش  نمینفر  دوارمیحال کردم. بدجور حالت گرفته شد،ام  یلیخ  ییخدا

از جاش کنده شد.                           نی ماش کافیت  کیکرد و با  یکوتاه یاومدم برم سمتش، که خنده 
و در رو   دمیرس  نمیفوش و ناسزا بلد بودم بارش کردم. به ماش  یکردم و هرچ ی نگاه شی خال یبه جا

که، با   هیدر رو با دستش گرفت! سرم رو باال گرفتم و تا ببسنم ک یکیباز کردم و تا خواستم سوار بشم؛ 
  یبرو اون ور م ؟یکن  یکار م  یچ نجا یآرش در جا خشکم زد! به خودم اومدم و بهش گفتم: تو ا دنید

د. دوباره تا خواستم سوار کر یحرکت فقط نگاه م یمجسمه ب کیخوام برم. بعدهم هولش دادم؛ مثل 
دستمال   کیبزنم و بزنمش که   غی خواستم ج یچسبوند! م نیو من رو به ماش دیبشم؛ دستم رو کش

 شدم..  هوشی نتونستم تقال کنم و ب گهیقرار گرفت و د م ینیب  یرنگ جلو دیسف

         

         

         

.. چشم هات رو باز کن، زود باش دختر!      ای.. دنای گفت: دن  یداد و مرتب م یمحکم تکونم م یکی        
بودم. چشمم به دست  جیکرد و هنوز گ یسرم درد م یشدم. کم  قیچشم هام رو باز کردم و بهش دق

! اعصاب هم مبکن  یتونستم حرکت  یبسته شده بودن و نم یطناب محکم به صندل  کیو پاهام افتاد؛ با 
                                                       ؟ین و باز کن.. چرا من وبست.. مایو داد زدم: ب   ختیبهم ر
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شنوه! بعد هم   یکس صدات رو نم چیه ینکن ت یگفت: بهتره خودت اذ لکسیر یل یاومد سمتم و خ
            کرد.                                       یکار باهات دارم! بعد هم طول وعرض اتاق رو ط  یهنوز کل

  -                                              ؟یخوا یم  یشنوم چ  یخونسرد برگشتم و رو بهش گفتم: م   یلیخ
..؟ بعد هم داد زد که صورتم جمع شد!  آره..؟ دوباره ادامه داد: جواب  یبهم بد یتون یخودت رو! م

و فقط   یاز کنارم رد شد  یرحم  ی اون همه اون روز التماست کردم؛ اما تو با ب ؟یبده..؟ چرا الل شد
..             ی! تو لعنتیمرد رو له کرد کی گم؟ تو غرور  یم یچ  یفهم ی.. مایمن موند!  دن یگرد کفشت برا

کردم.                              یگفت، من هم با نگاه سردم تماشاش م  یراه م  یزد و بد ب یداد م یجور نیهم

همه بال سرم   نیدختر! ا ییپرو یل ی..؟! خ یآرش: چ                        ه؟یچ حسابت حرف االن خب –
زد، رگ گردنش متورم شد.  پوزخند صدا دار  کی!              هیحرف حسابت چ یگ  یبعد م ،یآورد

شدم!  دست  یچه حال  دمت؛یداز دوست هام    یک ی یمهمون  یاون شب که تو یدون یادامه داد: م
  یخواستم گردنش رو بشکنم. پشت بندش داد زد: م یشدم. م  یم وونهی. داشتم دنیدست بود یتو

از پدرم هم برام   لی خودم رو گرفتم، چون پدر سه یجلو ی..؟ باز دوباره خودش ادامه داد: ولیفهم
اتاق، در رو که   یباال تو ومدمکه ا  یاون لحضه ا یرو خراب کنم. ول شی خواستم مهمون ی. نم زترهیعز

 یموول  گهید یک یبغل  یدادم؛ تو یکه براش جونمم م یباز کردم، مغزم از کار افتاد! عشقم کس
رو برداشت و سمت در پرت   زیم  یرو وانی به طرف در رفت و ل  عیشد و سر وونهیلحضه د کیخورد! 

بود. برگشت سمت من   شونیرپ یل ی! حالش خ ختیر نیی ها پا شهیش یبود وهمه  یا شهیکرد. در ش 
  ریدستش گرفت و فشار داد. حس کردم چونم ز یانداخت و بهم حمله ور شد!  چونم رو تو یو نگاه

 شه!.            یدستش داره خرد م

         

و   دیچون چشم هاش لرز د،یداد. فکر کنم صورت کبودم رو د یچونم رو فشار م  یجور نیهم        
 یزد. داشتم حرکاتش رو نگاه م یو چنگ م  دیکش یموهاش دست م  ی. تود یدستش رو عقب کش

شد!  رهی چشم هام خ  یمن نشست. تو یدو زانوهاش روبه رو یآروم شد و اومد رو کردم. دوباره
دست چپش   یکرد! انگشت وسط   یمعصوم نگاه م یبود ومثل بچه ها ختهیر  ورتشص  یموهاش تو

شد،   یم دهیاز غم د یبه رنگ شبش که حاله ا یچشم ها یو نوازشم کرد. تو دیگونم کش یرو رو
. خودم رو به چپ و راست تکون  دیصورتم کش یرو نوازش گونه روشدم.دوباره انگشت هاش   رهیخ

شدم و با لحن   رهی خ  شیمشک ی له یدوتا ت  یشد!  تو ینم  یطور نیا مکرد یم یکار کی دیدادم. با
ادامه دادم:  عی. سرییخوام برم دستشو یم  ،یشه دست و پاهام رو باز کن یگفتم: آرش.. م  یآروم
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 ینگاهم کرد و طناب رو باز کرد و جد یکم یخواست باز کنه ول ی . اول نممیزن  یاومدم با هم حرف م 
باال انداخت و مشکوک   ییدست راست.                            بعد ابرو اهرور ی. انتهاسیگفت: سرو

زدم و تشکر کردم. به   یلبخند مچهیبا رحمه!   ن شهیعاشق هم کیشد.    با خودم گفتم:  رهی بهم خ
  یراه فرار  کیدنبال  دیکه گفت رفتم وداخل شدم و در رو پشت سرم قفل کردم. حاال با یهمون سمت

کردم که، چشمم به هواکش کنار پنجره افتاد!   یم یداشتم خودخور یجور نیهم  ؟یچطور اباشم! ام
  ریرو برداشتم و ز  یسطل کنار توالت فرنگ عی. لبخند به لبم اومد و سریا لهیم  چیپنجره بدون ه کی

 نمکردم خودم رو ازش رد کنم. نصف بد یکردم و سع  یپام گذاشتم. باال رفتم و از داخل پنجره رو نگاه
در اومد. نفسم   یرو رد کنم که؛ صدا گشیکردم تا نصف د یرو رد کرده بودم و داشتم تالش و تقال م 

!                                       ؟یکن  یکار م یهمه وقت اون تو چ  نی.. اایآرش اومد: دن  یبس شد! پشت بندش صداح نهیس یتو
پوزخند زدم و دوباره تالش   کی!    زمی عز امیم نچشم هام بستم تا به خودم مسلط بشم و گفتم: اال

برم؛ که در باز   رونی ه بود که کامال بموند گهیکم د کیکردم.   یزدم و تالش و تقال م یزور م  یکردم. ه
اما   د؛یکش ریچپم ت  یانداختم. پا نیی به در کردم و خودم رو پا  ی. نگاهییدستشو واریشد و خورد به د

ازپشت    دیکش ی. صداش رو که عربده مدمیشدم و لنگان لنگان دو  ندبل ینکردم و به سخت یتوجه ا
 زارم..!         یزندت نم   رمتی : بگدم یسرم شن 

         

  یم  ریسره ت کیکرد و  یدرد م  یل ی. پام خدمیدو یم ی پشت سرم نگاه کردم و به سخت یکم         
کرد و   ریچوب گ کیکه پام به  دنیتونستم بزارم بهم برسه! دوباره شروع کردم به دو ینم ی. ولدیکش

کردنش    دیتهد یبلند شدم، صدا یسخت  خوردم. صورتم از درد جمع شده بود. دوباره به نیبا مخ زم 
زدم و درد پام   یدرخت  رفتم و پشتش پنهان شدم. نفس نفس م کی اومد. به طرف  یسره م کی

  میبه درخت کنار قایگلوله اومد!! دق کیشل یبود! خواستم دوباره حرکت کنم که صدا دهیَامونم و بر
که از  دمیدو  یدرخت م نیجنگل، ب یتو یجور نی. همدمیو دوباره دو دمیخفه کش  غیج  کیخورد! 

 نهیس یدادم و چشم هام رو بستم و نفسم رو تو  هیدرخت تک  کیبه  دم،یپا شن یپشت سرم صدا
! چشم هام رو آروم باز کردم؛  دیدو  رونی ب  یزیچ کیخش خش برگ ها اومد و  یحبس کردم. صدا

که  دمی نفس راحت کش کیکردم.  یگذشت! داشتم سکته م ریموش کوچولو بود! اوف.. به خ  کی
 گهیشد. د  یرد نم  ین یماش چی. هستادمی. وسط جاده ادمی. دوباره  به طرف جاده دومدآرش او یصدا

از دور بهم چشمک زد! لبخند به لبم اومد و مرتب دستم رو  یآب  سانین کیشدم؛که  یم دیداشتم ناام
و  کی! نزددید یاومد. انگار خواب بود و من رو نم یبه سمتم م  یادیبراش تکون دادم. با سرعت ز
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  غی و چراغ دادنش؛ با ج ن یبوق ماش یکه اومد صدا کمیروند.  نزد  یسرعت م نی ک تر شد. با آخرینزد
 شد.    یک ی ..   ستایوا -        من  که گفتم:               

         

ترمز   یپام رو یجلو  قایها اومد. چشم هام رو آروم باز کردم. دق کیشدن الست دهیکش یصدا        
 یکه راننده  رمردیزده بود! خداروشکر کردم و بدون اجازه، در شاگرد راننده رو باز کردم و نشستم.پ

ره شد!                  ی به من خ  دشیو چرک اه یپاش خاموش کرد و با اون صورت س  ریرو ز گارشیبود؛ س سانین
چرا شما جوونا اصال..          نزاشتم  ؟یاگه بهت زده بودم چ ؟یکن  یکار م  یدخترجان  وسط چ  -

  نیگم، هر چقدر بخوا یکه م یآدرس  نیبه ا نیگفتم: آقا من رو برسون  عیحرفش رو ادامه بده و سر
  روزمندانهیرو استارت زد.  با لبخند پ   نیو ماش دیکش یبزنه، اما موف  یدم. اول خواست حرف یبهتون م

 دم..ش رهیبه رو به خ  یا

         

         

         

  نی . بعد هم از پاشارمی تا برم براش پول ب ستهینگه داشت. بهش گفتم وا الیو  یرو جلو  نیماش        
اسکناس   کیرفتم. در رو باز کردم و داخل شدم. از داخل اتاقم؛   الیبه طرف در و  عیشدم و سر ادهیپ

. دیکش نییرو پا شهیزدم که ش  نیماش ی شهیش اومدم. دو ضربه به رونیبرداشتم و ب  یصد تومن 
  ینداره عمو! برو برا یاشکال  - بابا جان!!              یل یخ  نیاسکناس رو طرفش گرفتم که گفت: ا

رو روشن کرد و رفت. من   نشی نزد و تشکر کرد و ماش  یحرف گهیخانوادت خرج کن.        اون هم د
بودتش!   دهیند کس جیشهر خودم بود که هنوز ه رونیب  یالیو  نجا؛یخودم رفتم. ا یالیهم به سمت و

منتظر موندم تا برداشت.                                     یبه طرف اتاقم رفتم و دفترچه رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. کم

 ... -                                    .                     سالم –

         

 ...                -وقته کار رو تموم کردم!   یل یخ -        
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        -               ... 

         

         

       !       یکار کن یباهاش چ  دیبا یدون  ی! خودت که مرهی گیپ یل یخ  یاحیدونم.فقط، آرش ر یم -        

         

        -    ... 

         

         

  میصد متر  کی یجرئت نکنه تو یحت گهی! که دید یانجام م یخوبه. مطمئنم که کارت رو عال  -        
 هم راه بره!!                     

         

  خچالی از داخل  بیس کیرو قطع کردم. به طرف آشپزخونه رفتم و  یزدم و گوش یپوزخند        
گوشم گرفتم  یارغوان بود. رو ی. شماره دیلرز زیم یرو می زدم که گوش یرو گاز م   بمیبرداشتم. داشتم س

 !.دیچی گوشم پ یمضطربش تو یاتصال رو زدم که، صدا یو دکمه 

         

چند  نی رعشه به تنم انداخت! از بس ا د،یگوشم رس مرتعش و لرزون از ترسش که به   یصدا        
  دهیکلمات بر یکردم از ال به ال یترسم. سع یم یزیبه سرم نازل شده؛ از هر چ  یآسمون یوقته بالها

با   دیبا با نجایا یا ایب ب   ایشه.                         ارغوان: دن دن رمیدستگ  یزیارغوان چ ی دهیبر
حرف زدن  یشده و حوصله   یچ دم یباهات حر حرف بز زنم!                                           نفهم

رسونم. بع هم قطع کردم و به نگهبان شرکت زنگ   ینداشتم. بهش گفتم: آروم باش! زود خودم رو م

من دم شرکت   نیماش  گفتم: عیو سر زنه. اجازه ندادم حرف ب یمحب  یآقا سالم  – زدم.               
. یاتاق دست خانم موسو دیببر دم خونه. کل نی اتاقم بردار و ماش یرو از تو چی بروسوو عیمونده، سر
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  کیبگه، قطع کردم.  یزیاجازه بدم چ نکهیممنونم. خداحافظ.                  تند تند خرف زدم و بدون ا
 ..فتم ارغوان ر یآژانس گرفتم و به طرف خونه 

         

  یبا آسانسور به واحدش رفتم. رو به رو عیزنگ فشردم و در باز شد و سر یانگشتم رو رو        
آشفته و دل  یبعد ارغوان در رو باز کرد و من با چهره  یا هیو محکم در زدم. ثان  ستادمیواحدش ا

شدم و شونه هاش رو تکون دادم و گفتم: ارغوان حرف بزن! چت   کشینگرانش مواجه شدم! نزد
در کنار رفت و   ی!                                                        اما اون فقط از جلو؟یچرا الل شد ده؟ش

طرف، چشم هام  دنیافتاده بود!! با د نیزم یمرد دراز به دراز رو کیگرفت که؛   یانگشتش رو به سمت
زد.                                 هیر گریصورتش گرفت و بلند ز  یزد! ارغوان دستش رو حلو رونی از تعجب ب

چه خبر بوده؟!                                         نجایشده.  ا یچ نمی گفتم: ساکت باش! بب تی با جد
 نکهی. حس استادمیسر َمرده ا یخواست بهم حمله کنه!باال   یارغوان با هق هق فقط تونست بگه: م

بده.                       حی ! برگشتم سمت ازغدان و گفتم: لطفا  کامل توضوندلرز  ی؛ تن و بدنم رو مُمرده باشه
او اومدم؛   رون ی کرد به خودش مسلط شه.                           ارغوان: َمن َمن از حموم ب یوان سع۵ار

سرمه! بر برگشتم ا  پشت یکی ی زدم که که حس ک کردم  یم  یدا داشتم مو موهام رو شو شونه م
آشمزخونه رف رفتم و سا ساتور رو   یاو اومد. تو تو ییسر رو صداها  کی  ینبود.   یکس کس اام

هاش   هیگر ن ی زندس؟        ارغوان ب نیا نمیبرداشتم تا تا..        نزاشتم ادامه بده و گفتم: اصال بگو بب
طرفش   بهد سادات خودت کمک کن. ج ایلحضه ترس وجودم رو در بر گرفت!   کیدو نم.  یگفت: نم 

شده بود. رو   هوشی . بدیکش یرفتم و نبضش رو گرفتم. خداروشکر زنده بود فقط، آروم و کند نفس م
  ی.                   ارغوان با ترس و لرز گفت: میبنداز رونی رو از خونه ب   اروی نیا ا ی به ارغوان گفتم: اول ب

طرف   یکردم دوتا دست ها ی!                                                سعم؟یکا رش کن یچ یچ چ  یعنی
.                  گهیکمکم د ای. ب رونی ب  مشیفقط بنداز یچ ی گفتم: ه نیح   نیو بکشونمش سمت  در. در هم  رمی رو بگ

. ارغوان رو فرستادم داخل و  میاز خونه بنداز رونی رو ب اروی لرزونش کمکم کرد تا  یبا دست هاارغوان 
. برگه رمیگ  یو بد جور انتقام م امی دفعه کوتاه نم نیکندم و روش نوشتم: ا ترچهبرگه از دف کیخودم 

  مینشست یراحت   یمبل ها یکت َمرده گذاشتم و خودم هم داخل رفتم. در رو بستم. رو بیرو داخل ج
  کیبا  عی کار بود. سر یرو بگو.           ارغوان: پسره رزم  شیکردم و گفتم: خب بق  سیو زبونم رو خ 

ترسناکش نگاهم کرد وگفت: به دوست   یآروم با اون چشم ها  یلیو خ  دیحرکت ساتور رو از دستم قاپ
افتاد.  نیکاب کنج یسالم برسون. بعد هم تا خواست بهم حمله کنه؛ چشمم به وردنه    یلیخ
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 ی.. من مایشد. باز ادامه داد: دن  هوشیو ب  نی زم ی. افتاد رودمیسرش کوب یبرداشتمش و محکم تو 
تونم  یگفتم:  م یکنن؟!            با لحن آروم تمیاذ دیبه کسس ندارم، چرا با یترسم! آخه من که کار

  ادیب  یکیگم  ی. فردا هم موفتهی ی نم  گهید یاتفاق چیتو االن برو بخواب! ه ی! ول هیحدس بزنم کار ک
حافظت   بهطرف رو  خوب  یقفل درها رو عوض کنه. اصال هم نترس! بعد ادامه دادم: فقط چهره  

دادم و اون هم آروم تر شد و به طرف تخت خوابش رفت و دراز   شیدلدار ی. کم ازشدین  دیبسپار شا
خونه شدم که   کیاومدم.         نزد رونی موندم و بعد از خونش ب ی. پتو رو روش انداختم و کمدیکش

رو    نیماش عتزد. سر  یمرد حرف م کیکه دقت کردم، داشت با  یکم کی. دمیالله رو د دونیشر م
رو دوباره روشن کردم و از کنارشون گذشتم.  نیم. داشتم.  ماشنگه داشت کشونیکم کردم و نزد

 سرم سبز شده بود!                    یعالمت سوال گنده رو کیچه خبره، اما   دمینفهم

         

       شام حاضره.                                         ای گاز رو خاموش کردم و رو به الله گفتم: الله.. ب ریز        
.                                                            سیجان من گشنم ن ای الله از ُاپن خم شد سمتم وگفت: دن

زدم بر   چی ساندو کیراه که اومدم  یالله: چرا. تو                                    ؟ینخورد یزی چ که تو –
با اون پسره رفتن    یعنیکرد!  شتری شک من و ب نیهم                        بدن.                                 

دم و  ی خودم غذا کش یبشقاب برا کی! بعد با خودم گفتم: اصال به من چه مربوط. ؟یج یساندو
رو کنترل کنم و گفتم: الله داشتم  م یمشغول خوردن شدم. چند لقمه خوردم که نتونستم حس کنجکاو

.                                                           دمید دونی گشتم که تو رو سر م ی ارغوان برم  یاز خونه 
 مقدمه رفتم سر اصل مطلب.     دونب                                       ؟یالله: خب که چ

         

 بود؟  یباهات گرم گرفته بود، ک  ابدنیکه کنار خ  یاون پسره ا -        

         

با من گرم گرفته بود؟!                                             یگرد شده نگاهم کرد و گفت: ک یالله با چشم ها        
  نمیمن! من ماش زهیو گفت: عز  دیخند ی.                                          الله کمگهید ارویهمون  -

                           .                                نیجا بندازه. هم رو پنچر شد، اون آقا هم اومد کمکم، تا زاپاس 
تونستم باور کنم. اون هم به خاطر اتفاقات و فشار   یحرف الله به نظرم راست اومد، اما نم  نکهیبا ا
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دونم  یمچه  اینگران ارغوان بودم. اگه اون پسره دوباره برگرده  یل یکه بهم وارد شده!  خ یری اخ یروان
 بود!. یشدن کاف  وونهید یکه برا الیکنن! و هزار تا فکر و خ  تی ارغوان رو اذ

         

و بعد از برداشتن  دمیالله؛ لباس هام دوباره پوش دنیو بعد از خواب  اوردیاز آخر دلم طاقت ن        
زنگ   یساختمون رو داشتم. از آسانسور باال رفتم و انگشتم رو رو دکی دیزدم. کل  رونی از خونه ب فم،یک

اومده؟!                     ارغوانسر  ییبال نکنه –جواب نداد.      یم اما کسگذاشتم و فشردم. چندبار زنگ زد
زنگ بود و دستم  یانگشتم رو ی طور نینگران شدم و تند تند زنگ زنگ رو فشاردادم و در زدم. هم 

شلوارش؛   یبغل ارغوان! ارغوان چشم هاش پف داشت و پاچه ها یدر که،  در باز شد و افتادم تو یرو
چشم هاش رو   یبود. کم  ختهیو بهم ر دهیژول شبود. موها دهی! ظاهر ترس نییپا  یک ی  بود و باال  یکی

کرد بازشون نگه داره و شروع کرد به غر زدن.                                      ارغوان:  یماساژ داد و سع
  یم ی.. چاروی ،یسر آورد ؟مگهیدار یو بر نم  یزنگ گذاشت  یو دست رو رو  یمثل خر رم کزد هیچ

پست    ی!بزنم دو نصفت کنم! عوضیکن  یم یو مردم آزار یایمردم م ینصف شب دم خونه  یخوا
حوصلم سر رفت و سرش داد زدم: منم..   گهیداد. د یراه م  یداشت فوش و بد ب یجور نیفطر..هم 

حق پنج   به یُمرد ای یزنده ا نمیبب  امی ! نگرانت شدم گفتم بینی کورت رو باز کن بب یاحمق. چشم ها
 یتن!!                                                 ارغوان چشم هاش رو دوباره تند تند ماساژ داد و تو

.                من ییتو دمی! نفهمایمنم، اومد بغلم و گفت: ببخش دن  دیفهم یصورت من نگاه کرد. وقت
رو بستم و با هم به طرف اتاق خوابش    داخل.  در میبر  ایهم بغلش کردم و گفتم: باشه ولش کن. ب

مظلوم شده بود، ارغوان شر و   یل یو من هم کنارش نشستم.  خ دیتختش دراز کش ی. رومیرفت
. بد تاوان پس  رمی گ ینشست!  انتقامت رو م  یجا نم  ک یهم آروم  قهیدق کی  یپن که حت  طونیش
بغلم گرفتمش و آروم خوابش برد. من هم سرم رو کنارش   یدن! موهاش رو نوازش کردم و تو یم

 .. دمینفهم  یزیچ گهیگذاشتم و د شتیبال یرو

         

         

جلسه داشتم و   فیحر یاز شرکت ها یک ی. امروز با دمیبرداشتم و پوش  یمانتوم رو از سر جالباس        
رم. بدون    یشدم. به الله گفتم: من م داریب  رتریارغوان موندم و د شیپ شبی خواب مونده بودم. د

خودم رو   بای و تقر دمیکش رو یزدم.                                   ترمز دست  رونیخوردن صبحانه از خونه ب
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ق  باال رفتم و خودم رو به اتا  یکی پرت کردم. بدون توجه به آسانسور؛ پله ها رو دوتا  رونی ب  نیاز ماش
به در  یرفت.  تقه ا  شیپ  یجلسه رسوندم.                                           خداروشکر! جلسه به خوب

  ؟یگذاشت که گفتم: چرا تو قهوه رو آورد زیم یرو رو هوه من داخل شد. ق یبا اجازه  یخورد موسو
.                                          ارمی گفت: نه خانم خودم خواستم ب یموسو                                   س؟ی ن یمگه آبدارچ
  ی: خان خانم مفتبرگه کردم که گ  یکنه. سرم رو تو یپا اون پا م  نیقدر ا نیداره که ا  یمطمئنم کار

                                              خواهرمه.  یعروس ن؟یرد کن  یمن فردا رو مرخص  یشه برا یم
کلنجاررفتن با کارمندها رو   یجمله رو به اتمام رسوند.         اصال حوصله  نی خودش رو کشت، تا ا

  یتون یسمتش و گفتم: باشه فردا م تمبه دو کنم! برگش یک ینداشتم، که از صبح تا شب باهاشون 
سمت    دیرفت.         من باز دوباره فکر پرکش رونیرد و بنگاهم کرد و تشکر ک  ی. با خوشحال یبر

 گه یتا د رم،یگ ی بودم، اما هنوز هم کابوسمه! بد ازشون انتقام م ششیپ شبید  نیهم نکهیارغوان! با ا
 پناه حمله کنن!.   یدختر ب کیجرئت نکنن به 

         

                                                                            *** 

         

رستوران. گفتم   میزدم. ثرار بود امشب با الله بر رونیگفتم کار دارم و از در شرکت ب یبه موسو        
راه رستورانم.  یتوشه و فقط با خودت کار دارم. االن هم   یاما گفت نم ان،ی هم ب دیارغوان و مهش

در رستوران داخل  ازشدم.  ادهیرو پارک کردم و پ  نیرستوران بودم. ماش یبعد؛ رو به رو قهیچند دق
  قهی. هنوز چند دقدهیهنوز نرس دیاما نبود. خب شا داکنم،ی شدم و اطراف رو از نظر گذروندم تا الله رو پ

شد؛ روحم رو رعوت به    یکه پخش م  یمیمال کینشستم و منتظرموندم.موز زیم  کیبه نه مونده. سر 
رو   میکه گذشت؛ خواستم گوش  یرو ازم دور کرد. کم می فکر یمشغله ها هیچند ثان یآرامش کرد. برا

سرم حس کردم. فکر کردم الله و سرم رو باال   ینفر رو باال کی که، حضور رمیبردارم و شمارش رو بگ 
 بود!!    ستادهیسرم ا یالله، آرش باال یچون به جادهنم موند!  یقدر.. حرف تو نیگرفتم و گفتم: چرا ا

         

نرفته با من   ادمیژست محترمانه سالم داد. هنوز  کی خم کرد و مثال با  یآرش سرش رو  کم        
! کیدادم و گفتم: عل  یو تاب  چیزدم و ابروهام رو پ یهم حرکت آخرشه! پوزخند  نیکار کرد. حتما ا یچ
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 یمن روبرا یکنار یل صند لکسیر یل یخ                                          ؟یخوا  یم یچ  نجایتو ا
شدم. منتظر جواب بودم و اون  رهیو روش نشست. با انزجار و نفرت بهش خ  دیخودش عقب کش

هم فشردم و  یچشم هام رو رو تی با عصبان یگارسون دست تکون داد. کم یبرا الی خ   یب  یلیخ
خونسرد به من زل زد و    یلی.                                    خنجامیمن ا ،یدیاز کجا فهمگفتم: با توام! 

خورد! کالفه   ی.                                                       خون خونم رو مدمیجانت شن قیگفت: از رف
  یم یبحث با آرش رو نداشتم. هنوز منتظر اومدن الله بودم که آرش گفت: چ یبودم و حوصله 

رو به گارسون   الی خ  ی.                        آرش بیچ ی: هتمرو بهش گف تی با جد                      ؟یخور
                        .            دمیو گفت: از الله شن دی به صورتش کش  یآروم دست  یلیلطفا.  خ کی پرس ششل کیگفت: 

  یداره حرف مفت م ده؟یگفت؟! از الله شن یبزنند!! چ رونی بود تا شاخک هام از تعجب ب ی کاف نیهم
  یکار چیخواستم بهش بتوپم؛ اما اون قدر جا خورده بودم، که انگار قدرت ه یممکنه. م ریغ نیزنه! ا

  نیدم جوونه زده بود!             از بوجو یتو یحس خود خور  کیرو نداشتم. حالم اصال خوش نبود. 
  ؟ینداشت ومن ر یدونم تو آدرس خونه  یکه م  ییشدم، رو بهش گفتم: تا اونجا دیکل یدندون ها

  کیخونه؟                                                         با   یمن رو رسوند یشب مهمون یپس چطور
گفت: اون هم از الله گرفتم.                   جا خوردم.  مگه رابطش با الله در چه حده؟  یلبخند مضحک 

کرده بود! از دوست خودم نا رو   خی  امبه خاطر شوک وارد شده، دهنم خشک شده بود و کف دست ه
  یدهنم چرخوندم و گفتم: چه رابطه ا یزبونم رو تو یبودم. باورش  برام سخت بود! به سختخورده 

بگم.            ستمیجمله گفت: مجبور ن  کیو   دیبلند خند                                              ؟یباهاش دار
بلند   یمن نبود. به سخت یجا گه ید نجایرفتم. ا یم دی با یکرده بود، ول  ردالله غرورم رو خ نکهیبا ا

  ایتلخه، دن  یلیخ  انتیخ  دنی:   شند یچی آرش پ یرفتم که صدا یم یشدم و  داشتم به طرف در ورود
هم  یگفت! چشم هام رو رو نیو پوزخند وهم،غمگ  یلحن هم عصب کیرو با  ن ی.                   اکتای

 زدم.            رونیرستوران ب  درفشردم و از 

         

گوشه نگه   کیرو   نیشدم. نامعلوم روندم!  ماش  نیرو برداشتم و سوار ماش چییسو فمی ک یاز تو        
َمرَمر   دیتکه سنگ سف کی یقدم برداشتم. رو اچهیآروم به طرف در یشدم. با قدم ها ادهیداشتن و پ

. اآبشار  شمنستم احساس آرامش داشته باتو یبود که م ییشدم. تنها جا رهیخ  اچهینشستم و به در
آب  ی اچهیبه آبشار ودر یدیمس رس ؛یشد یشهر، که خودم کشفش کردم. از حنگل که رد م رونیب

بودم. هر موقع    ومدهی ن نجایوقته ا  یل یبود! خ  زیقدر شفاف و تم  نیزالل. انگار از دل کوه آب اومد که ا
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کنه!  دایآرامش پ  روحممونم تا   یم  یو کم نجایا امیشه، م یم ری شم و فکرم درگ یناراحت م  یلیخ
زل زده بودم به  یجور نیآب روح و روان داغم رو نوازش داد! هم یآب فرو کزدم، شزد یدست رو تو

پرن  یم نییباال و پا  ییبایموند! به چه ز رهی آب خ یرو ییای در یکه، چشمم به مرغ ها اچهی آب رواندر
بود؛ که  ن یکنن!                             بچه که بودم، آرزوم ا یم یزندگ یافکر و دقدقه  چیو بدون ه

لبم  یلبخند رو ،یو خاطرات بچگ  اد یپرواز کنم.  یترس و دلهره ا چیه دونیو    ارمیبال درب   یروز کی
برداشتم  گهید یک یآب پرت کردم که صدا داد. دوباره  یسنگ برداشتم و تو  کی و دم یآه کش کیآورد. 

سنگ بزرگ تر برداشتم، با لبخند کنج لبم و چشم  کیبود!  اومدهخوشم   یباز نی و پرتاب کردم. انگار ا
آب بندازمش. اما تا   یتو یشتریشدم، دستم رو عقب بردم تا با قدرت ب  رهیخ اچهیشدم به در زیر یها

 .  دیلرز بمی ج یتو میگوشخواستم سنگ رو پرتاب کنم؛ 

         

خندونم سرد شد و   یدوباره مغزم داغ کرد.چشم ها م،یگوش یاسمش رو دنیبرداشمتش و با د        
ساخته بود!   یبت سنگ کیبرگشتم، که از من   دمیجد ی!دوباره به زندگ دیلب هام پر کش یلبخند از رو

  –رفتم.                                           گوشم گ یخورد. رو یدستم زنگ م یتو  یطور نیهم یگوش
راهم.                                                    یتو -جان؟                            ایدن  یی. کجازمی عز سالم

.      مین یبب  لمیف میخوا یم یایم  یک  مینیبب  ممیگفت م،یمن و ارغوان خونه ا ؟یگرد  یبرم یک. باشه –
  نیکرد که با هم یم  یآور ادیکرد. بهم  یم میعصب  شتری ، بی خوشحال و خندونش پشت گوش یصدا

کنم   یم یزدم و گفتم: باشه. سع ی مهربون، از پشت بهم خنجر زد!.                     پوزخند یلبخند ها
آب  یشدت تو سنگ به  کیرو قطع کردم و  یبزنه گوش  یزودتر خودم رو برسونم.  تا خواست حرف

اداش رو   یکنم، در حالت عاد  یم  یزندگ   نجامیا یپرتاب کردم و به خودم مسلط شدم. انگار فقط وقت
کنج لبم جا خوش کرد. بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم تا گرد و خاک هاش بره.   ی!! پوزخندارمیدر م

 !.انتیخ  یایهمون دن ،یرفتم. دوباره همون زندگ  نی به طرف ماش

         

         

اتصال رو زدم.                        یزنگ خورد. برداشتم و دکمه  م یکه گوش دمیپوش یداشتم پالتوم رو م        

  -. حالت خوبه نازم؟                  زمی: سالم عزل یجان؟                                      سه لی سه جانم –
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من. بعد هم ادامه داد: غرض از   ی: منم خوبم ملکه  ل یسه                          ؟ی. تو چطوریخوبم مرس 
باشه خوبه.  -. چطوره؟                                                      یشهرباز میمزاحمت! گفتم امشب بر

: باشه  لیسه رسونم.          یرفتم خونه. تو آدرس رو برام بفرست، زود خودم رو م یمنم االن داشتم م

  کیشدم و  ن یرو قطع کردم. سوار ماش  ی. گوشنمتیب یم  –عشقم.           نمتی ب ی. فعال. متماح زمیعز
 داده بود، روندم.   لیکه سه یراست سمت آدرس 

         

شدم ودر رو قفل کردم. چشم هام رو دور تا دور پارک   ادهیپارک نگه داشتم و  پ یرو به رو        
 یکنم. اما نبود. ساعتم رو چک کردم و خواستم بهش زنگ بزنم که، جلو دایرو پ   لیچرخوندم تا سه

که نکردم؟                                          من هم متقابال لبخند    ریصورتم ظاهر شد! لبخند زد گفت: د
. بعد هم دستش رو پشت کمرم  زمیعز میبر  ایگفت: باشه. ب  لی.    سه دمیزدم و گفتم: نه. منم االن رس

 کرد.   یهمراه یشهرباز یها یگذاشت و من رو تا باز

         

بودم و منتظرش بودم.   ستادمیمن هم همونجا ا ره،یرو بگ  ییترن هوا ط یرفته بود تا بل  لیسه        
م و با  رو به من داد. تشکر کرد یک یکه گذشت؛ با لبخند، دوتا پاکت پاپ ُکرن به سمتم اومد و  یکم

به حرکت در    نیاببعد ک هی.چند ثانمیو کمربند هامون رو بست می. کنار هم نشستمیشد نیهم سوار کابب 
لبخند زدم و   یشد! من هم کم رهیچشم هام خ یدستش گرفت و تو یدستم رو تو لیاومد و سه

  غی ج ،نیبودن که با هر حرکت کاب  یادی ز یبرگردوندم.  دختر پسرها  نیصورتم رو سمت مسئول کاب
  ینگاه م رو و اون ها  میخورد یو پاپ ُکرن م مینشسته بود لی . اما من و سهدن یخند  یزدن و م یم

رو با ارغوان تجربه کرده بودم. به   شترشیچون ب دم؛یترس ینم یشهرباز ی لهیوس چی! من از همیکرد
 اومد!                    یها خوشم نم  یلوس باز  نیاز ا ن،یخاطر هم

         

هم   لی. تا دستم رو دراز کردم کمربند رو باز کنم؛ سهستادی هم تکون خورد و ا گهی چند بار د نی کاب        
و به چشم هاش نگاه کنم.   رمیدستش رو درلز کرد. تماس دستش با دستم باعث شد سرم رو باال بگ 

و جذاب   رروشن ت  شه،یسبزش از هم ینظرم چشم ها! به  میشد رهیهم خ یچشم ها یتو هیچند ثان
جان؟                                                  ایگفت: دن لیکه سه میاومد رونی ب نی تر بودن!. بلند شدم و با هم از کاب
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آره،   -رستوران؟                                       می: برل یجانم؟                                                    سه -
بعد هم با                   گم.                                یراه بهت م یتو میگم. بر یکه من م  یستورانر یول

بود. رنگش    ییکوپه آلبالو سیجنس کی م؛یشد  لیسه نی . سوار ماش میهامون رفت نیهم به طرف ماش
 کنده شد!.   نیاز زم نیماش  کافی ت کیرو دوست داشتم. پشت فرمون نشستم و با  

         

! اما چرا رهینظ  یگفت: انتخابت ب  لیرستوران نگه داشتم و لبخند زدم.              سه یرو به رو        
دارم. االن هم  زیبرات سوپرا نکهیا یبرا -                                              دارمون؟ید نیرستوران اول

 شو.  ادهینکن و پ یکنجکاو

         

  لیشدم و به سه ادهیشد. من هم از پشت رول پ ادهی پ نیسرش رو تکون داد و از ماش  لیسه        
. از  میباشم، رفت لیسه  شی که؛ من قبول کردم پ یی. با هم به طرف رستوران )نسترن( همون جاوسمیپ

دست   همشتاقان لی. سهمیو نشست میکه من قبال رزرو کرده بودم رفت یزیو به طرف م  میدر داخل شد
                                                               ؟یبرام دار یزینم چه سوپراکنجکاوم بدو  یل یهاش رو جلو آورد و گفت: خ

  رهی. بعد هم مرموزانه به رو به رو خ یفهم یم گهیکم د کیمن هم با لبخند رو بهش گفتم: آروم باش! 
متفرقه    یها یرو با خنده و شوخ   شام نکهیشدم!.                                                        بعد از ا

جان..                                            لیسه  -برگشتم و گفتم:                      لیسمت سه  م؛یتموم کرد
گرفت و ادامه دادم:  قمن زوم کرده بود! دوباره لبخندم عم یاز اول تا آخر شام رو یطور نی هم لیسه

  یاحساس شاد یلی. در کنار تو خ یمهربون و شوخ طبع  یایتو خ  نکهیکنار تو خوشحالم، و ا یل یمن خ
کنم   ی. و در آخر حس میدختر رو خوشبخت کن  کی یتون  یکنم  تو م  یداشتم و.. حس م تیو امن

کرد. با شوق سمتش  یم اهمگ ن یطور نیهم  لیحس..                                           سه کی
بود که اگه من عاشقت بشم، با هم   نیکردم و قرارمون ا دایبهت پ یبرگشتم و گفتم: حس وابستگ

بگم و با    یخوام چ  یدونست م ی. انگار م یکار تو بود، که من رو عاشق کن نی. و امیمون یم
شدم!                      رهیچشم هاش خ  یولبخند جذاب زدم و ابروم رو باال انداختم و ت کیمنتظر بود.  یخوشحال

..                                           با  یول یرو در کنارت داشته باش  یهر دختر یتون یتو م  لیسه  -
رو در   کتا ی  ایتونه دن  یکس نم چیمن نه! ه یشدم و گفتم: ول رهی منتظرش خ یبه چهره   تیجد
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مات زدش؛   یزدم وبدون توجه به چهره  ی.                 پوزخندانیکنارش داشته باشه!. جناب سپهر
 زدم.    رونیبلند به طرف در رستوران رفتم وازش ب   یرو برداشتم. بلند شدم و با گام ها فمیک

         

شد.  دهینفر کش کیم توسط دستم چرخوندم و خواستم در رو باز کنم که؛ دست یرو تو چیسوو        
تونست حرف بزنه و لکنت زبون  یشدم. انگار نم  رهی تفاوتم بهش خ یبود. با نگاه سرد و ب لیسه

  ی.. چ چطور  م ای: دن دنل یتر شد و منتظر حرف هاش بودم.         سه قیگرفته بود! موزهندم عم
  نیخوب بود. جرا ا  یلیکه خ  زیهمه چ ای.. دنیفهم  ی!  من دوست دارم م؟یبزن یحرف    نیهمچ یتون

کنم. فقط ولم نکن.  یشده؟ تو رو خدا بهم بگو، خودم درستش م یزیمگه چ ؟یکن  یم یطور
زد   یداد م یطور نیکار رو با من نکن!                                         هم نی.. اایکنم دن  یالتماست م
و گفتم: تموم شد؟                               دمیکش رونی کرد. آروم بازوم رو از دستش ب یو التماس م 

  یم تی نشده!  درسته. تو به زندگ ی زیندادم و ادامه دادم:  چ یت ینگاهش رنگ تعجب گرفت! اما اهم
! سوار انیدنبالم، جناب سپهر  یایب که  ینکن  کیقدر کوچ ن یطور. بهتره خودت رو ا نیمن هم هم یرس

 یخواستم خواستگار یببندم؛ در رو محکم گرفت و گفت: من امشب م  شدم و خواستم در رو نیماش
خواستم کاخ آرزوهام رو با تو بسازم اما تو.. نزاشتم چرت بگه و در رو از دستش محکم   یکنم، م

تعادلش رو از دست   لیسه دم؛یبغل د نهییآ یکردم!. از تو رانی! کاخ آرزوهاش رو ویآخ –. دمیکش
بود؛    نجایخانم ا الیخورده بود!                                  با خودم گفتم: االن اگه  شک نیداده بود و  زم

خورده!.                              نیمتکبر! پسرش، شاهزادش، االن به خاطر من زم یکرد؟! زن اشراف زاده  یکار م  یچ
 از جاش کنده شد!.  نی گاز، ماش شین  کیبا زدم و یپوزخند صدا دار

         

         

اتاق!                                        یتو  دیپرونده ها بود که، ارغوان هول و با سر و صدا پر یسرم تو        
  نیهمچ شه!  آخه چطور  ی.. باورم نمیافتاده..؟! باز خودش ادامه داد: وا یچه اتفاق ی.. خبر دارایدن -

  نیشدم. هم رهیافتاده؟!                                             سرم رو بلند کردم و به ارغوان خ یاتفاق
بود تا پرونده ها   ستادهیکه کنار ا یزد! موسو ی گفت و با خودش غر م یداشت چرت و پرت م  یطور

دام رو صلف کردم و رو به کرد! ص یدرشت شده ارغوان رو نگاه م یبهش بدم؛ با تعجب و چشم ها
حرف   نینی بش نی ای! بنی.. آروم باش یری زد گفتم: خانم نص یارغوان که هنوز داشت با خودش، حرف م
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دادم و  ی.                                                 بعد هم پرونده ها رو جمع کردم و به موسو میزن یم
.                                        یکار کن یگم چ ی. خودم بعدا بهت میگانی ها رو ببر با نیگفتم: ا
ساکت و متفکر نشسته بود،  گوشه کیبغلش زد و به ارغوان که االن؛  ریپرونده ها رو ز  یموسو
رفت برگشتم سمت ارغوان و  رونی ب یموسو یانداخت و رو به من گفت: چشم خانم. وقت ینگاه

کردم و ادامه دادم: مگه صد  یسرت. بعد دندون قروچه ا یتو یگفتم: چه خبرته! صدات رو انداخت
. ارغوان کتایمن هم و  یهست ی ریمن و صدا نزن! تو نص  کی کار اسم کوچ طی مح ینگفتم، تو هدفع

  ی..؟                                        ارغوان بدون توجه به حرف هام، گفت: تو میستیچرا متوجه ن
  یبه صندل خونسرد یل یورشکست شده؟!                                        خ انیشرکت سپهر یدونست

 دادم و گفتم: بله.              هیتک

         

  ل،یگم شرکت سه  یبله! دارم م یچ  یعنیارغوان چشم هاش رو درشت کرد و با تعجب گفت:         
ارغوان درست صحبت کن! اون هنوز   -شرکت عشقت ورشکست شده. َاحمق..!                         

 دنه!. بعد هم ادامه دادم: االن هم بلن ایده ورشکست ش یبعدش هم به من چه که ک  س،یعشق من ن
کنم   ینگاهم کرد و آروم گفت: حس م یکار دارم.                     ارغوان کم یلیشو برو سرکارت، من خ 

کنم. بعد هم از اتاق خارج شد.                                             ی من اشتباه م دمی !  شاای دن یعوض شد
  یقدر نگرانه؟                 کل نیکه ا ارشهک  یچ لیکرد؟! مگه سه یطور نی: چرا ارغوان ابا خودم گفتم

ذهنم به وجود اومده بود! همه رو پس زدم و بلند شدم. دست هام رو داخل   ی تو بیعج یسوال ها
                   شدم.                                   رهی کردم و از پشت پنجره، به شهر خ دمیمانتو سف بیج

  یول  ؛یبا مشروب دادن به من از من سواستفاده کن یخواست  یهم تاوان کار اون شبت! تو م  نیا –
 کرد!.                         یم ییلبم خودنما یمونه. پوزخندم رو یم  ادتیباهات کردم که، تا عمر  یمن کار

         

         

رو با چشم    طیشدم. در رو باز کردم و داخل شدم. مح ادهیشاپ نگه داشتم و پ   یکاف  یروبه رو        
!  چشمم بهش  رهی نظ  یبا صفا بود. به نظرم انتخابش ب ی اچهیدر کیهام ازنظر گذروندم؛ کافه کنار 

  یرو، از رو تومرو انتخاب کرده بود. به سمتش رفتم و پال اچهیدر یدنج، روبه رو یگوشه  کیافتاد؛ 
کت   کیاندام رو چک کرد! ) نییام برداشتم و نشستم. سرش رو باال گرفت و از باال تا پاشونه ه
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شونه هام انداخته  یهم رو یعناب یپالتو کی و  یبودم، با شلوار مشک دهیزانو پوش  یتا رو یمشک
چشم هام برداشتم و بهش   یرو از رو میمشک  نکیو نشستم.ع دمیرو عقب کش ی بودم.(            صندل

.                                          کتایخانم  د؟یخور ی م یژست خاص نگاهم کرد و گفت: چ کی شدم.         با   رهیخ
قهوه لطفا.                  با همون ژستش، برگشت سمت مسئول  کیگفتم:   یلبخند کم رنگ کیبا 
.  یفراهان یبود، آقا یخوب   یلیخ  یشدم و گفتم: همکار  جاجا به  یشاپ و سفارش رو داد.  کم یکاف

 گم؟                        یابروم باال انداختم و ادامه دادم: درست م  کی

         

ادامه داره.                                           د،یطوره. البته اگه شما موافق باش نی: اوه.. بله همی فراهان        
  نیبه همچ  یلیبگم، من تما د یمن باعث افتخاره، اما با یزدم و گفتم: کار با شما برا یح یلبخند مل 

لبم   . با لبخند کنجادهیکارهاش هم ز وشرکت مشهور    کیکه شرکت من  دیدون  یندارم! م ییکارها
شرکت    د،یگ  یبله.. شما درست م  -صداش رو صاف کرد و گفت:               ی شدم.  کم رهی بهش خ

داشتم که گفتم  انیبا سپهر یکار زهیکم خرده  ر کیشرکت به نام و شناخته شدس، اما من   کیشما 
                            .             میبا هم انجامش بد  ن،یدار لیاگه تما

         

به   یل یشما خ نکهیادامه داد: بله و ا یکه فراهان دم،یقهوه رو نوش ازیفنجون رو برداشتم و جرعه ا        
 هیتک  شی لبخند حذاب زد و آروم به صندل کی.                                 کتایخانم    د،یمن کمک کرد

  یرو برداشتم و روبه فراهان یشنگفتم. گو یزیو چ  دیلرز زی م یرو میگوشبگم که؛  یزیداد. خواستم چ
و گفت:    دیاز قهوش رو نوش ی.                                    اون هم جرعه ا قهی دق کیگفتم: متاسفم 

رو جواب دادم.  یبلند شدم و گوش  زی .                                                     از سر منییالبته بفرما

شده مگه؟!                              یهمه سر و صداس؟ چ نیا جا  اون چرا سالم –بود!   ادیسر و صدا ز یلیخ
  ؟یرو گرفتن.                 چ دی.. زود خودت رو برسون! دختر مهشایلحن مضطرب گفت: دن کیالله با 

رو گرفتن؟!                                       رو به الله  دیحرف هاش رو با خودم مرور کردم: دختر مهش 
 برداشتم.  یصندل یرسونم. بعد هم قطع کردم و پالتوم رو از پشت یگفتم: باشه. خودم رو زود م
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حالتون   کتا؟یاومده خانم  شیپ  یمشکل -گفت:            د،یرو د میحرکات استرس   یوقت  یفراهان        
تر برم. هنوز چند قدم برنداشته بودم، دوباره برگشتم   عیسر  دیخوبه؟    فقط تونستم بگم، متاسفم و با

. خدا نگهدار. لبخند  یهانفرا یآقا  م،یبود که با هم انجام داد یکار  نیآخر نیو گفتم: ا یسمت فراهان
سمت   میمستق ،یکار چیاستارت زدم و بدون ه                     رفتم.   نمیزدم و به طرف ماش  یکم رنگ
 روندم.  دیمهش یخونه 

         

رو زدم و   فونیآ یشدم. دکمه  ادهی پ عیسر نیترمز زدم و از ماش  یرو دیمهش یخونه  یروبه رو        
روبه روخشکم زد!                             یدر باز شد. داخل رفتم و در خونه رو باز کردم که؛  از صحنه 

شدم و بغلش    دیمهش ینزد عی دادن! سر یم شیخالش بد بود و الله و ارغوان دلدار  یلی خ دیمهش
دلم و..               زیف تن  عزدخ دخترم ر رو گر ایو گفت: دن دن رداشتیشونم   یکردم. سرش رو از رو

. مغزم هنگ دمیکش میشانیبه پ یدادم. دست شیدلدار یبعد هم زجه زد و دخترش رو صدا زد. کم 
  یبا دست ها د یزنگ خورد. مهش دیهش م ی!                گوشم؟یکن  داشیکرده بود!    االن ار کجا پ

  کشینزد  عیگفت: شماره ناشناس. سر که دمیرو برداشت و نگاه کرد. صداش رو شن یلرزونش گوش 
اصال هول نکن! جوابش رو بده و بگو که  دیمهش  -شدم و گفتم:                                                   

. زود باش..!                                                    دادمهم خبر ن سیو به پل  ستین شمیکس پ چیه
سرش رو تند تند تکون داد و اشک هاش رو پاک و جواب داد.                                              دیمهش

  یونم طرف چد یم. نمیشده بود رهیبهش خ  یهمگ                                                      بله؟ –
تا ما   کر،یاسپ یشد! با اشاره بهش فهموندم که بزاره رو وار یرنگ صورتش مثل گچ د دیگفت که، مهش 

 .                میهم بفهم 

         

و به   یبگ ی گم، خوب گوش کن! اگه به کس یم یبهت چ  نی پپخش شد: بب طیمح  یصداش تو        
فرستم.                                                     ینم و مک یسر دخترت رو برات پست م  ،یخبر بد  سیپل

دادم.                           وشنزنه!.    حلوتر رفتم و با دقت گ غی دهنش رو گرفت که ج یبه زور جلو دیمهش

رو با    ی. گه کس ییتنها ،یایفرستم م یکه م یآدرس نی! به ایکن خطا پا از  دست  باش مواضب –
  کهیبدنش رو هم ت ی هیهمون که گفتم جز سرش، بق  ،یاریدر ب یزرنگ باز یو بخوا یاریخودت ب 

  ری مرد بود؛ که با تغ کی. اومد هشیکر یخنده ها یفرستم.  بعد هم صدا یکنم و برات م   یم کهیت
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: التماستون لرزونش گفت یبا صدا دیزد.                     مهش یصدا کلفت تر و ترسناک تر حرف م 
هم خبر   سینگفتم، به خدا به پل یزیهم چ ی. به کسامی! خودم منینکن تیکنم دخترم رو اذ یم

کنم.                                                           یمدخترم رو بشنوم، خواهش  یکنم بزار صدا یندادم. خواهش م
زد:   غیج   دیبود! مهش دیدختر مهش یوا   گفت: مامان..      یپشت گوش یک یسکوت شد که  یکم

زد   یحرف م  یطور نیداشت هم دی دنبالت. مهش  ادی..؟ غصه نخور گلم. مامان مزمی عز  یدخترم.. خوب
زد   یشده بود و همش زجه م وونهید دیبوق ِاشغال بلند شد.                                  مهش یکه، صدا

رو   فشی ها از جاش بلند شد و اشک هاش رو پاک کرد. ک وونهیهو مثل د کیکرد.  یم هیو گر
تونم بزارم جسدش رو برام بفرستن! بعد هم  یرم دنبال دخترم، نم یبرداشت و گفت: من من م

و برگشت سمتم و   ستادیا دی.. مهشستایوا  دیو گفتم: مهش دمیسرش دو تپش عی. سردیسمت دردو

.                                   امیم  باهات هم من –                                 نگاهم کرد.                   
  ی.. تو میفهم  یکشم. م یدخترت رو م یای ب یگفت؟! گفت اگه با کس یچ  یدی: تو نشندیمهش
شونش گذاشتم و گفتم: آروم   ی .. دخترم رو بکشن؟!                                      دستم رو رویخوا

.              امیمن هم پشت سرت با فاصله م یر ینرو خطرناکه. تو م ییگم تنها ی. فقط م زمیباش! نه عز
رفتم که؛  یم  ونریب تمرو برداشتم و داش فمیرفت. من هم ک رونیسرش رو تکون داد و ب دیمهش

.  نیمون یگفتم: الزم نکرده! تو و الله م  تی .                   با جدامیو گفت: منم م دیارغوان دنبالم دو
شد، خواهشا به ما هم خبر بده!    یرم.                                ارغوان: پس هرچ   یمن خودم باهاش م 

 رفتم.  دیاز کنارش گذشتم و به سمت مهش  تی اهم یببه الله انداختم و  یگفتم: باشه. نگاه

         

  ادهیپ نی ترمز زد. تز ماش یکارخونه متروکه رو کی یروندم که، رو به رو  یم د یپشت سر مهش        
دادم.  یفرمون؛ ضرب گرفته بودم و پام رو تکون م یلرزون سمت کارخونه رفت. رو یشد و با قدم ها

د دخترش  ی اومدن. مهش  رونیو دخترش از کارخونه ب دیکه گذشت؛ مهش  ی. کمان یب  رونی منتظر بودم ب
  ن یکرد. خوشحال شدم که سالم و سالمتن! بعد هم سوار ماش  یبغلش گرفته بود و بوسش م یرو تو

ه رو باز  در شاگرد رانند یکیخواستم استارت بزنم که؛  ی م یشدن! با خوشحال   بیشدن و از نگاهم غ
گلوم گذاشت!!                                  برگشتم  یکه دستش بود رو رو یکرد و سوار شد و َقمه ا 

تونستم حرکا کنم. فقط گردنم رو کج کرده بودم و با نگاه   یداد. نم یسمتش، نوک َقمه گلوم رو فشار م
  یزدم!.                  با صدا  غیدلم ج یفشار داد که دردم گرفت و تو شتریسردم منتظر بودم. َقمه رو ب 

و  ید یگم رو انجام م یکه م یفقط کار دارم،باهات ن ی کلفت مردونش شروع کرد به حرف زدن: کار



 انت ی خ یایدن

189 
 

گلوم  یبهش ندادم که، سر َقمه رو تو  یتی..؟                  گردنم کج بود و اهمیدیکنم. فهم  یولت م 
باهاش خوب تا کنم. سرم رو   دی نداشتم، فعال با ی؟      چاره ا..یفرو کرد و عربده زد: مگه کر شتریب

فشردم و گفتم: باشه..                                                    یرو  تی.             دندون هام رو از عصبان چشمتکون دادم که گفت: بلند بگو 
موند!!                             رهی لب تاپ خ توریمان یصفحه  یبگه؛ که چشمم رو یزیمنتظر بودم چ 

نصب کرد و با حرکت لب   نی ماش ریز ستگاهاومد و چند تا د عیسر یکیبود؛  دیمهش نیماش لمیف
خشکم زده بود!                     یجور نیاز اون جا رفت. هم  عیزد و سر  یم.. رو نشون داد و قهقه اهاش، بو 

                                            ن؟یکرد یکار  نیزدم:  شماها.. چطورهمچ  غی به خودم اومدم و ج
  نیگفت: سر و صدا نکن! بب کنارم  ی کهی شد و اون مرت شتریکه فشار گلوم ب  مزد یداد م یطور نیهم

!.             ینیب  یو دخترش رو م قتی رف  یجزغاله شده  یوگرنه جنازه  ،یبر عیگم. بهتره سر یم یبهت چ
  ادهیپ نی نگاهم کرد و از ماش یگذاشت! کم  شیزردش رو به نما یکه دندون ها دیبعد هم بلند خند

سردم استارت زدم و بدون   یگلوم رو ماساژ دادم. مغزم از کار افتاده بود! با دست ها یشد. کم
 گاز دادم..  یریمس

         

. زنگ زدم و در باز  دمیپر رونیترمز زدم و در رو بسته نبسته، ب یرو دیمهش یخونه  یرو به رو        
شد و   کمیتا چشمش بهم افتاد؛ نزد  داخل. ارغوان دمیو بازش کردم و پر دمیبه طرف در دو عیشد. سر

ادامه بده و با   مو.. نزاشت یبعد خودت هم گم شد ،یبه ما خبر بد  یخواست ی.. تو مثال م ای گفت: دن
بم بم..                                            دیمه مهش نیش  یما ماش ریز  یرو.. ن ز یب  ینفس نفس گفتم: ب

آب آورد و   وانیل کی . بعد هم رفت و ارمی آب ب ا،براتیدن ستا یاارغوان نزاشت حرف بزنم و گفت: و
شونم گذاشت  ی. ارغوان دستش رو رودمینفس سر کش کیصورتم گرفت. از دستش گرفتم و  یجلو

  نیماش ریشده!                  بدون مقدمه گفتم: ارغوان ز یچ نمیکن، بب  فی و گفت: االن آروم تعر
به  دی ! مهشدیبمب کار گذاشتن.                                           ارغوان و الله رنگشون پر دیمهش

من     نیماش  ریز   یچ  یعن ی.اومد سمتم و گفت: ششی ره پ  یاتاقش، بعدا م  یدخترش گفت بره تو
زد.برگشتم سمتش و گفتم: آره  یبود و شمرده شمرده حرف م  دهیون هم مثل ترسبمب  گذاشتن؟! ا

پنجاه و چهار گذاشت.   یرو رو  مری ! تانی. فعال بحث نکندمیخودم د ی. خودم با چشم هادیمهش
و الله هم پشت سرم   دیو بازش کردم. ارغوان و مهش دمیسمت در دو عی..!                 سرنیزودباش

رو چک کرد.   نشیماش ری رفت و ز دی. مهشمیستادیا دی مهش نیماش یروبه رو ابون؛یخ ی. تودنیدو
  یو خنث  ن یا ادی ب یک ی نی دادم. روبه بچه ها گفتم: زنگ بزن یسره تکون م کی بودم و پام رو   یعصب
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با   دیبعد، مهش هیچند ثان         شماره شدم.                          نکرد دایکنه!  خودم هم مشغول پ
 !   سین یزیکه چ نجا یتو حالت خوبه؟! ا ا ی صورت متعجب سمتمون برگشت و گفت: دن

         

! من خودم  سیک که ن یچ  یعن ی عنی -همه با تعجب نگاهم کردن!                                         
و رفت.                                                     دیکار گذاشت و خند نیماش ریبمب رو ز اروی دمید ید

خداروشکر برامون   یخوبه. اتفاق  رمحال من و دخت یول  ،یدیآروم باش! درسته ترس زمی : عزدیمهش

م توه ایشدم  وونهیمن د یعنی  ؟یچ یعن ی –توهم آروم باش گلم.                                وفتاد،ین
 زدم؟!        

         

  زمی شونم گذاشت و گفت: عز یاومد و دستش رو رو کمیارغوان که تا اون موقع ساکت بود؛ نزد        
.                                             میبر ایگلم، ب یکم استراحت کن کی . بهتره یشد تیاذ ی ل یچند وقته خ نیتو ا

دونم   یهم به استراحت ندارم! نم ی اج ی نشدم و احت وونهی با خشم برگشتم سمتش و داد زدم: من.. د
سرم رو با دست هام گرفته  یجور نیو ساعت بازش کردن؟!!         هم قهیچند دق نیا یتو یچطور

که به ارغوان گفت:                               دمی رو شن  دیآروم مهش  یدادم که صدا  یتکون م یبودم و پام رو عصب 
چند وقته چند نفر رو   ،یگفت یم  ادتهی! سیخونه استراحت کنه. حالش اصال خوب ن   شیبهتره ببر -
گه: مواضب خودت باش.  بعد   ین مرده که همش بهش م. مثال اورنی گ یکه سر راهش قرار م نهیبیم

شده!.           یطور نیچرا ا  ای دونم دن یدوباره ادامه داد: ارغوان لطفا ازش مراقبت کن! نم
کرد، اما ارغوان ساکت سرش رو تکون داد و  یم دییحرفش رو تا م. الله هدمی شن یصداهاشون رو م

خونه.                          با   میبهتره بر  زمیگفت: عز شونم گذاشت و یمن شد. دستش رو رو کینزد
شدم و   وونهیصورت ارغوان نگاه کردم و گفتم: من حالم خوبه.. چند بار بهتون بگم؟ نه د  یتو تیجد

هم به استراحت ندارم..    ارغوان مظلومانه نگاهم کرد و گفت: باشه.  یاج یاحت  تمنه توهم زدم. گف
تونستم   یو سوارم کرد. نم نی. بعد هم هولم داد سمت ماشگهیخوام استراحت کنم د یمن خستم م

 یکرد و سوار شد و گاز داد. ول یبکنم! مغزم از کار افتاده بود! ارغوان با بچه ها خداحافظ  یکار چیه
 !.   قتهیهمه حق نینشدم و ا وونهید ئنممطم
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زد.  آروم بلند شدم و   یاسم خودم، چشم هام رو باز کردم. ارغوان بود که صدام م دنیبا شن        
به بدنم دادم که ارغوان گفت: شام حاظره، بلند شو دست و صورتت رو   یسرجام نشستم. کش و قوس

رفتم تا   ییزدم و به سمت روشو یلبخند تلخ          دختر خوب! زودباش.   نی . آفرزی سرم ایبشور و ب
  زیاومدم و به طرف آشمزخونه رفتم. ارغوان؛ سرم رونیب  ییدست و صورتم رو بشورم. از دستشو

رو عقب   یبود. صندل  دهیبشقاب کش ینشسته بود و زرشک پلو با مرغ رو که درست کرده بود، تو

!  هیچه حرف نیارغوان: نه بابا ا                           !  ممنون.یدیکش زحمت –و نشستم.        دمیکش
خودم، چون هم گشنم بود هم هوس کرده بودم. با دهن   یبرا شتریالبته ب گه،یزرشک پلو پختم د کی

بد نگاهش کردم و    یکم کیکنم!.                   یبا بابامم غذا درست نم  یپر ادامه داد: وگرنه من برا
 هم شروع کردم به خوردن. دکن بعد حرف بزن.  بع یخب حاال. دهنت رو خال   یلیگفتم: خ 

         

کارت   ن یبش  ایآشپزخونه بود، صداش زدم  و گفتم: ارغوان ول کن ظرف ها رو، ب یارغوان تو        
  یصندل  یرو  کمیدرو شست و دست کش ها رو درآورد و اومد نز  شیکف یدارم. ارغوان دست ها 

خوام   ی: متمگف یبهش انداختم و جد ینشست و گفت: جانم؟                                             نگاه
هم تو هم من چه  م،یرو استخدام کرد  نازیپر یوقت ادتهیبهت بگم، تا آخرش گوش کن.  یزیچ کی

 یخوبه و روزومه  میمطمئن شد یقت و و می. بعد هم چند بار امتحانش کردمیکرد یو بررس  قیقدر تحق 
 .                         میخوبه داره، استخدامش کرد یکار

         

شرکتمون؛  یمال  ری کردم مد یوقت فکر نم  چیارغوان سرش رو تکون داد و من ادامه دادم:ه        
بخت و با   کیسارا ن  شیاسم واقع ناز؛یما رو برداره و فرار کنه. پر یها رو حک کنه و پول ها ستمیس

  یزیچ کی خوام   یکرده. م یو فرار م دهیکش یشرکت ها رو باال م یپول ها ،یشناسنامه جعل  نیچند
کنم، در اصل دروغ گفتم. من رفته بودم آلمان،   یبهت گفتم  دو سه روزه استراحت م   یبهت بگم، وقت
کرد و من    یکه آمارش رو بهم داد؛ بهم نارو زد و با سارا همکار یوردم، اما اون کسآ رشی دنبال سارا. گ

تو رو   لمیکردم چون، ف قبولبراش انجام بدم. من هم ناچارا  یکار کیرو گرفتن. سارا از من خواست 
و    یگم رو انجام ند یکه م یکنه! بهم گفت اگه کار رتیز ن یماش  کیخواست  یبهم نشون دادن که م

تونستم جون شما ها رو به  یکنم. من به خاطر شما قبول کردم، نم  یو دوست هات رو نابود متو 
کرد تو رو   ری رو اج یک یاتفاق هاست. اون  نیا یگم که اون مقصر همه  یخطر بندازم. االن بهت م
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که جلوم ظاهر   یو زن و بچه ا  رزنهیاون  پ ایداد.  یکنن و اون َمرده که همش بهم هشدار م تیاذ
  نیاز ماش لمیف کی الله رو درست کرد، همون َمرده بود.اتفاق امروز؛  نیکه ماش یشدن! کس یم

  دمیَقمه تهد کی نقاب دار با  ردمَ  کیبمب کار گذاشت.   نیماش ری ز یکیبهم نشون داد که  دیمهش
                                          و توهمم نزدم.        ستمین وونهیکه من د  یها همه رو گفتم تا بفهم نیکرد. ا

         

فکر کرد و گفت:   یداد. کم یو ساکت نشسته بود و حرف هام رو با دقت گوش م یارغوان جد        
!                                       ؟یریبپذ یبود،که به خاطر جون ما حاضر شد  یکه ازت خواست چ یاون کار

به نفعته! پس اسرار نکن.                                 یکمتر بدون  یبود! هرچ  یلیگفتم خ هم بهت نجایتا ا -
روانشناس صحبت    کیبا  یخوا  یهمه درست. حاال بازم م نهایگفت: خب ا یمکث کرد و جد یکم
شه ارغوان حرف هام رو باور نکرد!                                       ی .. روانشناس؟!  باورم نمیچ       م؟یکن

ها همه رو هم  نی..  صد دفعه بهت گفتم. استمین وونهیخشم وجودم رو در برگرفت و داد زدم: من.. د
           شدم و داد زدم:                                       وونهیلحضه د کی. سی. توهمم نسیکه گفتم دروغ ن 

: ارغوانخوام تنها باشم.                            یبلند شو برو خونت. م ؟یکار دار  ی.. چنجایاصال تو ا -
زدم:   ادیبودم و سرش فر  یگوش ک..                                             عصب قهی دق کی.. ستایوا ایدن

  یزی!.          ارغوان خشکش زد بود و چنمتیبب خوام  ی.. نم رونی من برو ب  یاالن از خونه  نیهم
 نگفت.    

         

!  بعد خودش  ؟ی کن یم  رونی تو تو من رو از خونت ب ایبرگست سمتم و با تعجب گفت: دن دن         
. بعد از مرگ  میکس رو نداشت چیکه ه یموقع م،یبا هم بود شهیخودم متاسفم! ما هم یادامه داد: برا

 نیا ی.. با هم تومیرفت  رونی.. با هم بمی. با هم شرکت زدمیو با هم بزرگ شد  یبود  شنیمامانم تو پ
مکث کرد و   یزد. کم یداد م یطور نی..                                         هممی کرد ی! زندگبیشهر قر

.                        رونیهم جوابم، از خونت ُگم شم ب نیا نه! من اشتباه کردم که خواستم کمکت کنم. یادامه داد: ول

استراحت کن!                                       یرم و توهم هر چه قدر خواست یشم، م یجان! من گم م  ایدن باشه –
! ختیر ی گونش م یرو یطور نی..                                         اشک هاش هم یارغوان بب  -

زارم.   ینم نجا یوقت، ا چیه گهیرم و پام رو هم د ی!  من ماینگو دن یچ ی دستش رو باال برد و گفت: ه
ماتم   یجور  نی رفت. هم رونی و ب  دی! بعد هم در رو محکم کوب یش  یخوش حال م   ینی تو هم من و نب
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فظ کردم، اما  که تعادلم رو ح نی بخورن زم  کی. نزددمیدنبال ارغوان دو عیبرد! به خودم اومدم و سر
. همه ستادمیاروش  نهییآ یرفتم و رو به رو ییرایکنج پذ زیشده بود؛ ارغوان رفته بود. به طرف م  رید
شد.   ریو خرد و خاکش ختیروش همه ر یپرت کردم! شبشه ها  نییرو با شدت پا  زیم  یرو لیوسا ی

رو کنار زدم. دستم رو  شهیافتاده بود، ثابت موند. ش نی زم  یعکس من و ارغوان که رو یچشمم برو
  زی ل ز؛ی جا کنار م ونبغلم فشردم. هم یندادم و عکس رو از داخل قاب در آوردم و تو یت یاما اهم د،یبر

 شدم..  رهی و به عکس خ نیزم  یخوردم رو

         

         

رو بهن داد. برگه  یبود؛ پاکت یم. پستچکاناپه که در زدن. رفتم و در رو با کرد ینشسته بودم رو         
گذاشتم و به طرف اتاق   زی م یکه دستش بود رو امضا زدم و در رو بستم و داخل رفتم. پاکت رو رو یا

در بردمش. در   متا د دمشیرو بستم و کش  پشیخوابم رفتم. چندونم رو چک کردم و مرتب کردم. ز
 یوبه طرف در ورود  دمیچمدونم رو باال کش یدسته  انداختم. فمیرو داخل ک  دی اتاق رو قفل کردم و کل

 ..دیموند! فکرم به اون زمان پرکش رهیخ  وار،ید یقاب عکس من و ارغوان رو یرفتم که، چشمم رو

         

) در رو باز کردم و داخل خونه شدم. برق ها همه خاموش بود. تا خواستم برق رو روشن کنم؛          
الله و  یخنده   یهول کردم و پشت بندش صدا یکم کیار گرفت! اول صورتم قر  یمارمولک جلو کی

  زیو حواسش به من نبود. چشم هام رو ر  دیخند یم یطور نیارغوان بلند شد. برق زدم و ارغوان هم
خنده. ارغوان  ریز میخودش انداختم. بعد هم با الله زد  یو رو دمیمارمولک رو ازش قاپ  عیکردم و سر

. ارغوان بعد دیپر یور اون ور م ن یزد! مارمولک هم روش ا یم  غیو ج  دیدو یهم؛ دور تا دور خونه م 
زد و گفت:   یلبخنددور کردن ما رمولک، باالخره موفق شد و به سمت ما اومد.  یتالش برا یاز کل

رفته   دیمهش یمه داد: راست. بعد خودش ادامیری گرده، عکس بگ یبرم دیکه مهش یتا موقع  ای ..  بایدن
.                        بدون اجازه از من، هولم داد سمت کاناپه و روش نشوندم. خودش هم رهی شام بگ

دو سه..                                       بعد هم با هم  کیو گفت:  ستادیسرم اومد و کنارم ا یباال
توپ   یچشم غره  کیسرمن شاخ در آورده بود!   ین باالارغوا دم؛ی. بعدا که عکس رو دمیعکس گرفت

 واریکنم، تو هم به د یرو چاپ م  نیگفت: حتما ا یجد  ی. ارغوان با ذوق و کم دمیبهش رفتم و خند
و ارغوان   میعکس گرفت یهم اومد و کل دیبعد مهش قهی !                                چند دقیزن  یخونه م
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.                                                      میو خنده شام خورد ی!. بعد هم با شوخادی خوشم نم دن یمن نه! کال از رقص ی ول  دنیو بچه ها رقص
 ! دمیته دل خند  زا ران،یا یبار تو نیاول  یبه من خوش گذشت. برا یل یاون شب خ

         

بودم که زنگ زدن. رفتم و در رو باز کردم، که ارغوان هول  م،نشستهیه بودفرداش سرکار نرفت        
که با خودش   یپاکت ی. بعد از تونیرو بب نیخونه! با تعجب در رو بستم. ارغوان گفت: ا یتو دیپر

. میگرفت  یبود؛ من و ارغوان با هم تک  شبیآورد و نشونم داد. عکس د رونیعکس ب  کیآورده بود؛ 
نگاهش کردم و گفتم:   یجد یگربه کرده بود! کم هیبهش انداختم؛ ارغوان چهره هامون رو شب ینگاه

شد و گفت: خب راستش  رهی بهم خ ش،یمشک ی لهی ارغوان مظلومانه با اون دو تا ت       ه؟یچ نیا
زد و   یهول ند. ارغوان لبخمیبانمک شد  یلیکردم! خ  ی..  نزاشتم خرف بزنه و گفتم: شوخ یگفتم شا

به عکس   ی. نگاهمینصب کرد  وارید یو عکس رو رو م یگفت: خوشحالم که خوشت اومد. با هم رفت
دوست   ی لی! خ ایدن یناز شد یل یبه عکس انداخت و رو به من گفت: خ یانداختم، ارغوان هم نگاه

 !( شتریبغلم فشردمش و گفتم: من ب یتودارم.                                        من هم 

         

خورد و افتاد! به خودم اومدم و از    زیشده بودم که، پاکت از دستم ل رهی به عکس خ یجور نیهم        
رفتم وبرگه    زی م یرو یاشکم رو با انگشتم گرفتم و به طرف صندوقچه  یگذشته به حال برگشتم. جلو

 رو از داخلش درآوردم. 

         

فشردم و دوباره چکش کردم..                                                        یدستم کم یبرگه رو تو        

کجا   سی. معلوم نستمین شتونیپ گهیمن د ن،یخون  ینامه رو م نیا ی. وقتزانمی عز سالم ☹متن نامه
رم تا   یسفر رو م نیبهتون بگم، من ا دیبا  یمرده!                                   ول ای اصال زنده ایباشم. 

 یهمه چ انی دم. ارغوان در جر  یکه ازم خواستن رو انجام م  ی. کارنیکن یشما ها با آرامش زندگ 
 من هم  ادی و  نیو لذت ببر نی داشته باش یخوب یزندگ گهیشما هم در کنار هم د دوارمیهست. ام
 !              نی حتما باش
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من مهم  یکنه، برا  یکه فکر م زمی گم همتون رو دوست دارم. مخصوصا ارغوان عز یو در آخر م         
  یبا آرامش زندگ شهیرم، تا هم یسفر رو به خاطر اون و شما ها م  نیدونه که من ا ی. اما نم ستشین

.                        یکرد یبا آرش همکار نکهی! به خاطر ادمیالله: من تو رو هم بخش  ی. راستنیکن
که رو به    یرم تا روز یدوستشون دارم. من م یل یرو ببوس و بگو خ نا یو د ای: از طرف من دن دیمهش

جون موفق بودم و هستم وتونستم  شهیبگم، هم  رمیدختر کوچولوت، که هم اسم منه قرار بگ ایدن یرو
مواضب خودت باش! در نبود من شرکت   یلیخوانوادم رو نجات بدم!.                              ارغوان خ

! قیکنم که توش، شرکت به نامت شده. مبارکت باشه رف  یبرگه برات پست م  کی مونه.  یدست تو م
برگه رو                    .. ایدوباره. دن  یدارید دیدوستتون داشتم و دارم. به ام شهی !. همیحقش رو دار

  دارم –شدم.                        رهی . به رو به رو خ ردمصندوقچه گذاشتم و درش رو قفل ک  یدوباره تو
 !!. منتظرم باش! دیجد یچهره  کیبخت، با   کیسارا ن امیم

         

         

         

اون زن  ادیرمان رو نوشتم،  نیکه ا یبا دوستان: دوستان جلد اول تموم شد. من زمان  یسخن        
  ی م انتیبه زن هاشون خ  یکه به راحت ییشد. مردها یم  انتیبهشون خ   یرحم  یافتادم که با ب ییها

مردها   نرمان رو نوشتم، تا به او ن یکنن. من ا یزن، غرورشون رو خرد م فیکنن و به خاطر جنس لط
زن ها و له کردن  تی سوال بردن شخص ری تونن مرد باشن! مرد بودن فقط با ز یزن ها هم مبگم 

  یب یمرد چیخواستم به ه ی تونه مرد باشه و هم زن.  نم  یزن هم م کی! بلکه ستیغرورشون ن
بچشونم.                 انتکاریخ  یرو به اون مردها انتی خواستم طعم تلخ خ  یکنم، فقط م یاحترام

 . نیرو برده باش  یکه از جلد اول رمان لذت کاف دوارمیام

         

شه!  کس   یکشف م ایدن  یاصل تی بگم؛ هو دیجلد دوم: در مورد جلد دوم با  حاتی توض              
.                            رن ی گ یقرار م رشیمس  یباهاش در ارتباط بودن، تو ی که به طور ناشناس فقط تلفن ییها
  یو به زود  سمشینو ی. دارم منی تر.              منتظر جلد دوم باش یتر و جنجال  بیاتفاقات عج یکل
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رو   زیچ  کی دیبا ای ! دنرهیگ یقرار م  ایدن یرو به رو ی رسه.                           کس یبه دستتون م
 .نی عشق و مرگ( رو دنبال کن  نیپس حتما) جدال ب   عشق!.                ای انتخاب کنه؛ مرگ 

         

                                                

         

                       ابمی یاهل دل نم کیوه!         

         

 میکه به اوشرح دل خود  گو        

         

 نفس، با او  کیکه  یمحرم         

         

 م یپر مالل خورد گو یقصه         

         

 نگرم                          یگذشته ها م یهرچه سو        

         

 جز غصه و غم نبود                                             

         

         چشم دوزم                           ندهیچون به آ        
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 جز رنج حاصلم نبود                                              

         

 غم  طاقت و توان از تنم ربود                                      

         

          آر                                  آرامش و تاب و صبر                                     

         

 جانم رو ربود.                               ی مهین چ،یه        

         

 ) جلد اول(                                           انیپا         

         

 ی می: فاطمه حک سندهینو        

         

 خی : تار۳۰/ ۱۳۹۹/۱        
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 سمت خونه روندم.  میشدم و مستق نیسوار ماش          

 پدال گاز فشار دادم. یرو شتریپوزخند زدم و پام رو ب  کیدعوت بودم.   انی سپهر  یامشب مهمون        

        *** 

  یبه سمتم اومد و پالتوم رواز دستم گرفت. لبخند یمتکارداخل شدم. خد  کیکوچ یاز در قهوه ا        
  داشیپ  یکنم. اما وقت دایرو پ  انیسپهر لیزد و دور شد. نگام  رو دور تا دور سالن چرخوندم تا سه 

  دیرو، د  دنیقصر یبغل هم م ی که تو ییدادم و جوون ها هیکنار ستون تک  واریبه د الی خ  ینکردم، ب
 زدم.

 .یخانم! خوش اومد ایبه عقب برگشتم: به به! دن ییآشنا ییبا صدا        

ِبروِبر نگام کرد و دستم رو  یکم  کی لی لب هام نشوندم!  سه یرو یلبخند زور لی سه دنیبا د        
 !؟یر یبشم و گفتم: کجا م  میکشوند. نتونستم جلو دار حس کنجکاو  یسمت کیگرفت و به 

 . یاول با بابا آشنا بش: بهتره ل یسه        

و جا افتاده   پیمرد خوشت کی  ینگم.   روبه رو یزیرو پنهون کنم و چ تمیکردم عصبان یسع         
هم بابا. معرف   شونیجان، ا ا یخانم.عشق بنده هستن. ودن ایدن شونیو گفت: باباجان.. ا ستادیا

 حضورت که هس! 

دستش رو   لیزدم و با باباش دست دادم. بعدش هم سه یمثل خودش لبخند مسخره ا        
  یمبل ها یکرد. ساکت رو  ییسالن راهنما یدونفره  یگذاشت پشت کمرم و من رو تا مبل ها
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دستش رو جلو   لیداخل سالن انداختم، که سه تیبه جمع ی. نگاهمیهم نشست شی ر خی دونفره، ب
 ن؟ ید یرقص دو نفره رو م  کی! افتخار انو آورد و گفت:  خب ب

 شدم وبا خودم گفتم:   رهی نگاهم رو از دست دراز شدش گرفتم و به چشم هاش خ        

الزمه. حداقل   یلوند یدلبر یدهنش! برا  یتو یآروم باش! خودت رو کنترل کن که نزن ای) دن        
 امشب.( کی

 باشم.  لیمواضب سه ی لی خ دیقورت دادم. با  چشم هام رو بهم فشردم و آب دهنم رو        

شب! هه   ییو روشنا  کیو رقص تانگو. تار میآهنگ مال  کی. دیدستم رو آروم وسط سالن کش        
 الزم بود!. لیدادن سه یباز یکرد، اما  برا  یشد نقش باز یم  ی! خندم گرفت به سختکیچه رمانت

ساعد دستش و خودش   یخودش خم کرد. رو یچرخش من رو رو کیآهنگ بود؛ ال  یآخرها        
شد! نفس هام کوتاه و مقطع شده بود!   یتر م کیهم روم خم شد!  صورتش لحضه به لحضه نزد

  ی رهی بود و نگاهش خ ستادهیا بی دست به ج  وار،یچشم به پدرش افتاد که کنج د ینگاهم از گوشه 
از مردها   یبدم! چون دل خوش شی خواستم باز یفقط مبزارم  من روببوسه.  من      دیاما بود! نب

فشردم. چشم هاش خمار   لیسه ی  نهیداد!  دست راستم رو به س ینداشتم؛ حالت تهوع بهم دست م
رنگ   قای! دقایجذابن دن   یلیبود.  آروم نگاهش از لب هام به چشم هام دوخت و گفت: چشم هات خ

 شب!  یکی تار

 ..!یاصله گرفت. وازن مسن ازم ف کی یبا صدا        

 گذشت!. ری . به خدمیکش ی نفس راحت کی        

  لیلبخند جذاب  براندازم کرد و گفت:  سه کیرو پسرم خطاب کرده بود؛ با  ل یخانومه که سه         
 ؟ یکن ینم  یجان معرف 

 شونی! و امی جان.. عشق زندگ  ایکه داشت، گفت: دن ییبا لبخند به اصطالح، مکش مرگما  لیسه        
 مادرم هستن.  ان،یعمارت سپهر یهم ملکه 

 زدم و گفتم: خوشبختم.  یلبخند        
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دستش رو دور کمرم حلقه    لی.  سهمیمهربانانه دستم رو فشرد و از هم فاصله گرفت لیمادر سه         
 یهم برا یجاممشروب رو برداشت و  ی شهیکرد. ش  تیکرد ومن رو به سمت سلف مشروب هدا

گرد شده به حرکاتش نگاه کردم.    یشد!  با چشم ها زیقدر پرش کرد، که سرر  ن یخودش برداشت و ا
 دستم گذاشت و گفت: بخور عشقم. یرو تو  امح

بهمون   یل یکرد و گفت: امشب خ کی! آروم سرش به گوشم نزدستمیرقم ن چیرو ه   یکی نینه ا        
 گذره! یخوش م 

. حرکت هاش دست  دیسر کش یاپی پ کی سرداد و خودش دو پ یبعد هم لبخند مستانه ا         
 خودش نبود!

 تونم بخورم!   ینگاش کردم و گفتم: من نم یجد        

 خانم؟  ایدن  یترس   یلبخند چموش ادامه داد: نکنه م کی : چرا؟  با ل یسه        

الکل دهنش، حالت تهوع بهم   یخورد. بو   یهم محالم از لحن و دهن بد بوش داشت ب  گهید        
 زد!. یداشت حالم رو بهم م  افشیکم ازش فاصله گرفتم.  ق کیداد.  یم

 کجاس؟   یشه بگ ی. مییخوام برم دستشو یتند تند گفتم: م عیسر        

 برم.  رونی ب  نجایباشه تا از ا یخواستم بهونه ا         

 کنم. یم  تی راهگفت: هم ییبا لبخند دندون نما        

 ییدستشو  یسالن کشوند. رو به رو یفرصت مخالفت بده، دستم رو به سمت انتها نکهیبدون ا        
 و گفت: بفرما!  ستادیا

شدم. در رو پشت سرم قفل کردم، از آدم مست   سیزدم و تشکر کردم و داخل سرو  یلبخند        
 ! ادیبرم یهرکار

 ..!یداشتم! َاه لعنت  یراه فرار  کیکار کنم؟! کاش  یحاال چ        
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دم در نبود! لبم   لیاومدم. سه رونیب  ینشد.با صورت عصب  رمی دست گ یچیلفتش دادم. ه کی        
  چیپا گرد پله پام پ یاز پله ها باال رفتم، تا پالتوم رو از اتاق بردارم. رو عیبه لبخند کش اومد.  سر

 دور کمرم حلقه شد!  یکه دست ام؛ی ب  نییبود با مخ پا  کیخورد! نزد

رنگ آشنا، گره  یمشک  ی لهیدوتا ت یفشردم؛ باز کردم و نگاهم تو یچشم هام رو که از ترس م        
 خورد!.

 لب زمزمه کردم: آرش؟!  ریز         

 ؟!ورا نیبگم، گفت: از ا یزیمغزم از کار افتاد! تا خواستم چ ؟یکن یکار م یچ  نجایا نیا         

 و دست آرش از کمرم جدا شد.  میهر دومون به عقب برگشت  ل،یسه یبا صدا        

 گشتم. یجان! داشتم دنبالت م  ایدن یینجا ی: عه  ال یسه        

 نکرد..  یادامه داد: عه شما دوتا رو بهم معرف د،یو منگ آرش رو که د جینگاه گ        

 ی. نگاهمی شناس یرو م  گری! همدسین  یازیآرش نزاشت ادامه بده و دستش باال برد و گفت: ن         
 رم. یم گهی! من دقیبه من کرد وادامه داد: خوش بگذره رف

 و رفت!. دیراهش رو کش   ،یحرف چی بعد هم بدون ه        

  یو تشنگ ی؛ که حس خفگبود  دیقدر استرس وارد شده شد نیرفتنش رو نظاره گر شدم. ا        
 بهم دست داد! دیشد

. اون هم اومد و کینزد ادیشد؛ اشاره کردم که ب یکه داشت از کنارمون رد م  یخدمت  شیبه پ        
 بدون الکل لطفا.  یدنینوش ایآب  وان یل   کیبهش گفتم: 

بگه، دستم رو باال بردم و گفتم:    یزی خواست چ  لیتکون داد و ازمون فاصله گرفت. تا سه یسر        
 نگو.  یزیکنه. فعال چ یدرد م یلیسرم  خ  لیسه

  یباباش حرف م یرو که داشت با دوست ها  لیپله ها نشستم و سه یهمون رو یا قهیچند دق        
آب آلبالو رو   وانیداخلش، به سمتم اومد. ل وانیو ل ینیس  کیخدمت با  شیکردم. پ یزد رو تماشا م

رفع   یرادوست نداشتم؛ اما ب یلیداد. درسته خ یالکل نم   ی! خداروشکر بودمیبوکش یفتم و کل ازش گر
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دست  یرو تو وانیخدمت زدم و اون رفت. ل شیبه پ یلبخند محو و متشکر ک یخوب بود.  یتشنگ
 . دمینفس سر کش کیهام گرفتم و 

س تو کیگلوم رو زد!  شی حس تلخ         ََ بهم   ین یو سنگ ی! حس کرختد یچ یگلوم پ   یطعم َگ
 قهیشدم و نشستم. چند دق الیخ  یداد. ب ینم  ری دست داد. خواستم بلند شم، اما گرمم بود و پاهام گ

.  نه! من دمید یرو دوتا چهار تا م  یچرخه! همه چ یداره دور سرم م  ایکه گذشت؛ حس کردم دن یا
 لخ بود!داد. فقط به شدت ت یالکل نم یبو یفقط آب آلبالو خوردم. حت

 برداشتم؟! نه..! یجام اشتباه یعنیمن!  یخدا یوا        

خواستم خودم رو ببازم، پس خودم    یشد؛ نم یم کیداشت بهم نزد لی رفت. سه یم  جیسرم گ         
 عشقم. حالت خوبه؟ ای: دند یپرس یبا نگران  لیرو با دستم باد زدم. سه

 !  لیگرممه سه یل یخ -        

 داد! لمیتحو یلبخند پت و پهن  لیو نفس هام مقطع بود. سه دهیلحنم کش        

 بکنم؟!. یچه غلط  دیحاال با        

  ینم ی کار چیپاهام و بلندم کرد. دوست نداشتم اجازه بدم، اما ه ریدست انداخت ز لیسه        
 رفت و حالت هام دست خودم نبود!! یم  جیتونستم بکنم. سرم به شدت گ

  یاز اتاق ها رو باز کرد و من رو داخل برد و رو ی کیراهرو، در  یسالن باال رفت. تو یاز پله ها        
 بود خوردم؟! یچ گهید نیتوان مخالفت باهاش رو نداشتم! ا یتخت گذاشت. حت 

  یم نیزد!!  ا رونی هام از حدقه برو دوتا دوتا باز کرد، که چشم   راهنشیپ ی دکمه ها  لیسه        
 کار کنه؟!  یخواست چ

  یحس، رو  یسست وب یجور نیاما توان مقابله رو نداشتم. هم وفته،یم یچه اتفاق  دمیفهم  یم        
 یلباسم رفت! دلم م ری شد و روم خم شد. دستش آروم آروم ز کمی نزد لی تخت افتاده بودم. سه

 جودم جوونه زد!!    یتو یحس شعف و شاد کی. تونستمیخواست بزنمش؛ اما نم 

 شد!.  دهیباز شد ونگاه هر دومون سمت در کش یژیق یدر با صدا        
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 چهارچوب در ظاهر شد!!   یصاف سرجاش نشست. آرش تو   لیسه        

.. بابات کارت  لیسه زهیاوم.. چ جاخورده بود!  با هول و وال گفت: تی اون وضع یاز حالت ما تو        
 داره.

تخت چنگ زد و   یو کتش رو از رو دیموهاش کش یال به ال یو دست دیکش یکالفه پوف  لیسه        
سرخ و حالم خرابم   یچشم ها یچهارچوب در خشکش زده بود! وقت  یرفت. آرش هم چنان تو رونیب

 .سی ش ناومد سمتم و گفت: بلندشو! ببرمت خونت. حالت خو  د،یرو د

 بغلم رو گرفت و بلندم کرد.  ریبه من بده، ز یاعتراض یاجازه  نکهیبعد هم بدون ا        

برم، دست انداخت    نییتونم از پله ها پا  ینم دید یکشوند. وقت یمن رو به زور دنبال خودش م        
 کند! نیپاهام و من رو از زم ریز

به  یچشم ها یو تو دمیکش یموهاش دست م یکردم و ال زونی گردنش آو یدست هام رو تو         
 یشدم!  حالت هام دست خودم نبود؛ دوست داشتم آرش نازم کنه و حرف ها  رهیرنگ شبش خ 

 برد.   یم نییکرد و من رو از پله ها پا یعاشقانه بهم بزنه. اما اون فقط به رو به رو نگاه م

 !یدونم چم شده بود! لعنت به مست  ینم        

 چشم هام قفل شد! یصدا زدم، که چشم هاش تو ده یرو کش مشیا        

نکن! آروم   تمیاذ ای و سرش رو به چپ و راست تکون داد و رو به من گفت: دن  دیپوف کش کی        
 کنم.  یحالت رو خوب م گهید ی قهی . چند دقریبگ

 من لذت بردم.  ینه، ول ایگم   یدونم درست م یبود! نم نینرم و دلنش یلیحالت صداش  خ         

لج بازم ظاهرشد!  از بغلش رد   ی ایدوباره خواست بغلم کنه که اون دن دم؛یبه پله ها رس یوقت        
بخورم. اوند سمتم و خواست   ن یبود زم  کیخوردم و نزد  یرفتم. تلو تلو م یشدم و سمت در ورود 

 رفتم.   رونی کردم و آروم  ب زونیآو واریکمکم کنه، که دستش رو پس زدم وخودم رو به د

کتش رو از تنش درآورد و روم انداخت. لبخند   عیبستم. آرش سر خیباد که به بدنم خورد؛         
از دستم  موتیکردم؛ که ر یرو باز م  نیرفتم. داشتم در ماش  نمیبهش زدم و خودم سمت ماش یچندش

 غلماومد ب عیکردم! آرش سر یافتاد. خواستم بردارمش که خودمم داشتم سقوط م نیخورد و زم  زیل
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  کیشد و با  نینشوند. خودش هم سوار ماش  یصندل یکرد و در شاگرد راننده رو باز کرد و من رو رو 
 کند!  نیرو از زم  نی ماش کاف،یت

خوردم. آرش  سمتم برگشت و گفت: َاه!  ین هم باهاش تکون مخورد و م ی تکون م   نیماش        
 رفت کمربندش رو ببندم؟!  ادمی چطور 

خورد. حالم رو   ی صورتم م یگوشه نگه داشت و روم خم شد. نفس هاش تو ک یرو   نیماش        
. میبست.  فقط دوسانت باهم فاصله داشت گاهشیو داخل جا دیکمربند رو کش عیدگرگون کرد! سر

 چشم هام غرق شد و ثابت موند!.  یشد، تو  یهو چ  کیدونم  ینم

زدند! نگاهم خمار بود و حس   یصورتم بود و لب و دهنش بهم چشمک م  یصورتش رو به رو         
وستم، اما ب  یصورتم شد *". چشم هام رو آروم بستم. فکر کردم االن م کیداشتم.آرش نزد یتو    خال 

 رو روشن کرد و گاز داد.  نیعقب رفت. تو بک حرکت ماش عیو سر د یکش دهیپوف کش  کی

هم افتاد و  یدادم. چشم هام رو هیکردم؛ سرم رو به پنجره تک  یکه نگاهش م یجور نیهم        
 .. دمینفهم  یزیچ گهید

 . دمید یار مزد. ت یاسمم رو صدا م  یکی چشم هام رو باز کردم.  یبا تکون دست        

 رو بده.  دیندارم، کل د ی. من کلمیدیرس  دارشوی.. ب ای.. دن ایدن -        

و دوباره   بم ی خواست. فقط تونستم بگم داخل ج یم یچ  دمیفهم یو منگ بودم. اصال نم چیگ        
چشم هام رو باز کنم.  تونستمیکردم، اما نم یچشم هام بسته شد. صدا ها و حرکات اطراف رو حس م

اومد و  دنش یپوف کش  یکرد. پشت بندش صدا یهام روبررس بیروم خم شد و ج یک یحس کردم 
صداش  کرد.  دوباره  یانگار داشت توش رو نگاه م یکی دم؛ یشن  یرو م  فمی ک پی ز یشد. صدا  ورازم د

 کردم. داشی! پولیاومد: ا

قدم  یرفت. ققط صدا یدوشش انداخت و راه م یمن رو رو یک یبعدش هم در سمتم باز شد و         
 نتوستم تحمل کنم و خوابم برد..  گهیقدر از هرم نفس هاش گرمم شد؛ که د نی . ادمیشن یهاش رو م

        *** 
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نخورد..   شبید یزیشه! من که چ  یشدم.  َاه سرم داره منفجر م داریاز خواب ب دیبا سردرد شد        
. بعد هم که دمیبودم وآرش رو د لی سه یمهمون  شبیرفت!.   من د ادمی..! چطور ی..!  واشبید

 .. اون آب آلبالو نبود..! یآب آلبالو خوردم.. وا کی حالم بد شد. 

. دیپله ها اومد و من رو د یکه؛ آرش رو  ادمی  ییحالم بد بود *"؟! تا اونجا شب یمن د یعنی        
 ش..   کیبهم نزد  لیو سه میباال رفت یطبقه   لی بعدهم با سه

 بهش اجازه دادم؟!   یبکنه؟! اصال من خر چطور یکار نی! چطور تونست همچ یوا        

  یمنفجر م تیکردم. داشتم از عصبان  یسرم گذاشته بودم و فکر م یدستم رو رو یطور نیهم        
  دیزودباش! من با  ی. لعنتستین ادمی گهیکردم!        َاه!د  یشدم. متورم شدن رگ گردنم رو حس م

موند.  رهی خ  یعسل ز یم یکردم؛ چشمم رو یم یکه داشتم خودخور یطور نی شده!. هم یبفهمم چ
 کندمش و خوندم.  زی م یاز رو عیبود!! سر  ادداشتیک       ی

موندم تا مطمئن   شتیکم پ کی آوردمت خونه.  یتو رو از مهمون شبیجان! من د ای) سالم دن        
زنگ بزن.     کیبه من   یشد داریشم    حالت خوبه. بعدش هم رفتم. مواضب خودت باش . هرموقع ب

 آرش  ( 

  تی داره که، جرئت نداره من رو اذقدر دوستم  نیاون من رو خونه آورده؟! اون ا یعنیآرش!!          
روحم   کمی رم،ی دوش آب سرد بگ کی پوزخند صدا دار زدم و بلند شدم. به سمت اتاقم رفتم تا  کیکنه! 

 آروم شه!

سرم روهم  یو محکم گره زدم. حوله  دمیچی رو  دورم پ  دمیسف  یاومدم. حوله  رونی از حموم ب        
آشپزخونه  یصندل   ی. به سمت آشپزخونه رفتم و قهوه ساز رو روشن کردم. رودمیچ یدور موهام پ 

  منتظرارغوان رو گرفتم و  یرو برداشتم. شماره  میهام رو ماساژ دادم و گوش قهیکم شق کینشستم. 
 موندم.

 دوبوق، سه بوق، چهار بوق..         

رو   وانمی ساز بلند شد. رفتم و ل   قهوه غی ج یعه چرا جواب نداد؟ مگه کجاس!  ولش کن.  صدا        
 پرکردم و دوباره نشستم.
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داشت! چطور جواب  یبوقم ور م نیآخر یجواب نداد؟ ارغوان حت یچ یبا خودم گفتم: برا        
ارغوان  شی شدم. فکرم پ  رهیرو با دو دست هام گرفته بودم و به رو به خ وانمی ل یطور نینداد؟!  هم

چشمم  یجلو لی سه یبهش انداختم. شماره  یبرداشتم و نگاه  زیم  یروزنگ خورد. از  میبود؛ که گوش
 رفت!. یرژه م

نهار   کیبلند شدم. بهتره   یصندل  یسکوت گذاشتم. از رو یرو رو میکردم و گوش  جکتی ر عیسر        
 !یبهترازماکارون   یدرست کنم!  باخودم گفتم: چ

روغن   یرو خورد کردم و تو  ازهایگاز گذاشتم. پ یقابلمه رو برداشتم و زو نت،ی کاب یاز تو عیسر        
و ربع   ختمیقابلمه ر یدر آورده بودم؛ تو خچالیکه از  یبشه. گوشت چرخ کرده ا یتا قهوه ا ختمیر

 و سرش رو بستم. ختمی توش ر یکاف یهم به اندازه 

 خب، سسمون آمادس!        

آب به جوش اومد؛    یگاز گذاشتم تا بجوشه.  وقت یشتم و آب کردم و رورو بردا گهید یقابلمه         
خوب بود.   میکه خورد کرده بودم رو با نمک بهش اضافه کردم.  از نظر ارغوان آشپز ییها یماکارون 

  دیجد دم،کر یخوشمزه درست م  یغذاها یالبته خودم هم دوست داشتم. هر موقع حوصله داشتم؛ کل
 !میو قد

داخل قابلمه افتاد.  بزار تستش کنم. اوم..  یها یماکارون  یکردم که، چشمم رو ی م فکر مداشت        
 !  پخته شده. هیعال

قابلمه و سرش رو دم   یتو ختمی کردم. دوباره ر یو آب کش ختمیر  یصاف یها رو تو یماکارون         
 کش گذاشتم تا خوب دم بکشه. 

  یراحتبه سمت اتاقم رفتم تا لباس بپوشم، چون هنوز با حوله  یل یهم از نهار امروز. خ نیخب، ا        
. شلوار ستش رو  دمیقرمز روش داشت، پوش زیر یکه عکس گل ها دیشرت سف یت  کیحموم بودم. 

بلند   دشسر بزنم.  که دو کیسرم بستم. رفتم تا به غذام  یباال یهم پام کردم و موهام رو گوجه ا
 داره! آماده شده بود. ییشده بود. در قابلمه رو برداشتم. به..! چه بو

 شه؟ یم یکنم! مگه چ نییخودم تز یرو هم برا  یبزار م         
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  ی کارونخودم ما یبشقاب هم برا کیگذاشتم.  زیم  یبود رو رو شهیکه ش اسم؛یگلدون گل         
و با دوغ   ختمی ظرف هن ترش ر کی که ارغوان برام آورده بود، افتادم.  یا تهیل یها  یترش ادی. دمیکش
هم  لمیف  کی  سیموند.  بهترن  رهیخ  یو یدستم گرفتم. چشمم به ت یگذاشتم. قاشق رو تو ز یم یرو
 نم؟ی بب

گذاشتم و   ین یو دوغ داخل س یبلند شدم. بشقابم رو با ظرف ترش   ز؛یم ناتییبدون توجه به تز         
 نشستم. یو  یت یبه سمت کاناپه رفتم و رو به رو

  لیشه. با سه  یم ختهیبهم ر یلی سر به شرکت بزنم. من نباشم کارها خ کی دیبا خودم گفتم: با         
 دم و مشغول خوردن غذا شدم..! پوزخند زنمیش  یکاردارم. تا بودت نکنم، راحت نم یل یهم خ انی سپهر

        *** 

به   یبلند کردم و نگاه  ز،یم یرو یپخش و پال شده   یپرونده ها یتلفن، سرم رو از تو یبا صدا        
 بود. ی تلفن انداختم. موسو

رو وصل   یتماس  چیفرصت صحبت کردن بدم، گفتم: فعال ه نکهیتلفن رو برداشتم و بدون ا        
 امروز رو هم کنسل کن! بعدهم قطع کردم.  یجلسه ها یکس هم راه نده. همه  جینکن.ه

بلند کردم تا به   عیدر؛ سرم رو سر یپرونده ها کردم و مشغول شدم. با صدا یدوباره سرم رو تو         
 چوب در، ثابت موندم. چهار  یتو لیسه دنی بتوپم، که با د یموسو

اومدن. اما  شونیداخل اوند و تند گفت: خانم زنگ زدم بگم، ا لیبدو بدو پشت بند سه یموسو        
نکردن و  یتوجه ا ن،یبهشون  گفتم شما کار دار یکس رو راه ندم.به خدا هرچ  جیه نیشما گفت 

 اومدن داخل.

 ! ونریب یشدم، گفتم: موسو دیکل یدندون ها  نیاز ب        

 یقدم ل ینشستم. سه  میصندل  یرفت و در روهم بست. رو  رونی ب دهیترس یا  افهیبا ق یموسو        
 نم؟ی جلوتر اومد و گفت: اجازه هس بش

.  نهیبودم. با دستم عالمت دادم بش یعصبان شترازخودمی نداشت!  ب یریبودم. اون تقص یعصبان        
خورم!     ی. قسم ملیکنم سه  ی دلم زمزمه کردم: نابودت م یبود. تو یدرونم پر از حس خود خور
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از   دم،نگرانت بو ی! ازطرفیداد ینبود! جواب تلفن هام رو هم نم  ی: ازت خبردی چی اتاق پ یصداش تو
 ام؟ یدلتنگت!  حق نداشتم ب یطرف

دهنش بکوبم. اما فقط دندون   یچپ چپ نگاهش کردم. دوست داشتم چهارتا انگشتم رو تو         
 !. دمیکوب  زی م یو دست هام رو مشت کردم و آروم رو دمییهم سا یهام رو از حرص، رو

 ندارم؟!  دنتمینکنه حق د ؟یشد یطور نیهو ا کیکالفه شد و گفت: چرا  نمون یاز سکوت ب         

! آروم باش.  خودت رو کنترل کن! مگه قرار نشد عاشقت  ایدن الیخ  یکردم: ب  یودم زمزمه م باخ         
به   یروح و مسخره ا ی رو کنار گذاشتم و لبخند ب ی!  خود خوریتون  یخودت رو بکن، تو م  یبشه. سع

 لب نشوندم. 

 متاسفم!   -        

و جواب تلفن هام رو  ینداد امیپ نکهیا ای دمت؟یچند روزه ند نکهیا زم؟ی : چرا عزل یسه        
 نبود و من.. یخبر ؟ازتینداد

سرم شلوغ   یل یدونم. خ یها رو م نیا یخودم همه  ل یدستم رو باال بردم و گفتم: بسه!  سه        
 کارها، وقت نداشتم. ریبود. هم خسته بودم و هم در گ

بعدش هم  ،یومدیال شرکت نروز اص  کیگفت:  یم  تی ! منشیالک ی: همش بهانه هال یسه        
که هم سرت شلوغ بوده و هم خسته  ؟یتونم بدونم، کجا بود یرو به اون رو شده!  م  نیاخالقت از ا

 !.ینکرد یادیو هم از من  یوهم وقت نداشت  یبود

 ! یشه بدون  یبدون توجه به حرف هاش گفتم: نه نم         

کردم و داد   ی پرونده ها رو بسته بند جش؛ی گ یوارفت. بدون توجه به چهره  یصندل   یرو  لیسه        
 زدم..

 ! یگانیها رو ببر با نی ا ای.. بیموسو -        

 ):    هیتلفن قحط         
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  میصندل یرفت، من هم از رو   رونی ب یبغلش زد. وقت  ریبدو بدو اومد و پرونده ها رو ز یموسو          
  لیحرکت سه  کی یرفتم. تو یبه سمت در ورود  ،یجالباس  یبرداشتن پالتوم از روبلند شدم و بعد ار  

 خوام باهات حرف بزنم.  ی.. صبرکن! مایاز جاش بلند شد و گفت: دن  عیسر

 شنوم.  یبرگشتم سمتش و گفتم: م نهیدست به س        

که   یمون یم  ییجا یو گفت  یتوهم قبول کرد م،یباهم آشنا بش  شتری: من ازت خواستم بل یسه        
 نه؟یاز ا ر یدلت اونجاس. نگه غ

 خونسرد نگاهش کردم گفتم: نه.        

 س؟ی ن شمیدلت پ ای یکه، انگار از من متنفر یدوباره ادامه داد: پس چرا رفتارت جور        

  یجور ن یکم منتظر موندم تا خشمم بخوابه و بعد گفتم: ا کیو  دمییسا یدندون هام رو رو         
باورکن    ی کردم. ول یبشناسمت، صد در صد قبول نم شتر ینداشتم که ب لیمن اگه تما لی ! سهسین

 . یدرکم کن دوارمیخسته ترم! ام شهیروزها از هم نی شم و واقعا ا  یرو متحمل م یادی من فشار ز

دستم رو گرفت و من رو سمت خودش برگردوند.دست هاش رو  تا خواستم برگردم و برم، مچ         
 قرارداد! میشونیپ یمحکم دور شونه هام حلقه کرد ولب هاش رو

بودم و   یحس انزجار و تنفر نسبت به تک تک مردها، سلول به سلول بدنم رو پر کرد. پر از ته         
از خودم هم  دمیترس  ی ماجرا. م یاز ادامه  دمیترس یبود. م دواریکه بشه بهش ام یاز هر حس یخال

 منتفرشم!

 حرف هاس!.  نیمغرورتر از ا ی لی خ ایاما نه! دن        

 به سمت در رفتم و برگشتم سمتش:         

 زنم.  یخودم بهت زنگ م -        

 از اتاق خارج شدم.. یبدون حرف اضافه ا        

رفتم. اوف.. چه  یی رایدر خونه رو باز کردم و داخل شدم. کفش هام رو درآوردم و به سمت پذ        
خواست. بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.    ریمبل نشسته بودم؛ که دلم ش  یقدر خسته شدم. رو
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اتاقم   تفکر؛ به سم  نیگاز گذاشتم تا گرم شه. خب، برم لباس هام رو عوض کنم. با هم یرو رو  ریش
 صدا اومد!! رونیعوض کردم که، از ب یو شلوار خونگ  راهنیپ ک؛ی رفتم. لباس هام رو با 

به آشپزخونه رفتم  س؛ی ن یمطمئن شدم خبر  ی. کل خونه رو چک کردم. وقتدمی دو رونیب  عیسر        
گلوم ! هنوز داغ بود؛ دمینفس سرکش کی دستم گرفتمش و آروم  ی. کمختمیر  وانی رو داخل ل ری و ش

 سوخت. 

اتاقم؛ که  یگذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. در اتاق کنار خچالی رو دوباره داخل   ری ش یبطر        
دندون رو   ری . خم ستادمیو حموم بود رو باز کردم. سمت چپش دست شور بود. رو به روش ا  سیسرو

 ممدندون هام بکشم؛ چش یبه اطراف نداشتم. تا خواستم مسواک رو رو یمسواکم زدم، توجه ا یرو
 موند!!. رهی خ نهییآ  یرو ینوشته ها یرو

که با رنگ قرمز   ییدستم مونده بود! به خودم اومدم و نوشته ها یمسواکم تو یجور نیهم        
 !( اکتی  ایلب زمزمه کردم: ) مواضب خودت و حرکاتت باش. دن  رینوشته بودن رو،  ز

 ها چ..   نیاتاق من اومدن؟! پس دورب  یتو یچطور  ه؟یچ گهید نیکردم. ا  زیچشم هام رو ر        

سقف و  وار ید ری خونه رو که ز یها  نیزدم و دورب رونی از اتاق ب  عیدهنم موند و سر یحرف تو        
 لوستر بود رو چک کردم.

 حتما بفهمم.  دیفعال کردن. چطور ممکنه آخه؟ با ری ها رو غ نی ..! دوربیَاه لعنت        

خودم    یکردم و پتو رو رو الی خ ی. فکرم رو ب دمیتخت دراز کش یدوباره به اتاقم رفتم و رو        
 و چشم هام رو بستم.. دمیکش

        *** 

 . زودباش! اری رو برام ب انی شرکت سپهر یپرونده ها ی.. همه یموسو -        

 یکه رو می گوش ی. من هم منتظرش موندم. چشمم روارهی رفت تا پرونده ها رو ب عیسر یموسو        
 یارغوان تو یاتصال رو زدم. صدا یرو دستم گرفتم و دکمه  یموند. گوش  رهیخ   د؛یلرز یم یعسل  زیم

 ؟ یجونم خوب  ایاتاق پخش شد: سالم دن

 .ی ومدیکت هم نشر  ؟ییآره خوبم. تو اصال معلوم هس کجا -        
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 ؟ی ندار یالله. کار شیرم پ یم  ام،یمن امروز شرکت نم  ایکم کار داشتم. دن کیارغوان:         

 !سی ن یاگه کارهات عقب نمونه، نه امر -        

 خورد.  ی حرص م   یکل د،ید یزدم که اگه ارغوان م ثانهیلبخند خب کی        

جون. توهم به کارهات   یالل شی ! باشه من رفتم پایدن  یشعور  یب  یلیگفت: خ  یارغوان حرص        
 . یبرس. بابا

کدوم قبرستون موند!.    یموسو نی ا نمینسارش کردم رفتم بب وونهید کیرو قطع کردم.   یگوش        
 تپل و قد کوتاهش، جلوم ظاهر شد.  کلیو تا خواستم صداش بزنم؛ ه ستادمیدم در اتاقم ا

 ؟ یرفت ی: معلوم هس کدوم گوربا تشر رو بهش گفتم        

 کردم. ید خا نم. دا داشتم مرتب  بشون م  یبا تته پته گفت: ب ببخش  یموسو        

موقع  چیه نیهم یبود؛ برا قیکارش دق یبرد و تو یحساب م یل یکال از من خ یموسو        
 نخواستم اخراج کنم. 

 بزار!  زمیم  یخب. ببر رو یل ینگاهش کردم و گفتم: خ تی با جد        

و با نفس نفس زدن پرونده   یتپلش رو تکون داد. به سخت  کلی چشم با تته پته گفت و ه کی        
 ها رو داخل اتاق برد. 

 ! یهمه وزن رو حمل کن نیا ی! مجبورری بگ میبا خودم گفتم: خب رژ         

 ! دیمردونه به گوشم رس یصدا کیاتاق بشم؛  پوزخند زدم و خواستم داخل        

 ن؟ ی! خوب هستکتا یسالم خانم  -        

 هم زده بود!.  یپیبرگشتم سمتش، چه ت        

 دلم لهش پوزخند زدم و رو بهش گفتم: بله ممنونم. شما؟!  یتو        

 . انیسپهر یآقا دعاملیبرومند، مد ای. بردکتایبرومند هستم خانم  -        
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 داد!  لمیتحو حمی لبخند مل کی        

 داخل.  دییادامه دادم سمتش: بله متوجه شدم! بفرما         

طور سرپا مونده بود. اشاره دادم    نیکردم داخل و خودم هم داخل شدم. برومند هم  شیی راهنما        
جلو خم کرد، تا   ینشست و خودش رو کم  یصندل  ینشستم. رو میصندل یو خودم هم رو نهیکه بش

 توجه داشته باشه.  شتریحرف هام ب  یرو

  یتا باهم قرارداد رو قطع نجای. من اومدم اکتایصداش رو صاف کرد و شروع کرد: خب، خانم         
 برگه بخوره.  یشما رو  ی. و امضامیکن

 گذاشتم. زی م یرو ییدوتاداد!  دست هام رو مشت کردم و  لمیلبخند پت و پهنم تحو کی        

 درسته؟ ن،ی اریم  یشما جنس هارو قاچاق دمیشن  -        

 پوزخند کنج لبم نشوندم.  کی        

 کرد.  یعیشد! اما زود طب واریرنگ صورتش مثل گچ د        

سرداد  میکوتاه  یخنده  کی. اشتباه به عرضتون رسوندن. سیطور ن نیبرومند: ن نه..!  اصال ا        
 و خونسرد سرجاش نشست. 

شدم و گفتم: من آمار    رهیچشم هاش خ  یتو تی کم خودم رو سمت جلو خم کردم و با جد کی        
 !نی کامل کارها دارم. خودتون رو خسته نکن

  یزدم و گفتم: مزاح بود آقا یموند؛ لبخند محو یطور نی که هم یماتش برد!  کم  یطور نیهم        
دلم بهش زدم. خودش رو جمع و جور کرد و صداش رو صاف کرد و گفت:   یپورخند تو   کیبرومند!  

 سر قرارداد.  میادامه داد: خب بر عیدارم. سر نانی دونستم! چون من کارمون اطم یبله م

 .سمی نو یقرارداد رو دوماهه م نیمن ا -        

 یرو دوماهه م یو مهم  یبزرگ نی! مگه قرارداد به ان؟ی گ یم نیدار ی! چکتای برومند: خانم         
 سن؟ ینو
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ازشون   نی تون  یم ن، یندار نانیصحبت کردم، اگه اطم   انیسپهر یگفتم: من با آقا تی با جد         
 . نیبپرس 

 .س ی ن یده! مشکلما سن  یقرارداد کنسل نشه؛ گفت: نه حرف شما برا  نکهیا یبرا عیسر        

مانتوم، خودکار   یکت  بیج یگذاشت. من هم از تو زمیم  یلبخند زد وبرگه ها رو آورد و رو کی         
 مخصوصم رو درآوردم و بعداز چک کردن برگه ها، امضا زدم. 

 شم.  یاز حضورتون مرخص م گهیهم امضا شد. من د نی برومند: خب، ا        

 انجام بدم.  دیشرکت مونده که با یتو یادی ز یو هل بلند شد و گفت: کاها عیسر        

.                                                            کتای سمت در رفت و دوباره سمتم برگشت: ممنون خانم         
                     .         میخورد  یقهوه با هم م کی نی موند یبلند شدم و گفتم: م  میصندل  یاز رو

 کنم!  یمخوب خودم دعوتتون  یجا کیبرومند: نه! باشه بعدا 

 رفت.  رونی داد و از در ب لمیلبخند چندش هم تحو کی        

 ! یزدم. عوض  یپوزخند حرص کی        

 بلند شد. میگوش یگفتم؛ که صدا یراه م  یداشتم بهش بد و ب        

 بله ارغوان؟  -        

 . امی باشه آدرس رو برام بفرست، دارم م مارستان؟ی..؟! کدوم ب یچ        

 !.. دمیشرکت دو یبه سمت در ورود عی برداشتم و سر زیم  یرو از رو فمی رو قطع کردم و ک  یگوش        

 یسرعت گاز دادم.  صدا نیدادم. تا آخر یپدال فشار م یروندم و پام رو رو ی م یجور نیهم        
 که ارغوان فرستاده بود رو، خوندم.  یبازش کردم و آدرس عیبلند شد.  سر میگوش  امکیپ

 تر برم.  عیسر دیراهه. ال  یلی... خمارستانیخب، ب -        

 !  کیتراف نیَاه لعنت به ا        
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بود؛ انگار داشت   دیپرا کی می کنار نیدادم. ماش یبوق گذاشته بودم و فشار م یدستم رو رو        
 !زیبرد! مردک ه یعروس م

زد و لباس هاشون رو   یم دیاطراف رو د یباشه؛ دخترها  شیحواسش به رانندگ نکهیا یبه جا        
 کردن!.  یچک م

  دیدادم. با یم راژی ها و نیماش  نینسارش کردم و از کنارش رد شدم. ب یعوض  کیلب  ریز        
 برسونم..  مارستانی تر به ب عیخودم رو سر

 ی. سمت در ورد دمیپر رونی پارک کردم و  ب مارستانیب  یگوشه، روبه رو ک یرو   نیماش        
 جلوم ظاهر شد. رزنیپ کی رفتم که،  مارستانیب

 جوون! ین یبب ری بکن! گشنمه، پول ندارم. خ ی کمک   کیمادر  -        

 شد. رمی! دیَاه لعنت        

 گردم. یجا بمون، االن برم  نیروبهش گفتم: باشه مادرجان. هم         

 نبود! فمیازک یخبر   یرو چک کردم، ول نیرفتم و درش رو باز کردم. کل ماش  نیدوالره سمت ماش        

 پس کجاس؟! نیا ؟یچ یعنی با خودن گفتم:         

سرم گذاشتم و  یو دستم رو رونی . اومدم بدانکردمیپ یزیرو گشتم. اما چ نی دوباره ماش        
 ثابت موند! نیرماشی ، ز یبند مشک  کی یفکرکردم، که چشمم رو 

چشمم بهش افتاد؛   ی. وقتدمیکش رون یدادم و بند رو ب  نی ماش  ری خودم رو خم کردم و دستم رو ز        
 بود!! فمی خشکم زد! ک

بود. کندمش و   دهیبرگه روش چسب کیبود که.    نیاشکنه؟! داخل م یکار م  یچ نجایا نیآخه ا        
 خوندم: مواضب خودت باش! 

شدم. دوباره   الیخ  یو ب  دمیکش قینفس عم کیبرگه دو مچاله کردم و داخل سطل انداختم.         
 روبه رو شدم!! شی خال یرفتم، که با جا رزنهی سمت پ
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جا   نیبزنه؟ هم  بشیشه غ یبود؛ زل زدم. با خودم گفتم: مگه م ستادهیا رزنهیکه قبال پ ییبه جا        
 بود! ستادهیا

رفتم. با آسانسور رفتم   مارستانیب یسمت در ورود عی الله افتادم. سر ادیشدم و  الشیخ  یب        
 که ارغوان آدرس داده بود رو گشتم.  یباال و اتاق    یطبقه 

و    یو س ستیپالکت دو یندم. چشمم                      روچشم هام رو دور تا دور محوطه چرخو        
 چشمم ظاهرشد.  یدو ثابت موند. در رو باز کردم و داخل شدم. قامت ارغوان جلو

زد. ارغوان   یسرش غر م  یباال یبود و ارغوان هم ه دهیتخت دراز کش ی. الله روکشونی رفتم نزد        
 تخت الله نشستم. یغلم کنه که هلش دادم و روتا چشمش بهم افتاد؛ اومد سمتم و خواست ب 

 شد؟  یهو چ کیالله جان؟  یچطور -        

به   حمیلبخند مل کیارغوان شلوغش کرده. من خوبم.   وفتاده،ین ی! اتفاق ایدن یالله: خوش اومد         
 . دیروم پاش

 فقط به خودم بگو.  ،یخواست یزی. اگه چزی باشه عز -        

 .یکه اومد یالله: باشه حتما! مرس        

 .. فسی! وضهیچه حرف  نیا -        

  نجای! من هم انیو گفت: کم دل و قلوه بد دیحرفم پر ی ارغوان که تا اون مو قع ساکت بود؛ تو        
 کنم!. یادآوریشم ، بهتون  ینم دهیآدمم فکرکنم! گفتم  اگه د

 رتش رو برگردوند.  بعدهم صو        

تا با ارغوان حرف بزنم. به سمت مبل سمت راست   تهیبه الله با لبخند کنج لبم اشاره کردم؛ بش         
! زمیشونش گذاشتم و گفتم: حرص نخورعز  ی. دستم رو روستادمیتخت الله رفتم و کنار ارغوان ا

 دم.  یم تی دلدار انی شکنه، من م  یانشااهلل توهم پات م

حد درشت    نیمبل رو به روش نشستم. ارغوان چشم هاش رو تا آخر یزدم و رو  یقیرخند عم پو        
 . سین  ی! مشکلیگفت: تو شعور ندار یادی کرد و  با حرص ز
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 اتاق..  یتو دیهول پر دیبگم؛ که مهش یزیخواستم بهش چ         

 زد.  غی چشمش بهمون افتاد؛ ج یوقت        

 شده..؟! ی..؟ چ ییکجا ؟یالله.. خوب  -        

 سمتمون اومد و ارغوان رو کنار زد و کنار    الله نشست.  عیسر        

خودم رو رسوندم. چند بار   یدونم چه جور یاومدم، مردم و زنده شدم. نم نجای : من تا ادیمهش        
 بود تصادف کنم!  کینزد

 گفت!   یم زد و  ینفس نفس م یجور نیهم        

گرفت، با سرش حرف   یخندش رو م یچشمم به ارغوان افتاد که ساکت نشسته بود و جلو        
 کرد. یم  دییرو تا دیمهش

 شده!. ی چ  دمیحاال فهم        

  دیبه مهش  یتو چطور نم،یشدم و گفتم: بگو بب  رهیچشم هاش خ  یسمت ارغوان برگشتم و تو        
 ؟ یگفت  یبهش چ  ؟یخبر داد

.  ای! گفتم الله تصادف کرد و پاش شکسته. زودبیچی کم من من کرد و گفت: ه کیارغوان         
 . نیهم

 !ادیآروم گفتم ب  یل یادامه داد: البته خ عیسر        

 شدم. رهی کردم و بهش خ  زیچشم هام رو ر        

 ارغوان.. راستش رو بگو! زودباش.   -        

 دیلبخند پت و پهن زد وگفت: من به مهش کی یکنه، ول هیخواست توج یارغوان اول دوباره م        
از پاهاش قطع شده و دست   یک یخرابه!  یل یزنگ زدم و گفتم: الله بدجور تصادف کرده و حالش خ

 ها! نیگه و هم یم ونیهذ سره کیحرکت نداره. دهنش کج شده و   گهیچپش د

 داد!! هیبه مبل تک  لکسی ر یل یبعد هم  خ        
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برگشتم. اگه من نبودم گردن ارغوان رو    دیرسم بهش گفتم و به سمت مهش یحسابت م  کی        
 شکست! حقم داشت.  یم

 شعور همه رو هول کرده.  یب نیجان. ا دیالله: من خوبم مهش        

 دیزد.  مهش  یدن؛ آروم نشسته بود و حرف نم یانجام م  ییکه کار خطا ییه هاارغوان مثل بچ        
  یبهش رفت، که صد تا حرف توش بود.  رو به الله گفتم: خب، الله من م یاساس یچشم غره  کی

 ؟ یش   یمرخص م یرم. ک

 دونم. یالله: امشب. هنوز ساعتش رو نم        

 من. یخونه  می ر  یدنبالت، م امی. شب مزمی باشه عز -        

 .یکه اومد یکنم. مرس یم شی کار کیشه. من خودم  ی!  زحمتت م زمی الله: نه عز        

 رسونم.  یدنبالت! بدون حرف اضافه. زنگ بزن زود خودم رو م امی بهش گفتم:  گفتم م  تی با جد        

 شه. یزحمتت م ی. ول ی. مرسزمی الله: باشه عز        

 تر بلند شو! عیسر ،ی ایبامن ب یخوا یشه.  بعد روبه ارغوان گفتم: تو اگه م  یمن -        

بره. اصال من باهاتون   یلوس رو م  یبره، تو  یارغوان از جاش بلند شد و غر زد: من و خونش نم        
 قهرم. 

حرف  خندم رو گرفتم و گفتم: کم تر  یکرد. جلو زونیبعد هم مثل بچه ها لب و لوچش رو آو         
 بزن!  برو. 

 ؟ یمون یتو م  دی. بعد ادامه دادم: مهشیرم. حتما بهم زنگ بزن یروبه بچه ها گفتم: الله من م        

 رم دنبال بچه ها.   یمونم، بعدش م یم گهیکم د کی. زمی: آره عزدیمهش        

 زنم. یسر بهشون م کیاز طرف من بوسشون کن و بگو   شون،یدیباشه. حتما اگه د -        

 بانو!  میمون  ی. منتظرت ممیش یلبخند مهربون گفت: خوش حال م  کیبا  دیمهش        

 . رونی بچه ها دست تکون دادم و ارغوان رو هل دادم ب یبرا        
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که تعادلم رو حفظ   فتمویبود ب  کیبه شونم تنه زد! نزد یک یرفتم؛   یم نییداشتم از پله ها پا        
 لب گفت: مواضب خودت باش.  ریپله گرفتم. از کنارم رد و شد آروم ز ی لهیکردم و دستم رو از م

 رفت، که ارغوان خودش رو انداخت بغلم.  عی قدر سر نیبود که ا یک  نمیبرگشتم  بب          

 رفتم.  نییو پا دمیخند یپله ها! کم یبود با مخ بره تو  کیارغوان رو هل دادم عقب؛ نزد        

دادم و گفتم:   ن ییرو پا شهیرو کنار پاش نگه داشتم و ش نیزد. ماش  یارغوان هنوز داشت غر م         
 رفتم.  ،یسوار نش گهید ی قهیاگه تا دودق

 ! یکرد و پوزخند زد!  باشه خودت خواست ی محل  یارغوان ب        

اول هول کرد و   دمش؛یبغل د نهییپرواز کرد. از آ  نیماش کاف یت  کیپدال فشار دادم و  یپام رو        
 دختر.. غلط کردم!   ستای.. واایبعد داد زد: دن

کلنجار  ترمز زدم. داشت با خودش  یپاش رو کیزدم و دنده عقب گرفتم و نزد  یلبخند موز کی        
 رفت.  یم

 برم!. ادهیپ  سی.. اصال حسش ن یبرم خونه؟ وا یکردم! االن چطور یارغوان: َاه چه غلط        

و با دستش قلبش رو گرفت. اول    دیبوق زدم، که از جا پر کیمن نشده بود.  یهنوز متوجه         
درشت تر   یکرد. چشم هاش از خوشحال  یعیمنم، زود طب   دیتا فهم  یراه بگه ول ی خواست فوش و بد ب

 برهوت! نی ا یتو یکن  یدونستم ول نم یشد و گفت: م 

 شه!  ینم دامیها پ نجایا گهیکردم و گفتم: چرت نگو. زود بپر     باال وگرنه برم، د  زیچشم هام رور        

ن نما هم لبخند دندو کینشست.  کمربندش رو بست و  نیدر رو باز کرد و داخل ماش  عیسر        
 من داد.  لیتحو

 زنگ خورد.  میروندم؛ گوش یداشتم م یجور نیپدال فشار دادم و روندم.  هم یدوباره پام رو        

 طرف پشت خط      ُمرد.  ،یجواب بد یخوا  یارغوان: نم         

 رو جواب دادم.  یچشم غره به ارغوان رفتم و گوش کی        



 انت ی خ یایدن

223 
 

 ل؟ یبله سه  -        

 ؟ی پرس یاز من نم  یحال  کیعشقم؟ چرا   یجان خوب ای : دنل یسه        

  یجا  کیروز حتما  کیکردم، اما  یکوتاه یلیچند وقته خ نیدونم ا ی. می آره خوبم مرس  -        
 .میر  یخوب  باهم م

 من.خب، دوست دارم همش عشقم کنارم باشه! ی: باشه حتما. من منتظرتم بانول یسه        

  یبا هم حرف م  ی شه و کل یکارها کمتر م گهیکم تحمل کن. چند وقت د کی جان!  لی سه -        
 کنم. خداحافظ.  ی.       فعال قطع م میزن

! ارغوان آروم و  دنیبه ارغوان انداختم. ابروهام از تعجب باال پر یرو قطع کردم و نگاه  یگوش        
 کرد.  یگوشه کز کرده بود و من رو تماشا م کیاکت س

 ده؟یاز تو بع ،یقدر ساکت نیچرا ا ه؟یباال دادم و گفتم: چ ییابرو        

کنم چرا تو رابطت با   یکرد و حالت متفکر گرفت و گفت: دارم فکر م زی ارغوان چشم هاش رو ر        
 شکرآب شده؟!   لیسه

. سرم شلوغ بود.  سیبد ن لیمن و سه یگوشه پارک کردم و گفتم: اصال رابطه  ک یرو   نیماش        
زنم. بعد هم به پشتش اشاره کردم و گفتم: بفرما   ی بهش م یسر کیهرموقع سرم خلوت شد، 

 آماده بشم. دیبا ادیکاردارم، امشب هم الله م یبرم کل  دیخونت! من با

خودت نبر. اون   یگم الله رو خونه  ی: مواضب باش! مزد  یشد و غر م ادهیپ  نی ارغوان از ماش        
 یم یحسود  یکن یبودن! بعد تو فکر م یمامان باباش هم ازش فرار یلوسه! حت یل یموقع ها خ نیا

 کنم.

 رم، توهم برو به کارهات برس. فعال. یم گهیخوبت! من د یها هیباشه ممنون از توص -        

  دیحرکت روندم. با کیرو با  نیمغموم ارغوان، ماش یه به چهره تکون دادم و بدون توج یدست        
 آماده بشم..  ادیشب که الله م یبرا

 گوشم گرفتم. یرو یزنگ خورد. برداشتم و دو انگشت میبودم؛ گوش دهیتختم دراز کش یرو        
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 بله؟    -        

 اونجام. گهید ی قهیباشه الله جان. تا چند دق  -        

 زدم.  رونیُاپن برداشتم و از خونه ب یرو از رو چییرو قطع کردم و سو  یگوش        

ها از آرش   امی پ شتریکه اومده بود رو چک کردم. ب یی ها امی راه نتم رو روشن کردم و پ یتو        
 مونیکرده بود که از کارم پش دمیها. سر آخر هم تهد نیگ نزدم و اکرده بود که چرا زن هیگال   یبود.کل

 شم. یم

 گوشه گذاشتم. کی رو  میپوزخند صدا دار زدم و گوش  کی        

تختش    یباال رفتم. در اتاق الله رو باز کردم و داخل شدم. رو یشدم و طبقه  ادهی پ نی از ماش        
 شدم و سالم کردم.  کینشسته بود. نزد

 ؟ی سالم الله خوب  -        

 . ممنون خوبم. یاومد ایالله: عه! دن        

 نه؟  گهید ی. مرخصمیآره اومدم بر -        

 . زم؟ی عز  یکن یرو پر م   صی. فقط فرم ترخ یبر  یتون  یالله: آره. دکترم گفت: م        

 . می بر  امیآره. بعد ادامه دادم: پس من برم برگه رو امضا کنم، ب  -        

دکتر     الله بود؛ با خودکار خودم پرش کردم و دست   زی م یکه رو یرفتم و برگه ا رونیاز اتاق ب         
داشت لباس هاش رو بپوشه.  یله سعدکتر دادم. دوباره سمت اتاق الله اومدم و داخل شدم. ال

برداشتن   ازو بعد  میکنم. بعد هم با هم لباس هاش رو تنش کرد یرفتم وگفتم: من کمکت م کشینزد
نخوره. از    نیبغلش رو گرفتم که زم ری ز م،ی. سمت آسانسور رفتمیاز اتاق خارج شد لش،یساکت وسا
کردم. تشکر کرد و خودم هم سوار  نیر ماشرو باز کردم و الله سوا ن ی. درماشمیشد ادهیآسانسور پ 

 از جاش کنده شد!.  نی گاز ماش شین  کیشدم و با  نیماش
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بازکردم   دیسمت خونه روندم.  در خونه رو با کل  میو کباب گرفتم و مستق  گریالله ج یراه برا یتو        
گذاشتم و  ی نهار خور  زیم یغذاها رو رو کیکردم. در رو بستم و          پالست ییو الله رو داخل راهنما

 رو مثل خونه خودت بدون. نجایو گفتم: الله جان! ا  نهیکاناپه بش یالله رفتم. کمک کردم رو شیپ

 .یزحمت افتاد یجان. تو ایالله بالبخند مهربونش گفت: ممنونم دن         

و   دیحرف ها نشنوم. الله خند نیاز ا گهی! دهیچه حرف  نیم و گفتم: اکرد یکم اخم ظاهر کی        
 . من برم هم تختت رو آماده کنم، وهم لباس هام رو عوض کنم. نیتشکر کرد. و ادامه دادم: تو بش

 خوابم. تو برو لباس هات رو عوض کن.   یکاناپه م یرو  نجای! من هماجانیالله: نه ممنون دن         

 .  امی. من االن میرطور راحتباشه ه -        

بنفش جذب بدن و   زیبل  کیبه طرف اتاقم رفتم تا لباس هام رو عوض کنم. لباس هام رو؛ با          
  رونی ادکلن به خودم زدم و خواستم برق اتاق رو خاموش کنم که، از ب یشلوار ستش عوض کردم. کم

 !!دیکش غیاومد و پشت بندش هم الله ج شه یشکستن ش یصدا

زدم. الله رو   رونی به خودم اومدم و از اتاق ب عیمونده بود! سر زی پر یدستم رو یطور نیهم        
رفتم و کنارش زانو   کشینزد عی سرش گرفته بود!. سر ی افتاده بود و دستش رو رو نی زم یرو دم؛ید

 زدم و صورتش رو باال دادم و سمت خودم چرخوندمش. 

 الله جان حالت خوبه؟! -        

 اومد     شهیشکستن  ش  یصدا  ای چشم هام نگاه کرد و گفت: دن  یالله با ترس تو        

رم و براش  تا ب نهیبود. بهش گفتم همونجا بش  دهیترس ی ل یزد! ظاهرا خ  یحرف م دهیبر دهیبر        
الله  یو برا ختمیآب ر وانیل کی ؛ینهار خور زیم ی. به طرف آشپزخونه رفتم و از پارچ روارمیآب ب

 . یش  یرو بخور بهتر م  نیرو سمتش گرفتم و گفتم: ا وانیبردم. ل 

 نهی . بلند شدم و کمکش کردم تا بشدینفس سر کش کیلرزونش گرفت و   یرو با دست ها وانیل        
 دراومد! غی کاناپه، که ج یرو

رفته بود که پام   ادمی ه،یچ یصدا نم یکنه. اومدم بب یدرد م یلی.. پام خ ایگفت: دن  یالله به سخت        
 خوردم.  نی خورد و محکم زم چی! پام پ دمیشکسته و دو
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شاممون   می بر ایشکسته. ب  شهیش  کیده نبو یزیکم مراقب خودت باش. چ کی  زمی..! عزیوا -        
 . میرو بخور

 . نیهمونجا، بش ارمی..! مای بعد هم به طرف آشپزخونه رفتم و از همونجا داد زد: ن        

گذاشتم و سمت الله رفتم.                            ین یو قاشق داخل س وانیغذاها رو با دوغ و دوتا ل         
 برم آشپزخونه، الله صدام زد.   ی. داشتم ظرف ها رو ممیخورد و خنده  یغذامون رو با شوخ

 جان..؟   ایالله: دن        

 جانم..؟ -        

 کارت دارم.  ایب  قهیدق کیالله:         

 میسوال یالله رفتم. روبه روش نشستم و با چشم ها ش یانداختم و پ  نکیس یظرف ها رو تو        
نسبت به   یزندگ یقدر تو نی.. چرا تو اای لبخند زد و گفت: دن کیشدم. الله   رهی چشم هاش خ یتو

  لمث ی. گاهیدار یمتفاوت یشناسمت،       اخالق ها یچند وقته که م نیا یتو  ؟یسرسخت یهمه چ
  ی.. کمنکهیا گهید ای. تهیچون تقو ،یگرفت گریمن ج یبرا یرفت  نی ! مثال ببیکن  یمردها برخورد م

 بگم؟ یمکث کرد و ادامه داد: چ

 ! برو بخواب. من هم برم بخوابم فردا کار دارم. شبت خوش. یچ یه -        

نگفت. من هم بدون حرف اضافه، به الله لبخند زدم و به طرف   یزیالله اول متعجب شد؛ اما چ        
 نیا ی کردم: همه فکر  نیو به ا  دمیتخت دراز کش ی اتاق خودم رفتم. برق رو خاموش کردم و رو

  دمده، مراقب خو یبهم اخطار م یکیکه هر دفعه  یکلمه ا  نی! توهمم نزدم. اسین  یماجراها الک
 زدم و چشم هام رو بستم..  ی!. پوزخنددنیبرام چ  یخوب ی باشم. حتما برنامه ها

        *** 

 مطمئن شدم، برگشتم سمت الله و گفتم:   نهییآ یازمرتب بودنم رو به رو یوقت        

 صبحانه گذاشتم.  زبراتیم یرم شرکت، تو استراحت کن. رو یخب، الله جان. من دارم م -        
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ُاپن برداشتم و براش دست تکون دادم. اون هم گفت: باشه. دست تکون داد  یرو از رو  چیسوو        
 یرو تو  نیراست سمت شرکت روندم. ماش کیرو استارت زدم و   نیزدم. ماش رونیو از خونه ب 

!  شداومدنم ن یبرگه ها بود و متوجه  یسرش تو یپارک کردم و با آسانسور باال رفتم. موسو نگیپارک
  کیکردم و نزد زونیآو  یجالباس یرو رو  میاز کنارش گذشتم و به طرف اتاق خودم رفتم. پالتومشک

 نشستم. میصندل  یشدم و رو زمیم

 موقعس! نی االن بهتر -        

 گوشم گرفتم. یرو برداشتم و شمارش رو گرفتم و رو  یگوش        

 ؟ یجان. خوب لیسالم سه  -        

 خوب شدم!  دمی. صدات رو شنزمی: سالم عزل یسه        

 ؟ یندار یخاص  یامروز برنامه   یو گفتم: برا دمیخند  یکم        

 : نه چطور؟!ل یسه        

 . میخوب بر یجا  کیامشب   -        

 بانو. فقط آدرس رو برام بفرست.  لی: با کمال م ل یسه        

 .نمت یب  یکنم. فعال م یدم. ادامه دادم: قطع م  یم  امیباشه. پ -        

 !میزد یحرف م  شتریگفت: حاال ب یدلخور یبا کم   لیسه        

 فعال.  نمتی ب یمن کار دارم، غروب م  گهینه د -        

 بدم!. یتا غروب امضاشون کنم، به موسو دیپرونده ها تمرکز کردم. با یرو قطع کردم. رو  یگوش        

سوز   یلیرفتم. هوا خ   رونیو از در ب   دمیهوا غروب شده بود. برگه رو مرتب کردم وپالتوم رو پوش        
 دم و گاز دادم.ش نی سوار ماش عیداشت. لرزم گرفت! سر 
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چرم   یکت مشک کیشب آماده بشم.  یراست به طرف اتاقم رفتم تا برا کیداخل خونه شدم و         
شونه هام انداختم و به سمت در رفتم و   یرو هم رو میعناب ی. پالتودمیستش رو پوش  ی با شلوار مشک

 ازدرخارج شدم..  دمیرو پوش میکوتاه مشک یبوت ها مین

رو پارک کردم. داخل شدم و با چشم هام   نیگوشه ماش کیرستوران نگه داشتم و  یروبه رو        
پشتش نشسته بود،   لی که خودم رزرو کرده بودم و سه یزی م یرستوران رو از نظر گذروندم. چشمم رو

  قبرو برام ع  یبلند شد و صندل  عیسر لی رفتم و سه  زی ! به طرف همون ممی ثابت موند. چه آن تا
 زدم و مبهم نگاهش کردم!  ی. نشستم. لبخند دیکش

 من!  یایدن یخوش اومد  یلی: خ ل یسه        

! یزد  یپیگذاشتم و گفتم: چه ت  زی م یافزود. دست هام رو رو تشیلبخند هم زد که به جذاب کی        
 ! ؟یکن یُکش  ایامشب دن یخوا یم

 زدم که، خندش هوا رفت!  طونی لبخند ش کی        

کردن!.  باعث ِافتخارمه که مورد پسندتون   فیبالخره از ما تعر  کتا،ی ای جانم! خانم دن ی: ال یسه        
 واقع شدم بانو.  

بگه، که گارسون به سر   یزیدست هام گذاشت و لمسشون کرد، خواست چ یدست هاش رو رو        
 زم؟ ی عز یخور یم ی. دوباره سر جاش نشست و گفت: چدیرس  زیم

 دادم. هیتک  ی شدم و به صندل  نهیدست به س         

 !یشما بخور  یهر چ -        

 دادم، حالش رو دگرگون کرد!.   لشیلبخند جذاب هم تحو کی        

 : پس باشه. رو به گارسون: دو پرس جوجه کباب با ساالد قارچ و دوغ لطفا. ل یسه        

 .ارهیگارسون رفت تا سفارش ها رو ب         

ادامه داد: البته  عیقدر دوست دارن! سر نیکه ا ؟یکار کرد یمن چ یمامان بابا ی: تو برال یسه        
 . یهست یخق دارن! دوست داشتن
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 چطور مگه؟! -        

 . مشین یو بب  ادیب ای گن، بگو دن یسره به من م کی: ل یسه        

 خوب جا باز کردم!  انیسپهر یدل خانواده  یسر دادم و گفتم: پس تو  یکوتاه  یخنده         

 بانو.  ان؟ی عمارت سپهر نیاری م فیگفت: حاال فرداشب تشر لیلبخند زدم که سه کی        

 کرد.  یمنتظر نگاهم م طونی لبخند ش کیبا         

 دم. یدم بهت خبر م یباشه کارهام رو انجام م  -        

 دنبالت.  امی ..! فرداشب خودم مری خواد خبر بده! نخ یگفت: تازه م یبا حالت جد  لیسه        

 . یرت یغ ی. آقاامیخندم رو گرفتم و گفتم: باشه خودم م ینگاهش کردم و جلو یکم        

لبخند مکش   لیشد. سه ک ینزد ز یکه، گارسون به م رهی جلو خم شد تا دستم رو بگ  لیسه        
 حرف ها بعد از شام.  ی هیزد و گفت: بق  ییمرگما

از دوست هام   یک یبرم،  گهیمن بلند شدم و گفتم: خب من د م؛یشاممون رو خورد  نکهیبعد از ا        
 خونه تنهاس. 

 خانم!   ریبگ لی . ما رو هم تحونیبش گهید کمیبلند شد و گفت: حاال    لیسه        

رو    فمیشونه هام انداختم و ک یکنم.   لبخند زدم و پالتوم رو رو یحتما. فرداشب برات جبران م -        
 کنم.   ینم یچ ی من دستوره! پس سرپ یگفت: حرف شما برا لیهم برداشتم. سه

 گذاشت و احترام گذاشت. نشیس یبعد هم دستش رو رو        

 .می! زود باش بر؟یکن  یکار م ی ! چلیخواد سه  ی دور و اطراف رو نگاه کردم و گفتم: نم یکم        

.  نمتیب  یگرفتم و گفتم: م لی. دستم رو سمت سه میزد رونیو از رستوران ب  میبا هم هم قدم شد        
  بودم و صورت لی بغل سه یبغلش فرو رفتم!  تو یشد و تو دهیدست داد و تا خواستم برم؛ دستم کش

خورد! هولش دادم عقب و   یصورتم م یداغش تو یهامون چند سانت فاصله داشت. هرم نفس ها
 خوام برم.  یم ؟ی کن  یکار م یگفتم: چ
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 !یخانم  یبوس به من بد کی  دیگفت: اول با ی با لج باز  لیسه        

 کارهاس؟  نی ا یجا نجای! مگه ا؟یگ  یم یدار یچ -        

 باشه و االن! نجایدلم خواست ا ی: نه ول ل یسه        

 شد!  رهیچشم هام خ یمظلومانه تو یبعد هم مثل بچه ها        

 برم کاردارم. فعال.  دیشه. با یجان نم لی نه سه -        

و بلندم کرد و من   دیرفتم که؛ دوباره دستم رو کش یم نی اول ولم کرد و داشتم سمت ماش  لیسه        
سرم   یبود و من هم روبه روش قرار داشتم. دستش رو رو   واریپشت به د رو با خودش جابه جا کرد!

  یرجو ن ی.همدیگونم کش یکرد. دستش رو نوازش گونه رو یشالم رو ناز م   ری ز یگذاشت و موها
خودم رو    عیکردم که، دندونش رو کنار لبم حس کردم. خواست بوسم کنه که سر یداشتم نگاهش م

خورد و   واریاول جا خورد و تا خواست دوباره حرکت کنه؛ هلش دادم عقب وبه د  لی. سه دمیعقب کش
و برگردوندمش. حاال   دمشیکه سمت خودم کش نیخواست بخوره زم یتعادلش رو از دست داد؛م

  ینم یچی شده بود و ه  رهی چشم هام خ یبود. تو ستادهیبودم واون رو به روم ا  واریبه د تمن پش
..        رهیپذ کیحرکاتت تحر  یلی و بازش کردم و کشدار گفتم: توخ دمیودم کشگفت. کروباتش رو سمت خ

 من! یهلش دادم عقب و بالبهند کنج لبن گفتم: اما نه برا

از کنارش رد شدم. دست  ل؛ی سه یمات زده  یزدم و بدون توجه به چهره   یلبخند بد جنس        
که  ،یو گفت: تو با من چه کار کرد  دیبوس رو میشونیانداخت دور کمرم و من رو به خودش فشرد. پ

 شدم!  وونتیقدر د نیا

.  نمتیب یانداختم و گفتم: فرداشب م یرو نگاه شونشی زدم و حال پر مهیلبخند نصف و ن کی        
 شدم و به سمت خونه گاز دادم. نیبعد هم از کنارش رد شدم و سوار ماش

  یپنجره  یروندم. آرنجم رو به لبه   یسرعت به سمت خونه م نیداشتم تا آخر یجور نیهم        
زن و   کی دست انداز رو رد کردم؛  کی دستم فرمون رو گرفته بودم.  کیداده بودم و با  هیتک نیماش

  یروبود؛ پام رو محکم  ادیبود. چون سرعتم ز کی خلوت و تار ابونی صورتم ظاهر شدن! خ  یبچه جلو
ور واون ور رفت. فرمون رو سفت   نیا یکم نیشدند. ماش یتر م   کیو نزد کی پدال فشار دادم. نزد
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ها دراومد. چشم هام رو بستم و پام   کیالست        غیشده بودم. ج رهی بودم و به رو به رو خ دهیچسب
 پدال گاز فشار دادم وداد زدم: نه..! یحد رو نیرو تا آخر

به اطراف نداشتم.   یزم هنگ کرده بود و توجه اترمز برداشتم. مغ یو پام رو از رو  ستادیا نیماش        
کردم؟!  هل و با   رشونی ز یعنی.. یزن و بچه روبه روم بودن.   وا کیاومد  ادمیکم که گذشت؛  کی

افتاده  نی زم  یرو. زن و بچه دمیپر نیی پا نی از ماش عی برداشتم و سر  نیماش ی رو از رو چییترس سو 
خودش رو تکون داد.بچش   یشدم و کمک کردم تا بلند شن. خانمه بلند شد و کم کشونیبودن. نزد

شونش گذاشتم و  یبهش بگم. دستم زو رو  دیبا یدونستم چ یبغلش گرفته بود! نم  یرو سفت تو
 که نشد؟ تونیزی خوام خانم. چ  یگفتم: معذرت م یآروم با لحن ناراحت

 جان!  زیشدم که گفت: نه عز  رهی بعدهم بهش خ         

 مواضب خودت باش!!  شتریبغلش جا به جا کرد و گفت: ب  یکم بچش رو تکون داد و تو کی         

کردم، بعد من مراقب خودم   رشی بعد هم از کنارم گذشت و رفت. با خودم گفتم: من اون رو ز        
 باشم؟! اصال ناراحت هم نشد!

 یرو تو نیشدم و دوباره سمت خونه روندم. ماش  ن ی افکار مسخرم رو کنار زدم و سوار ماش        
تخت   یپارک کردم و با آسانسور باال رفتم. در خونه رو باز کردم و به طرف اتاقم رفتم. رو نگیپارک

هام   قهیشق دستمکرده بودم. با  ر ی گذشت. وگرنه االن دونفر رو ز ری.! بخنشستم و با خودم گفتم: اوه.
 تخت پرت کردم و چشم هام رو بستم. یرو ماساژ دادم و خودم رو رو

        *** 

  ری زود اومد و پرونده ها رو ز یببره. موسو ادیب یپرونده ها رو امضا کردم و زنگ زدم به موسو        
 رفت که صداش زدم.  ی بغلش زد و داشت سمت در م

 ..؟  یموسو -        

 برگشت سمتم و گفت: بله خانم؟         

  یگفت، فردا م  کتایانروز رو کنسل کن و بگو خانم  یقرار ها یدوباره ادامه دادم: همه         
 ؟ یگفتم: متوجه شد ت یمکث کردم و با جد  ی.         کمنمشونیب



 انت ی خ یایدن

232 
 

 گفت: بل بله خانم. یبا لحن هول یموسو        

 .رونیب یبر یتون یدوباره رو بهش گفتم: باشه م        

  فیرفت. من هم بلند شدم و بعد از برداشتن ک رونی از در ب عیسرش رو تکون داد و سر یموسو        
 زدم.  رونی و       پالتوم، از اتاق ب

لباس مناسب بپوشم. در کمد لباس هام   کیامشب  یبرا  دیباز کردم و داخل شدم. با در اتاقم و        
        یکه دورش تسمه  بای رنگ ز  یزرشک کیتون کیبپوشم بهتره؟ بعد هم  یباز کردم و با خودم گفتم: چ

گردنم گره  اررنگ ساتنم رو هم کن  یمشک ی. روسرمیوکفش مشک  فیداشت، برداشتم و با ک  ییطال
ته راهرو، چک   نهیی آ یو خودم رو رو به رو  دمیام رو پوش یبلند توس یزدم. پالتو  رونی زدم و از اتاق ب

بهتره!                                                        از خونه   یل ی خودم خ ییبایکنم، ز  ینم  شیکردم. کال آرا
 !. نمیرو ببب  انیدوست دارم عمارت سپهر یلی. خمشدم و گاز داد نیماشاومدم. سوار  رونیب

شدم و زنگ رو فشردم. در   ادهیرو پارک کردم. پ  نینگه داشتم و ماش انی عمارت سپهر یرو به رو        
فرو کردم و داخل شدم. قدم به قدم سنگ  یاز موهام رو داخل روسر یباز شد. تره ا یک یت  یبا صدا

رو   ستششد! د  انیدر نما یجلو  دشی. قامت رش دمیرو رد کردم و به در خونه رس محوطه یفرش تو
داخل. با هم داخل  ای ب زمیو و گفت: عز  دیدستش گرفت! موهام رو بوس یجلو آورد ودستم رو تو 

  یطوس  یسلطنت یمبل ها یبه خدمتکار کنار ستون، اشاره داد بره. با هم رو  لیو سه  میخونه شد
معذب بودم اما،  یفشرد. کم  یدستش گرفت بود و م   یهنوز دستم رو تو لی و سه  مینشست ،ییطال

کمرم باال   یبغلم نشسته بود و دستش رو رو   یآوردم. تو  یخودم نم  یزدم و به رو یم  یلبخند مصنوع
دعوت به چه مناسبته؟!                                                                      نیگفتم: ا نیح  نیکرد و در هم  نییپا

جوره هم سرت   چی. هیپرس  یاز ما نم  یاز شما، که حال یرفع دلتنگ یزد و گفت: برا  یلبخند جذاب
بلند سرداد.  لبخند   یبکنم!  بعد هم قهقه ا ژهیدعوت و  دیهمون با یبرا مت،ی نیشه که بب   یخلوت نم

دونه که  ی و گفت: خدا م دیموهام رو بو کش یمن رو سمت خودش کشوند و ال لی زدم. سه  یحیمل
شدم!.                          ره ی چشم هاش خ یچه قدر دلتنگت شدم.                                                  با تعجب تو

و با سرش حرفم رو   دیدوباره خند لی.               سعمی دیرو د گریهمد شبید  نیان! همج  لیسه  -
. به زور به  رمی کردم ازش فاصله بگ  یامروز خوش خنده شده!  سع نیکرد.   با خودم گفتم: چه ا دییتا

                        !              ا؟یدن  یکن یکار م  یگفت: چ لیکه، سه رمی چندسانت، تونستم فاصله بگ یاندازه 
                                                        ؟یک ینزد نیاز ا یکالفه شد و گفت: ناراحت  لی نگفتم که سه یزیچ
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 یرو یمبهم، دندون هام رو کم  یلبم رو به دندون گرفتم و گفتم: نه فقط معذبم.                با درون
گذاشت و ازمون  زی م یشربت رو رو یها وانیخدمتکار، ل روزنیو سر تکون دادم.  پ دمییهم سا

خراب کرد! راستش از برخورد با   ی. حالم رو کم دیخم شد و لپم رو با انگشتش کش لیفاصله گرفت. سه 
.  دمیاون شبش فهم یبود. از رفتارها یزن مهربون   یلیاسترس داشتم و سختم بود. چون خ لی مادر سه

لباسم رو   ی  قهیشه.  یو گفت: شربتت رو بخور گلم. گرم م  دیحالم بده وکنار کش دیفهم  ینگارا لیسه
به دست و    یخواستم آب ی.                              مییخوام برم دستشو یصاف کردم و گفتم: من م

با   می. داشتکنم یم تی بلند شد و گفت: همراه لمیتا، از استرسم کم بشه. بلند شدم و سه زنمصورتم ب
. همون جا سر جام  دیبه گوشم رس لی مهربون مادر سه یکه؛ صدا میرفت ی م سی هم سمت سرو

اومد. چشمم  نییپا یسلطنت یاز پله ها  نهی آروم و با طمًان  دم؛ی. برگشتم و پشت سرم رو دستادمیا
  یاشراف زاده برخورد م یمثل زن ها لیموند! مادر سه رهیخوش دوختش خ  یکت و دامن زرشک  یرو

شد و دست هام توب دست هاش فشرد و گفت: خوش   کمی! نزدیکرد، همون قدر با صالبت و جد
اجازه  نکهیا  ونسالن.                                                            بد         یتو  میبر  ای. بزمیعز یاومد

.                           انگار مغزم  میرفت   ییرایسالن پذ و به سمت دیبه من بده؛ دستم رو کش یحرکت ی
من هم   یقدر حرف هاش با تحکم بود که، حت نیتونستم بهش نه بگم. ا یقفل کرده بود! اصال نم 

که انواع غذاها روش   زی رًاس م ک یو  ترف  لی کنم!.                        مادر سه  یچی تونستم سرپ ینم
رو به من    لی. سه مینشست یکنار  یها یصندل یهم کنارهم رو لیشده بود، نشست. من وسه  دهیچ

 .                                                سی ن یباشه مشکل -نظرت؟                           م،یبخور  یدنیگفت: اول نوش 

ساکت نشسته  لی . مادر سهارهیا ب ها روداد، خانم خدمتکار هم رفت ت یدنیسفارش نوش لیسه        
  یدنیبود؛ نوش  یمهربون و قد کوتاه     رزنیشده بود. خدمتکار که پ  جادیا یآروم  یفضا یل یبود. خ

؟! اما  یخور  یم یدن یموقع شام نوش یدونم ک یگذاشت و رفت.  نم  زی م یرو لی من و سه  یها رو جلو
  یوقت لیسرتاسر عمارت پخش شد! مادر سه  انویپ یگذشت، صدا یچون تشنم بود قبول کردم. کم

از آداب و رسوم ما   یکیهم  نیا - گفت:                                                    د،یصورت متعجبم رو د
      .                                          میبخور اتا با آرامش غذ مید یکالم گوش م ی ب کی جان! قبل شام، موز  ایهست دن

 ی لبخند به روش زدم و چشم هام رو که از فرط تعجب، درشت شده بود روبه حالت عاد کی
 برگردوندم!                                                         

مسائل حساسه. تا باب   نیا یرو  یل یمامان خ -گفت:   لی. سه دمیاز شربت رو نوش  یجرعه ا        
  یکامال حس م ل،یپدر سه یعنی انی سپهر ی. فقط نگاه کردم. نبودن آقانهیش ینباشه، آروم نم  لشیم
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  ستن،ین  کنجکاوپرسن و   ینم یمورد سوال نیجان در ا ای: خب، چون دن ل یشد.                           سه
 یبا دو روزه برا زمی عز  -نگاهش کردم که لبخند زد و گفت:  یگم.                    سوال یمن خودم م

بله متوجه شدم.  -هم قفل کردم و گفتم:  یکارخونه، رفته کانادا.              دست هام رو تو یکارها
دست هاش   یدست هام رو تو لیسه  در.                     مادمیهم به روش پاش  حی لبخند مل کی

گفت: انتخابت درسته پسرم!                      لیچشم هام نگاه کرد و رو به سه یشدم! تو  رهیگرفت و فشرد. بهش خ
برگشت سمتمون و گفت:              لیو لبخند زدم. مادر سه اوردمیخودم ن یتعجب کردم. اما به رو یکم کی
!                  یاربا ادب و با وق  یلیادب بودن، اما تو خ یجلف و ب  یلی ل؛ خی سه یقبل  یدوست دخترها -

متشکرم!    - خندم رو گرفتم و گفتم:  یکرد. من هم جلو  یم  یعیزد و طب یداشت لبخند م یه لیسه
 .                  انیده، خانم سپهر یلطف شما رو نشون م نیا

صدا   یطور نی! چرا من رو ااجانی! اما زود لبخند زد و گفت: دندنیباال پر لیمادر سه  یابروها        
سکوت کرد و دوباره ادامه داد: اصال بگو  یجانم! کم  الیبعد هم ادامه داد: به من بگو شک ؟ی زن یم

 کی. دی صورتم پاش بهلبخند مهربون هم  کیصدام بزن! فعال.                     یطور نی! االجانیشک
 نشون دادم وگفتم: بله حتما.                                                یعیش متعجب شدم! ) فعال..(  اما خودم رو طب آخر  یاز کلمه  یکم

عمارت   یاز قانون ها  یکیهم  نیخورده شد..) ا یحرف   چیو ه  یبعد از صرف شام؛ که به آروم        
سالن بلند   یتو یصندل   یکردم و از رو !(  مانتوم رو صافیزد یسر غذا حرف م  دیبود؛ نبا انی سپهر

زحمت   رفع  گهیخانم! متشکرم. من د  الیمنحصر به فرد بود، شک تونییرایشدم و با احترام گفتم: پذ
  یم شتری هم بلند شد و گفت: حاال ب ل یکنم.                                                                  سه یم

شده و   رمی ممنونم. د یل ی.                                                    لبخند زدم و گفتم: نه خزمیعز یموند
مبل  بلند شد و گفت: جوون   یهم از رو  لی مادر سه                     کار دارم.                      یفردا کل
. من از اون موقع همش کنارتون بودم.                                    نیخوش بگذرون کمی  نیها! بر

نگاهم کرد و   یکم  لی. سهمی سمت در رفت لیکردم و با سه   یخداحافظ لیلبخند زدم و با مادر سه 
دونم،  باشه.                                           ینم  -                     م؟ین یتاب بش یکم رو کی ه، ینظرت چ -:      گفت 

دستش رو انداخت دور گردنم و گفت:   لی. سهمیو روش نشست میبا هم قدم زنان سمت تاب رفت
سنت و ماه  یمورد عالقت، حت یغذادونم! مثال رنگ مورد عالقت،  ینم  یچی ..! من از توهایدن

و   ستیگم. بعد دوباره ادامه دادم: من متولد ب یزدم و گفتم: باشه م یتولدت..              لبخند محو
  ستیبا شوق گفت: پس ب لیشش مهر سال هفتاد دو هستم.                                                 سه

هم مهم   یلی. خ لیآره سه  -                                               من!.               یایو شش سالته دن
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  یم یداشتم از حرف هاش عصب ییجورا کیشد!  ی.                         حالم داشت گرفته مسین
!  دفضا خفقان آور ش             ؟یدوست دار شتریرو ب ی: خب، چه رنگل یشدم!                         سه

  شتریرو ب   ی) چه رنگ -شد!.                             یسرم اکو م یرم به دوران افتاد؛ صداش مرتب توس
سرم   یشد. انگار آهنگ گذشته تو  یمن(!.    سرم داشت منفجر م یکوچولو یهور ؟یدوست دار

  دیعمف  ارانگ لی!.  سهدیچ یپ ی سرم م  یبد بود. صداها و حرف هاش تو یل یشد! حالم خ   یتکرار م
                                               زم؟ی دستش گرفت و گفت: حالت خوبه عز یدست رو تو یچون با نگران  ست،یحالم خوش ن 

  لیسه ی. از در خارج شدم و به صدا کردن هادمیدو یفقط تونستم بگم نه وبا سرعت سمت در ورود 
  یداده بودم و آرنجم رو لبه  نییروپا  شهیشدم و گاز دادم..            ش نینکردم وسوار ماش یتوجه ا

سرم   یخورد؛ اما فکر گذشته ها تو ی صورتم م  یتو یسرد زمستون یپنجره گذاشته بودم. هوا شهیش
  یپدال فشار دادم و گاز دادم. رو به رو یرو  شتریلحضه پام رو ب کیکردم!  یبود و احساس سرما نم 

به طرف   عی با آسانسور باال رفتم.  در خونه رو باز کردم و سر  عیرو پارک کردم و سر  نیشآپارتمانم، ما 
اتاق بشه. درش رو باز کردم و   نی کس جز خودم؛ حق نداشت داخل ا چیاتاقم رفتم. ه یاتاق کار کنار

. دمی کش  رونی شکل رو ب یمربع  یتخت، صندوقچه  یمالفه  ریبه طرف تخت خواب رفتم. از ز
 رونیداد و باز شد. هجوم خاطرات بهم حمله ور شدن!. عکس داخلش رو ب  ک یچ یصداصندوقچه 

ها و   یبدبخت یکه باعث و بان  یره! کس  ینم  ادمی چهره رو  نیموقع ا چیشدم. ه رهیآوردم و بهش خ 
  امیم یروز کیشدم و گفتم:    رهی دستم فشردم و به رو به رو خ یاالن منه. عکس رو تو اتیاخالق

سرم   یاون صداها و خنده ها تو یکنم!!                                             همه  یسراغت و نابودت م
دور سرم به چرخش در اومد!  ایاز اون صداها کم بشه. دن ی. دستم رو به سرم گرفتم تا کمدیچرخ  یم

  نیدو زانو زم یت شد و روچشم هام تار شد و زانوهام سس دم؛ید یاتاق رو دوتا چهار تا م یهمه چ
دست چپم نقش بر   یصندوقچه رو بستم . صندوقچه از دستم افتاد و رو یِ قفل  یافتادم. به سخت

 شدم..    نیزم

مثل   شبیبودم. اتفاقات د می چشم هام رو باز کردم. دم در اتاق کار شخص د یبا بدن درد شد        
  جیدر اومدن! اومدم داخل اتاق و صندوقچه رو برداشتم و سرم گ شیصورتم به نما  یجلو لم،یف کی

.. هنوز حرفم تموم نشده بود؛ با خودم گفتم: پس اگه من هویو من هم ب  نیرفت و صندوقچه افتاد زم
اومدم. رگ   رونیبلند شدم و از اتاق ب  یفکر به سخت  نیشدم، صندوقچه االن کجاس؟!  با هم  هوشیب

آشپزخونه،   یدادم؛ که  قامت الله تو یبا دست راستم گردنم رو ماساژ م گردنم گرفته بود. داشتم
به سمتم اومد.                               عیدستم به گردنمه، از جاش بلند شد و سر دید یچشمم ظاهر شد! وقت یجلو
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دستم گردنم رو ماساژ  طور که با   نیهم                                       ؟ی! خوباجان؟ی شده دن یالله: چ
.                                الله خواست دوباره به طرف آشپزخونه  سی ن یزیدادم، گفتم: آره خوبم. چ یم

دودل بود!                                                         یبگه، ول  یزیخواست چ ی. انگار م رگشتبره نرفت و دوباره ب
.. من  زهیکم من من کرد و گفت: راستش چ  کی!          ؟یدار یگفتم:الله سوالکردم و  یبهش نگاه

 دمیرفتم و د ش! به سمتدهیدراز کش  نیزم یدم اتاقت رو یک ی دمیاومدم آب بخورم که د شبید
به اتاق  ی. نگاهیدیخواب  دمینبضت رو گرفتم فهم  یاما وقت ،یشد هوشی. اول فکر کردم بیخودت

  ای گفت: دن یحرف ارغوان افتادم که م ادی! دمیصندوقچه کنارت د  کیانداختم و خواستم در رو ببندم؛ 
گذاشتم و دم رو   یت پا تخ یهمون صندوقچه رو برداشتم و فقط رو یحساسه. برا  لشیوسا یرو  یلیخ

! قصد اجانیدن ملتمسانه کرد و گفت: به خدا یاومدم.      بعد هم نگاه رونیبستم و ب  یهم کم
خودم رو جا به جا کردم وگفتم:    یکم  کینداشتم، فقط نگرانت شدم.                               یفضول

  زیبهش زدم و چشم هام رو ر  ندلبخ  کیخوبه.  یکه به حرفم احترام گذاشت نی. همسی ن یباشه مشکل 
.  ارغوان بود. دیلرز بمی ج یتو میبگه که، گوش  یزیشدم.  الله خواست چ  رهیکردم ومشکوک بهش خ

نزاشت جوابش و بدم و    ا؟یدن یاتصال رو زدم.                            ارغوان:  سالم خوب  یدکمه  عیسر
خودت رو    عیو سر نی.. آب دستته بزار زمای..                                     ارغوان: دندیحرفم پر یتو

  ارم؛یشده؟! تا خواستم سوالم رو به زبون ب ی!               مگه چختهیبهم ر  یلیشرکت خبرسون! اوضاع  
!                                    یَاه چرا قطع کرد؟ لعنت  -..                                              دیچ یگوشم پ یبوق ِاشغال تو

. برگشتم سمتش و گفتم: ارغوان گفت اوضاع  دیپرس یسوال م یشده و ه یخواست بدونه چ یالله م
متعجب   ی. بعد هم بدون توجه به چهره میزن  یبرم. بعدا حرف م   عیسر دیمن با خته،یشرکت بهم ر

 زدم.. رونیرو برداشتم و از خونه ب  چییالله؛ سو

  یلیرفتم؛ که ارغوان خ ی شدم. داشتم سمت در م ادهیپ  عیدر شرکت پارک کردم و سر یروبه رو        
شده ارغوان؟! چرا من  یو گفتم: چ دمیبه سمتش دو عیشد و سوار شد! سر  نشی ماش ک ینزد لکسیر

رو   نی ماش ی شهیکه ارغوان، ش دمیپرس یمرتب سوال م یجور نیهم ام؟یب  یطور نیا یرو گفت 
نشده.                            یچ یکم نفس بکش بابا. ه  کی! گهیداد و دستش رو باال برد و گفت: اوه.. بسه د نییپا

من   ینشده، چرا گفت یزیصورتش نگاه کردم و گفتم: پس اگه چ یتو یرو باال داد. جد شهیبعدهم ش
داد و  نیی رو پا  نیماش ی شهیآروم دوباره ش  غوانار                                                         ام؟یب

.                                    نیهم یباش   انیدر جر یایرم، توهم ب   ی! گفتم من دارم میچی گفت: ه
شه.                     یم  یس شرکت چپ  ؟ ییخواد بره جا یکه م یچ  یعنیسر جام خشکم زد!  یجور نیهم



 انت ی خ یایدن

237 
 

شه؟                           یم  ی..؟ پس شرکت چیچ یعن یزد که داد زدم:  یم شرو به چشم ها نکشی داشت ع
رم کار دارم. توهم برو خونه   یصورتش جا به جا کرد و گفت: من دارم م یرو رو نکشیارغوان ع

که  یچ  یعنیاول نتونستم حرفش رو درک کنم!          استراحت کن. سرکارت گذاشتم!              
زدم   شهیزاره.  دوضربه به ش یجا افتاد. من رو سر کار م م یحرفم تموم نشده بود؛ دو هزار وز سرکار.. هن
  یجور نی .. زودباش! همنییپا ای .. ارغوان بنییپا  ایکردم وداد زدم: ب  نییدر رو باال پا ی رهی و دست گ

که   کردم ی داد و لب خون  لمیلبخند دندون نما تحو کی. ارغوان دمیکش یدر رو م ی رهی دست گ یه
هوا موند!                                                ی! بعد هم گاز داد و رفت. دستم توایدن یدیل  یگفت: بابا

از پشت   ی کیرفتم؛ که   یم نمیدادم و به طرف ماش یبهش فوش و ناسزا م یجور  نیشعور! هم  یب -
گذاشته  شهی ش یبود. آرنجش رو لبه  انسرم صدام زد. برگشتم و دوباره پشت سرم رو نگاه کردم. ارغو

..  ای نگاهش کردم که گفت: دن تی با عصبان  یزد. کم یمضخرفش به من لبخند م دیجد نکیبود و با ع
!!                        ینکرده باش  نمینفر  دوارمیحال کردم. بدجور حالت گرفته شد،ام  یلیخ  ییخدا

از جاش کنده شد.                           نی ماش کافیت  کیکرد و با  یکوتاه یاومدم برم سمتش، که خنده 
و در رو   دمیرس  نمیفوش و ناسزا بلد بودم بارش کردم. به ماش  یکردم و هرچ ی نگاه شی خال یبه جا

که، با   هیدر رو با دستش گرفت! سرم رو باال گرفتم و تا ببسنم ک یکیباز کردم و تا خواستم سوار بشم؛ 
  یبرو اون ور م ؟یکن  یکار م  یچ نجا یآرش در جا خشکم زد! به خودم اومدم و بهش گفتم: تو ا دنید

د. دوباره تا خواستم سوار کر یحرکت فقط نگاه م یمجسمه ب کیخوام برم. بعدهم هولش دادم؛ مثل 
دستمال   کیبزنم و بزنمش که   غی خواستم ج یچسبوند! م نیو من رو به ماش دیبشم؛ دستم رو کش

 شدم..  هوشی نتونستم تقال کنم و ب گهیقرار گرفت و د م ینیب  یرنگ جلو دیسف

         

.. چشم هات رو باز کن، زود باش دختر!      ای.. دنای گفت: دن  یداد و مرتب م یمحکم تکونم م یکی        
بودم. چشمم به دست  جیکرد و هنوز گ یسرم درد م یشدم. کم  قیچشم هام رو باز کردم و بهش دق

! اعصاب هم مبکن  یتونستم حرکت  یبسته شده بودن و نم یطناب محکم به صندل  کیو پاهام افتاد؛ با 
                                                       ؟یمن وبست.. من و باز کن.. چرا  ایو داد زدم: ب   ختیبهم ر

شنوه! بعد هم   یکس صدات رو نم چیه ینکن ت یگفت: بهتره خودت اذ لکسیر یل یاومد سمتم و خ
کرد.                                                   یکار باهات دارم! بعد هم طول وعرض اتاق رو ط  یهنوز کل

  -                                              ؟یخوا یم  یشنوم چ  یخونسرد برگشتم و رو بهش گفتم: م   یلیخ
..؟ بعد هم داد زد که صورتم جمع شد!  آره..؟ دوباره ادامه داد: جواب  یبهم بد یتون یخودت رو! م
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و فقط   یاز کنارم رد شد  یرحم  ی اون همه اون روز التماست کردم؛ اما تو با ب ؟یبده..؟ چرا الل شد
..             ی! تو لعنتیمرد رو له کرد کی گم؟ تو غرور  یم یچ  یفهم ی.. مایمن موند!  دن یگرد کفشت برا

کردم.                              یگفت، من هم با نگاه سردم تماشاش م  یراه م  یزد و بد ب یداد م یجور نیهم
همه بال سرم   نیدختر! ا ییپرو یل ی..؟! خ یآرش: چ                        ه؟یخب االن حرف حسابت چ -

زد، رگ گردنش متورم شد.  پوزخند صدا دار  کی!              هیحرف حسابت چ یگ  یبعد م ،یآورد
شدم!  دست  یچه حال  دمت؛یداز دوست هام    یک ی یمهمون  یاون شب که تو یدون یادامه داد: م

  یخواستم گردنش رو بشکنم. پشت بندش داد زد: م یشدم. م  یم وونهی. داشتم دنیدست بود یتو
از پدرم هم برام   لی خودم رو گرفتم، چون پدر سه یجلو ی..؟ باز دوباره خودش ادامه داد: ولیفهم
اتاق، در رو که   یباال تو ومدمکه ا  یاون لحضه ا یرو خراب کنم. ول شی خواستم مهمون ی. نم زترهیعز

 یموول  گهید یک یبغل  یدادم؛ تو یکه براش جونمم م یباز کردم، مغزم از کار افتاد! عشقم کس
رو برداشت و سمت در پرت   زیم  یرو وانی به طرف در رفت و ل  عیشد و سر وونهیلحضه د کیخورد! 

بود. برگشت سمت من   شونیرپ یل ی! حالش خ ختیر نیی ها پا شهیش یبود وهمه  یا شهیکرد. در ش 
  ریدستش گرفت و فشار داد. حس کردم چونم ز یانداخت و بهم حمله ور شد!  چونم رو تو یو نگاه

 شه!.            یدستش داره خرد م

و   دیچون چشم هاش لرز د،یداد. فکر کنم صورت کبودم رو د یچونم رو فشار م  یجور نیهم        
 یزد. داشتم حرکاتش رو نگاه م یو چنگ م  دیکش یموهاش دست م  ی. تود یدستش رو عقب کش

شد!  رهی چشم هام خ  یمن نشست. تو یدو زانوهاش روبه رو یو اومد روکردم. دوباره آروم شد  
دست چپش   یکرد! انگشت وسط   یمعصوم نگاه م یبود ومثل بچه ها ختهیر  ورتشص  یموهاش تو

شد،   یم دهیاز غم د یبه رنگ شبش که حاله ا یچشم ها یو نوازشم کرد. تو دیگونم کش یرو رو
. خودم رو به چپ و راست تکون  دیصورتم کش یگونه روشدم.دوباره انگشت هاش رو نوازش   رهیخ

شدم و با لحن   رهی خ  شیمشک ی له یدوتا ت  یشد!  تو ینم  یطور نیا مکرد یم یکار کی دیدادم. با
ادامه دادم:  عی. سرییخوام برم دستشو یم  ،یشه دست و پاهام رو باز کن یگفتم: آرش.. م  یآروم

 ینگاهم کرد و طناب رو باز کرد و جد یکم یخواست باز کنه ول ی . اول نممیزن  یاومدم با هم حرف م 
باال انداخت و مشکوک   ییدست راست.                            بعد ابرو اهرور ی. انتهاسیگفت: سرو

زدم و تشکر کردم. به   یلبخند مچهیبا رحمه!   ن شهیعاشق هم کیشد.    با خودم گفتم:  رهی بهم خ
  یراه فرار  کیدنبال  دیکه گفت رفتم وداخل شدم و در رو پشت سرم قفل کردم. حاال با یهمون سمت

کردم که، چشمم به هواکش کنار پنجره افتاد!   یم یداشتم خودخور یجور نیهم  ؟یچطور اباشم! ام
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  ریرو برداشتم و ز  یسطل کنار توالت فرنگ عی. لبخند به لبم اومد و سریا لهیم  چیپنجره بدون ه کی
 نمکردم خودم رو ازش رد کنم. نصف بد یکردم و سع  یپام گذاشتم. باال رفتم و از داخل پنجره رو نگاه

در اومد. نفسم   یرو رد کنم که؛ صدا گشیکردم تا نصف د یرو رد کرده بودم و داشتم تالش و تقال م 
!                                       ؟یکن  یکار م یهمه وقت اون تو چ  نی.. اایآرش اومد: دن  یبس شد! پشت بندش صداح نهیس یتو

پوزخند زدم و دوباره تالش   کی!    زمی عز امیم نچشم هام بستم تا به خودم مسلط بشم و گفتم: اال
برم؛ که در باز   رونی ه بود که کامال بموند گهیکم د کیکردم.   یزدم و تالش و تقال م یزور م  یکردم. ه

اما   د؛یکش ریچپم ت  یانداختم. پا نیی به در کردم و خودم رو پا  ی. نگاهییدستشو واریشد و خورد به د
ازپشت    دیکش ی. صداش رو که عربده مدمیشدم و لنگان لنگان دو  ندبل ینکردم و به سخت یتوجه ا

 زارم..!         یزندت نم   رمتی : بگدم یسرم شن 

  یم  ریسره ت کیکرد و  یدرد م  یل ی. پام خدمیدو یم ی پشت سرم نگاه کردم و به سخت یکم         
کرد و   ریچوب گ کیکه پام به  دنیتونستم بزارم بهم برسه! دوباره شروع کردم به دو ینم ی. ولدیکش

کردنش    دیتهد ید شدم، صدابلن یخوردم. صورتم از درد جمع شده بود. دوباره به سخت  نیبا مخ زم 
زدم و درد پام   یدرخت  رفتم و پشتش پنهان شدم. نفس نفس م کی اومد. به طرف  یسره م کی

  میبه درخت کنار قایگلوله اومد!! دق کیشل یبود! خواستم دوباره حرکت کنم که صدا دهیَامونم و بر
که از  دمیدو  یدرخت م نیجنگل، ب یتو یجور نی. همدمیو دوباره دو دمیخفه کش  غیج  کیخورد! 

 نهیس یدادم و چشم هام رو بستم و نفسم رو تو  هیدرخت تک  کیبه  دم،یپا شن یپشت سرم صدا
! چشم هام رو آروم باز کردم؛  دیدو  رونی ب  یزیچ کیخش خش برگ ها اومد و  یحبس کردم. صدا

که  دمی س راحت کشنف  کیکردم.  یگذشت! داشتم سکته م ریموش کوچولو بود! اوف.. به خ  کی
 گهیشد. د  یرد نم  ین یماش چی. هستادمی. وسط جاده ادمی. دوباره  به طرف جاده دومدآرش او یصدا

از دور بهم چشمک زد! لبخند به لبم اومد و مرتب دستم رو  یآب  سانین کیشدم؛که  یم دیداشتم ناام
و  کی! نزددید یاومد. انگار خواب بود و من رو نم یبه سمتم م  یادیبراش تکون دادم. با سرعت ز

  غی و چراغ دادنش؛ با ج ن یبوق ماش یکه اومد صدا کمیروند.  نزد  یسرعت م نی ک تر شد. با آخرینزد
 شد.    یک ی ..   ستایوا -        من  که گفتم:               

ترمز   یپام رو یجلو  قایها اومد. چشم هام رو آروم باز کردم. دق کیشدن الست دهیکش یصدا        
 یکه راننده  رمردیزده بود! خداروشکر کردم و بدون اجازه، در شاگرد راننده رو باز کردم و نشستم.پ

ره شد!                  ی به من خ  دشیو چرک اه یاون صورت سپاش خاموش کرد و با   ریرو ز گارشیبود؛ س سانین
چرا شما جوونا اصال..          نزاشتم  ؟یاگه بهت زده بودم چ ؟یکن  یکار م  یدخترجان  وسط چ  -
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  نیگم، هر چقدر بخوا یکه م یآدرس  نیبه ا نیگفتم: آقا من رو برسون  عیحرفش رو ادامه بده و سر
  روزمندانهیرو استارت زد.  با لبخند پ   نیو ماش دیکش یبزنه، اما موف  یدم. اول خواست حرف یبهتون م

 شدم.. رهیبه رو به خ  یا

         

  نی . بعد هم از پاشارمی تا برم براش پول ب ستهینگه داشت. بهش گفتم وا الیو  یرو جلو  نیماش        
اسکناس   کیکردم و داخل شدم. از داخل اتاقم؛ رفتم. در رو باز    الیبه طرف در و  عیشدم و سر ادهیپ

. دیکش نییرو پا شهیزدم که ش  نیماش ی شهیاومدم. دو ضربه به ش رونیبرداشتم و ب  یصد تومن 
  ینداره عمو! برو برا یاشکال  - بابا جان!!              یل یخ  نیاسکناس رو طرفش گرفتم که گفت: ا

رو روشن کرد و رفت. من   نشی نزد و تشکر کرد و ماش  یحرف گهیخانوادت خرج کن.        اون هم د
بودتش!   دهیند کس جیشهر خودم بود که هنوز ه رونیب  یالیو  نجا؛یخودم رفتم. ا یالیهم به سمت و

.                                   منتظر موندم تا برداشت  یبه طرف اتاقم رفتم و دفترچه رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. کم
 ... -سالم.                                                          -

 ...                -وقته کار رو تموم کردم!   یل یخ -        

          -               ... 

 !             یکار کن یباهاش چ  دیبا یدون  ی! خودت که مرهی گیپ یل یخ  یاحیدونم.فقط، آرش ر یم -        

        -    ... 

  میصد متر  کی یجرئت نکنه تو یحت گهی! که دید یانجام م یخوبه. مطمئنم که کارت رو عال  -        
 هم راه بره!!                     

  خچالی از داخل  بیس کیرو قطع کردم. به طرف آشپزخونه رفتم و  یزدم و گوش یپوزخند        
گوشم گرفتم  یارغوان بود. رو ی. شماره دیلرز زیم یرو می زدم که گوش یرو گاز م   بمیبرداشتم. داشتم س

 !.دیچی گوشم پ یمضطربش تو یاتصال رو زدم که، صدا یو دکمه 

چند  نی رعشه به تنم انداخت! از بس ا د،یمرتعش و لرزون از ترسش که به  گوشم رس یصدا        
  دهیکلمات بر یکردم از ال به ال یترسم. سع یم یزیبه سرم نازل شده؛ از هر چ  یآسمون یوقته بالها

با   دیبا با نجایا یا ایب ب   ایشه.                         ارغوان: دن دن رمیدستگ  یزیارغوان چ ی دهیبر
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حرف زدن  یشده و حوصله   یچ دم یباهات حر حرف بز زنم!                                           نفهم
رسونم. بع هم قطع کردم و به نگهبان شرکت زنگ   ینداشتم. بهش گفتم: آروم باش! زود خودم رو م

من دم شرکت   نیماش گفتم: عیو سر زنه. اجازه ندادم حرف ب یمحب  یسالم آقا -زدم.               
. یاتاق دست خانم موسو دیببر دم خونه. کل نی اتاقم بردار و ماش یرو از تو چی بروسوو عیمونده، سر

  کیبگه، قطع کردم.  یزیاجازه بدم چ نکهیممنونم. خداحافظ.                  تند تند خرف زدم و بدون ا
 ..فتم ارغوان ر یآژانس گرفتم و به طرف خونه 

  یبا آسانسور به واحدش رفتم. رو به رو عیزنگ فشردم و در باز شد و سر یگشتم رو روان        
آشفته و دل  یبعد ارغوان در رو باز کرد و من با چهره  یا هیو محکم در زدم. ثان  ستادمیواحدش ا

شدم و شونه هاش رو تکون دادم و گفتم: ارغوان حرف بزن! چت   کشینگرانش مواجه شدم! نزد
در کنار رفت و   ی!                                                        اما اون فقط از جلو؟یل شدچرا ال شده؟

طرف، چشم هام  دنیافتاده بود!! با د نیزم یمرد دراز به دراز رو کیگرفت که؛   یانگشتش رو به سمت
زد.                                 هیر گریصورتش گرفت و بلند ز  یزد! ارغوان دستش رو حلو رونی از تعجب ب

چه خبر بوده؟!                                         نجایشده.  ا یچ نمی گفتم: ساکت باش! بب تی با جد
 نکهی. حس استادمیسر َمرده ا یخواست بهم حمله کنه!باال   یارغوان با هق هق فقط تونست بگه: م

بده.                       حی ! برگشتم سمت ازغدان و گفتم: لطفا  کامل توضوندلرز  ی؛ تن و بدنم رو مُمرده باشه
او اومدم؛   رون ی کرد به خودش مسلط شه.                           ارغوان: َمن َمن از حموم ب یوان سع۵ار

سرمه! بر برگشتم ا  پشت یکی ی زدم که که حس ک کردم  یم  یدا داشتم مو موهام رو شو شونه م
آشمزخونه رف رفتم و سا ساتور رو   یاو اومد. تو تو ییسر رو صداها  کی  ینبود.   یکس کس اام

هاش   هیگر ن ی زندس؟        ارغوان ب نیا نمیبرداشتم تا تا..        نزاشتم ادامه بده و گفتم: اصال بگو بب
طرفش   بهد سادات خودت کمک کن. ج ایلحضه ترس وجودم رو در بر گرفت!   کیدو نم.  یگفت: نم 

شده بود. رو   هوشی . بدیکش یرفتم و نبضش رو گرفتم. خداروشکر زنده بود فقط، آروم و کند نفس م
  ی.                   ارغوان با ترس و لرز گفت: میبنداز رونی رو از خونه ب   اروی نیا ا ی به ارغوان گفتم: اول ب

طرف   یکردم دوتا دست ها ی!                                                سعم؟یکا رش کن یچ یچ چ  یعنی
.                  گهیکمکم د ای. ب رونی ب  مشیفقط بنداز یچ ی گفتم: ه نیح   نیو بکشونمش سمت  در. در هم  رمی رو بگ

. ارغوان رو فرستادم داخل و  میاز خونه بنداز رونی رو ب اروی لرزونش کمکم کرد تا  یبا دست هاارغوان 
. برگه رمیگ  یو بد جور انتقام م امی دفعه کوتاه نم نیکندم و روش نوشتم: ا ترچهبرگه از دف کیخودم 

  مینشست یراحت   یمبل ها یکت َمرده گذاشتم و خودم هم داخل رفتم. در رو بستم. رو بیرو داخل ج
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  کیبا  عی کار بود. سر یرو بگو.           ارغوان: پسره رزم  شیکردم و گفتم: خب بق  سیو زبونم رو خ 
ترسناکش نگاهم کرد وگفت: به دوست   یآروم با اون چشم ها  یلیو خ  دیحرکت ساتور رو از دستم قاپ

افتاد.  نیکاب کنج یسالم برسون. بعد هم تا خواست بهم حمله کنه؛ چشمم به وردنه    یلیخ
 ی.. من مایشد. باز ادامه داد: دن  هوشیو ب  نی زم ی. افتاد رودمیسرش کوب یبرداشتمش و محکم تو 

تونم  یگفتم:  م یکنن؟!            با لحن آروم تمیاذ دیبه کسس ندارم، چرا با یترسم! آخه من که کار
  ادیب  یکیگم  ی. فردا هم موفتهی ی نم  گهید یاتفاق چیتو االن برو بخواب! ه ی! ول هیحدس بزنم کار ک

حافظت   بهطرف رو  خوب  یقفل درها رو عوض کنه. اصال هم نترس! بعد ادامه دادم: فقط چهره  
دادم و اون هم آروم تر شد و به طرف تخت خوابش رفت و دراز   شیدلدار ی. کم ازشدین  دیبسپار شا

خونه شدم که   کیاومدم.         نزد رونی موندم و بعد از خونش ب ی. پتو رو روش انداختم و کمدیکش
رو    نیماش عتزد. سر  یمرد حرف م کیکه دقت کردم، داشت با  یکم کی. دمیالله رو د دونیشر م

رو دوباره روشن کردم و از کنارشون گذشتم.  نیم. داشتم.  ماشنگه داشت کشونیکم کردم و نزد
 سرم سبز شده بود!                    یعالمت سوال گنده رو کیچه خبره، اما   دمینفهم

شام حاضره.                                                ای گاز رو خاموش کردم و رو به الله گفتم: الله.. ب ریز        
.                                                            سیجان من گشنم ن ای ه از ُاپن خم شد سمتم وگفت: دنالل
زدم بر   چی ساندو کیراه که اومدم  یالله: چرا. تو                                    ؟ی نخورد یزیتو که چ -

با اون پسره رفتن    یعنیکرد!  شتری شک من و ب نیهم               بدن.                                          
دم و  ی خودم غذا کش یبشقاب برا کی! بعد با خودم گفتم: اصال به من چه مربوط. ؟یج یساندو

رو کنترل کنم و گفتم: الله داشتم  م یمشغول خوردن شدم. چند لقمه خوردم که نتونستم حس کنجکاو
.                                                           دمید دونی گشتم که تو رو سر م ی ارغوان برم  یاز خونه 

 مقدمه رفتم سر اصل مطلب.     دونب                                       ؟یالله: خب که چ

 بود؟  یباهات گرم گرفته بود، ک  ابدنیر خ که کنا یاون پسره ا -        

با من گرم گرفته بود؟!                                             یگرد شده نگاهم کرد و گفت: ک یالله با چشم ها        
  نمیمن! من ماش زهیو گفت: عز  دیخند ی.                                          الله کمگهید ارویهمون  -

.                                                           نیجا بندازه. هم رو چر شد، اون آقا هم اومد کمکم، تا زاپاس پن
تونستم باور کنم. اون هم به خاطر اتفاقات و فشار   یحرف الله به نظرم راست اومد، اما نم  نکهیبا ا
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دونم  یمچه  ایودم. اگه اون پسره دوباره برگرده نگران ارغوان ب یل یکه بهم وارد شده!  خ یری اخ یروان
 بود!. یشدن کاف  وونهید یکه برا الیکنن! و هزار تا فکر و خ  تی ارغوان رو اذ

و بعد از برداشتن  دمیالله؛ لباس هام دوباره پوش دنیو بعد از خواب  اوردیاز آخر دلم طاقت ن        
زنگ   یساختمون رو داشتم. از آسانسور باال رفتم و انگشتم رو رو دکی دیزدم. کل  رونی از خونه ب فم،یک

اومده؟!                     ارغوانسر  یینکنه بال -جواب نداد.      یگذاشتم و فشردم. چندبار زنگ زدم اما کس
زنگ بود و دستم  یانگشتم رو ی طور نینگران شدم و تند تند زنگ زنگ رو فشاردادم و در زدم. هم 

شلوارش؛   یبغل ارغوان! ارغوان چشم هاش پف داشت و پاچه ها یکه،  در باز شد و افتادم تودر  یرو
چشم هاش رو   یبود. کم  ختهیو بهم ر دهیژول شبود. موها دهی! ظاهر ترس نییپا  یک ی باال بود و   یکی

ارغوان:           کرد بازشون نگه داره و شروع کرد به غر زدن.                              یماساژ داد و سع
  یم ی.. چاروی ،یسر آورد ؟مگهیدار یو بر نم  یزنگ گذاشت  یو دست رو رو  یمثل خر رم کزد هیچ

پست    ی!بزنم دو نصفت کنم! عوضیکن  یم یو مردم آزار یایمردم م ینصف شب دم خونه  یخوا
حوصلم سر رفت و سرش داد زدم: منم..   گهیداد. د یراه م  یداشت فوش و بد ب یجور نیفطر..هم 

به حق پنج   یُمرد ای یزنده ا نمیبب  امی ! نگرانت شدم گفتم بینی کورت رو باز کن بب یاحمق. چشم ها
 یتن!!                                                 ارغوان چشم هاش رو دوباره تند تند ماساژ داد و تو

.                من ییتو دمی! نفهمایمنم، اومد بغلم و گفت: ببخش دن  دیفهم یصورت من نگاه کرد. وقت
داخل.  در رو بستم و با هم به طرف اتاق خوابش   میبر  ایهم بغلش کردم و گفتم: باشه ولش کن. ب

مظلوم شده بود، ارغوان شر و   یل یو من هم کنارش نشستم.  خ دیتختش دراز کش ی. رومیرفت
. بد تاوان پس  رمی گ ینشست!  انتقامت رو م  یجا نم  ک یهم آروم  قهیدق کی  یپن که حت  طونیش
بغلم گرفتمش و آروم خوابش برد. من هم سرم رو کنارش   یدن! موهاش رو نوازش کردم و تو یم

 .. دمینفهم  یزیچ گهیگذاشتم و د شتیبال یرو

        *** 

جلسه داشتم و   فیحر یاز شرکت ها یک ی. امروز با دمیبرداشتم و پوش  یمانتوم رو از سر جالباس        
رم. بدون    یشدم. به الله گفتم: من م داریب  رتریارغوان موندم و د شیپ شبی خواب مونده بودم. د

خودم رو   بای و تقر دمیکش رو یزدم.                                   ترمز دست  رونیخوردن صبحانه از خونه ب
باال رفتم و خودم رو به اتاق    یکی ه آسانسور؛ پله ها رو دوتا پرت کردم. بدون توجه ب رونی ب  نیاز ماش

به در  یرفت.  تقه ا  شیپ  یجلسه رسوندم.                                           خداروشکر! جلسه به خوب
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  ؟یگذاشت که گفتم: چرا تو قهوه رو آورد زیم یرو رو هوه من داخل شد. ق یبا اجازه  یخورد موسو
.                                          ارمی گفت: نه خانم خودم خواستم ب یموسو                                   س؟ی ن یمگه آبدارچ
  ی: خان خانم مفتبرگه کردم که گ  یکنه. سرم رو تو یپا اون پا م  نیقدر ا نیداره که ا  یمطمئنم کار

خواهرمه.                                                یعروس ن؟یرد کن  یمن فردا رو مرخص  یشه برا یم
کلنجاررفتن با کارمندها رو   یجمله رو به اتمام رسوند.         اصال حوصله  نی خودش رو کشت، تا ا

  یتون ی: باشه فردا مسمتش و گفتم تمبه دو کنم! برگش یک ینداشتم، که از صبح تا شب باهاشون 
سمت    دیرفت.         من باز دوباره فکر پرکش رونینگاهم کرد و تشکر کرد و ب ی. با خوشحال یبر

 گه یتا د رم،یگ ی بودم، اما هنوز هم کابوسمه! بد ازشون انتقام م ششیپ شبید  نیهم نکهیارغوان! با ا
 پناه حمله کنن!.   یدختر ب کیجرئت نکنن به 

                                                                            *** 

رستوران. گفتم   میزدم. ثرار بود امشب با الله بر رونیگفتم کار دارم و از در شرکت ب یبه موسو        
ستورانم. راه ر یشه و فقط با خودت کار دارم. االن هم تو  یاما گفت نم ان،ی هم ب دیارغوان و مهش

در رستوران داخل  ازشدم.  ادهیرو پارک کردم و پ  نیرستوران بودم. ماش یبعد؛ رو به رو قهیچند دق
  قهی. هنوز چند دقدهیهنوز نرس دیاما نبود. خب شا داکنم،ی شدم و اطراف رو از نظر گذروندم تا الله رو پ

شد؛ روحم رو رعوت به    یم که پخش  یمیمال کینشستم و منتظرموندم.موز زیم  کیبه نه مونده. سر 
رو   میکه گذشت؛ خواستم گوش  یرو ازم دور کرد. کم می فکر یمشغله ها هیچند ثان یآرامش کرد. برا

سرم حس کردم. فکر کردم الله و سرم رو باال   ینفر رو باال کی که، حضور رمیبردارم و شمارش رو بگ 
 بود!!    ستادهیسرم ا یالله، آرش باال یدهنم موند! چون به جا یقدر.. حرف تو نیگرفتم و گفتم: چرا ا

نرفته با من   ادمیژست محترمانه سالم داد. هنوز  کی خم کرد و مثال با  یآرش سرش رو  کم        
! کیدادم و گفتم: عل  یو تاب  چیزدم و ابروهام رو پ یهم حرکت آخرشه! پوزخند  نیکار کرد. حتما ا یچ

 یمن روبرا یکنار یل صند لکسیر یل یخ                                          ؟یخوا  یم یچ  نجایتو ا
شدم. منتظر جواب بودم و اون  رهیو روش نشست. با انزجار و نفرت بهش خ  دیخودش عقب کش

هم فشردم و  یچشم هام رو رو تی با عصبان یگارسون دست تکون داد. کم یبرا الی خ   یب  یلیخ
خونسرد به من زل زد و    یلی.                                    خنجامیمن ا ،یدیفهم گفتم: با توام! از کجا

خورد! کالفه   ی.                                                       خون خونم رو مدمیجانت شن قیگفت: از رف
  یم یبحث با آرش رو نداشتم. هنوز منتظر اومدن الله بودم که آرش گفت: چ یبودم و حوصله 
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رو به گارسون   الی خ  ی.                        آرش بیچ ی: هتمرو بهش گف تی با جد                      ؟یخور
                        .            دمیو گفت: از الله شن دی به صورتش کش  یآروم دست  یلیلطفا.  خ کی پرس ششل کیگفت: 

  یداره حرف مفت م ده؟یگفت؟! از الله شن یبزنند!! چ رونی بود تا شاخک هام از تعجب ب ی کاف نیهم
  یکار چیخواستم بهش بتوپم؛ اما اون قدر جا خورده بودم، که انگار قدرت ه یممکنه. م ریغ نیزنه! ا

  نیدم جوونه زده بود!             از بوجو یتو یحس خود خور  کیرو نداشتم. حالم اصال خوش نبود. 
  ؟ینداشت ومن ر یدونم تو آدرس خونه  یکه م  ییشدم، رو بهش گفتم: تا اونجا دیکل یدندون ها

  کیخونه؟                                                         با   یمن رو رسوند یشب مهمون یپس چطور
گفت: اون هم از الله گرفتم.                   جا خوردم.  مگه رابطش با الله در چه حده؟  یلبخند مضحک 

کرده بود! از دوست خودم نا رو   خی  امبه خاطر شوک وارد شده، دهنم خشک شده بود و کف دست ه
  یدهنم چرخوندم و گفتم: چه رابطه ا یزبونم رو تو یبودم. باورش  برام سخت بود! به سختخورده 

بگم.            ستمیجمله گفت: مجبور ن  کیو   دیبلند خند                                              ؟یباهاش دار
بلند   یمن نبود. به سخت یجا گه ید نجایرفتم. ا یم دی با یکرده بود، ول  ردالله غرورم رو خ نکهیبا ا

  ایتلخه، دن  یلیخ  انتیخ  دنی:   شند یچی آرش پ یرفتم که صدا یم یشدم و  داشتم به طرف در ورود
هم  یگفت! چشم هام رو رو نیو پوزخند وهم،غمگ  یلحن هم عصب کیرو با  ن ی.                   اکتای

 زدم.            رونیرستوران ب  درفشردم و از 

گوشه نگه   کیرو   نیشدم. نامعلوم روندم!  ماش  نیرو برداشتم و سوار ماش چییسو فمی ک یاز تو        
َمرَمر   دیتکه سنگ سف کی یقدم برداشتم. رو اچهیآروم به طرف در یشدم. با قدم ها ادهیداشتن و پ

. اآبشار  شمس آرامش داشته باتونستم احسا  یبود که م ییشدم. تنها جا رهیخ  اچهینشستم و به در
آب  ی اچهیبه آبشار ودر یدیمس رس ؛یشد یشهر، که خودم کشفش کردم. از حنگل که رد م رونیب

بودم. هر موقع    ومدهی ن نجایوقته ا  یل یبود! خ  زیقدر شفاف و تم  نیزالل. انگار از دل کوه آب اومد که ا
کنه!  دایآرامش پ  روحممونم تا   یم  یو کم نجایا امیشه، م یم ری شم و فکرم درگ یناراحت م  یلیخ

زل زده بودم به  یجور نیآب روح و روان داغم رو نوازش داد! هم یآب فرو کزدم، شزد یدست رو تو
پرن  یم نییباال و پا  ییبایموند! به چه ز رهی آب خ یرو ییای در یکه، چشمم به مرغ ها اچهی آب رواندر
بود؛ که  ن یکنن!                             بچه که بودم، آرزوم ا یم یزندگ یفکر و دقدقه ا چیو بدون ه

لبم  یلبخند رو ،یو خاطرات بچگ  اد یپرواز کنم.  یترس و دلهره ا چیه دونیو    ارمیبال درب   یروز کی
برداشتم  گهید یک یآب پرت کردم که صدا داد. دوباره  یسنگ برداشتم و تو  کی و دم یآه کش کیآورد. 

سنگ بزرگ تر برداشتم، با لبخند کنج لبم و چشم  کیبود!  اومدهخوشم   یباز نی و پرتاب کردم. انگار ا
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آب بندازمش. اما تا   یتو یشتریشدم، دستم رو عقب بردم تا با قدرت ب  رهیخ اچهیشدم به در زیر یها
 .  دیلرز بمی ج یتو میگوشخواستم سنگ رو پرتاب کنم؛ 

خندونم سرد شد و   یدوباره مغزم داغ کرد.چشم ها م،یگوش یاسمش رو دنیبرداشمتش و با د        
ساخته بود!   یبت سنگ کیبرگشتم، که از من   دمیجد ی!دوباره به زندگ دیلب هام پر کش یلبخند از رو

  -                                       گوشم گرفتم.     یخورد. رو یدستم زنگ م یتو  یطور نیهم یگوش
  -راهم.                                                    یتو -جان؟                            ایدن  یی. کجازمی سالم عز
.      می نیبب  لمیف میخوا یم یا ی م یک مین یبب ممیگفت م،یمن و ارغوان خونه ا ؟ یگرد یبرم   یباشه. ک

  نیکرد که با هم یم  یآور ادیکرد. بهم  یم میعصب  شتری ، بی خوشحال و خندونش پشت گوش یصدا
کنم   یم یزدم و گفتم: باشه. سع ی مهربون، از پشت بهم خنجر زد!.                     پوزخند یلبخند ها

آب  یشدت تو سنگ به  کیرو قطع کردم و  یبزنه گوش  یزودتر خودم رو برسونم.  تا خواست حرف
اداش رو   یکنم، در حالت عاد  یم  یزندگ   نجامیا یپرتاب کردم و به خودم مسلط شدم. انگار فقط وقت

کنج لبم جا خوش کرد. بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم تا گرد و خاک هاش بره.   ی!! پوزخندارمیدر م
 !.انتیخ  یایهمون دن ،یرفتم. دوباره همون زندگ  نی به طرف ماش

        *** 

اتصال رو زدم.                        یزنگ خورد. برداشتم و دکمه  م یکه گوش دمیپوش یداشتم پالتوم رو م        
  -. حالت خوبه نازم؟                  زمی: سالم عزل یجان؟                                      سه  لیجانم سه  -

من. بعد هم ادامه داد: غرض از   ی: منم خوبم ملکه  ل یسه                          ؟ی. تو چطوریخوبم مرس 
باشه خوبه.  -. چطوره؟                                                      یشهرباز میمزاحمت! گفتم امشب بر

باشه  :  لیرسونم.        سه   یرفتم خونه. تو آدرس رو برام بفرست، زود خودم رو م یمنم االن داشتم م
  کیشدم و  ن یرو قطع کردم. سوار ماش  ی. گوشنمتیب یم  -عشقم.           نمتی ب ی. فعال. متماح زمیعز

 داده بود، روندم.   لیکه سه یراست سمت آدرس 

شدم ودر رو قفل کردم. چشم هام رو دور تا دور پارک   ادهیپارک نگه داشتم و  پ یرو به رو        
 یاما نبود. ساعتم رو چک کردم و خواستم بهش زنگ بزنم که، جلوکنم.  دایرو پ   لیچرخوندم تا سه

که نکردم؟                                          من هم متقابال لبخند    ریصورتم ظاهر شد! لبخند زد گفت: د
. بعد هم دستش رو پشت کمرم  زمیعز میبر  ایگفت: باشه. ب  لی.    سه دمیزدم و گفتم: نه. منم االن رس

 کرد.   یهمراه یشهرباز یها یگذاشت و من رو تا باز
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بودم و منتظرش بودم.   ستادمیمن هم همونجا ا ره،یرو بگ  ییترن هوا ط یرفته بود تا بل  لیسه        
رو به من داد. تشکر کردم و با   یک یکه گذشت؛ با لبخند، دوتا پاکت پاپ ُکرن به سمتم اومد و  یکم
به حرکت در    نیاببعد ک هی.چند ثانمیو کمربند هامون رو بست می. کنار هم نشستمیشد نیسوار کابب  هم

لبخند زدم و   یشد! من هم کم رهیچشم هام خ یدستش گرفت و تو یدستم رو تو لیاومد و سه
  غی ج ن،یبودن که با هر حرکت کاب  یادی ز یبرگردوندم.  دختر پسرها  نیصورتم رو سمت مسئول کاب

  ینگاه م رو و اون ها  میخورد یو پاپ ُکرن م مینشسته بود لی . اما من و سهدن یخند  یزدن و م یم
رو با ارغوان تجربه کرده بودم. به   شترشیچون ب دم؛یترس ینم یشهرباز ی لهیوس چی! من از همیکرد

 اومد!                    یها خوشم نم  یلوس باز  نیاز ا ن،یخاطر هم

هم   لی. تا دستم رو دراز کردم کمربند رو باز کنم؛ سهستادی هم تکون خورد و ا گهی ار دچند ب  نی کاب        
و به چشم هاش نگاه کنم.   رمیدستش رو درلز کرد. تماس دستش با دستم باعث شد سرم رو باال بگ 

و جذاب   رروشن ت  شه،یسبزش از هم ی! به نظرم چشم هامیشد رهیهم خ یچشم ها یتو هیچند ثان
جان؟                                                  ایگفت: دن لیکه سه میاومد رونی ب نی بلند شدم و با هم از کابتر بودن!. 

آره،   -رستوران؟                                       می: برل یجانم؟                                                    سه -
بعد هم با                   گم.                                یراه بهت م یتو میگم. بر یکه من م  یستورانر یول

بود. رنگش    ییکوپه آلبالو سیجنس کی م؛یشد  لیسه نی . سوار ماش میهامون رفت نیهم به طرف ماش
 کنده شد!.   نیاز زم نیماش  کافی ت کیرو دوست داشتم. پشت فرمون نشستم و با  

! اما چرا رهینظ  یخابت ب گفت: انت  لیرستوران نگه داشتم و لبخند زدم.              سه یرو به رو        
دارم. االن هم  زیبرات سوپرا نکهیا یبرا -                                              دارمون؟ید نیرستوران اول

 شو.  ادهینکن و پ یکنجکاو

  لیشدم و به سه ادهیشد. من هم از پشت رول پ ادهی پ نیسرش رو تکون داد و از ماش  لیسه        
. از  میباشم، رفت لیسه  شی که؛ من قبول کردم پ یی. با هم به طرف رستوران )نسترن( همون جاوسمیپ

دست   همشتاقان لی. سهمیو نشست میکه من قبال رزرو کرده بودم رفت یزیو به طرف م  میدر داخل شد
                                                               ؟یبرام دار یزیکنجکاوم بدونم چه سوپرا یل یهاش رو جلو آورد و گفت: خ

  رهی. بعد هم مرموزانه به رو به رو خ یفهم یم گهیکم د کیمن هم با لبخند رو بهش گفتم: آروم باش! 
متفرقه    یها یشام رو با خنده و شوخ  نکهیشدم!.                                                        بعد از ا

جان..                                            لیسه  -برگشتم و گفتم:                      لیه سمت س م؛یتموم کرد
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گرفت و ادامه دادم:  قمن زوم کرده بود! دوباره لبخندم عم یاز اول تا آخر شام رو یطور نی هم لیسه
  یاحساس شاد یلی. در کنار تو خ یمهربون و شوخ طبع  یایتو خ  نکهیکنار تو خوشحالم، و ا یل یمن خ
کنم   ی. و در آخر حس میدختر رو خوشبخت کن  کی یتون  یکنم  تو م  یداشتم و.. حس م تیو امن

کرد. با شوق سمتش  یم گاهمن یطور نیهم  لیحس..                                           سه کی
بود که اگه من عاشقت بشم، با هم   نیردم و قرارمون اک دایبهت پ یبرگشتم و گفتم: حس وابستگ

بگم و با    یخوام چ  یدونست م ی. انگار م یکار تو بود، که من رو عاشق کن نی. و امیمون یم
شدم!                      رهیچشم هاش خ  یولبخند جذاب زدم و ابروم رو باال انداختم و ت کیمنتظر بود.  یخوشحال

..                                           با  یول یرو در کنارت داشته باش  یهر دختر یتون یتو م  لیسه  -
رو در   کتا ی  ایتونه دن  یکس نم چیمن نه! ه یشدم و گفتم: ول رهی منتظرش خ یبه چهره   تیجد

  مات زدش؛ یزدم وبدون توجه به چهره  ی.                 پوزخندانیکنارش داشته باشه!. جناب سپهر
 زدم.    رونیبلند به طرف در رستوران رفتم وازش ب   یرو برداشتم. بلند شدم و با گام ها فمیک

شد.  دهینفر کش کیدستم چرخوندم و خواستم در رو باز کنم که؛ دستم توسط  یرو تو چیسوو        
ون تونست حرف بزنه و لکنت زب یشدم. انگار نم  رهی تفاوتم بهش خ یبود. با نگاه سرد و ب لیسه

  ی.. چ چطور  م ای: دن دنل یتر شد و منتظر حرف هاش بودم.         سه قیگرفته بود! موزهندم عم
  نیخوب بود. جرا ا  یلیکه خ  زیهمه چ ای.. دنیفهم  ی!  من دوست دارم م؟یبزن یحرف    نیهمچ یتون

کنم. فقط ولم نکن.  یشده؟ تو رو خدا بهم بگو، خودم درستش م یزیمگه چ ؟یکن  یم یطور
زد   یداد م یطور نیکار رو با من نکن!                                         هم نی.. اایکنم دن  یالتماست م
 و گفتم: تموم شد؟                              دمیکش رونی کرد. آروم بازوم رو از دستش ب یو التماس م 

  یم تی نشده!  درسته. تو به زندگ ی زیندادم و ادامه دادم:  چ یت ینگاهش رنگ تعجب گرفت! اما اهم
! سوار انیدنبالم، جناب سپهر  یایب که  ینکن  کیقدر کوچ ن یطور. بهتره خودت رو ا نیمن هم هم یرس

 یارخواستم خواستگ یشدم و خواستم در رو ببندم؛ در رو محکم گرفت و گفت: من امشب م نیماش
خواستم کاخ آرزوهام رو با تو بسازم اما تو.. نزاشتم چرت بگه و در رو از دستش محکم   یکنم، م

تعادلش رو از دست   لیسه دم؛یبغل د نهییآ یکردم!. از تو رانی! کاخ آرزوهاش رو ویآخ  -. دمیکش
بود؛    نجایخانم ا الیخورده بود!                                  با خودم گفتم: االن اگه  شک نیداده بود و  زم

خورده!.                              نیمتکبر! پسرش، شاهزادش، االن به خاطر من زم یکرد؟! زن اشراف زاده  یکار م  یچ
 د!. از جاش کنده ش نی گاز، ماش شین  کیزدم وبا  یپوزخند صدا دار

        *** 
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اتاق!                                        یتو  دیپرونده ها بود که، ارغوان هول و با سر و صدا پر یسرم تو        
  نیشه!  آخه چطور همچ  ی.. باورم نمیافتاده..؟! باز خودش ادامه داد: وا یچه اتفاق ی.. خبر دارایدن -

  نیشدم. هم رهیسرم رو بلند کردم و به ارغوان خ                          افتاده؟!                    یاتفاق
بود تا پرونده ها   ستادهیکه کنار ا یزد! موسو ی گفت و با خودش غر م یداشت چرت و پرت م  یطور

کرد! صدام رو صلف کردم و رو به  یدرشت شده ارغوان رو نگاه م یبهش بدم؛ با تعجب و چشم ها
حرف   نینی بش نی ای! بنی.. آروم باش یری زد گفتم: خانم نص یاشت با خودش، حرف مارغوان که هنوز د

دادم و  ی.                                                 بعد هم پرونده ها رو جمع کردم و به موسو میزن یم
.                                        یکار کن یگم چ ی. خودم بعدا بهت میگانی ها رو ببر با نیگفتم: ا
گوشه ساکت و متفکر نشسته بود،  کیبغلش زد و به ارغوان که االن؛  ریپرونده ها رو ز  یموسو
رفت برگشتم سمت ارغوان و  رونی ب یموسو یانداخت و رو به من گفت: چشم خانم. وقت ینگاه

کردم و ادامه دادم: مگه صد  یقروچه اسرت. بعد دندون  یتو یگفتم: چه خبرته! صدات رو انداخت
. ارغوان کتایو من هم  یهست ی ریمن و صدا نزن! تو نص  کی کار اسم کوچ طی مح ینگفتم، تو هدفع

  ی..؟                                        ارغوان بدون توجه به حرف هام، گفت: تو میستیچرا متوجه ن
  یبه صندل خونسرد یل یخ                                 ورشکست شده؟!        انیشرکت سپهر یدونست

 دادم و گفتم: بله.              هیتک

  ل،یگم شرکت سه  یبله! دارم م یچ  یعنیارغوان چشم هاش رو درشت کرد و با تعجب گفت:         
ارغوان درست صحبت کن! اون هنوز   -شرکت عشقت ورشکست شده. َاحمق..!                         

 دنه!. بعد هم ادامه دادم: االن هم بلن ایورشکست شده  یبعدش هم به من چه که ک  س،یعشق من ن
کنم   یفت: حس منگاهم کرد و آروم گ یکار دارم.                     ارغوان کم یلیشو برو سرکارت، من خ 

کنم. بعد هم از اتاق خارج شد.                                             ی من اشتباه م دمی !  شاای دن یعوض شد
  یقدر نگرانه؟                 کل نیکه ا ارشهک  یچ لیکرد؟! مگه سه یطور نیبا خودم گفتم: چرا ارغوان ا

! همه رو پس زدم و بلند شدم. دست هام رو داخل  ذهنم به وجود اومده بود ی تو بیعج یسوال ها
شدم.                                                      رهی کردم و از پشت پنجره، به شهر خ دمیمانتو سف بیج
 *" یدنیبا نوش  ی خواست  یهم تاوان کار اون شبت! تو م نیا -

مونه.   یم ادتیباهات کردم که، تا عمر   یمن کار یول   ؛یدادن به من از من سواستفاده کن         
 کرد!.                         یم ییلبم خودنما یپوزخندم رو
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        *** 

رو با چشم    طیشدم. در رو باز کردم و داخل شدم. مح ادهیشاپ نگه داشتم و پ   یکاف  یروبه رو        
!  چشمم بهش  رهی نظ  یبا صفا بود. به نظرم انتخابش ب ی اچهیدر کیهام ازنظر گذروندم؛ کافه کنار 

  یرو، از رو تومرو انتخاب کرده بود. به سمتش رفتم و پال اچهیدر یدنج، روبه رو یگوشه  کیافتاد؛ 
کت   کیاندام رو چک کرد! ) نییش رو باال گرفت و از باال تا پاشونه هام برداشتم و نشستم. سر

شونه هام انداخته  یهم رو یعناب یپالتو کی و  یبودم، با شلوار مشک دهیزانو پوش  یتا رو یمشک
چشم هام برداشتم و بهش   یرو از رو میمشک  نکیو نشستم.ع دمیرو عقب کش ی بودم.(            صندل

.                                          کتایخانم  د؟یخور ی م یژست خاص نگاهم کرد و گفت: چ کی شدم.         با   رهیخ
قهوه لطفا.                  با همون ژستش، برگشت سمت مسئول  کیگفتم:   یلبخند کم رنگ کیبا 
.  یفراهان یبود، آقا یخوب   یلیخ  یشدم و گفتم: همکار  جاجا به  یشاپ و سفارش رو داد.  کم یکاف

 گم؟                        یابروم باال انداختم و ادامه دادم: درست م  کی

ادامه داره.                                           د،یطوره. البته اگه شما موافق باش نی: اوه.. بله همی فراهان        
  نیبه همچ  یلیبگم، من تما د یفتخاره، اما بامن باعث ا یزدم و گفتم: کار با شما برا یح یلبخند مل 

. با لبخند کنج لبم  ادهیکارهاش هم ز وشرکت مشهور    کیکه شرکت من  دیدون  یندارم! م ییکارها
شرکت    د،یگ  یبله.. شما درست م  -صداش رو صاف کرد و گفت:               ی شدم.  کم رهی بهش خ

داشتم که گفتم  انیبا سپهر یکار زهیکم خرده  ر کیشرکت به نام و شناخته شدس، اما من   کیشما 
 .                                        میبا هم انجامش بد  ن،یدار لیاگه تما

به   یل یشما خ نکهیادامه داد: بله و ا یکه فراهان دم،یقهوه رو نوش ازیفنجون رو برداشتم و جرعه ا        
 هیتک  شی لبخند حذاب زد و آروم به صندل کی                    .             کتایخانم    د،یمن کمک کرد

  یرو برداشتم و روبه فراهان یشنگفتم. گو یزیو چ  دیلرز زی م یرو میبگم که؛ گوش یزیداد. خواستم چ
و گفت:    دیاز قهوش رو نوش ی.                                    اون هم جرعه ا قهی دق کیگفتم: متاسفم 

رو جواب دادم.  یبلند شدم و گوش  زی .                                                     از سر منییاالبته بفرم
شده مگه؟!                              یهمه سر و صداس؟ چ نیسالم چرا اون جا ا -بود!   ادیسر و صدا ز یلیخ

  ؟یرو گرفتن.                 چ دی.. زود خودت رو برسون! دختر مهشایلحن مضطرب گفت: دن کیالله با 
رو گرفتن؟!                                       رو به الله  دیحرف هاش رو با خودم مرور کردم: دختر مهش 

 برداشتم.  یصندل یرسونم. بعد هم قطع کردم و پالتوم رو از پشت یگفتم: باشه. خودم رو زود م



 انت ی خ یایدن

251 
 

حالتون   کتا؟یاومده خانم  شیپ  یمشکل -گفت:            د،یرو د میحرکات استرس   یوقت  یفراهان        
تر برم. هنوز چند قدم برنداشته بودم، دوباره برگشتم   عیسر  دیخوبه؟    فقط تونستم بگم، متاسفم و با

خدا نگهدار. لبخند  .  یهانفرا یآقا  م،یبود که با هم انجام داد یکار  نیآخر نیو گفتم: ا یسمت فراهان
سمت   میمستق ،یکار چیرفتم.                       استارت زدم و بدون ه نمیزدم و به طرف ماش  یکم رنگ
 روندم.  دیمهش یخونه 

رو زدم و   فونیآ یشدم. دکمه  ادهی پ عیسر نیترمز زدم و از ماش  یرو دیمهش یخونه  یروبه رو        
روبه روخشکم زد!                             یدر باز شد. داخل رفتم و در خونه رو باز کردم که؛  از صحنه 

شدم و بغلش    دیمهش ینزد عی دادن! سر یم شیخالش بد بود و الله و ارغوان دلدار  یلی خ دیمهش
دلم و..               زیف تن  عزدخ دخترم ر رو گر ایو گفت: دن دن رداشتیشونم   یکردم. سرش رو از رو

. مغزم هنگ دمیکش میشانیبه پ یدادم. دست شیدلدار یبعد هم زجه زد و دخترش رو صدا زد. کم 
  یبا دست ها د یزنگ خورد. مهش دیهش م ی!                گوشم؟یکن  داشیکرده بود!    االن ار کجا پ

  کشینزد  عیگفت: شماره ناشناس. سر که دمیرو برداشت و نگاه کرد. صداش رو شن یلرزونش گوش 
اصال هول نکن! جوابش رو بده و بگو که  دیمهش  -شدم و گفتم:                                                   

. زود باش..!                                                    دادمهم خبر ن سیو به پل  ستین شمیکس پ چیه
سرش رو تند تند تکون داد و اشک هاش رو پاک و جواب داد.                                              دیمهش

  یونم طرف چد یم. نمیشده بود رهیبهش خ  یبله؟                                                     همگ -
تا ما   کر،یاسپ یشد! با اشاره بهش فهموندم که بزاره رو وار یرنگ صورتش مثل گچ د دیگفت که، مهش 

 .                میهم بفهم 

و به   یبگ ی گم، خوب گوش کن! اگه به کس یم یبهت چ  نی پپخش شد: بب طیمح  یصداش تو        
رستم.                                                    ف  یکنم و م یسر دخترت رو برات پست م  ،یخبر بد  سیپل

دادم.                           وشنزنه!.    حلوتر رفتم و با دقت گ غی دهنش رو گرفت که ج یبه زور جلو دیمهش
رو با    ی. گه کس ییتنها ،یایفرستم م یکه م یآدرس نی! به ایمواضب باش دست از پا خطا کن -

  کهیبدنش رو هم ت ی هیهمون که گفتم جز سرش، بق  ،یاریدر ب یزرنگ باز یو بخوا یاریخودت ب 
  ری مرد بود؛ که با تغ کی. اومد هشیکر یخنده ها یفرستم.  بعد هم صدا یکنم و برات م   یم کهیت

: التماستون لرزونش گفت یبا صدا دیزد.                     مهش یصدا کلفت تر و ترسناک تر حرف م 
هم خبر   سینگفتم، به خدا به پل یزیهم چ ی. به کسامی! خودم منینکن تیکنم دخترم رو اذ یم

کنم.                                                           یمدخترم رو بشنوم، خواهش  یکنم بزار صدا یندادم. خواهش م
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زد:   غیج   دیبود! مهش دیدختر مهش یگفت: مامان..        وا یپشت گوش یک یسکوت شد که  یکم
زد   یحرف م  یطور نیداشت هم دی دنبالت. مهش  ادی..؟ غصه نخور گلم. مامان مزمی عز  یدخترم.. خوب

زد   یشده بود و همش زجه م وونهید دیبوق ِاشغال بلند شد.                                  مهش یکه، صدا
رو   فشی ها از جاش بلند شد و اشک هاش رو پاک کرد. ک وونهیهو مثل د کیکرد.  یم هیو گر

تونم بزارم جسدش رو برام بفرستن! بعد هم  یرم دنبال دخترم، نم یبرداشت و گفت: من من م
و برگشت سمتم و   ستادیا دی.. مهشستایوا  دیو گفتم: مهش دمیسرش دو تپش عی. سردیسمت دردو

.                                   امی من هم باهات م -                                  نگاهم کرد.                  
  ی.. تو میفهم  یکشم. م یدخترت رو م یای ب یگفت؟! گفت اگه با کس یچ  یدی: تو نشندیمهش
شونش گذاشتم و گفتم: آروم   ی .. دخترم رو بکشن؟!                                      دستم رو رویخوا

.              امیمن هم پشت سرت با فاصله م یر ینرو خطرناکه. تو م ییگم تنها ی. فقط م زمیباش! نه عز
رفتم که؛  یم  ونریب تمرو برداشتم و داش فمیرفت. من هم ک رونیسرش رو تکون داد و ب دیمهش

.  نیمون یگفتم: الزم نکرده! تو و الله م  تی .                   با جدامیو گفت: منم م دیارغوان دنبالم دو
شد، خواهشا به ما هم خبر بده!    یرم.                                ارغوان: پس هرچ   یمن خودم باهاش م 

 رفتم.  دیاز کنارش گذشتم و به سمت مهش  تی اهم یببه الله انداختم و  یگفتم: باشه. نگاه

  ادهیپ نی ترمز زد. تز ماش یکارخونه متروکه رو کی یروندم که، رو به رو  یم د یپشت سر مهش        
دادم.  یفرمون؛ ضرب گرفته بودم و پام رو تکون م یلرزون سمت کارخونه رفت. رو یشد و با قدم ها

د دخترش  ی اومدن. مهش  رونیو دخترش از کارخونه ب دیکه گذشت؛ مهش  ی. کمان یب  رونی منتظر بودم ب
  ن یکرد. خوشحال شدم که سالم و سالمتن! بعد هم سوار ماش  یبغلش گرفته بود و بوسش م یرو تو

در شاگرد راننده رو باز   یکیخواستم استارت بزنم که؛  ی م یشدن! با خوشحال   بیشدن و از نگاهم غ
گلوم گذاشت!!                                  برگشتم  یکه دستش بود رو رو یکرد و سوار شد و َقمه ا 

تونستم حرکا کنم. فقط گردنم رو کج کرده بودم و با نگاه   یداد. نم یسمتش، نوک َقمه گلوم رو فشار م
  یا صدازدم!.                  ب  غیدلم ج یفشار داد که دردم گرفت و تو شتریسردم منتظر بودم. َقمه رو ب 

و  ید یگم رو انجام م یکه م یفقط کار دارم،باهات ن ی کلفت مردونش شروع کرد به حرف زدن: کار
گلوم  یبهش ندادم که، سر َقمه رو تو  یتی..؟                  گردنم کج بود و اهمیدیکنم. فهم  یولت م 

باهاش خوب تا کنم. سرم رو   دی نداشتم، فعال با ی..؟      چاره ایفرو کرد و عربده زد: مگه کر شتریب
فشردم و گفتم: باشه..                                                    یرو  تی.             دندون هام رو از عصبان چشمتکون دادم که گفت: بلند بگو 

       موند!!                      رهی لب تاپ خ توریمان یصفحه  یبگه؛ که چشمم رو یزیمنتظر بودم چ 
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نصب کرد و با حرکت لب   نی ماش ریز ستگاهاومد و چند تا د عیسر یکیبود؛  دیمهش نیماش لمیف
خشکم زده بود!                     یجور نیاز اون جا رفت. هم  عیزد و سر  یهاش، بوم.. رو نشون داد و قهقه ا

                                            ن؟یکرد یکار  نیزدم:  شماها.. چطورهمچ  غی به خودم اومدم و ج
  نیکنارم گفت: سر و صدا نکن! بب  ی کهی شد و اون مرت شتریکه فشار گلوم ب  مزد یداد م یطور نیهم

!.             ینیب  یو دخترش رو م قتی رف  یجزغاله شده  یوگرنه جنازه  ،یبر عیگم. بهتره سر یم یبهت چ
  ادهیپ نی نگاهم کرد و از ماش یگذاشت! کم  شیزردش رو به نما یکه دندون ها دیبعد هم بلند خند

سردم استارت زدم و بدون   یگلوم رو ماساژ دادم. مغزم از کار افتاده بود! با دست ها یشد. کم
 گاز دادم..  یریمس

. زنگ زدم و در باز  دمیپر رونیسته نبسته، بترمز زدم و در رو ب یرو دیمهش یخونه  یرو به رو        
شد و   کمیداخل. ارغوان تا چشمش بهم افتاد؛ نزد  دمیو بازش کردم و پر دمیبه طرف در دو عیشد. سر

ادامه بده و با   مو.. نزاشت یبعد خودت هم گم شد ،یبه ما خبر بد  یخواست ی.. تو مثال م ای گفت: دن
بم بم..                                            دیمه مهش نیش  یماش ما ریز  یرو.. ن ز یب  ینفس نفس گفتم: ب

آب آورد و   وانیل کی . بعد هم رفت و ارمی آب ب ا،براتیدن ستا یارغوان نزاشت حرف بزنم و گفت: وا
شونم گذاشت  ی. ارغوان دستش رو رودمینفس سر کش کیصورتم گرفت. از دستش گرفتم و  یجلو

  نیماش ریشده!                  بدون مقدمه گفتم: ارغوان ز یچ نمیکن، بب  فی و گفت: االن آروم تعر
به  دی ! مهشدیبمب کار گذاشتن.                                           ارغوان و الله رنگشون پر دیمهش

من     نیماش  ریز   یچ  یعن یگفت:  .اومد سمتم وششی ره پ  یاتاقش، بعدا م  یدخترش گفت بره تو
زد.برگشتم سمتش و گفتم: آره  یبود و شمرده شمرده حرف م  دهیبمب  گذاشتن؟! اون هم مثل ترس

پنجاه و چهار گذاشت.   یرو رو  مری ! تانی. فعال بحث نکندمیخودم د ی. خودم با چشم هادیمهش
و الله هم پشت سرم   دیو بازش کردم. ارغوان و مهش دمیسمت در دو عی..!                 سرنیزودباش

رو چک کرد.   نشیماش ری رفت و ز دی. مهشمیستادیا دی مهش نیماش یروبه رو ابون؛یخ ی. تودنیدو
  یو خنث  ن یا ادی ب یک ی نی دادم. روبه بچه ها گفتم: زنگ بزن یسره تکون م کی بودم و پام رو   یعصب

با   دیبعد، مهش هیدم.                                  چند ثانشماره ش  نکرد دایکنه!  خودم هم مشغول پ
 !   سین یزیکه چ نجا یتو حالت خوبه؟! ا ا ی صورت متعجب سمتمون برگشت و گفت: دن

! من خودم  سیک که ن یچ  یعن ی عنی -همه با تعجب نگاهم کردن!                                         
و رفت.                                                     دیکار گذاشت و خند نیماش ریبمب رو ز اروی دمید ید

خداروشکر برامون   یخوبه. اتفاق  رمحال من و دخت یول  ،یدیآروم باش! درسته ترس زمی : عزدیمهش



 انت ی خ یایدن

254 
 

توهم  ایشدم  وونهیدمن  یعنی  ؟یچ  یعنی -توهم آروم باش گلم.                                وفتاد،ین
 زدم؟!        

  زمی شونم گذاشت و گفت: عز یاومد و دستش رو رو کمیارغوان که تا اون موقع ساکت بود؛ نزد        
.                                             میبر ایگلم، ب یکم استراحت کن کی . بهتره یشد تیاذ ی ل یچند وقته خ نیتو ا

دونم   یهم به استراحت ندارم! نم ی اج ی نشدم و احت وونهی داد زدم: من.. د با خشم برگشتم سمتش و
سرم رو با دست هام گرفته  یجور نیو ساعت بازش کردن؟!!         هم قهیچند دق نیا یتو یچطور

که به ارغوان گفت:                               دمی رو شن  دیآروم مهش  یدادم که صدا  یتکون م یبودم و پام رو عصب 
چند وقته چند نفر رو   ،یگفت یم  ادتهی! سیخونه استراحت کنه. حالش اصال خوب ن   شیبهتره ببر -
گه: مواضب خودت باش.  بعد   ی. مثال اون مرده که همش بهش مرنی گ یکه سر راهش قرار م نهیبیم

شده!.           یطور نیچرا ا  ای دونم دن یبت کن! نمدوباره ادامه داد: ارغوان لطفا ازش مراق
کرد، اما ارغوان ساکت سرش رو تکون داد و  یم دییحرفش رو تا م. الله هدمی شن یصداهاشون رو م

خونه.                          با   میبهتره بر  زمیشونم گذاشت و گفت: عز یمن شد. دستش رو رو کینزد
شدم و   وونهیصورت ارغوان نگاه کردم و گفتم: من حالم خوبه.. چند بار بهتون بگم؟ نه د  یتو تیجد

هم به استراحت ندارم..    ارغوان مظلومانه نگاهم کرد و گفت: باشه.  یاج یاحت  تمنه توهم زدم. گف
تونستم   یو سوارم کرد. نم نی. بعد هم هولم داد سمت ماشگهیخوام استراحت کنم د یمن خستم م

 یکرد و سوار شد و گاز داد. ول یبکنم! مغزم از کار افتاده بود! ارغوان با بچه ها خداحافظ  یکار چیه
 !.   قتهیهمه حق نینشدم و ا وونهید ئنممطم

زد.  آروم بلند شدم و   یاسم خودم، چشم هام رو باز کردم. ارغوان بود که صدام م دنیبا شن        
دادم که ارغوان گفت: شام حاظره، بلند شو دست و صورتت رو  به بدنم  یسرجام نشستم. کش و قوس

رفتم تا   ییزدم و به سمت روشو یدختر خوب! زودباش.           لبخند تلخ  نی . آفرزی سرم ایبشور و ب
  زیاومدم و به طرف آشمزخونه رفتم. ارغوان؛ سرم رونیب  ییدست و صورتم رو بشورم. از دستشو

رو عقب   یبود. صندل  دهیبشقاب کش یرو که درست کرده بود، تونشسته بود و زرشک پلو با مرغ 
!  هیچه حرف نی!  ممنون.                           ارغوان: نه بابا ایدیزحمت کش  -و نشستم.        دمیکش

خودم، چون هم گشنم بود هم هوس کرده بودم. با دهن   یبرا شتریالبته ب گه،یزرشک پلو پختم د کی
بد نگاهش کردم و    یکم کیکنم!.                   یبا بابامم غذا درست نم  یپر ادامه داد: وگرنه من برا

 هم شروع کردم به خوردن. دکن بعد حرف بزن.  بع یخب حاال. دهنت رو خال   یلیگفتم: خ 
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کارت   ن یبش  ایداش زدم  و گفتم: ارغوان ول کن ظرف ها رو، بآشپزخونه بود، ص یارغوان تو        
  یصندل  یرو  کمیرو شست و دست کش ها رو درآورد و اومد نزد  شیکف یدارم. ارغوان دست ها 

خوام   ی: متمگف یبهش انداختم و جد ینشست و گفت: جانم؟                                             نگاه
هم تو هم من چه  م،یرو استخدام کرد  نازیپر یوقت ادتهیرش گوش کن. بهت بگم، تا آخ یزیچ کی

 یخوبه و روزومه  میمطمئن شد یو وقت  می. بعد هم چند بار امتحانش کردمیکرد یو بررس  قیقدر تحق 
 .                         میخوبه داره، استخدامش کرد یکار

شرکتمون؛  یمال  ری کردم مد یوقت فکر نم  چیارغوان سرش رو تکون داد و من ادامه دادم:ه        
بخت و با   کیسارا ن  شیاسم واقع ناز؛یما رو برداره و فرار کنه. پر یها رو حک کنه و پول ها ستمیس

  یزیچ کی خوام   یکرده. م یو فرار م دهیکش یشرکت ها رو باال م یپول ها ،یشناسنامه جعل  نیچند
کنم، در اصل دروغ گفتم. من رفته بودم آلمان،   یبهت گفتم  دو سه روزه استراحت م   یبهت بگم، وقت
کرد و من    یکه آمارش رو بهم داد؛ بهم نارو زد و با سارا همکار یآوردم، اما اون کس رشی دنبال سارا. گ

تو رو   لمیکردم چون، ف قبولبراش انجام بدم. من هم ناچارا  یکار کیرو گرفتن. سارا از من خواست 
و    یگم رو انجام ند یکه م یکنه! بهم گفت اگه کار رتیز ن یماش  کیخواست  یبهم نشون دادن که م

تونستم جون شما ها رو به  یکنم. من به خاطر شما قبول کردم، نم  یتو و دوست هات رو نابود م
کرد تو رو   ری رو اج یک یاتفاق هاست. اون  نیا یگم که اون مقصر همه  یخطر بندازم. االن بهت م

که جلوم ظاهر   یو زن و بچه ا  رزنهیاون  پ ایداد.  یکنن و اون َمرده که همش بهم هشدار م تیاذ
  نیاز ماش لمیف کی الله رو درست کرد، همون َمرده بود.اتفاق امروز؛  نیکه ماش یشدن! کس یم

  دمیَقمه تهد کی نقاب دار با  ردمَ  کیذاشت. بمب کار گ  نیماش ری ز یکیبهم نشون داد که  دیمهش
 و توهمم نزدم.                                                 ستمین وونهیکه من د  یها همه رو گفتم تا بفهم نیکرد. ا

فکر کرد و گفت:   یداد. کم یو ساکت نشسته بود و حرف هام رو با دقت گوش م یارغوان جد        
!                                       ؟یریبپذ یبود،که به خاطر جون ما حاضر شد  یخواست چ  که ازت یاون کار

به نفعته! پس اسرار نکن.                                 یکمتر بدون  یبود! هرچ  یلیهم بهت گفتم خ نجایتا ا -
روانشناس صحبت    کیبا  یخوا  یهمه درست. حاال بازم م نهایگفت: خب ا یمکث کرد و جد یکم
شه ارغوان حرف هام رو باور نکرد!                                       ی .. روانشناس؟!  باورم نمیچ       م؟یکن

ها همه رو هم  نی..  صد دفعه بهت گفتم. استمین وونهیخشم وجودم رو در برگرفت و داد زدم: من.. د
شدم و داد زدم:                                                  وونهیلحضه د کی. سی. توهمم نسیروغ ن که گفتم د

: ارغوانخوام تنها باشم.                            یبلند شو برو خونت. م ؟یکار دار  ی.. چنجایاصال تو ا -
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زدم:   ادیبودم و سرش فر  یعصب                 گوش ک..                              قهی دق کی.. ستایوا ایدن
  یزی!.          ارغوان خشکش زد بود و چنمتیخوام بب  ی.. نم رونی من برو ب  یاالن از خونه  نیهم

 نگفت.    

!  بعد خودش  ؟ی کن یم  رونی تو تو من رو از خونت ب ایبرگست سمتم و با تعجب گفت: دن دن         
. بعد از مرگ  میکس رو نداشت چیکه ه یموقع م،یبا هم بود شهیخودم متاسفم! ما هم یادامه داد: برا

 نیا ی.. با هم تومیرفت  رونی.. با هم بمی. با هم شرکت زدمیو با هم بزرگ شد  یبود  شنیمامانم تو پ
مکث کرد و   یزد. کم یداد م یطور نیهم ..                                        می کرد ی! زندگبیشهر قر

.                        رونیهم جوابم، از خونت ُگم شم ب نینه! من اشتباه کردم که خواستم کمکت کنم. ا یادامه داد: ول
  استراحت کن!                                     یرم و توهم هر چه قدر خواست یشم، م یجان! من گم م ایباشه دن  -
! ختیر ی گونش م یرو یطور نی..                                         اشک هاش هم یارغوان بب  -

زارم.   ینم نجا یوقت، ا چیه گهیرم و پام رو هم د ی!  من ماینگو دن یچ ی دستش رو باال برد و گفت: ه
ماتم   یجور  نی رفت. هم رونی و ب  دی! بعد هم در رو محکم کوب یش  یخوش حال م   ینی تو هم من و نب

که تعادلم رو حفظ کردم، اما   نی بخورن زم  کی. نزددمیدنبال ارغوان دو عیبرد! به خودم اومدم و سر
. همه ستادمیاروش  نهییآ یرفتم و رو به رو ییرایکنج پذ زیشده بود؛ ارغوان رفته بود. به طرف م  رید
شد.   ریو خرد و خاکش ختیروش همه ر یپرت کردم! شبشه ها  نییبا شدت پارو   زیم  یرو لیوسا ی

رو کنار زدم. دستم رو  شهیافتاده بود، ثابت موند. ش نی زم  یعکس من و ارغوان که رو یچشمم برو
  زی ل ز؛ی جا کنار م ونبغلم فشردم. هم یندادم و عکس رو از داخل قاب در آوردم و تو یت یاما اهم د،یبر

 شدم..  رهی و به عکس خ نیزم  یخوردم رو

        *** 

رو بهن داد. برگه  یبود؛ پاکت یکاناپه که در زدن. رفتم و در رو با کردم. پستچ ینشسته بودم رو         
گذاشتم و به طرف اتاق   زی م یکه دستش بود رو امضا زدم و در رو بستم و داخل رفتم. پاکت رو رو یا

در بردمش. در   متا د دمشیرو بستم و کش  پشیچک کردم و مرتب کردم. ز خوابم رفتم. چندونم رو 
 یوبه طرف در ورود  دمیچمدونم رو باال کش یانداختم. دسته  فمیرو داخل ک  دی اتاق رو قفل کردم و کل

 ..دیموند! فکرم به اون زمان پرکش رهیخ  وار،ید یقاب عکس من و ارغوان رو یرفتم که، چشمم رو

باز کردم و داخل خونه شدم. برق ها همه خاموش بود. تا خواستم برق رو روشن کنم؛  ) در رو          
الله و  یخنده   یهول کردم و پشت بندش صدا یکم کیصورتم قرار گرفت! اول   یمارمولک جلو کی
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  زیو حواسش به من نبود. چشم هام رو ر  دیخند یم یطور نیارغوان بلند شد. برق زدم و ارغوان هم
خنده. ارغوان  ریز میخودش انداختم. بعد هم با الله زد  یو رو دمیمارمولک رو ازش قاپ  عیکردم و سر

. ارغوان بعد دیپر یور اون ور م ن یزد! مارمولک هم روش ا یم  غیو ج  دیدو یهم؛ دور تا دور خونه م 
زد و گفت:   یلبخندلخره موفق شد و به سمت ما اومد. دور کردن ما رمولک، باا یتالش برا یاز کل

رفته   دیمهش ی. بعد خودش ادامه داد: راستمیری گرده، عکس بگ یبرم دیکه مهش یتا موقع  ای ..  بایدن
.                        بدون اجازه از من، هولم داد سمت کاناپه و روش نشوندم. خودش هم رهی شام بگ

دو سه..                                       بعد هم با هم  کیو گفت:  ستادیسرم اومد و کنارم ا یباال
توپ   یچشم غره  کیسرمن شاخ در آورده بود!   یارغوان باال دم؛ی. بعدا که عکس رو دمیعکس گرفت

 واریکنم، تو هم به د یرو چاپ م  نیگفت: حتما ا یجد  ی. ارغوان با ذوق و کم دمیبهش رفتم و خند
و ارغوان   میعکس گرفت یهم اومد و کل دیبعد مهش قهی !                                چند دقیزن  یخونه م

    .                                                  میو خنده شام خورد ی!. بعد هم با شوخادی خوشم نم دن یمن نه! کال از رقص ی ول  دنیو بچه ها رقص
 ! دمیته دل خند  زا ران،یا یبار تو نیاول  یبه من خوش گذشت. برا یل یاون شب خ

بودم که زنگ زدن. رفتم و در رو باز کردم، که ارغوان هول  م،نشستهیفرداش سرکار نرفته بود        
که با خودش   یپاکت ی. بعد از تونیرو بب نیخونه! با تعجب در رو بستم. ارغوان گفت: ا یتو دیپر

. میگرفت  یبود؛ من و ارغوان با هم تک  شبیآورد و نشونم داد. عکس د رونیعکس ب  کیآورده بود؛ 
نگاهش کردم و گفتم:   یجد یگربه کرده بود! کم هیبهش انداختم؛ ارغوان چهره هامون رو شب ینگاه

گفت: خب راستش شد و  رهی بهم خ ش،یمشک ی لهی ارغوان مظلومانه با اون دو تا ت       ه؟یچ نیا
زد و   یهول ند. ارغوان لبخمیبانمک شد  یلیکردم! خ  ی..  نزاشتم خرف بزنه و گفتم: شوخ یگفتم شا

به عکس   ی. نگاهمینصب کرد  وارید یو عکس رو رو م یگفت: خوشحالم که خوشت اومد. با هم رفت
دوست   ی لیخ  !ایدن یناز شد یل یبه عکس انداخت و رو به من گفت: خ یانداختم، ارغوان هم نگاه

 !( شتریبغلم فشردمش و گفتم: من ب یدارم.                                        من هم تو

خورد و افتاد! به خودم اومدم و از    زیشده بودم که، پاکت از دستم ل رهی به عکس خ یجور نیهم        
رفتم وبرگه    زی م یرو یاشکم رو با انگشتم گرفتم و به طرف صندوقچه  یگذشته به حال برگشتم. جلو

 رو از داخلش درآوردم. 

فشردم و دوباره چکش کردم..                                                        یدستم کم یبرگه رو تو        
کجا   سی. معلوم نستمین شتونی پ گهیمن د ن،یخون  ینامه رو م  نیا ی. وقتزانمی نامه:) سالم عزمتن 
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رم تا   یسفر رو م نیبهتون بگم، من ا دیبا  یمرده!                                   ول ایاصال زنده  ایباشم. 
 یهمه چ انی ان در جردم. ارغو  یکه ازم خواستن رو انجام م  ی. کارنیکن یشما ها با آرامش زندگ 

من هم   ادی و  نیو لذت ببر نی داشته باش یخوب یزندگ گهیشما هم در کنار هم د دوارمیهست. ام
 !              نی حتما باش

من مهم  یکنه، برا  یکه فکر م زمی گم همتون رو دوست دارم. مخصوصا ارغوان عز یو در آخر م         
  یبا آرامش زندگ شهیرم، تا هم یسفر رو به خاطر اون و شما ها م  نیدونه که من ا ی. اما نم ستشین

.                        یکرد یبا آرش همکار نکهی! به خاطر ادمیالله: من تو رو هم بخش  ی. راستنیکن
ه  که رو ب  یرم تا روز یدوستشون دارم. من م یل یرو ببوس و بگو خ نا یو د ای: از طرف من دن دیمهش

موفق بودم و هستم وتونستم جون  شهیبگم، هم  رمیدختر کوچولوت، که هم اسم منه قرار بگ ایدن یرو
مواضب خودت باش! در نبود من شرکت   یلیخوانوادم رو نجات بدم!.                              ارغوان خ

! قیکت باشه رف کنم که توش، شرکت به نامت شده. مبار  یبرگه برات پست م  کی مونه.  یدست تو م
..                   برگه رو  ایدوباره. دن  یدارید دیدوستتون داشتم و دارم. به ام شهی !. همیحقش رو دار

دارم   -شدم.                        رهی . به رو به رو خ ردمصندوقچه گذاشتم و درش رو قفل ک  یدوباره تو
 !!. منتظرم باش! دیجد یچهره  کیبخت، با   کیسارا ن امیم

         

اون زن  ادیرمان رو نوشتم،  نیکه ا یبا دوستان: دوستان جلد اول تموم شد. من زمان  یسخن        
  ی م انتیبه زن هاشون خ  یکه به راحت ییشد. مردها یم  انتیبهشون خ   یرحم  یافتادم که با ب ییها

مردها   نرمان رو نوشتم، تا به او ن یکنن. من ا یزن، غرورشون رو خرد م فیکنن و به خاطر جنس لط
زن ها و له کردن  تی سوال بردن شخص ری تونن مرد باشن! مرد بودن فقط با ز یبگم زن ها هم م

  یب یمرد چیخواستم به ه ی تونه مرد باشه و هم زن.  نم  یزن هم م کی! بلکه ستیغرورشون ن
بچشونم.                 انتکاریخ  یرو به اون مردها انتی خواستم طعم تلخ خ  یکنم، فقط م یاحترام

 . نیرو برده باش  یکه از جلد اول رمان لذت کاف دوارمیام

شه!  کس   یکشف م ایدن  یاصل تی بگم؛ هو دیجلد دوم: در مورد جلد دوم با  حاتی توض              
.                            رن ی گ یر مقرا  رشیمس  یباهاش در ارتباط بودن، تو ی که به طور ناشناس فقط تلفن ییها
  یو به زود  سمشینو ی. دارم منی تر.              منتظر جلد دوم باش یتر و جنجال  بیاتفاقات عج یکل
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رو   زیچ  کی دیبا ای ! دنرهیگ یقرار م  ایدن یرو به رو ی رسه.                           کس یبه دستتون م
 .نی عشق و مرگ( رو دنبال کن  نیعشق!.                 پس حتما) جدال ب  ای انتخاب کنه؛ مرگ 

                                                

                       ابمی یاهل دل نم کیوه!         

 میکه به اوشرح دل خود  گو        

 نفس، با او  کیکه  یمحرم         

 م یپر مالل خورد گو یقصه         

 نگرم                          یگذشته ها م یهرچه سو        

 جز غصه و غم نبود                                             

 چشم دوزم                                   ندهیچون به آ        

            جز رنج حاصلم نبود                                    

 غم  طاقت و توان از تنم ربود                                      

 آر                                  آرامش و تاب و صبر                                              

 جانم رو ربود.                               ی مهین چ،یه        

 جلد اول(                                            )انیپا         

 ی می: فاطمه حک سندهینو        

 خی : تار۳۰/ ۱۳۹۹/۱        
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