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 بهش فکر نکن ،   گنیم یچجور 

 بهش فک نکنه؟  تونهیم کنهیدرد م شییجا یوقت آدم

 ...  کنهی بند بنِد وجودم براش درد م من

 ...سوگند

 به نامش...  سوگند

 ♡به سوگندم.... سوگند

 که لعبت است  یسوگند

 خشن!  یلعبت

 لعبت رمنده....  و

 

 شخوانیپ  یدراوردم. با اعتماد کاذب پول رو رو ی تراول پنجاه هیکردم و از توش  فمیداخل ک دستمو
 .انداختم ینگاه شخوانیگذاشتم و به صاحب پ 

 انداخت. یبه پنجاه تومن   یبه داروها و نگاه ینگاه شخوانیپ مسئول

 زد و گفت  یشخندین

 .دیبعدا ببر  شویبق  دیپولتون دارو ببر یبه اندازه   دیتونینداره م  بیع نی خانوم خب اگه ندار-

 چقدره؟ د؟مگهیییگفت؟اگه ندار یاالن چ نیجان؟ا

 .یپنج تومن کم داد تینها  ایبکش حتما دوتومن  قینکن نفس عم تی سوگند خودتو اذ خب

 مثل خودش حوالش کردم و گفتم یشخندین

 برمی الزم نکرده همشو م-
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 کرد و گفت   یبه پنجاه تومن اشاره

 ن؟ یهه با ا-

بزنه  شخندیبود اما حق نداشت ن  یمردک کرم داشت. حاال درسته حرفش منطق نیا نکهیمثل ا نه
 . لیگور ی کهی مرت

.صدامو صاف کردم و با   ستی کردم که مثال مبلغ براشون مهم ن ییپولدار و اونا یادما هیشب افمویق
 از کجا اومده گفتم دونستمیکه نم  یاعتماد بنفس

مثال  نمی بب  دیرو بگ یتراوله هاا.اصال شما مبلغ اصل  نیییا  دیگیکه بهش م ینیچشه؟ا نیهر هر مگه ا-
 .بهتون   دمیروش م  زارمی بود پنج تومنم م یچقدر فرق داره اصال هرچ

رنگم   یمشک یمنو برانداز کرد، به مانتو زدی موج م یکه توش اره جون عمت خاص ینگاه هیبا  مرده
 و تمسخر نگاه کرد .  دیرنگم با ترد دی بهتره بگم سف گهیکه د

 گفت  یجد یلی باال انداخت و به چشمام زل زد ،خ ابروهاشو

 صد و هشتاد هزار تومن  یس-

 صد و هشتاد سر دوتا دونه امپول؟   یباز شد. س یگالب یاندازه  دهنم

بودم.ولمون کن بابا فکر کنم   دهیهم نقشه کش شیبق یبسه تازه برا دمیپنجاه م کردمی باش فکر م منو
 کرده.   سگامیا

 کوچه کردم و گفتم یتو یگذاشتم و سرمو اوردم جلو. صدامو مثل التا شخوانیپ زی م یرو رو  آرنجم

سرکوچمون زنه   نویصد و هشتاد؟هم  یس یدیدونه سوزنو م م؟دوتایما بچه سوسول یبرو بابا فکر کرد-
من از  یکرد فکر  ای ی.هه اخه لجن مگه منو خر فرض کردزنه یم  رهیگیحاج رجب هفت هزار تومن م

 هان؟ یازم پول بکش یتون یبنز سوارم م یدختر سوسوال نیا

سرخ شده بود  تیاز عصبان  کهی از جاش بلند شد و درحال ارو یبد حرف زدم نه؟چون  یل یکنم خ فکر
 دستشو به سمت در دراز کرد و گفت 

 د یستی ن داریاز اولم معلوم بود خر دیوقتمونو گرفت   دییخانوم بفرما رونی ب  دییبفرما-
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که تو داروخونه بودن نگام کنن، اما  یمردم یداد زده بود و باعث شده بود همه  نطور یا نکهیا با
 برداشتم .  موینباختم و پنجاه تومن 

 بلند گفتم یخودش با صدا مثل

 زشت  ی کهیبرو بدرک مرت -

 یز ی چیهر آن ممکن بود دهنشو وا کنه و . ومدیخونش درنم   یزدی.کارد ممعلوم بود جا خورد  قشنگ
 . رون ی مردم از داروخونه زدم ب یتوجه به نگاه تمسخرانه   یحرف زدن ندادم و ب  یبگه اما بهش اجازه 

جلو دخترا تو داروخونه سرخ   یاونجا ه نی.واال حاال بشخوره ی بهتر شد قشنگ حرص م نطوریهه ا هه
 شو.

و   دیکشیاونجور سرم داد م دیبهش اما حقش بود نبا دمیاصال عقل نداره. حاال درسته من بد توپ واال
سر به تنم  دیفهم ی.اما خوب جوابشو دادما  بخدا اگه مامانم مجلو هزارتا ادم   رونی برو ب  گفتیم

 . زاشتینم

م، من بقول سوگل برخورد کنه اما من اونجور نبود نی خانوما و مت دیدختر با هیمعتقد بود  شهیهم
 .  کردمیگاوه گشنه برخورد م هیمثل 

 نهمهیا دونمیداشت من نم  فیخف ابتید هیواال مادر ما  د،یامپوال مغزم سوت کش  متیق  یاداور ی با
 !  شهیچ یدارو برا

  گهی. بهتره بمامان بگم درهیگیسرسام م نهیبی م متارویصد و هشتاد؟ واقعا ادم ق یس شهیامپولم م اخه
 داروها شه. نیا الی خیب

 دم یاتوبو*س رس ستگاهیبه ا یر یخوددرگ ی بعد کل باالخره

  یایلوس باز نینبود پول اژانسو ا یاما چاره ا ومدیمنتظر اوتوبو*س باشم بدم م  نکهیاز ا شهیهم
 هفت جدم بس بود والل  یاتوبو*س برا نیرو نداشتم هم یافاده ا
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ساعت   میخدا. ن یبه ساعتم کردم وا ی. نگاهو سوارش شدم  دمیکش یق ینفس عم د یس*س که راتوبو
و فکر کنم تا دو روز    رفتی ناش ناش راه م ی. اتوبو*س هم با نکشهیمنو م  لیکرده بودم بخدا سه رید

 تو راه باشم. 

 از اتو*بوس خارج شدم و وارد کوچمون شدم. عی. سر دم یتا نذر و صلوات کردم تا باالخره رس هزار

کنم. پر از الت و لوت و   فشی که بخوام توص ستیکوچه با صفا بود که اصال درحد من ن نیا یانقدر 
 .یبزن   غیج  ین یتو فرق سرت که تا مدت ها توپ بب زدن یم  یکه با توپ جور  یت یترب یب  یبچه ها

که   کننینگات م یهاشم جور  رمردی ه نشستن و پپر حافظه تو کوچ یمداربسته   نیهمه مثل دورب زنها
 خواهر.   یرو نخور  ینگل یغم و غصه س گهید

 کوچه. نی تو ا کردمی م فیک اصال

  نهینب  یخودم کردم .البته خداکنه کس  یفوق عنتر برا یدهن کج هیکوچمون کردم  یکه برا یفی توص با
 .انینم گهید ومدمین یوگرنه خواستگارا

به سرم   یا  ثانهیاش نشسته بود فکر خب  یخوابالود جلو در سوپر  شهیکه مثل هم بیاقا حب دنید با
 زد.

  میرو سرکار بزار بیاقا حب  کمیاگه  فتهی نم یکه اعصاب مصاب خرابه و دارو هم گرون، پس اتفاق حاال
 .حالله حاللت  یعال میلی سوگند جونم .خ  ینه؟نه بابا چه اشکال 

دنبالم وارد مغازه  یاقا هم بنده خدا بدون حرف  بیزه شدم. حبگشادم رو باز کردم و وارد مغا  شین
 .شد

 . ادین  لیسه  کردمی خدا خدا م فقط

بزرگ برداشتم و  یپاکت ری ش دونهیبود  فیمامان که استخوناش ضف  یرفتم و برا  خچالیبه سمت  
 . زیم یگذاشتم رو

 کرد و گفت   ری به ش  ینگاه یو منگ بود و دهنشم مثل منگول ها باز بود با خمار  جیاقا که گ بی حب

 شه یهفت هزار م-



 لعبت رمنده 

7 
 

 و گفتم  دمیتو هم کش اخمامو

 روش رو بخونم   متی!هفت تومن؟چخبره بزار قبیوا آق حب-

هفت تومنه اما خب قرار شد   دونستمی.م خونمیوانمود کردم دارم م  یبرداشتم و الک زی م یرو از رو  ریش
 . مشیسرکار بزار کمی

سرش به سمت چپ خم شده بود و هر آن ممکن بود   یجی اقا بدبخت هم همونطور از گ بی حب
 .بخوابه 

 گفتم یو جد یعاد  یلیخودمو گرفتم و خ یخندم گرفته بود اما جلو کمی

 اقا روش نوشته سه هزار تومن  بی حب   یگیچرا دروغ م-

 و منگ گفت   جیصاف شد و همونطور گ عیمن سر یصدا  دنیاقا با شن بی حب

 دختر جون؟  یمطمئن -

 و گفتم  دمیخند دمی مثال انگار خجالت کش  کهینگاه کردم . اروم طور  ریبه پاکت ش   دوباره

 . دمیدوتومنه من اشتباه د نکهیمثل ا ستیسه تومن ن نیاشتباه کردم. ا دینه ببخش  یوا-

 . شدیداشت بسته م واشی اشوی گهیاقا دوباره منگ شد و سرشم کج،چشماشم د بی حب

 و منگ گفت  جیگ همونطور

 خب بابا همون دوتومن زود بده پولتو برو -

به   دمیخریرو ده برابر ارزون تر م یجنس  هیو  زاشتمیو هشتم سرشو کاله م  ست یبار ب یبرا نکهیا از
 .ز ی گفتم و دو تومن گذاشتم رو م ین یخودم افر

 ولو شد و چشماشم بست.  شی پول هم نگاه نکرد همونطور رو صندل  یحت

چرا اومده مغازه  یبا خنگ نی.من موندم ا دیفهم ی بخدا نم زاشتمیدوتومن پونصد م یبابا کاش جا یا
 اه گهیخونتون د نی باز کرده خب برو بش
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 دختر جون. یرو دو تومن بخر   یهفت تومن  ریش  یتونینم گهیخونش که تو د نهیاگه بش-

بدبختم   یاقا بیکه حب ی.جور  دمی کش یبلند نیسرم بود ه یکه درست باال یمرد ینااشنا یصدا با
 . کردی و مثل من منگ اطرافو نگاه م  دیاز خواب پر

 هیز یچ  یذهن خوان کرده؟نکنهی م یبود که تو فکر من فضول یک نیا نمی رو باال آوردم تا بب سرم
 . لهیسه نینه ا یجنه...وا دمینه؟شا

 بود؟  یک ی صدا نیصداش انقدر قشنگ و پر جذبه اس. پس ا  لیکجا سه یزنی بابا سوگند چرا زر م نه

 . نمیبود رو بب ستادهیسرم وا یمرد ذهن خوان رو که باال یرو باال اوردم تا چهره  سرم

جن رو به    نیرنگ که قشنگ عضالت ا یکت جذب طوس  هی!!  ی. اوالال چه کتدم یکت تنش رو د اول
کت اش هم انقدر دکمه هاش خوشگل بود که دوست   ریرنگ ز ی مشک رهنی شته بود .پگذا شینما

 داشتم با دندونم بکنمش و ببرم بزنم به لباس خودم!واال بخدا. 

که  ی قهوه ا زیت یو چشم ها یدار،دماغ عقاب  شی و صورت ته ر یقلوه ا یرفت باالتر .لبا نگاهم
 .هم رو لبش بود که اصن نگم براتون ی.پوزخند رفتیم  نییباال پا یحساب 

 ابروشو برد باال و گفت  یتا هیجنه  پسر

 خب؟ ای نگام کن فقط دل نبند نیگوشه بش هی  میبر یخوای م زمی عز-

 جن؟هه هیزارت من؟دل بستن؟بتو؟ تو ؟ههینبند جاان؟دل

 و گفتم  دمیتوهم کش اخمامو

  ری که من نگات کنم؟نخ یخوشگل  یلیخ  یخودت هان؟فکر کرد شی پ یفکر کرد  یمردک جن چ  یهو-
  یمونی سبز م لیگور هی.نه نه شب کنهی عوض اش م دیبه ع  دیکه ع  یمونی بابابزرگم م یشلوار   ریز هیتو شب 

 ...هی...نه شب  یاره برق  لمیاون دلقکه تو ف هیکه سخنگوئه ..نه نه شب 

 فرو برد .  بشی برد عقب و دستاشو تو ج کمی پوزخندش پررنگ تر شد .سرشو  پسره

 یعقب مونده ام هست یزن و کاله بردار  غ یت نکهیعالوه بر ا نکهینه مثل ا-
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مثل  گهید ینسر ی. ادیپر یجی بار از گ نی دوم یاقا برا بیکه حب  دمیکش یبلند غی حرفش ج نیا با
 شد و گفت  یبار جد نی اول  ینظاره گر نبود .صداش برا ین یزم بیس

 از مغازم زود  رونیب  دیونه برعه چخبرت-

زد    یغیچه ج مایدونست یآقا هم ادم بوده ما نم بی حب ن یبودم دروغ گفتم. نه بابا ا دهیبگم نترس اگه
 .شدم  ونیقشنگ کامل اپالس باریبخدا 

 بیحرف حب  دنیبا شن جنه

 

 و گفت  دی اخماشو توهم کش اقا

 ؟  دیافتاده از خواب بلند ش ادتونی تازه  د؟یکشیداد م یاقا؟چرا سر منه مشتر  یچ یعنی-

 اقا دستشو به سمت در دراز کرد و گفت   بی حب

  نمی بب  رونی ب  دییبفرما  ستیاقا به شما هم مربوط ن   ارمیهوش شهیمن هم-

 سمت من برگشت و گفت  به

تا شر   دیی رو ندارم توروخدا بفرما  لیاقا سه  یغرغرها ی من حوصله  دییشما هم بفرما   یخانم داور -
 رست نشده. د

 کرد و گفت  یبلند یخنده  جن

هفت   ریش  زاشتیعقب مونده سرتو کاله نم  یوجب مین نیکه ا یبود  اریهوش ؟اگهیار ی هه شما هوش-
 دو تومن رهی رو بگ یتومن

 .  دمیاراده محکم تو سرم کوب  یحرفش سرخ شدم و ب نیا با

 اروم گفتم  یل یبرداشتم و خ زی سمتش خ به

مگه از مغازه  دمیرو دوتومن خر ری بتو چه که من ش  یکنیاالن بدبختم م اون دهنه گشادتو ببند جن -
 کردم؟  دیبابات خر ی
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 . کردیاقا برگشتم که داشت با تعجب و خشم بمن نگاه م بی سمت حب به

 گفتم  لکسیر یل یکردم لبخند بزنم و خ یسع

مگه    کنمی م دیوگرنه من سه ساله دارم ازتون خر گهیم یچی کرده  یمرده قاط نینه بابا نوکرتم ا-
 کردم؟  یکار  نیهمچ

 انگشت شصت و اشاره امو با دندون گاز گرفتم و گفتم نیب

 کنم یم  دیخر  نجایاز ا شهیکارا؟من هم  نی توبه اخه من و ا ایالل اکبر استغفرالل خدا-

 اره؟  یکنیم  دیخر  نطوریام هم  یالبد هر سر -

 .کنمااایشتکش م زنمیوسط م دی جنه پر  نیبابا باز ا یا

جن داشت کم کم بهم شک   کاریمردک ب  نیاقا که فکر کنم گند زده بودم و بخاطر ا بیتوجه به حب یب
 ،به سمت جنه برگشتم و گفتم کردیم

مردم همش   ینه ک اوسگل یزنی حرفارو م نیا یدار  تیاز حسود دونمیاولن دهنتو ببند م  کاریب  نیبب -
 شهی دوما من هم  ،یکن یزر زر م خرهیخوب م  متیبا ق ین یبی رو م یکی دنی جنس رو بهت گرون م 

 و هشت بار..... ستیفقط ب کنمی نم  دیخر  نطوریا

پسره و   نی...ا یحرف بزن یتونیخاک توسرت سوگند .گندت بزنم که نم یتو دهنم. وا دمیکوب  هوی
 .یغلطارو کرد نیو هشت بار ا ستیتو ب دنیاقا و عمت و ننت و ددت و خالت فهم  بی حب

  بیدستشو داخل ج  یسرشو به نشونه تاسف تکون داد و بدون حرف زدیم شخندیهمونطور که ن جنه
 جذبش کرد. یشلوار مشک 

  رونی رو ب شی کی  یعالمه تراول صد تومن هی یو البه ال دی کش رونی ب   ویرنگ خوشگل یپول قهوه ا فیک
 گفت  یآقا و با پوزخند خاص  بی حب ی و گذاشت جلو دیکش

 دیگزارششو ند لی و به شوهر جونشون اقا سه دیریبگ دهیدختر رو هم ناد نیا یو خطا   دیریرو بگ نیا-
 .فهی کتک نخوره زبونش قطع شه ح وقتی

 و از مغازه خارج شد.  دیتوجه بمن حرص درار خند یب
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 ولو شد و خوابش برد. یاقا کردم که دوباره رو صندل  بیبه حب ینگاه

 . خوابمیم رمی گیبمنم صد توم مفت بدن راحت م گهید بله

 .میپرت کردم اونور، اصال نخواست زیم یرو هم رو  ریمشت کردم و ش دستامو

 داد زدم رفتی و به جن که پشت بمن داشت م رونیزدم ب   عیمغازه سر از

 پولتو ببر.  ایب  یتو پولشو بد خوام یگذاشتم سرجاش نم  رمیهان؟اصال ش  یرفت   یچرا پولو گذاشت-

 همونجا سرجام بلند تر داد زدم و گفتم دهیو داره به راهش ادامه م دهی نم  یجواب  دمید یوقت

 ؟یمگه سگ یمگه گاو یخر  ؟مگهیدیباتوام چرا جواب نم یهو-

از جلو چشمام محو   گهید کهیاز سرعتش کم کنه به راهش ادامه داد طور ایبرگرده  نکهیهم بدون ا باز
 شد.

 خر  کهی مردت

 

 بگه بدبختم کنه.   لی اقا شک کنه بره به  سه  بیمونده بود حب  کم

 بشه اخه؟ لیکروکد نیزن ا رهی م یشوهرمه. خخ ک لی سه  کردی باحال بودا اوسگل فکر م  یلیخ  یول

  لیشده بود.محکم زدم تو دستم و خواستم برم خونه.خداکنه سه  رمید یل ینبود من خ ادمیاصال  یوا
 خونه نباشه. 

 پشت سرم ظاهر شد.  لی خندان سه یچهره  هویکه برم  برگشتم

که داداشش   یدختر  یبزنه تو کوچه کلمو بکنه؟سوگند داور  نجاست؟نکنهی ا هیاز ک نیابرفض !ا ای
 کلشو تو کوچه خورد. 

 . شدی کارتونا از مغزش دود بلند م  و مثل دیباریاز چشماش خون م لیسه

 د یدندوناش غر یال از
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 هان؟ یزدیپشت سرش داد م یبود داشت یک یعوض  ی کهی اون مردت-

 و گفتم  نییکرده بود صدامو بردم پا   خیو تمام تنم   دیلرزیفقراتم از ترس م  ستون

 ست ین یکن یزشته بخدا اونجور که تو فکر م فهمهی م یکیاالن  واشیداداش  سیه-

 

دستمو رو صورتم سپر کردم و   عی و سر  دمیکش یبلند نیاورد باال که بزنه تو گوشم ،من هم ه دستشو
 چشمامو بستم.

مظلوم و تو دل برو شده بودم و   یل یفکر کنم خ شی.اخکنهی نم  یحرکت دمیهرآن منتظر بودم بزنه اما د 
 دلش سوخته بود. 

 مو از رو صورتم برداشتم و چشمامو باز کردم. دست واشی

 چشماشو بسته بود و دستش رو هوا مونده بود. لیسه

چادرشو تو دهنش کرده بود   ینبود گوشه  داشیکه تا به االن پ هیهمسا یاز زن ها یک یشدم  متوجه
 بما دوتا.    کردی و بر و بر نگاه م

 خان بخاطر آبروش نزد، منه احمقو باش فکر کردم دلش سوخت.   لی!سه زرشک

 همونطور که چشاش بسته بود با حرص گفت  لیسه

 رسم ی برو گمشو خونه اونجا به حسابت م-

هم فکر کنم رفت تو   لی بگم از جلوش رد شدم و به دو خودمو به خونه رسوندم. سه یز ی چ نکهیا بدون
 مغازه.

 نگه بدبختم کنه یز ی چ لیبه سه دهیند  ریخ  بیب  بیب بی حب نیخداکنه ا یوا

 

 منگول هم برامون شر شد . بیحاال اون حب یوا
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 جلو چشمم اومد. لیسه  افهیتا برسم خونه هزاربار ق بایتقر

 رو دراز کردم و زنگ در رو فشار دادم. دستم

 فرستادم .  رونیکه باز خرابه. کالفه نفسم رو ب  نمیبابا ا یا

 اعصاب باز شد.  یمنه ب  یدر برو شهیو محکم به در ضربه زدم. مثل هم از پاهام رو بردم عقب یکی

فکر کنم بهتر بود،خودش   گفتمیدر م  نیمامانم گفتم در رو درست کن اما به خود هم لویبه سه دهبار
 خودشو.   کردی درست م دیکشیخجالت م 

  یرو ط ل یدسته پنجمه سه  یدکینه بهتره بگم مغازه  ای ، اطیکوتاه ح  ریرو پشت سرم بستم و مس در
 .کردم و در خونه رو باز کردم 

  ایسوسول باز نیانداختم کنارش؛ واال بخدا ،ما از ا فممیگوشه ک هیرو دراوردم و پرت کردم   کفشام
 تو کمد مخصوص .  می بزار فمونویکه ک میندار

 رو با شدت باز کردم و داد زدم در

 سوگل، مامان من اومدم-

 وار رو هوا تکون داد دیرو تهد ر ی و کفگ رونی سرشو از آشپزخونه اورد ب سوگل

  نیرو صورتت تا اخر عمرت تو هم چسبونمیقابلمه رو م  یخونه داد بزن  یایب گه ید باری بخدا سوگند -
 ی بمون   تیوضع

 بردم باال و گفتم  می به نشونه تسل دستمو

تو  چسبونمیرو م  ؟قابلمهیار یدرم  یترسناک باز  لمیچرا انقدر ف گهید م،یمن نوکرتم ،تسل  یابج -
 مگه چشه؟ تمیوضع  ؟یبمون تی وضع نی تا اخر عمرت تو هم هیمنظورت چ یراست  ه؟یصورتت چ

 بدجنس شد و گفت   افشیق سوگل

 ت ی دگی ترش تی وضع گه،ید تتیوضع-
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دارم برات سوگل خانم دستمو اوردم باال ،تو چشماش زل زدم و لبخندم رو   اره؟هه دمیترش جان؟من
 پررنگ تر کردم. 

 کنم.  کاری چ خوامی م نهیو منتظر بود بب کردیاولش با تمسخر نگاه م سوگل

 .که باال اورده بودم جمع کردم و دستم حالت مشت بخودش گرفت همون دستمو  یها انگشت

 و گفت  دیخند سوگل

 تو صورت....  زنمی با مشت م یبگ  یخوایم ه؟مثالیها چ-

 باز موند.  یصورتش دهنش با ناباور  یفرود اومدن مشتم تو با

 زدمو گفتم   یپوزخند

 بگم، واقعا خواستم بزنمت  خواستمینه نم-

 د یکش یکمون نیرنگ  عیج یباال اومد و به طرز وحشتناک  ندوزشیتازه و یهنگ بود ول کمیاول  سوگل

 ن مااااامااااااا-

 بستم.  شموین ومدیو به سمت ما م شدیداشت از اتاق خارج م مهیمامان که سراس دنید با

نگو مشتم همونجور رو هوا   کنه،یمتوجه شدم مامان هم مثل سوگل داره با تعجب بهم نگاه م تازه
 کجا دلم بزارم؟  نویخاک توسرم حاال ا ی.واکنه ی م یداره زبون دراز 

 خودمو جلوه دادم.  الیخی ب یل یو خ  کردم بمیج یلحظه مشتمو تو همون

 داد زد سوگل

 هان؟ یبا مشت صورتمو کج کرد یتو نبود یبگ یخوای اره جون ننت مثال م-

 انگشت به سوگل اشاره کردم و به مامان گفتم با

 مونه ی داش سل نیجون ننت، اداهاش ع گهیادبه ،م یچه ب نیبب -

 به سوگل گفت    تی رفت و با عصبان ادشیهم که حسااااااااس، منو  مامان
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 مگه تو؟ یت یترب یچه طرز حرف زدنه ب  نیا گهیراست م -

 

 با تته پته گفت  سوگل

 کرد  کار ی سوگند چ نی ؟ببیدار  کاری وا مامان بمن چ-

 اره یم خرهیتو؟ حاضر کن االن داداشتم ماست م شدی خب بسه، ناهارت چ-

 درخواست ماست کرد؟ یبابا کدوم گالب  ید؟ایماست بخره منو د خواستیم لی سه عه؟پس

 من-

 .کردم  سی، شلوارمو خ  کردیمامانم که دستشو به کمرش زده بود وبا اخم نگاه م یصدا  دنیبا شن هوی

 . خوننیخدا امروز همه جن شدن فکرمو م  ایدهنمو قورت دادم .  اب

 گفت  دیخندیکه دستشو گذاشته بود رو شکمش و بلند م سوگل

 ؟ یبلند گفت یخاک توسرت سوگند باز تو فکرتو با صدا-

 تو سر سوگل و گفت  دیمحکم کوب مامانم

 نه؟  یستیخدا لعنتت کنه  دختر ،خاک توسرت؟تو دختر ن-

 به سمت اتاق رفت  زدی داد و همونطور که غر ملحظه دستشو کالفه رو هوا تکون  همون

  رنیگیم ادی حرف نزن   یدخترا الت  نیا شیپ گمیم یه لهیسه  ری همش تقص نیشعور یاصن جفتتونم ب -
 گمیانگار به گاو م 

 گفتم  عیسمت سوگل برگشتم و سر به

 گفتم؟  یزدم؟چیداشتم بلند حرف م -

 خنده و گفت   ری موضوع افتاد و دوباره زد ز ادیتازه  سوگل
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 اخه؟  هیچ یاحمق گالب -

بلند دوباره   یمن با صدا یعنیدادم .  نیو به خنگ بودن خودم صد آفر میشونیرو پ دمیکوب  محکم
 فکر کردم؟ 

بهم  هیبق  فتادیم ای فتادیاتفاق نم  نیا گعیوقت بود د یل یاما خ شدمیم نطوریا یلیخ اوال
   ده؟یده و من بلند فکر کردم فهمهم جن نبو اروی نی!!نکنه انمی ب ستای.واگفتنینم

 یز ید؟چیدیتورو نم  خواستیماست نم یاگه کس یگفتیمگه م دهیتورو کجا د لیسه  یراست-
 ؟یزد یم  بیب  بیب بی شده؟نکنه رفته بود با حب

 بهش کردم و گفتم یاخم

 کنم یم فی. حاال بعدا بهت تعر  گهی خب خب خفه شو د-

 دما یبهت ناهار نم گهید ینکن فیبخدا تعر-

 پزمی نده بدرک خودم م-

 هه هه اره برو املت بپز -

 اسم املت گوشام سرخ شد  دنیشن  با

 بگو  یحاال ه ختمیحواسم نشد تو املت اب ر  باریخب حاال -

 ی چهارم منم عقل ندار  کیاندازه  یچهارسال ازم بزرگ نکهیپس حرف نزن با ا-

 گفتم  یالت یکردم و با صدا زیر چشامو

 اره یبرام غذا بپزه ب ندرالی مثل س یک ی ادیباشه .منکه بدم نم  یخب زر نزن اصن تو خوب-

 و مشترک بود. میاتاقو داشت هیبگه اما مهلت ندادم و رفتم تو اتاق. کال همون   یز یچی  خواست

 عوض کردم و وارد اشپزخونه شدم.   لباسامو
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از بس دمپختک   میشد  یدمکن هیبازم دمپختک بخدا شب یدمپختک همه جارو گرفته بود. وا یبو
 . میخورد

 ماست سرسفره اب دهنمو قورت دادم.  دنینشستم و با د  سرسفره

 گفتم  ختیری ظرف م یاومد خونه؟به سوگل که داشت ساالد رو تو ی گورباگور ک  لیسه نیا

 اومد مگه؟ لیسه-

 اوهوم چطور؟ -

 د؟بو  یعصبان-

 د یمشکوک پرس افهی اورد باال و با ق سرشو

 چطور مگه؟-

 جمع و جور کردم و گفتم  خودمو

 گفتم ینجور یبابا هم ی چ ی....هزی....چهان؟-

 ی اره منم پشت گوشام مخمل-

 مگه؟  یشک داشت-

 برد باال و گفت  صداشو

اسم  زنهیکرده کال امروز مشکوک م  کاری چ ستیتو صورتتا.دختره معلوم ن زنمیم  ندفعهیبخدا سوگند ا-
 لرزه یم امرزیمثل ننه خداب ادیم لمیسه

 کج کردم و گفتم دهنشو

 بهت  دمیم  حیتوض یخب بابا صداتو ببر -

 کردم.  فی رو بهش تعر یاون پسر جن  یماجرا ی همه

 .ومدیبود که از چشاش اشک م دهیانقدر خند سوگل
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 که فقط خودم بشنوم گفت  ییکرد و با صداپاک  اشکاشو

بوده   یز یچ  یخواستگار   دیشا چارهی براش ب رمی بم ی.آخ ی اونم بلند فکر کرد شی فکر کنم مثل االن پ-
 شده بچم   مونیپش یمنگول دهید

 

 متوقف شدم  لیسه  یجوابشو بدم که با صدا اومدم

 بهم؟   دیگفتیم یها؟چ  دیکن یپچ پچ م دی شما دوتا دار هیباز چ -

مامان پسند  یگرفت منم مثل دخترا یدر پ ختنشوی و ادامه ساالد ر یال یخی خودشو زد به ب سوگل
 ساکت و اروم نشستم.

  خواستیتو صورتش نگاه کنم .دلم م دمیترس یشست و سرسفره نشست. م نکیدستاشو تو س لیسه
 .راه بندازه یقراره چه فتنه ا دونهیاز سرسفره فرار کنم.خدا م

 به سوگل گفت  لیسه

 مامان کو؟ -

 گذاشت و گفت  نکی ساالد رو تو س هیظرف خال  سوگل

 ادی خانم تموم شه م میگفت لباس مر-

 اشپزخونه واریسفره رو برداشت و پرت کرد رو د یرو یاز بشقاب ها یکیشد و  یعصب  لی سه هوی

 فهمه یمردم لباس ندوز اصال نم  یغلط کرد باتو صدبار بهش گفتم برا یلیمامانت خ -

 .اما من خندم گرفته بود. دیترسیم  لیاز من از سه شتریب شهیبود هم دهیترس  یل یخ سوگل

 تو که دارم هنوز ،فعال تو صبر کن  یهان؟ برا یخندی تو چرا م-

  لیسه دیمخصوصا اگه تهد ترسمی م  یلیخ  دیخدا من از تهد یحرف بسته شد.وا نیا دنیبا شن  شمین
 باشه. 
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 دهنمو قورت دادم و گفتم با

 بخدا اون اقاهه...  لیسه-

سوگل که مامانو   یها ادیمن و فر یغایج  یتوجه ب یبرداشت و موهامو تو چنگش گرفت، ب زی خ هوی
 داد زد  زدیصدا م

تو خونه از   یتمرگیم دمتیمحل د یدفعه اخرتم بود تو سوپر  لی دانشگاه مانشگاه تعط گهیاز امروز د-
   یکن یم  یسوگل تو اشپز  یبه بعد جا نیا

 رو دستش و گفت   دیتو اون وضع کوب  لیمنو سه دن یوارد اشپزخونه شد و باد مهیسراس مامان

 ؟ یباز تو شروع کرد لی خدا مرگم بده ،سه-

 توجه به مامان موهامو ول کرد و داد زد یب  لیسه

 ار یپاشو برو گمشو اون ماسماسکتو ب-

 گفتم  یج ی ماساژ دادم و با گ تسوخیدستم سرمو که داشت م با

 ه؟یماسماسک چ -

 برداشت که منو دوباره بزنه اما خوشبخانه مامان جلوشو گرفت.  زی خ هوی

 مامان بود گفت  یکه تو حصار دستا همونطور

 ار یب  تویگمشو برو گوش  یخودتو نزن به نفهم -

 گفتم یدرموندگ با

 الزم دارم من....  مویاخه گوش لیسه یوا-

 زد   ادیفر هوی

 ا ی ریم یم زنمیم گمیم  اری پاشو برو گمشو ب-

 گفت  مامان
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 ؟یزد یشما دوتا چتونه؟ سوگند باز تو چه گند شده؟یچ یوا-

 تعجب گفتم  با

 مامااان!-

 شده یشی پسرم ات  یکرد کاریچ  ستیمعلوم ن امااان،ی-

 گفتم کالفه

 اه توام با اون پسرت -

 .از ناهار خوردن ما  نمی،بفرما اجام بلند شدم   از

 داد زد لیکه سه رونیبرم از آشپزخونه ب خواستم

 کجا؟  یهووو-

 

 گفتم تی تو کاسه اش چرخوندم و با عصبان دوری چشمامو

 ار؟ یب تویبرو گوش  یمگه نگفت-

  رونی ب دیمامان کش یاروم تر شد .خودشو از حصار دستا افشیق کمی حرف گوش کن شدم  دید یوقت
 و  گفت 

 اهان خب برو -

 افتادم رو به مامان کردم و گفتم  زی چی اد ی هویبرم که  خواستم

 نتونستم بخرم پولم کم بود ویکه گفته بود ییاون امپوال یاهان راست-

 اشاره کرد. لیزد تو صورتش و با چشم ابرو به سه هوی مامان

 خجالت گفتم با
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 گفتم یم  دیعه؟نبا-

 شد و بمامان گفت   یاون لحظه ساکت شده بود دوباره زامب که تا  لیسه

 اره؟  شیخورد؟رفته داروخونه؟ تو  فرستاد یچه گو.ه نیا-

 با ترس گفت   دیترسیم  لیاز همه از سه شتریکه ب مامان

 گفتم به سوگند بگم سر راه دانشگاهش بخره  یخسته ا یر ی تو سرکار م دمی نه قربونت برم مادر د-

 زد  سر مامان داد لیسه

دفعه اخرت   رهیدانشگاه نم گهیسوگند خانم د  یگیبه خودم م  یداشت یام کار  گهید خود،ی ب یل یخ-
 ی کرد نکارویبود ا

 

 هیاالنم  رمی اون دهن صاب مرده امو بگ یجلو تونمیاصال نم یعنیگند زده بودم.  یحساب  نکهیمثل ا نه
 . کنمینوش جون م  لیکتک بخاطر دارخونه رفتنم از سه

 فرار کنم. رهیتا شرش گردن منم نگ بهتره

سر صدا و    یب  کردم،یمامان نگاه م یو فدات بشم و قربونت  برم ها لیسه یکه به دعواها  همونطور
 اروم از اشپزخونه خارج شدم. 

 برم؟  زاشتنیمتوجه خروجم نشدن وگرنه مگه  م خداروشکر

 .دمی کش رونی رنگمو از  توش ب یمشک  یمیقد لیبود رفتم و موبا    اطیکه تو ح فمی سمت  ک به

 دلم براش تنگ شد تو بغ*لم  گرفتمش و محکم بو*سش کردم .  دنشید با

به   یپس من  با چ  یتورو ندارم .اگه تو نباش هیاون پسر جنه فدات شه  اخه من طاقت دور یاله
 کنم؟ سگاشونیزنگ بزنم  و ا  یو اتش نشان  سیپل

 . و به سمت آشپزخونه رفتم  دمیاز سر حسرت کش ینفس



 لعبت رمنده 

22 
 

راه  گهیشر د هی لی سه دادمیاالن نم ویبرم اما اگه گوش دمیترسی. مومدیهنوز م  لیمامان و سه  یصدا
 . نداختیم

 تو دستم کرد و گفت   یبه گوش یبمن و نگاه  ینگاه  لیاشپزخونه که شدم سه وارد

 بزنم تو دهنت   امیب خواستمیوگرنه م یاورد ویاالن گوش نی هم یشانس اورد-

 فوشش دادم تازه کتکشم زدم.  یدلم دهنشو کج کردم و کل تو

 مقابلش گرفتم. ویبودم . رفتم سمتش و گوش  دهیتوظاهر مثل موش ترس اما

 د یموهامو محکم کش یشد و جلو ز ی خ میو ن  دیقاپ  ویگوش

 هاا لهیدانشگاه مانشگاه تعط -

عالقه دارم به درس   یلیانگار من خ  گهیوار م دیتهد جوری.حاال   گهید دمیفهم یگفت باری رهی دردت بگ یا
 .بدرک واال. 

  داریساعت هفت ب ستمیبه بعد مجبور ن نیاز  ا نکهینهون با فکر ااز شما چه پ ستیاز خدا که پنهون ن  
 .شدیقند اب م لوی ک  لویتو دلم ک خوابمیشم و تا ساعت دوازده م

نکن. لب   دمیتو رو خدا تهد  دتیناراحت شدم از تهد یلیمثال خ  یو الک  اوردمی خودم  ن  یبرو اما
 بغض کرده رو گرفتم.  یادم ها ی افهیق یاوردم جلو و الک  نموییپا

 ..دمیلوس به سمت اتاق دو ی دخترا نیبلند هق هق کردم مثل ا  یرو دهنم گذاشتم و الک دستمو

بهتر شه همشون مثل ماست نگاه  لممیف  تیف یک د یصدام کن هیکنه !حداقل  کارتونیبگم چ خدا
 ...کردنیم

  ل،یو درس مرس تعط  رمیاه نمدانشگ گهید نکهیا یادآور ی و در رو پشت سرم بستم با  دمیاتاق رس  به
 خودم بالش و پتو اوردم  یو برا دمی پر عی بشکن زدم و سر

 

 بودا امروز. یچه روز  شی . آخدمیخودم جا انداختم و تو پتو خز یبرا
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که سر    یبخاطر اون سوتفاهم نمیب یکه من م  یلیسه  نیازم گرفتن . تازشم ا موی که گوش فیح  یول
 .  کنهیبمن اعتماد نم  گهیاون پسر جن اتفاق افتاد د

چه  میاز جلو چشمش جم بخور زاشتی مدام بما شک داشت و نم لیسه میکردی نم چکار یما که ه واال
 بما شک هم بکنه.   نکهیبه ا  برسه

خاطر  . ب ارمیپدرشو درم نمیرو بب ل یگور هیجن ی.بخدا اگه من اون پسره  میخدا ما که شانس ندار یه
 .   از دست دادم بابتش ممیتازه گوش دمیحرف شن  لیامروز از سه نهمهیاون من ا

 ...دهیکه حرف منو گوش نم لی سه  وگرنه  ستین یچ یما ه نیاعتراف کنه که ب لیبه سه  ادی ب دیبا

 ب؟ ی حب  شی پ ادی بازم م یعنیکنم؟ داشیباز پ تونمیم ی چجور  یعنیخدا  یوا

  یچ دونمی اصال اهل اونجور جاها نبود امروزم نم افهیو ق پی اون با اون ت ایگیم  یز یچ یبابا سوگند  نه
پدرشو    دیاول با  کنم داشیپ د یمن با یول ها بجز سوگند..  وونهید یخورد به سرش اومد تو محله 

تا اخر عمر   ن. وگرنه مویبگه همه چ لی مجبورش کنم به سه دیسر اون زبون درازش بعدش با ارمیدرب
 .سرکوفت بشنوم  دیبا

بکپم. اما تو خواب هم با پسر جن در افتاده  کمیتلنگر رفتن با خودم رضا دادم که  ی بعد کل باالخره
 .... دمیچ یبودم و براش نقشه قتل م

 

 .  دمیاز خواب پر دیچی مغزم پ یکه تو یتند  یلیخ  یبو با

 چخبره.  نمیو اونطرف رو نظاره کردم که بب نطرفیا یکم

 بخوابه .دور و بر و نگاه کردم تا بزنم عاملشو شتک کنم. قهیادم پنج دق نیزار ی لعنتتون کنه نم خدا

 سرجاش بود..   ی. همه چمیدینم یز یبودم که چ  جیگ یانقدر 

 و خواستم برگردم سرجام   دمیکش  ی شدم . نفس راحت یاالت یحتما من خ  اهان
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 سوگل تو جام متوقف شدم.  دنیدبا  که

 کهی من نشسته بود و درحال یده قدم درست

کرده بود رو جلوش   اهیس رشوی بود و ز دهیکه خودش زحمتشو کش یا یکج و کوله  یروح  قابلمه
 . کردی رو خورد م ازا ی و  پ  ختی ریاشک م لو یک لویگذاشته بود،  ک

  یدور بندر  هیشدم و بالشمو برداشتم و پرت کردم سمتش که باعث شد بخوره به قابلمه و   یعصب
 واسه خودش بره.

 کرد. ی ظی به خودش اومد و اخم غل عیاولش هنگ کرده بود اما سر سوگل

 گفتم  ادیبگه با فر یز یچ نکهیا قبل

 سوزه؟ی م نمینازن یچشما یگ ی؟نم یکن یخورد م   ازیپ  ینی شیباال سرم م ی دم صبح یاخه مرض دار -

که من پرتش کرده بودم و درست پرتش   یرو گذاشت تو قابلمه و دستشو برد سمت بالش ازی و پ چاقو
 منه بدبخت.  یکرد تو کله 

 و گفتم  دمیکش یبلند  غیج

 ؟یدار  ؟طلبمیچته وحش-

 خودم داد زد  مثل

و من درس   یکن یبه بعد تو اشپز  نینگفت از ا یخان به جنابعال   لیبله که طلب دارم. مگه سه-
   ؟یدیخواب  یگرفت یپهن کرد نجایا یاورد یتن لش اش اتو جمع کرد شد؟یبخونم؟پس چ 

 گنده کرد و گفت  چشاشو

از عمد باالسرت خورد کردم که چشات   زدمی دست م نای عمرا اگه به ا کردی بخدا اگه مامان مجبورم نم-
 . دمیشک ازاروی که زحمت پ یدستمو ببوس یایب  دیبترکه تازشم االن با

 کردم و گفتم یاخم

   کردمیهمه کاراشو م شدمی. خودم پا م یار یدر ب یباز   نیریش  ییبروبابا . درضمن توام الزم نبود چا-
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 و گفتم  دمیکش یقیعم  ازهیخم

 . کنمی درست م امیبخوابم م گهید  کمیحاال هنوز مونده -

به سبز سوگل، بالش از دستم افتاد    لیما یبنفش که نه، بهتره بگم بادمجون  غیبرداشتم که با ج  بالشو
 . نیزم

 رو گوشم گذاشتم و گفتم دستامو

 چته؟ دهیترش  ی . دختره مونی زهر، م-

هفت   ؟ساعتیبخواب  یخوایساعت چنده خانم؟م یدونیم نکهی، دو ا کی نی فعال ا  ییتو دهیترش -
 شبه 

 زدم و گفتم یق یعم  لبخند

 د یچسب  یلیخ  ییخدا  یول دمی عه؟ من فکر کردم صبح شده.چقدر کم خواب-

 زد   ادیفر

 پاشوووو -

 . دمیاز جام بلند شدم و قابلمه رو از دست سوگل قاپ ی بود. با کالفگ دهیفا یواقعا مقاومت ب  گهید

 به سمت اشپزخونه رفتم. زونیلب و لوچه او با

 .ومدیم کشی اتاق مخصوص فوق کوچمامان از  یاط یتر تر چرخ خ یصدا

 تو راه بود  گهیشر د هیمن باز  ی...خدانهی بب  لیاالن اگه سه یوا

چند بار اومد   چارهی. حاال خوبه سوگل ب  سخت بود  یلیخ  یپلو درست کردم .واقعا اشپز  ایشام لوب  یبرا
 . کشتیمنو م لینبود همون موقع بود که سه یوگرنه امشب از شام خبر  دیکمکم کرد و به دادم رس
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  ی. بچه پررو خوب بلد بود نقش باز خوندینشسته بود و مثال درس م  کمونیکوچ ییرایوسط پذ سوگل
 . اوردیهمون نقش بچه خرخونا رو درم یبرا رسهیاالن م  لی سه دونستیکنه. م

 نشستم. نی زم یدور براش سر تاسف تکون دادم و رو از

 رو روشن کردم و نشستم رو به روش.  ونیزی معمول تلو طبق

 که سوگل گفت  کردمی هارو جابه جا م کانال

 درس دارم؟  ینی بی اه سوگند کم کن نم-

 دور تو کاسه اش چرخوندم و گفتم هی چشامو

تن لش تو   ی تو خوندمی اون وقتا که من درس م ادتهیحاال؟ یواسه ما درس خون شد ندرالی بروبابا س-
 در به اون در نیا ؟یاوردی و قابلمتو درم ر یتق تق کفگ یاشپزخونه صدا

 کال یبار-

 .ن یی و کنترل از دستم پرت شد پا دمیکش یفی خف  غیج  لیسه  یصدا با

 .کردهیم  یاط یو انگار نه انگار داشته خ رونی از اتاقش اومد ب عیو مامان هم سر دیخندیم  زیر سوگل

 بود و دستاشو به کمرش زده بود.  ستادهیسرم ا یباال لیسه

کردم   یاما سع  دمیترس یازش م نکهی. با استادمیاز جام بلند شدم و چشم تو چشم باهاش وا اروم
 نشون بدم. یخودمو عاد

 لرزون گفتم یصدا با

 ؟ یاومد ی....کسالم-

 ابروشو انداخت باال و گفت  یتا هی لیسه

 پرنسس خونه خبر ندادم قبل اومدنم به  دیاالن، البته ببخش نیهم-

 کرد و گفت  یظ یاخم غل هوی
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 نه؟ گهید یشام امشب رو تو پخت -

 . ییشستن دستاش رفت دستشو یداد باال و برا ناشویآست  لیسر عالمت مثبت دادم. سه با

 جمع کردن ظرفا رفتم سمت اشپزخونه. یفرستادم و برا رون یرو پر صدا ب  نفسم

به من  شخندیداد و با ن  هیتک  واری *نه به دیهم پشت بند من وارد اشپزخونه شد .دست به س سوگل
 نگاه کرد.  کردمیکه مثل کوزت کار م

 . نکیاوردم و گذاشتم رو س رونیها رو ب  یکاسه ماست خور   نتیشدم از تو کاب  خم

 گفت  شخندیبا همون ن  سوگل

 ن یشامو بچ  یحاال ظرفا ؟یداشت-

بود که  ی که فکرمو مشغول کرده بود اون پسره جن یز یگل رو نداشتم تنها چ کل کل با سو  حوصله
 بود.  نایباعث همه ا

واس   نجایا نم یمسخره و لوس پسرونش منو مجبور کرد که از مدرسه و درس بزنم و بش  یکل کل ها با
 که ازش متنفر بودم.  یز ی غذا بپزم چ هیبق

 .تو کاسه ها ختمیو با حرص شروع کردم ر نکیدراوردم و محکم کوبوندم رو س خچالیرو از  ماست

 گذاشت رفت.  دمیاعصاب ندارم و مهلش نم  دیهم د سوگل

و   فتهیب  لیسه  یبه پا کنمیم کاری ارم ی نکنم و پدرشو درن دایپسره الدنگ رو پ نیاگه ا ستمین سوگند
 ه سگ باهاش اونجور برخورد نکن..بگه خواهر خانوم خوشگلت از گلم گل تره و بخاطر من

 .  دمیکرد چ یاداور یکه مامان بهم  یو هزارتا کم و کسر  یرو با بدبخت سفره

 هم تو اشپزخونه سر سفره نشست و بما ملحق شد.  لیسه

راحت   المی خ خوردنیهمه با سکوت غذاشونو م دمید ی استرس داشتم غذام بد بشه اما وقت راستش
 شد که گند نزدم. 

 به مامان گفت  لیکه سه ختمی ریهمه دوغ م ی ذا خوردنمون تموم شد و داشتم براغ باالخره
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 ؟ ینکرد یاط ی م یاط یامروز که خ-

 با ترس سرشو اورد باال اما با اعتماد بنفس گفت  مامان

 راحت  التینه بابا خ -

 اورد باال و گفت  دشویرو به منو سوگل انگشت تهد  لیسه

 د؟ یدیفهم کنمایپوستتونو م دیو بمن نگ کنهی م یاط یخ د ینیبخدا اگه مامانو بب -

  زدیموج م یخاص دمیج*رت م  یکه توش اگه بگ  یبه مامان کرد، مامان  با نگاه  ینگاه مین سوگل
 کرد.  دیسوگلو تهد

 کرد و گفت  یتک سرفه ا سوگل

بره    طونیش وقتیاگه هم   ل،یتعط لهیرو گذاشته کنار تعط یاط یعه داداش چرا انقدر خشن؟مامان خ -
 که ستمی ن جیسوگند گ نیتخت من حواسم کامل بهش هست من مثل ا التی تو جلدش نترس خ

خودمم بکشه وسط وگرنه   یپا  لیسه دمیترسیم فی کردم. ح گرد کردم و با خشم نگاش   چشمامو
 . دیشنیهم م یممد قل شویاط یچرخ خ یعمم بود صدا گفتمیم

که به محض   لی پر از دوغ رو دادم دست سه وانیل هی. وانا ینگفتم و سرمو چرخوندم سمت ل یز یچ
 گرفتنش گفت 

 نسناس بود؟  کهی همون مرت ت؟نکنهیبه گوش زدیبود همش زنگ م   ینوشابه زرد ک یراست-

 

 گفتم  عیسر

 . بخدا رعنا دوستمههینسناس چ کهی نه داداش مرت-

 دیپرس  یحالت مشکوک  با

 نوشابه زرد؟ یچرا نوشت -
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 من با خنده جواب داد یجا سوگل

 اخه مثل نوشابه زرد بوره-

 زد و رو به من گفت  یلبخند پهن  لیسه

 مجرده؟ -

 و گفتم  دمیتوهم کش اخمامو

 ر ی نخ-

 لبخندشو جمع کرد و گفت  لیسه

بزاره خودتم باال   یبده قرمه سبز  ادیمامان فردا به سوگند  ی ... راست دمیپرس ینطور یخب بابا هم -
 گند مند نزنه.  وقتیسرش باش 

 بحث رو   چوندیپ  میدیمثال ما نفهم  هه

شده بود  رهی خ  لیچونش و به سه ریزده بود و دستشو گذاشته بود ز یکه لبخند گله گشاد مامانم
 گفت 

 فیه من نگاه کنم کبزار یزنت برات قرمه سبز  شاللیا نمیبب تویدوماد شاللیباشه قربونت بشم من ا-
 کنم

  فشوینگفت و از سرسفره پاشد و تشر یز ی تا سرکوچه باز ،چ ششمیکه لپاش قرمز شده بود و ن لیسه
 سرش.  ریبرد و برکت سفره امون رفت باهاش خ 

 پس کلم و گفت  دیکوب یکیاخم کرد و  عیسر مامان

 ست؟ ی رعنا مجرد ن یگفت  یچرا الک دهیور پر-

 دستم کلمو ماساژ دادم و گفتم  با

 بره یابرومو م دارهیشمارشو برم کنهی د آخه مادره من اگه بگم مجرده که ول نم-
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 نگام کرد و گفت  نکشیاز باال ع  مامان

 چرا ابروتو ببره؟چشه مگه پسرم؟رعنا از خداشم باشه.  -

شده بود لبخند   رهیخ  یمبه نقطه نامعلو  کهیرو به خودش گرفت و درحال  یافق یادما افهی مامانم ق هوی
 زد و گفت 

دختره رعنا نبود؟حاال  نیچرا من حواسم به ا خوامیمن زن مو بور م گفتیم یبچم بشم از بچگ  یفدا-
 ...ماایعجب حواس پرت دمیخوبه صدبار اومده خونمون من ند

تا  فکر کنم  کردی از جاش بلند شد و همونطور مثل من بلند بلند فکر م گفت یم ونیکه هذ همونجور
 اتاق برسه اسم بچشونم انتخاب کرده باشه..

 زدم و گفتم دیخندی م زیر  زیبه سوگل که ر یا سلقمه

 کوفت تو چته؟-

 خنده گفت  با

  رهی بگ هیبقول خودت جن ای هیتورو هم اون پسر سوپر رهیبره رعنا رو بگ  لیسوگند حساب کن سه یوا-
 درست مثل تو  شهیبوفالو م شمیکی  شهیزرد م یببع  ش یکی بچه هاتون چه شود 

 اخش رفت هوا.  کهیسرش جور دمیکوب  محکم

 اخم گفتم  با

 کش  ش ی کنم حاال بچه مچه پ دایاولن زر نزن دوما بازم زر نزن سوما تو دعا کن من اون جنه رو پ-

 ی گیفکراتو تابلو تابلو م  یجن؟اون جن نبوده خواهر من تو منگول یگ یچرا بهش م-

 رفتم و گفتمگ یبازوش بشگون محکم از

رو اخه از کجا بدونم؟ مجبورم روش اسم بزارم   الغوزی یپسره  نیبعدشم من اسم ا ه؟یدرد منگول چ-
 رسه یجز اوم به ذهنم نم میزیچ گهید

 مثل جن اغفالت کرده کنهی ندونه فکر م ی کی . یاخه پسر جن هیبزار چ  گهید زیچی خب -



 لعبت رمنده 

31 
 

درسته  ده یبه گو*ه کش ممیو زندگ می،بخدا مثل بختک افتاده رو زندگ یگیهمونطوره که م قااایدق-
 کردیوسط و دخالت م  دیپریمثل جن م  دیاما نبا ستیاون ن یمقصر اصل 

 تکون داد و گفت  دییسر تا  سوگل

  یاسمش چ کنهی م یبزار اسمشو اصال چه فرق یدوست دار  یهرچ  شمینم  فتی باشه باشه من که حر-
 . ینیب ینماونو  گهیباشه تو که د

 فکر تنها گذاشت.  یگفت و از جاش بلند شد و منو با کل نویا سوگل

 که!  شدینم  دمش؟اخهیدینم گهیمن واقعا د یعنی

کن   داشیسوگند پ گهیو م لولهیکه م یکرم نیکنم؟ چجور ا یخال یسر ک  مویپس دق و دل نمشینب اگه
 و خفش کن رو بخوابونم؟

براش جبران   جوری که سرم اومده رو  ییبالها نیا دیبا خوامی زمان م کمی...فقط  کنمی م داشینه پ یول
 کردی نم یشلوغش کرده اما اگه اون فضول یادی ز لیاون نبوده و سه ریتقص دونمیکنم البته خودمم م

  خوامیم  ازشاقا  بی حب  شیپ رم یسر م  هیبره سرکار حتما  ل ینبود..فردا که سه نیا تمیمن االن وضع
 بده بمن. رهیبگ یز ی چ یاگه پسر جنه باز اومد ازش شماره ا

تر شدم و اون شب هم مثل   دواریکه به سرم زده بود ام یراه حله . اونشب با فکر  نی بهتر نیا اره
 تموم شد و گذشت.  گهید یشب ها

 

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

 و با ناله گفتم   دمیکوب  نیمحکم رو زم پاهامو

 اخه هیچ ایبچه باز   نی؟ایچ یعنی-

رو که دم در  وهیباز بود، کارتون ابم مهین شهیو دهنشم مثل هم دیکشی م ازهیخم  کهی اقا درحال بی حب
 . بده رفت داخل مغازه   یبندازه و جواب ی بمن نگاه نکهیمغازه بود بلند کرد و بدون ا

 ... گهیم طونهیمثال...ش دهیهم برامون شاخ شده حاال مهل نم  بیب  بیب بی حب نیا
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 .بکش کارت لنگه بهش سوگند خانم شتریغلط کرد باتو برو منتشو ب یل یخ طونهیش

 .اقا وارد مغازه شدم  بیفرستادم  و پشت بند حب  رونیو کالفه نفسمو ب  یعصب

 شست. ن زشیپرت کرد و سالنه سالنه پشت م یرو گوشه ا وهیابم کارتون

 گذاشتم و به جلو خم شدم و تو چشاش نگاه کردم.  زی م یدستامو رو کف

 بازش صاف تو چشام زل زد. مهی بمن انداخت و با همون دهن ن  یتفاوت ی با ب   یاقا نگاه بی حب

 .بهتر بود  زدم ی بشره؟ اصال عقل داره؟ با مجسمه ابوالهول حرف م ؟اصالیدیافر هیبشر چ نیخدا ا یا

 گفتم یکردم لبخند بزنم و با ارامش خاص ی. سع  دمیکش یقی عم ی قیبستم و نفس عم چشامو

  ییکمکم کنه شوما تونهیکه م میکنم ،هرجور شده. تنها کس داشیپ  دینوکرتم من اون پسره رو با نیبب -
کجاش   نی بمن ا یبد  یر یکه اومد مغازت شماره اشو بگ ندفعهیکه ا نهیا یبکن  خوام یکه م می. تنها کار

 ؟؟ یکنینم ینامفهوم بود که همکار 

 .کردی نگام م ی جینشون نداد و فقط با گ   یعکس العمل چیفک زدم اما ه یکل  نکهیا با

 بلند گفتم یچرخوندم و با صدا ی دور عصب هی چشمامو

 ؟ یدیشن-

 م*ست کند و شمرده گفت  یخودش اومد و مثل ادما به

 از مغازه رونی ...همون اولم بهت گفتم...برو بشهینه...نم-

 مظلوم تر کردم و با التماس گفتم  افمویق

جنس رو گفتم  یرو  متیبود واال من ق وونهیاون پسره د میاقا توروخدا ... بخدا من بچه خوب  بیحب -
 دوستتون دارم.و مثل اون  دونمیم  امرزمیپدر خدا ب  ی بهتون اخه شمارو جا

 ؟ یمشنگ بزن  نیکه به ا یبه سر پدرت زد  یجون عمت سوگند خانوم چه گل اره

 کرد و گفت  یدندگ هیاقا باز هم  بی حب
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 دی شما همتون دقل باز دمیجنس نم گهی...به داداشتم دایام ن گهید رونی .. برو از مغازم بنه-

 بهم.  زم یواسه من، بزنم دکورشو برمشنگ ادم شده   کهی . مرت اوردیواقعا داشت شورشو درم گهید

 لبخند زدم و گفتم  یزور و سخت به

مغازتون، اما  ادیب  زارمیهفت جد بعدمم نم چیخودم ه گهی. من د یشما بگ  یباشه اصال هرچ-
که داد به    یاون صد تومن خوامیندارما فقط م  یپسره رو جور کن قصد بد نی توروخدا فقط شماره ا
 شماروبهش برگردونم 

 .  رهیچشاش داره م دمیچرت هم زد چون د دوریفکر کنم   چیمن توجه که نکرد ه یاقا به حرفا بی حب

بشکن محکم زدم و باعث شد از   هی از خواب بپره جلو صورتش  نکهیا یتوام. برا گهینخواب د یلعنت اه
 جا بپره. 

 کرد و گفت  ین اخمم دنیخنگا دور و بر رو نگاه کرد و با د مثل

 ی االن تو کچلم کرد یخوایم یچ-

 کج کردم و با لحن بچگونه گفتم  گردنمو

 ازش  ریاقا شماره اون پسره رو بگ بیتوروخدا حب-

نشده اخه مگه مغز خر   داشیپ گهیبابا دختر جون دلت خوشه ها اون پسره از اون روز که اومده د یا-
 . امرزهی برو خدا پدرتو ب میبرس  مونیبزار به کاسب  د؟برویخر نجایا ادی خورده ب

کنم؟ برم االن؟ نه بزار شمارمو بدم بده  کاریخدا چ ینبود . وا نورایاون پسره اهل ا دونستمیاولشم م از
اومد   وقتیاگه  گمیکجا بود اخه؟ خب پس م  تی ها گوش یاومد نه؟ نه بابا سوگند خر  دیبهش شا

بعد باز    یدونیخودتم م  نجاهایا ادینم گهیپسره د گهی زبون خودش م  داره با  اروی...  رهی شمارشو بگ
 کنم بابا اه؟   کاری اصال چ ؟یگیم

 نه!   ایاصرار کنم  شتریبمونم و ب ایبودم که برم  یدوراه تو

 جوابمو گرفتم.  رونی زد برو ب ادیاقا که فر بیحب یبا صدا هوی
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واسه ما کار راه بنداز   یهپل نیا  دمیفهم یم دی. از اولشم با رونیگفتم و از مغازش زدم ب  یشیلب ا ریز
 .   ستین

بود شروع کرد به تکون   یکرده بود . دوباره اون کرمه که همش دنبال تالف م یبد حرص ییخدا یول
ماهم  ست ید نب رونی پا پرتمون کرد ب کهیاقا کارمونو راه ننداخت و با ت  بیحب نی. حاال که اخوردن 

 . میریحالشو بگ کمی

 رو لبم نشست .  یا ثانهیکه به سرم زد لبخند خب  یفکر  با

  خواستمی . اخ جان همونطور که مهیتیاقا تو چه وضع بیسرمو بردم داخل مغازه تا بفهمم حب یکم
 .بود  دهیها خواب ین  یو مثل ن زیسرشو گذاشته بود رو م 

 وارد مغازش شدم.  نیپاورچ  نیبدست اومده استفاده کردم و پاورچ  تیموقع از

 و قشنگ نظارش کردم که مطمئن شم کامل خوابه. ستادمیبه روش ا رو

و    پسیباز کردم و  به چ فموی و پفکا رفتم ، در ک  پسیکامل خوابه بسمت قفسه چ دمید نکهیاز ا بعد
که   یاون صدتومن یدر اضا نیبته حالل بوداا افرو کردمشون، ال فمیپفکا چنگ زدم و دهتا دهتا تو ک

 .  بشیکرد تو ج 

 نشه.  داریبستم تا ب  فموی جا نداره اروم در ک گهید دمیپر کردم و د فموی ک یحساب  نکهیا بعد

 .گشاد به طرف خونه حرکت کردم شیصحنه رو ترک کردم و با ن  عیسر

 رم؟اگهیبگ  نیسره رو هم مثل اکه حال اون پ یروز  رسهی خدا م یوا  ستیادب شه براش بد ن کمی
 .کنمیتا صلوات نذر م یس  رمیبگ

 

بود و ناخناشو   ستادهیوا یخونه رو با لگد باز کردم و وارد شدم. سوگل کنار چهارچوب در ورود در
 . دییجویم

 سمتم اومد و با استرس گفت   مهیمن سراس دنید با
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 نشه دار یمامان ب کردمی خدا خدا م یه یدختر کجا بود یوا-

 کرد و گفت  زی لبخند گله گشاد من چشاشو ر دنید با

 شده؟یچ-

 باز شد .  شتریب شمیکه کردم ن یکار  یاداور ی با

 با ذوق گفت  سوگل

 گهیسوگند بگو د یوا-

  یاما فعال زوده برا کنهی زجر بکشه بعد بگم مطمئنم اگه بگم بهم افتخار م شتری ب  کمیاالن؟نه بزار  بگم
 افتخار کردن

 صورتم  و گفت  ک یصورتشو اورد نزد دمینم یجواب  دید یوقت

 اره؟ یکرد دایشمارشو پ -

 .دادم  یباز با سر جواب منف شی همون ن با

 باز شد و گفت  شتریب  ششین

 خودش اونجا بود اره؟ -

 و گفت   دیکش غیج  یبا خوشحال   دفعهیتو چشام کرد و   ینگاه

 کرده؟  ینه سوگند ،نکنه ازت خواستگار  یوا-

 گفتم یبستم و جد  شموین عیسر

 ر ی نخ-

 شده باشه گفت  یکه بادش خال  یمثل بادکنک سوگل

 ؟ یخب پس چ-
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 زدم و گفتم  ییدندون نما لبخند

  یکیبتو  ادی اگه هم ب ادینم نجاهایا گهیام گفت د بی نکردم، حب دایاز پسره پ یرد و نشون  چیه-
هم خودت هم خانوادت و درکل هفت   یحق ندار  گهیکرد که د  دیتاک نمیرفت ا ادمی نمی. اهان ا گمینم

 د یکن  دیخر نجایجد قبل و بعدت از ا

 گفت  ومدیکه از ته چاه م ییبا صدا کردیبا دهن باز و تعجب نگام م  سوگل

 ذوق داشت؟؟  شیچ نیاالن ا-

 و گفتم دم یکش یف یخف   غیج

  یشاخ باز  یل یخنگول خ بیب  بیب  بیحب  نیسوگل ا  نی که بب یدیاخرشو نفهم گهید یخب خنگ-
   دمیمنم شاخشو چ اوردیدرم

 و دم گوشش گفتم  نترییاوردم پا صدامو

و مغزش   ادی بخودش ب  کمیو پفک ازش کف رفتم  تا بفهنه بلکه   پسیچ یخوابه کل دمیراستش د-
 شه  داریاز خواب ب رهی جون بگ کمی

 بلند گفتم یعقب و روبروش قرار گرفتم شونه هاشو با دستام گرفتم و با صدا دمیکش خودمو

 چه هنرمندم  ین یبیکردم نه؟م یخوب یل یکار خ-

شده بود  رهی به افق خ یو با لبخند وحشتناک خوردی نم یتکون  چیبا تعجب به سوگل که ه ینگاه
 انداختم.

 هاشو تکون دادم و گفتم شونه

 شده؟ یسوگل؟ چ-

 صورتش تکون دادم و گفتم ی متوجه شدم روبرو یو به معن اشارم انگشت
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 یخوایرو گرفتم م بیاونجور خوشگل حال حب  نکهیاره؟ از ا یزده ا جانیاهااان متوجه شدم تو االن ه-
من اونجور   یچشاتم برا ،یکن یاشکال نداره عشقم بعدا ازم تشکر م یاما تو شوک موند یار یبال درب 

 دم یرو بهت نم پسایچ نیاز ا دونهی رمی نکن من بم

که زد دستامو گذاشتم رو گوشم و منم ناخوداگاه   یکمون نی رنگ غی از جلوش رد بشم که با ج خواستم
 زدم.   غیج

 زد یمامان از اتاق بلند شد که داد م یصدا

 مرده ها چتونه؟  لیذل-

 

 گوشم گفت  ری ن گرفت و زبگم که سوگل محکم از بازوم بشگو یز یچ خواستم

  ارویتو مغازه  یکرد یدزد یرفت  یسرت سه  سال ازم بزرگ ری خ  یشیخاک تو سرت سوگند تو ادم نم-
 ؟؟ یکن ی افتخارم م

 خورد تو سرم و باز ساکت شدم.   یمحکم یابر  ییبگم که دوباره دمپا یز یچ اومدم

 و گفت  نییاومد پا وونیا یهم دستش بود از دوتا پله ها  ییلنگه دمپا یک ی اون کهی درحال مامان

 قهیبخوابم دو دق  ی؟نزاشتیزنیمرده چته داد م لیذل-

 گفتم هیگال با

 سوگل در به در بود نیمن نبودم که ا-

 وار تو هوا تکون داد و گفت  دی رو تهد  ییدمپا مامان

 از دست توهه  کشمیم  یحرف نزن تو هرچ -

 *نش و گفت یرو س دیکوب  محکم

 روزارو  نیا یدیند  یخداروشکر مرد یحاج  یخوب شد مرد-
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 گفتم دادمیکلمو ماساژ م  کهیدرحال 

 م؟ یدیشد ما نفهم یرفت مکه حاج   یبابا ک-

 هم اومد وسط شکمم شییدمپا  یک ی نگاه آنابل طور بمن انداخت و اون مامان

 .نمیشد پاشو بب  ری تو بپز د یپاشو برو قرمه سبز -

 بازومو گرفت  هویمامان رد بشم که  یبه سمت در رفتم خواستم از جلو  یحرف بدون

 نگاش کردم.   یدهنمو قورت دادم و با لبخند مصنوع اب

 د یپرس یهمه جامو با تعجب برانداز کرد و باحالت مشکوک  مامان

 ؟یتنته؟ کجا بود رونی چرا لباس ب-

  رونیرفتم ب  دیفهمیاگه م ی. واختیری م میشونیبدبخت شدم. عرق از پ  گهیتته پته افتادم رسما د به
 . لیکف دست سه زاشتیدرست م رفتیم

 خاروندم و با تته پته گفتم کلمو

 ... خب  زهیامم ..چ-

 نازک کرد و گفت  یپشت چشم  مامان

 خب؟ -

 .  شمیبگم؟االن بدبخت م یحاال چ یوا

 شد و گفت  شقدمیبودم که سوگل پ ری درگ نطوریهم

 چهفرستادمش آشغاالرو بندازه سرکو-

 از سرم کم نکنه.  ختتوی ر یب  هی. خدا سانیافر ولیگرم سوگل ا دمت

 رفت جلوتر و گفت  کمیمنو ول کرد  یبه سمت  سوگل برگشت و بازو مامان
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سفارششو    یکل شبید کنهیبفهمه پوستشو م  لیاشغال ببره ها سه یفرستیم نو یدفعه اخرت باشه  ا-
 .  ییحق نداره بره جا گهیکرد گفت د

 زد و گفت  یلبخند پهن  سوگل

 فرستمی نم گهید دیفرستادم؟ببخشیم  دیعه نبا-

 فرستادم و براش بوس فرستادم .  کیسوگل با دست عالمت ال یبرا

برگشت  هیدر ثان لومتریمامان با سرعت پونصد ک هوی گفت و چشم غره رفت  یش یلب ا ریز سوگل
 .نگاه کرد بمن  نی اندازه فرمون ماش ی سمت من و با چشما

 نگاش کردم.  ییجمع جور کردم و با لبخند دندون نما خودمو

 رفت داخل.   ستی ن یخبر  دیمشکوک نگاه کرد اما د کمی اول

 .  میسوگل هم پشت بندش وارد خونه شد منو

 کتکشون زدم. کمیدادم و همراه اون پسر جنه  یلب فوش جانانه ا ری ز لویسه  یقرمه سبز  یاداور ی با

کمک   هیگرفته بود ، اون سوگل گورباگورم  یگند سبز  یزور و بال خورش رو بار گذاشتم .تمام بدنم بو با
 نکرد.  

توجه  ینشستم و ب کردینگاه م ونیزی .کنار سوگل که داشت تلو ییرایشستم و رفتم داخل پذ دستامو
 رو برداشتم و  زدم اخبار. ونیزی بهش کنترل تلو

 .ونیز ی نکردم و زل زدم به صفحه  تلو یم احساس کردم اما توجهخود یسوگل رو رو نیسنگ نگاه

 شد و موهامو گرفت تو چنگش. یوحش هوی سوگل

 داد زدم  بلند

 ی چته وحش یآ-

 نم؟ یب یم ونیزیدارم تلو ینی ب ینم  یکور -
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 و گفتم  دمیکش رونیاز چنگش ب  موهامو

 ؟ یدیخر  ونویزیبروبابا مگه تلو-

 نوبت منه  گهید ندفعهیا دمیاره خر-

 دراز کرد و کانال رو عوض کرد و گذاشت رو عموپورنگ.  دست

 کوبوندم تو سرش و گفتم  محکم

 مملکت چخبره نمیبب خوامیم  نمیبب ؟بدهین یب یبرنامه کودک م یخاک توسرت خرس گنده نشست-

 بارت شد؟  یچ یدیاخبار د نهمهیبروبابا تو ا-

 گرد کردم و گفتم چشامو

بگم برو دوتا   لی پنج هزارتومن بدم به سه ستمیغ و سکه چقدره مثله تو نمر  متیق دونمیحداقلش م-
 ر ی مرغ بگ

 و زدم رو شبکه خبر.  دمیلحظه کنترلو از دستش قاپ همون

 و گفت  دیلباسمو محکم کش قهی سوگل

رو نزار دهنمو باز کنم داد بزنم مامان  ارویمغازه  یکرد  هیتخل  یهان؟رفت یعقل کل  یلیتو مثال خ -
 بفهمه ها دزد خانوم 

 ....یخوایمثال م نم یخفه شو داد بزن بب-

 حرفم نصفه موند.  دیچی که تو خونه پ ییاشنا یصدا با

 جز منو سوگل خونه نبود.  یاطرافو نگاه کردم و دنبال صدا  بودم اما کس یجی گ با

 گفت  سوگل

 یشد وونهیباز د شدهیه؟چیها چ-

 شدم  یشدم؟از بس اون پسره رو گفتم خودم جن  یخدا  من نکنه جن  ای دیچ یاشنا پ  یصدا  وبارهد
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 . ونیزی چشمم خورد به تلو هوینگاهمو اطراف چرخوندم و  دوباره

 شه؟ ی..مگه مکنمی خدا...باور نم یوا

 با ترس گفت  سوگل

  هیبخدا شب  افتویمال تو..اونجور نکن ق ونیزیکردم کال تا صبح تلو شد؟غلطیچ  یسوگند؟سوگند ابج -
 یشد ایسکته ا

 نکنه واقعا هم جنه؟  کرد؟یم  یچه غلط نجایبودم . خودش بود..اره اره مطمئنم.. ا جیهم گ هنوز

 شدیکردم حرف بزنم اما نم یاشاره کردم و مثل الل ها سع ونیزیدست به تلو با

 شونه هامو تکون داد و با ترس گفت  سوگل

 شده؟یچ  ه؟ید چسوگند؟سوگن-

 تته پته گفتم با

 خو...خو...خودشه-

 خودشه؟ یک-

 و گفتم  رونی به خودم اومدم نفسمو فرستادم ب تازه

 ه یهمونه، همون پسر جن اروی نیسوگل ا-

 کرد و گفت  ونیزی به تلو ینگاه

 انقدر معروفه یعن یکنه؟یم  کار ی چ نجای؟ایمطمئن -

 .میشد   رهیخ  ونیزیهردو به صفحه تلو میریجوابمونو بگ نکهیا یبودم برا جیمثل خودش گ  منم

 ی با تخس  گرفتنیزارت زارت ازش عکس م یبلندگو جلو دهنش گرفته بودن و ه  کهیدرحال 
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 غرور گفت  و

امروز صبخ بر اثر   یعباس سی،خانم مهد تیال یتاسف مدل معروف و مشهور شرکت بزرگمون  تی با نها-
مدل شرکت ما بودن و من   ن یبهتر شونی.ا کنمی صبر م یرزو خانوادش ا  یتصادف درگذشت و من برا

که فکر   ییبه همه خانوم ها نجایکنم اما هم دایشرکتم پ ی برا تونمیرو نم شونیمثل ا  یدارم کس  نیقی
لباس   دیاستخدام تو شرکت تول یکه حتما برا دمیشدن رو دارن اطالع م  نگ یمدل  طیشرا  کننیم
 . ارنیشده درب رمونی گ بانی که از صبح گر ی بشن و مارو هم از استرس  شقدمیپ تی الی

 گفت  خبرنگار 

 ه؟یاستخدامتون چ طیشرا دیفالح عرض کن یلطفا اقا-

 

 زایفالحه. چه چ شمیلیپس مهندس بوده!!! فام عههههه

  توننیمدل شدن رو تو شرکت ما دارن م طیشرا یلیو تحص یاز لحاظ ظاهر   کننیکه فکر م  ییکسا-
 ....انیا همراه مدارکشون به شرکت ما ب فرد

بکوب   ان یاستخدام به شرکت ما ب  یکه گفت برا یقسمت  هی.. فقط اون  دمیشنی حرفاشو نم  هیبق گهید
 جلوم دمت گرم. یخدا قربونت برم، قشنگ آش رو با جاش گذاشت ی.. وا شدیتو مغزم اکو م 

محکم بغ*لم کرده و داره از  دمی. به خودم اومدم درونی ب  دمیکه از فکر پر دی کش یبلند غی ج سوگل
 . کنهی ذوق بپر بپر م

 زدم.  یف یخف   غیاز اون نداشتم دستاشو محکم گرفتم و فشار دادم و ج یدست کم منم

 . یکن تی لیت  یو مخشو حساب یاونجا کار کن یبر  یتونیم هیعال  نیسوگند ا یوا-

 زد و گفت   یچشمک

 ستا ین  یبد سیمهندس فالح خوشگل و پولداره بنظرم ک  نیانقدر ا  یناقال نگفته بود یول-

 از بازوش گرفتم و گفتم یمحکم  شگونین
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که پدرشو  نهیزن داشته باشه من فقط هدفم ا دیدارم اصال شا  افشیبه ق  کاریزر نزن بابا من چ -
 ست ی ما ن  نیب  یز یبگه چ لی به سه  ادیب  دیکنم با یسرش خال  لویسه یتمام عقده ها دیبا  ارمیدرب

 گفت  زونیا یلبخندش محو شد و با لبو لوچه ا  هوی سوگل

بمن   می. از حق نگذر الاااتیگفت؟ گفت تحص یچ  یدی؟شنیسوگند اگه قبولت نکنن چ گمیم-
 مونده پلمتمیکه کمه هنوز چند ترم تا فوق د التتیاما تحص یخوشگل یدیکش

 گفتم  ینداشتم. با ناراحت التیشد، حق با اون بود منکه تحص  یخال بادم

همون برام بسه همون بار اول حالشو  باری  نمشیمن فقط بب  ستیاوهوم حق باتوهه اما مهم ن-
 یدی تو بمن کش  دمیدر ضمن من بتو نکش رمیگیم

. دوباره نشست و   افتاد یز یچ ادیانگار  هویشد تا بلند شه که  زی خ میگفت و ن  ییلب بروبابا ریز سوگل
 گفت  یبا نگران 

 م؟ یکن  کاریرو چ   لیسه-

 برم چه برسه سرکار.  زارهیاصال حواسم نبود اون تا سرکوچه نم یگ یراست م یوا-

 فکر کرد  کمیدست دست کرد و  یکم سوگل

 رو هوا زد و گفت   یبشکن هوی

 دم یاهان فهم-

 ذوق گفتم  با

 ؟ید یفهم ویخب خب چ-

 زد و گفت   یچشمک

 نباشه بسپارش بمن  تی کار-
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 *************** 

داشتن حرف   ییرایکه تو پذ لی به سوگل و سه   یواشکیو از پشت اپن  دمییجو یبا حرص م ناخنامو
 .کردم ی نگاه م زدنیم

داشت پشتش   یچه داستان دونستیو خدا م  دیچرخیمنو سوگل م  نینگاهش ب یهر از گاه  مامانم
 .کرد یهواله م

. همونجور که چشمم به دهن سوگل بود از داخل  خچالیذاشتمش تو رو بستم و گ  یترش شهیش در
 دراوردم و گذاشتم سرسفره.  وانیل  نتیکاب

  ختنیاون راه و مشغول ر از جاش بلند شد و به سمت اشپزخونه اومد. خودمو زدم به لیسه دفعهی
 .برنج شدم 

 وارد اشپزخونه شد و پشت بندشم سوگل اومد. مامانم

 شد؟ یبا چشم و ابرو بهش اشاره کردم چنفهمه  یکس کهی جور

 کارشو خوب انجام داده. دیرسی حوالم کرد. بنظر م  یزد و چشمک یبخش تی لبخند رضا اونم

 راحت بخورم.  الی راحت شد و تونستم شام رو با خ المی خ پس

 

 .   میدیدیو جومونگ م مینشسته بود ونیزیتلو  یمعمول جلو طبق

شد؟ اخه  ی راض  لیسه  یعنیرد و بدل شد؟ یی چه حرفا  لیسوگل و سه نیبود که ب  ریذهنم درگ هنوز
 ؟ یجور یچ

 بود خطاب بمن گفت  ونیزیکه چشمش به تلو لیسه

 ار ی ب  بیس دونهیسوگند -

بدم گرگا   دهی. پاهاتم که بو سگ ممتیتا خرخره بجو  نجایا ایب  بیبه بهونه س یعن ی نیشت. ا اوه
 . انین نطرفا یا گهیبخورن تا د
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 گنده برداشتم و رفتم سمتش . بی س هیبلند شدم و از داخل ظرف جلوم   ازجام

 رو گذاشتم تو ظرف جلوش و خواستم برم که مچ دستمو گرفت.  بیس  یحرف چیه یب

اما اون پسره فالح رو   دیریبگ  تیحالل  بمی از حب دیگفتم؟توروخدا حاللم کن دیدیحضرت ها د  یهمه  ای
 روحم شاد شه   دیخب؟بزار  دیبکش

 لحظه کارت دارم. هی نیبش-

شده بودن به منو  رهیمثل من کنجکاو بودن و خ ترس نشستم و منتظر موندم. سوگل و مامان هم با
 . لیسه

 بهش زد و همونطور با دهن پر گفت  یرو از داخل ظرف برداشت و گاز گنده ا  بیس لیسه

 ی شرکت معروف کار کن هیتو  یبر  یخوای م گفتیسوگل م-

 گفتم  دیشنیکه عمم بزور م ییصدا با

 ...خبزهیاهم..چ-

  یخانوادت پول جمع کن  یبرا یگرفت میو تصم یشیادم م یسوگل که گفت دار   هیعال  یلیبنظرم که خ -
بمن، منکه   یبد انتوی درصد از حقوق ماه یس  نیپول اجاره خونه و گاز و برق و اب و همچن یتا بتون 

 واقعا خوشحال شدم 

  یحرف نیهمچ  یدرصد؟اجاره خونه؟گاز؟ ولمون کن بابا ک  ی. جان؟من؟س کردمی دهن باز نگاش م با
 زده؟

لب گفتم و    ری ز ی.زهرمار دیخندیداشت م زیر  زیبه سوگل انداختم که ر یچشم ر ی ز تی با عصبان ینگاه
 گفتم لیرو به سه 

 نه ای شمیاستخدام م نمیفردا برم بب  خوامیم گه،یم اره خب راست -

 گفت  یتو صورتم کرد و جد ینگاه
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 یهست ان یخرابه و خودتم در جر یل یخ مونی چون وضع مال دمیفرصت رو بهت م نیسوگند ا نیبب -
  یایآسه م یر یخودته آسه م  یخونت پا  یر یم یو خوش گذرون یتلل  یللی یبخدا اگه بفهمم برا

 ؟ یدیفهم

 فردا. یسر جواب مثبت دادم  و بلند شدم رفتم تو اتاق تا بخوابم برا با

دلم خنک شه   رمیتا حالشو بگ  نمشیاستخدام بشم حداقلش استخدامم نشدم بتونم خوب بب خداکنه
. 

نگذشت که خوابم  یز یدادم و چ تی و حفظ کردن چند تا فوش باالخره رضا دن ینقشه کش یکل بعد
 برد. 

 

 . دمیاهنگ جعفر از خواب پر یبا صدا صبح

 گذاشتم رو سرم و داد زدم بالشو

 صاحابتو خاموش کن   یسوگل اون اهنگ ب-

 . با حرص بالشو پرت کردم اونور و داد زدمدمی از طرفش نشن یجواب

 ؟ یخواب یرو زنگ خودتم م یزار یم تویتو؟خودت گوش ید اخه کر -

  نییپا ادی زمستون سال بعد ب یبزنمش که بره هوا با برفا  یدست حساب  هی دی با شهینم  ینجور یا نه
 سرجاش.  ادی که حالم ب

اومد از همه زودتر   ادمیگشتم اما تو اتاق نبود . شیچشم دنبال گوش هیزور از جام بلند شدم و با  به
 د؟ یمن نخواب شی بودم اما چرا سوگل پ دهیمن خواب

 نحسش باال سرم نبود.  ی هینگو سا  دمیقشنگ خواب شبیچرا د گمیم ومدی بابا چه بهتر ن  الی خیب

 گشتم و باالخره خاموشش کردم.  شیچشمم دنبال گوش هیهمون  با
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گذاشته رو زنگ اونم  ویگوش هیدختره دردش چ  ستیبخوابم معلوم ن  تونمیخداروشکر حاال م  شیاخ
 .یزود نیصبح به ا

گشادمو دادم باال و بالشمو   ینگ صورتشلوار پل  یساق ها دمیو دوباره تو جام خز دمیکش یا ازهیخم
 زدم بغ*لم و چشامو گذاشتم روهم.

 چشام گرم نشده بود که سوگل تو چهار چوب در داد زد هنوز

 یی نجایخاک توسرم تو که هنوز ا ییه-

 گفتم ینگاش کردم با خمار  جیو گ  دمیجام پر از

 چته؟-

 تکون داد و داد زد یتاسف سر

 ده یخانوم خواب  ریبگ  لیتحو ایدخترم رفته سرکار ب یردک یخانوم ذوق مبفرما مامان -

 داد زد ییرای از تو پذ مامان

 مررردددهههه  لیذل-

 گفت؟سرکار؟  یاالن چ نیجانم؟ا

 شدم و داد زدم   زی خ  میملتفت شدم و مثل جت از جام ن تازه

 یشدد وااا  رییید-

 .دهیم  یبپوشم؟ االن همه لباسام بو تن ماه  یخدا االن چ یو رفتم سمت کمد. وا  دمیجام پر از

 ؟ یبعد بکپ  یاماده کن تو یقبلش همه چ یدختره خنگ عقل ندار  اخه

کوتاه  یمانتو هیقابل تحملم  یبهش انداختم . تنها مانتو ینگاه یدیکمدو باز کردم و با ناام در
 . دمیمن از دهنش بزور کش  دییجوی بود که اونم انگار گاو داشت م  ینارنج

 وقت ندارم برم اتوش کنم.  ه؟یچ نی. اخه اگرفتی ام م هیداشت گر گهید
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 به در خورد که باعث شد برگردم به سمتش .  یا تقه

زد و با    یحی لبخند مل دادیرو تو هوا تکون م  یرنگ یطوس  کیو ش یرسم یمانتو  کهی درحال سوگل
 چشم بهش اشاره کرد. 

 .  میدیخوب بوده ما نفهم  یلیسوگلم خ نیا نکهیا مثلنه

 .دمیباز شد و رفتم سمتش و مانتورو ازدستش قاپ شمین

 گفتم دمیپوشیکه م همونطور

 ش؟ یکنم از کجا اورد  کاری مونده بودم چ یگرم ابج دمت  یوا-

با رعنا هماهنگ کردم صبح که   نی هم یبرا میدر بساط ندار یدرست درمون  یهم تو هم من ک مانتو-
برات گذاشته   ممیبده بمن تازه خانوم حواس پرت گوش  ارهیمانتوشم سر راهش ب نیدانشگاه ا رهیم

 بودم رو زنگ خوابت نبره

 گفتم  کردمیو همونطور که سر م رونی ب دمی امو از کمد کش مقنعه

 دانشگاه؟ امیچرا نم یدختر گل ،بهش که نگفت نیافر-

 دونم یمن گفتم نم یول  دیاتفاقا پرس -

 اقا صحبت کنم  بیبا حب  دیکم کم با گهید ی شیعاقل م  یدار خداروشکر   یکرد یکار خوب -

حتما زبونمو بچرخونم   دیبا شم یلب گفت و از اتاق خارج شد . الحق که من ادم نم ری ز یشعور یب
 برات بتوپ بهش سوگند خاک برسر.  دهیدختره زحمت کش نهمهیا

 .   رونیو از اتاق زدم ب  دمیامو پوش  نیج  شلوار

 من شروع گرد به غر زدن و گفت  دنیبا د مامان

 یخواستیسوگل نبود معلوم نبود م ،یشینم یچیاخرم تو ه یدیخدا مرگم بده که انقدر حرصم م-
 شه یم ری زود برو د ،یساعت چند پاش 

 گفتم یکالفگ با
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 رونا ی ب د یپرتم کن دی االن فقط دوست دار گهید رمی م یاه مامان باز صبح زود شروع کرد-

 حواس پرررت   یات توام لنگه اون باب-

از خونه   عی سر یخودم لقمه گنده گرفتم و بدون خداحافظ یتوجه بهش وارد اشپزخونه شدم و برا یب
 . رونی زدم ب

 نفسم بند اومده بود.  بای و تقر دمیسرکوچه رو دو تا

 بود.  ستادهیادم اونجا وا یاتوب*وس بود و عالوه بر من کل  ستگاهیتابلوهه ا سرکوچمون

نگام    یخاص  شخندیبا ن اشونمیاک بر سر . مثل جغد زل زده بودن بمن و بعضادم خ یکل البته
 .کردنیم

 لب بهشون گفتم و با ناز سرمو به اونطرف چرخوندم.  ریز یشیا

  ایمن به پسر  دیداد بزنم بگم اقا من قصد ازدواج ندارم خانوما شما هم اونجور نگا نکن گهیم طونهیش
هان؟نکنه مغز مامانمو   دیزورم کن  دیخوایکه هست .االن م نهیهم  رمینم  ای مخف نیشما دورب یبرادرا
 . دیمعتادتون بدبختم کن یبه پسرا  دیمنو بد دیبشور

 کنم من قصد ازدواج ندارم؟  شونیحال  یجور یبودم که چ ریبا خودم درگ ینجور یهم

 .کردنی نگام م یو اوناهم همونطور بز شنگول  دیرسیبه ذهنم نم  یز یچ اما

 لهیکوبوندم به م ایخارج  لمیکنم محکم مثل ف  یحرصمو خال نکهیا ی. براومدیحرصم داشت درم گهید
 ضعف کردم.  یکه با کمال ناباور  یصندل ی

 کفش پام نبود.  کنمی بود که حس م  یجور   گرفتیپام درد نم چوقتیبود اما ه نی کارم هم  شهیهم من

 .؟؟دمی کفش پوش  کفش؟من

 فرما شدم .  یگلدار سب رنگم تشر  یبلللله با جورابا دمیبه پاهام انداختم و د ینگاه

 نه؟  یش ینم م؟ادمیاون پسر جنه خفت کنم تموم شه راحت ش یجا ای ؟ی ر یبزنم االن بم  سوگند

 .  کننی نگام م  شخندیهنوز با ن دمیاوردم باال و د اروم سرمو
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 گرفتم.  شیو پشتمو کردم بهشون و راه خونه در پ ی الی خینشم خودمو زدم به ب  عی ضا نکهیا یبرا

 . رفتمیم الی خیاروم و ب  نی هم یبرا شدمیم ع یضا دمیدویشده بود اما اگه م رم ید یحساب 

 سرم خونه هزاربار هفت جدمو فوش دادم تا

اومدنو گذاشتم کنار   سیف گهید ندفعهیوا موندمو پا زدم و ا یها یکردم و کتون  یدر خال  یرو  حرصمو
 . دمیو مثل شترمرغ دو

 ابروم نره.  نیاز ا شترینگاه نکنم تا ب یکردم به کس یتا اتوبو*س برسه سع گهید

دوتا اتوب*وس  دیبا دیرسی که بنظر م نجورینگاه کردم. ابرداشته بودم رو   ونیکه از تلوز یادرس
 سوارشم تا برسم به مقصد .

 کردم بخودم مسلط باشم.  یفرستادم و سع رونی پرصدا ب نفسمو

 . تی الیبه شرکت بزرگ  دمیرس یدوندگ  ی بعد کل باالخره

سوگند برو   زنهیم ادیکه داره قشنگ معلومه داره فر یساختمون با اون قد و قواره و افاده ا نیا اوه
 . ستین نجایگمشو جات  ا

 سقف خودم  پوزخند زدم.  یو به  اعتماد به مگس رو   دمیتوهم کش اخمامو

  شی نیبب  یخواست یفقط م یشیاستخدام نم یدونستیبهم گفت تو خودتم م یبرگردم اما حس خواستم
 ؟یبرگرد  ستین فیح یهمه  راه اومد نیمگه نه؟پس ا یر یحالشو بگو 

 به ساختمون انداختم. یاز کجا اومد دوباره برگشتم و نگاه دونستمیحس مزخرف که نم نیا با

 باشه نه؟ یکنم ده  طبقه ا فکر

زرد و سقف  یطبقه با نما هیساختمون  هیخدا کاش  یرولکس بود. ا شهیهم که کال ش  نماش
 . ستیام ن  یادم مهم نیبشر همچ  نیا  شدیبود حداقل ادم دلش خوش م یروون یش

 از شانس گنده منه، طرف کله گندس!  نمیا  کردنی بگو چرا تو اخبار پخشش م پس
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تو اخبار نشون  یمنم با صورت شطرنج یعنی؟یاگه اعصابمو خورد کرد و زدم کتلتش کردم چ حاال
 .برم یم  نیاز ب شوییجای زنم ی ب ندارم ماعصاب مصا دونمیم دن؟منیم

رفتم باال   شوی ورود یچند تا پله   عی مانعم بشه سر یز یچ  نکهیاما قبل ا شدمیم  مونیداشتم پش بایتقر
 و باالخره وارد شدم. 

 چقققدددر لباس!! نجارووووو یمن ا یخدا

 .خوامممی منم م ایخوشگلو رنگارنگ بود. خدا یکه توش پر لباسا ییدور فضا پر بود از قفسه ها دورتا

دست بزنم که  زدی برق م یرنگ که حساب   ییمویبلند ل ی ماکس رهنی پ هیرفتم جلوتر تا به جنس  کمی
 محکم کوبوند رو دستم. یکی دفعهی

 و بلند گفتم دمیکش دستمو

 اخ-

 به صاحب دست انداختم .  ینگاه

خالصه همه  گهید دونمیو نم ی لب و چشم عملو  یدختر دماغ عمل هی. ییبخورمت چه هلو جوون
 الیواو گفت یم زدی م یرنگش که بندر  یطوس یبا قد بلند و پوست برنزه با اون چشا یعمل  شیچ

 لنزم... تو چشمام با اخم زل زده بود.

 هان؟ یدزد ؟نکنهی هست یتو ک-

 و گفتم  دمیتوهم کش اخمامو

 ؟ یدیفهم  نجایاومدم ا یچ ینداره من برا یدرست حرف بزن دزد اون عمته درضمن بتو ربط  یهو-

  نیخانم پر افاده و لوس ا  نیهم بود همچ یع یاز لحن حرف زدنم گرد شده بود . خب طب چشماش
 هضم کنه.  تونهیمدل حرف رو نم

به خودم گرفتم و    یچه حالتو گرفتم یژست حال کرد هیکردم .  بمی زدم و دستمو تو ج یشخندین
 صاف زل زدم تو چشاش. 
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 زد و گفت   یپوزخند

 استخدام اره؟ یبرا یتو حتما اومد  دمیاهان فهم-

 گفت  گمینم  یز یچ دید یوقت

 نجا؟ یا یاومد یپاشد یکرد یو ظاهر)با دست به لباسام اشاره کرد( چه فکر  پی ت نیهه تو با ا-

امو  یحاال خوبه رعنا مانتوشو داد اگه مانتو نارنج مایو ظاهرم مگه چشه .. خودمون پی ت جانم؟
 !گفت یم یچ دمیپوش یم

 مثل خودش پوزخند دار کردم و گفتم افمویق

  یتولد کرده چه فکر  کیکلتو مثل ک قایکه دق ظتیغل ش یفتوشاپت و اون ارا ی افهی ق نیهه تو با ا-
 خودت با اون سرت...   شیپ یکرد

 کردم .  شیکه قهوه ا دیفهم شدیم قشنگ

 زد و گفت  یف ی خف غیتوهم مشت کرد و لپاشم از حرص سرخ شد ج  دستاشو

 نجا ینه، تورو چه به ا ای یشیاستخدام م  شهیاحمق مشخص م یدختره -

 گفت و روشو برگردوند بمن و عزم رفتن کرد.. نویا

 بکشم که دوباره برگشت سمتم و گفت  یبود. اومدم نفس راحت  یچه سرطان  گهید نیا شیاخ

 نهی بینم  وی که استخدامت کنه اون جز من کس یجون منو رام کن یبن  یتونی بدون فکر نکن م نمیا-

 و رفت.  دیراهشو کش بعدم

  نیگفت ا یحتما اسم سگشه ...بعدشم چ گهیاسم سگشه البد!اره د ه؟یچ یبن  ؟یگفت؟بن  یچ نیا
 چخبره .  یفکر کرد یسگ دار  هیبروبابا حاال  ؟یام کن جونمو ر  ی؟بن

بخر   گهیبا جاش؟بفرما بخر د  یخر یبا جاش . زر نزن سوگند سگ م خرم یدهتا سگ م رمیم اوسگل
 تولدو. کی ک نیکن ا عیضا
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نبود وگرنه معلوم نبود چه  نجایجز من ا   یکردم. حاال خوبه کس یخاروندم و به فکرم دهن کج کلمو
 .   کردی خودش م شیپ  یفکر 

  بردنی استخدام منو م  یهست  من بلند فکر کرده باشم اونوقت بجا یادیکه احتمال ز  مخصوصا
 بزنم !واال بخدا. سی ل یف یق یاونجا بستن  مارستانیت

خنگ   شتر یجلو ب رفتمیم شتری ب  یکجاست. هرچ یمقصد اصل  نمیشدم و رفتم جلوتر تا بب  الی خیب
 . شدمیم

اتاق با در   هی اتاق .  نمیببببللللله بفرما ا دمیکه د زدمیم دیکجاست؟ مثل شتر همه جارو د نجایا ایخدا
 گندس .   یخوب تو درها یزایچ شهیهم دمید لمایگنده ، تو ف

 . یخوشبخت  یبه سو شی باشه نه؟ پس پ نجایاحتمال داره هم  خب

 در رو گرفتم و در رو باز کردم.  رهیباز رفتم سمت در . با ذوق دستگ شی زدم و با ن  یپته پهن لبخند

 ببندم.  شمویرفت ن   ادمی یصحنه رو به روم انقدر شوکه بودم که حت دنید با

  دیکشیپشتش بمن بود داشت شلوارشو م کهیدرحال  دیسف یموجود چاق و گنده و پشمالو با پشما هی
 باال. 

 ترس محکم کوبوندم تو صورتم  از

 

 . دمیکش  یبلند غی ج و

لبام خشک    دنشیباال. برگشت سمتم و با د  دیباال و تو هوا شلوارشو کش دیپشمالو دومتر پر موجوده
 شد.

با   هیمگول یو گوگول  ویچقدر تپل   یاون پسر جن اس نه؟مخصوصا اخماش . ول هیچقدر شب  نیا عه
 بامزه بود.   یلیبود اما خ  ری پ نکهیا

 غنچه کردم و ناخوداگاه فکرمو بلند گفتم لبامو
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 بخورمت من  یبامزه و تپل   رمردینگاش کن چه پ   یاوخ-

  یینجایانقدر تابلو گفتم که خودمم متوجه شدم .تازه متوجه شدم ا گهید ندفعهیبدبخت شدم. ا یوا
  پشمکم وسط نیدارن ا ییان و دهتا دستشو یها که عموم ییدستشو نیاز هم هییکه اومدم دستشو

تو دهنم و  دم یداشتا ( محکم کوب ی توپ ییچه دستشو ییخدا یباال )ول   دیکشیسالنش داشت شلوار م 
در رو بستم و رفتم  زدیکه کرده بود و توش تعجب موج م یتوجه به اخم  یگفتم و ب یاروم  د یببخش

 .رونیب

رو   یهر در  ؟یچ یعن ی،اخه بخورمت؟نه بگو.. بخورمت  یعقل  یهمه ب نیمنو نجات بده از ا ایخدا
و هزار بار   میشونیمردونه؟؟محکم کوبوندم رو پ  ییدسشو ؟اونمییتو؟اخه دسشو  یباز کن دیبا یدید

 کردم.  نیخودمو نفر

راهرو هم چندتا دختر داف نشسته  نیهم یجلومه. انتها  ییراهرو هی دمیبودم که د  ریدرگ ینجور یهم
 بودن .

و با متانت، درست مثل دختر   نی لبخند زدن ممنوع ،سرسنگ گهید ندفعهیباشه ،اما ا نجایهمکنم  فکر
 آل مامان. دهیا

 بلند خودمو به ته راهرو رسوندم . یامو صاف کردم. با قدم ها نهیکردم و س* یسرفه ا تک

 

وسط فقط من   نیکرده عمل کرده، ا شی رو نگاه ماشالل همه ارا یگل منگول  یدخترا نیا ایخدا اوه
 نزده بودم. رژ هم  هی یاومده بودم حت ا یمثل سومال

 . نشستم هیکنار بق  یصندل  یرو یبا رودواس هیاز بق  تیتوهم قالب کردم و به تبع  دستامو

حتما تو دلشون   کردن،ی باال رفته و تعجب نگام م یسمتم. همشون با ابروها دی همه دخترا چرخ نگاه
 شده.  داشیبوفالو از کجا پ  نیا گفتنیم

 زارت! گفتنیرعنا م یتنشون بود که به مانتو ییها ییلباسا و مانتو همشون

 باکالس بودن.  یلیخ  گهید نایا یول ک،یدار بود و لباساشم ش هیخوبه رعناهم بچه ما حاال
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تنشون بود که کمه کم اندازه  ییداشتن و لباسا شیعمل و ارا یچقدر هلو ان.البته اونا کل نایخدا ا یوا
 ام . ی عیمن طب دینی ب ی. منو م انیمن ارزش داشت  خب معلومه خوشگل تر بنظر م یسرتا پا

 بده کم عرعر کن. یدوار ی بخودت ام یجون عمت سوگند خانوم ه  اره

 گفت  شخندیکه سمت چپم نشسته بود با ن یبودم که دختر   ریخودم درگ  با

 ست یشما ن یجا  نجایا یکنم راهتو اشتباه اومد فکر زمی عز-

 گره زدم و گفتم ابروهامو

 . یاشتباه گرفت لندیبا تا  نجارویبنظرم شما ا یاشتباه اومد نکهی،شما مثل ا ری نخ-

 مترم پارچه توش بکار نرفته بود اشاره کردم.  می سبز رنگش که بنظرم ن  یبا دست به مانتو و

 و گفت  دیبلند و چندش خند دختره

  یی تو یکه اشتباه اومد  یاون زش،یهمه چ لندهیتا قایدق نجایا زمی عز-

 از من به مانتوم اشاره کرد.  دیاونم به تقل و

 کردم و گفتم یشیا

 ی بروبابا عمل-

شرکت که تا به اون موقع ساکت نشسته بود هم زمان با خارج   یخواست جوابمو بده که منش دختره
 از داخل اتاق، بلند رو به من گفت  یشدن دختر 

 ؟یاستخدام اومد یخانوم شما برا-

 جام بلند شدم و گفتم از

 بله-

 اسمتون؟-

 ی سوگند داور -
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 کرد و گفت  ادداشتی یرو برگه ا اسممو

تا   دین یمنتظر بش هیتو کارتون که تموم شد مثل بق دییپس بفرما  ستیمصاحبه ن  یجز شما برا یکس-
 بهتون داده بشه. ییجواب نها

 تکون دادم و به سمت در رفتم.  سرمو

  ستین  نمونیب  یچیبگه ه  لینکن منو، خداکنه قبول کنه به  سه عیضا  کنمیخواهش م  ایخدا
 خدا. ارمیفقط تو حرف زدن باهاش کم ن  میبش می.استخدامم نخواست

 گفتم و وارد شدم.  یدر رو گرفتم و بسم الل ا رهیدستگ

  قهیدستاشو قرار بود . با دوتا انگشتاش شق نیبود و سرشو ب  زیم  یدستاش رو ن،یژستشو بب اوه
 و چشماشم از حرص بسته بود. دادیهاشو فشار م 

برخورد کنم چون  یاحساسات   دیتوپم بهش اما خب نبا ب  ومدی، انقدر مظلوم بود که دلم نم یاله  یاخ
 بود.  لیسه یها ری از گ ییرها یتنها شانس من برا  نیا

 باعث شد سه متر بپره هوا. کهی رو محکم پشت سرم بستم جور در

باال   ندوزشیکه رو لبم بود کم کم و یپوزخند دنیاما با د کردی نگام م  یو سرخوردگ یج یبا گ  اولش
 توهم. دیاومد و اخماشو کش

 همون حالت گفت  تو

 ؟یخوای م یچ نجایتو ا-

 زدم و گفتم  یحرص درار   لبخند

 استخدام  یبرا-

 برد باال و گفت   کمی صداشو

 دختره دزد  رونیتر برو ب  عیتو شرکت من؟ سر یپاتو گذاشت  یبه چه حق خودی ب یل یخ-

 گرد کردم و منم مثل خودش صدامو بردم باال و گفتم چشمامو
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با    یدونی،م گمینم  یچ یه یمن ه کهی مردت ی. دزد خودت میشو باهم بر ادهیاروم ، پ یهو یهو یهو-
به خودم و  گهیداداشم بهم شک کرده اون فروشنده هه د ؟یسرم اورد ییچه بال اتیمسخره باز

   دهیخانوادم جنس نم

 چرخدارش و گفت  ید و صندل دا کهی زد و ت یشخندین

ات هم  یپسر از چهارمتر  هیکه  یست ین ی خورده از خودت بود ، حتما ادم درست  شهیخب بمن چه؟ ش-
 .کنهی داداشت بهت شک م شهیرد م

دندونام   ی. دستامو مشت کردم و چشمامو بستم . از ال اوردیپسره داشت شورشو درم نیواقعا ا گهید
 دم یغر

تا شرکت ندارم من فقط   هیپارت  هیشب  شتریبه استخدام تو شرکت مسخره تو که ب  یاج ی من احت نیبب -
  امیگفته ب یمحدودم کرده حت یلینبوده داداشم خ نمون یب  یز یکه چ یبه داداشم بگ خوامی ازت م

 ؟ یفهم یهم نداده م یبهم استقالل مال یعنیسرکار تا بهش پول بدم ، 

 ت انداخت باال و گف  یتفاوت  یهاشو با ب  شونه

بلند   تی ال یشرکت بزرگ  سی من ، رئ شهینم لیدل ض،ی سابقه شما خرابه و ذهن برادرتون مر نکهیا-
 . ارمیب ل ی داداش احمق تر از خودت دل شیشم برم پ

 با سابقه خراب؟هه  ی.بمن گفت احمق؟دختر ومدیخونم درنم یزدی . کارد م د یباریچشمام خون م  از

 .  زشی رو م  دمیرفتم و با مشت محکم کوب  زشیبلند به سمت م  یبا قدم ها  ناخوداگاه

 تفاوتش نگاه کردم و گفتم  یسرد و ب  یچشما به

  یخور یبابات م  بیاز ج ینکن همشو دار  سی رئ سی اوسگل پلشت انقدر واسه من رئ ی کهی مرت نیبب -
دون   زیهمه چ باکالسو و یپس فاز ادما یقدمم برنداشت هی و دکور مطمئنم  ساتی تاس  نیا یخودت برا

اونم مقصر  ضهیبقول خودت داداشم ذهنش مر  ستیاقازاده ، در ضمن من سابقم خراب ن  اریرو درن 
خواهرش گول   ترسهیجامعه اعتماد نداره و م یکه به ادما نهیب یمثل تورو م  یشعور یب  یادما ست،ین

 .بخوره 

 جاش بلند شد و با حرص مثل خودم زل زد تو چشمام.  از
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  یمثل ناراحت یز ی چی گرفت .  یبی هم داشتم . کم کم نگاش رنگ عج  یز یو اخم ر کردمینگاش م  رهیخ
 چند ساله.   یبغض  ایو 

نزدم واال خودش که بدتر بود   یسوخت. من که حرف بد  یتو زندگ  نفری یبار دلم برا  نیاول یبرا دیشا
 ب وه ی نیپس چرا ا

 

 بود. بیرفتار برام عج نیبزنه تو گوشم اما ا یحت  ایکرد؟ توقع داشتم داد بزنه  غض

 نگاش کردم.  یمون یبردم عقب و با حالت پش کمی سرمو

 گفتم  یلحن اروم  با

 ؟ یناراحت شد-

 داد. یظیخودشو جمع و جور کرد و جاشو به اخم غل عی خودش شد . سر یمتوجه چهره  تازه

 با 

 

 اشاره کرد و گفت  رونی به ب دست

هرگز   رمی نم یداداش کس  شیمن پ دیفتی به پامم ب یحت  ای دیخانم تا صبحم حرف بزن  رونی بفرما ب-
 دم یدزد و دقل باز رو راه نم یمن ادما دیرو نکن   نجایهم فکر استخدام شدن در ا

 داد زد  یهی به طرز فج هویبگم که  یز یباز کردم که چ دهن

 رررروون ی ب-

 کردم . اما تو چهره ام نشونش ندادم و گفتم  یفکر کنم خودمو قهوه ا قشنگ

 جهنم  ایبروبابا تحفه ن -
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  رترید کمی بخدا اگه   شی. اخ دمیکش ی. تا در رو بستم نفس راحت مید برو که رفت عیگفتم و سر نویا
 .  کننیهمه با تعجب نگام م دمیزنده موندنم با خدا بود . سرمو اوردم باال و د گهید رونی ب ومدمیم

 .   رونیزدم و از اون محوطه زدم ب ییدندون نما لبخند

 . شدمی اون مهندس فالح له م ینگاه دخترا و فحشا  ری ز موندمیم گهید کمیراحت شدما .    شیاخ

  لیاالن اگه به سه یبگه .وا  لیبه سه یز ی نشد چ یراض  یچ  یچ دونمینم یپسره  نیکه ا فیح  یول
 .یخوشگذرون  یشرکتو بهونه کردم رفتم پ   کنهیفکر م  ؟االنیبگم استخدامم نکردن چ

 .  کردمی نرمش م کمی زی اون زبون تند و ت ی تو سرم؟ کاش جا زمی بر یاالن من چه خاک 

سر  ین داره اندازه زبو ؟ماشاللیگ یعه عه پسره رو نم مردم؟؟عهیوسط م نداختمیزبونمو نم نیا اخه
 نکرده .  ییخدا میدیبه تفاهم رس دیشا نیلحظه اروم بش هیمن . خب 

 محکم خوردم به ستون . هویبودم که  ری درگ نطوریهم

 داد زدم  بلند

 اخ گندت بزنن دماغم -

 لگد محکم به ستون زدم و ستون داد زد   هیبردم باال و  پامو

 اخ پام -

ستوناشم   نجایالخالق!!ا زنه؟جللی مغزم جا افتاد.. جان؟مگه ستونم حرف م هویاز جلوش که  خواستم
 زبون دراز و پروو ان.   سشونیسخنگوانااا درست مثل رئ

و   دمیکش یبلند نیه یدو جفت چشم طوس دنیبرخورد کردم که با د یبه چ نمی عقب تا بب برگشتم
 قدم رفتم عقب. هی

 زد و گفت  یلبخند

 سشه یرئ  هیستون..همون ستون زبون درازه که شب گه،یمنم د ؟یترسی؟ چرا م هیچ-

 گفتم زونیلب و لوچه او با
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 من باز بلند فکر کردم؟  یوا-

 کردمو گفتم یجد افموی ق عیلحظه سر همون

 شکست   نمیدماغ نازن  یستون سفت و محکم  نهویع گهید گمیخب راست م-

 .شدیم دهیچال لپش قشنگ د کهی طور دیخند بلند

 ه؟ یاسمت چ یدختر تو چه بامزه ا-

 باز شد و گفتم  شمیبچه ها ن  مثل

 سوگند-

 زد و گفت  یلبخند

 استخدام؟ یبرا یخوشبختم منم باربدم .اومد-

 توهم و گفتم  دمیاون پسره افتادم ، اخمامو کش ادیگفتن کلمه استخدام  با

 اومده بوووددم -

 حرکت کردم.   یکج کردم و به طرف در خروج راهمو

 خودشو بمن رسوند و شونه به شونه من شروع کرد به حرکت کردن.   عیسر باربد

 گفت  می رفت یکه راه م همونطور

 ؟ یشیچته تو دختر؟چرا ناراحت م -

 از دستامو بردم باال و گفتم یکی

 کله شق تون حرف بزنم .  سی حرف نزن راجبش اصال حوصله ندارم راجب اون رئ-

 کرد و گفت  یخنده ا تک

 کرده؟ کارتیچرا مگه چ-
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 ؟ یکنی کار م نجایتوام ا-

 اره چطور -

 به نشونه تاسف تکون دادم و گفتم  سرمو

 رو؟ ی خوددرگ نیا یکن یبدبخت .چطور تحمل م  ااایبدبخت شد یعنی-

 کرده؟ کارتیچرا مگه چ-

تو   دنمونیکردم ، از د فیبراش تعر ویهمه چ دمیو به خودم اومدم د دمیدلم پر بود که نفهم انقدر
 و قبول نکردن درخواست من توسط اون احمق.   دنیتا توپ یسوپر 

 و با التماس گفتم ستادمیکه ا میبود دهیرس یبه در خروج  بایتقر

اگه بفهمه من   نیکف دست مهندست ا یبزار  یخودمون بمونه ها نر  نیکه گفتم ب یینایتوروخدا ا-
 گوشمو ببره  خیو بکنه  دامیتا پ  گردهیم اروی حرف زدم و بد گفتم ازش دن یپشتش با کس 

 و گفت  دیبه روم پاش  یگرم لبخند

 تخت من دهنم قرصه قرصه   التینه خ-

 و گفتم  دمیکش یاز سر اسودگ  ینفس

برسم خوشحال شدم از   امیبرم به بدبخت  گهیمن د  یخب ممنون که به حرفام گوش کرد یل یخ-
 دنت،خدافظ ید

 برم که داد زد  خواستم

 سوگند خانم -

 .و پرسشگرانه نگاهش کردم  برگشتم

 کرد و گفت  یو من من



 لعبت رمنده 

62 
 

و توسط   ی دار  ازیکار ن نیدارم اگه واقعا به ا یا مانهیرابطه صم کمی راستش من با مهندس فالح -
 ،یباهام راه اومد و استخدام شد  دیباهاش صحبت کنم شا تونمیم یتحت فشار  یل یداداشت خ

 رسونم ی بده بهت خبرشو م یاگه دار  یز ی چ یشماره ا

شماره   دمی مصمم و دلسوزانشو د  یچهره  یشک کردم نکنه قصدش مزاحمت باشه اما وقت کمی اولش
 . رونی از شرکت زدم ب یسوگل رو بهش دادم و بعد از خدافظ 

  شهیهاش کمتر م ر یگ لیکنه اونجور هم سه یدلم به باربد قرص بود ،خداکنه بتونه برام کار  ییجورای
هاش   یر ی و سخت گ لیسه گهیدفعه د نی.ا سوزونمیم  کمیرو  پسره نیو ا رسمیهم من به هدفم م

 بود  یپسره از خود راض  نیبرام مهم نبود هدفم فقط چزوندن ا

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

 

 : یراو

که خودشو سوگند   ینگاه کرد. دختر  شدیچشاش دور م   یکه تند و باعجله از جلو یلبخند به دختر  با
 و گفتارش مثل بچه ها پاک و معصوم بود .  دیکرده بود و چهرش مثل خورش  یمعرف

بودن نبود .  زونی آو ای  یبود، سوگند دنبال چشم چرون ده یکه دور و برش د ییبرخالف دخترا درست
و   ری ،سخت گ شناختیخوب م یل ی مهندس فالح حق با سوگنده داداش خودشو خ یدرباره  دونستیم
 ودرنج. ز

 راهرو بود رفت .   یفرستاد و به طرف اتاق برادرش که انتها  رونیپر صدا ب  نفسشو

  یو نقاش شیمن ارا هیکه با  یی . دخترا دیبه گوشش رس  یمنش زی دخترا پشت م یهمهمه  یصدا
استخدام  نشده بودن  چکدومی ه نکهیو از ا دنیکوبیم  یمنش زیم یمحکم رو کیپالست یجراح ها

 بودن.  یعصب

 توجه به اونا وارد اتاق داداشش شد.  یب

 زل زده بود. رونیاتاقش به ب  ی ا شهیش واریپشتشو کرده بود و از د نیام یبن
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 . زدیموج م  یدیو ناام یکرد که باعث شد برگرده سمتش.تو چشماش خستگ یتک سرفه ا باربد

 خندون به سمتش رفت و گفت  ییبا لبا باربد

 به داداش خسته تر از جان . چخبر -

 اشاره کرد  زشی جلو م  یو با دست به صندل دیبه موهاش کش یکالفه دست نیام یبن

 فته یواقعا مغزم داره از کار م  گهیکه د نی باربد، بش نیبش-

دور   باریچرخدارش  ینشست  و با صندل  زی پشت م نی امینشست و همزمان بن  یصندل   یرو باربد
 .  دیخودش چرخ

 د یپرس  یبا دلسوز  باربد

 داداش؟  شدهیچ-

 گفت  ی کالفه و عصب نیام یبن

  ستی ن شهینم دایاما پ زنمیخسته شدم ،از صبحه  دارم با هزار تا دختر سر و کله م گهیباربد د-
 ست ین  یمثل خوده عباس چکسیه

 شهیم دایحاال خودتو ناراحت نکن پ-

 با حالت زار گفت  نیام یبن

مدل  هیمن  خوامی و افاده. من اونارو نم  سیپرف یشی،آرا ی، همشون عمل شهیداداش نم  شهینم دایپ-
  یمثل دفعه ها غاتمونینچرال و خوشگل، که پوستر تبل  ی عباس امرزی نفر مثل خداب هی، خوامیم  یعیطب

 قبل بمب بشه بترکونه کشور رو 

 داداش  یکنی م دایپ-

 داد زد  نیام یبن

 باربد؟  یفهم یم میمدل ندار اما  میبساز د یمهم با یغات یتبل زریت ه یروزا  نیخب کو؟هم -
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 گفت  نیامی بن  سیتو ف سیجلو و ف دیخودشو کش باربد

 از سارا بهتر؟  ی؟کیخوای تو مگه مدل توپ نم-

 اسم سارا و خاطره هاش توهم رفت و گفت  دنی با شن  نیامی بن ی افهیق

هزار جا   شه یکه لنگشو م یمدل عمل هی خواستمیمونده سارا بشه مدل بخش من. من اگه م نمیهم-
 بره   کردمی کرد انتخاب کنم که اونهمه دخترو رد نم  دایپ

 تکون داد و گفت  دییسرشو به نشونه تا باربد

 دایهنوز که مدل پ ؟خب یکن تودرست یغات یتبل زریت دی روزا با  نیهم یگیداداش اما مگه نم دونمیم-
 بخش خودت   یکن برا  ی، پس از فردا فردا کاراتو شروع کن و سارا هم استخدام دائم ینکرد

 کرد و گفت  یکوتاه ی خنده

 خودشو داره   تیبودنش اما بازم محبوب   ینترس با اونهمه عمل-

 یرا خاطره خوش نداشت . اما چون براواقعا سخت بود، خصوصا که از سا  نی امیبن  یبرا  رفتنشیپذ
 باربد نداشت.  شنهادیجز قبول کردن پ یبه مدل داشت چاره ا ازیفردا ن

 تکون داد و گفت  یسر 

رو اماده   زر یت  دی، اونم فقط چون فردا با  یکه استخدام موقت باشه نه دائم یباشه اما فقط به شرط -
 کنم مدل بخش خودتو بمن قرض بده دایمدل خودمو پ یکنم .تا وقت

   دیپرس یافتاد وبانگران یز یچ ادی دفعهی

که   یدونیم  ؟یار یتو از کجا مدل م  رونی ب یبخش خودتو بد  زری ت دیبا گهیباربد تو خودتم چند روز د-
 میمدل استفاده کن هیهر دومون از  میبخوا پهی ج کمی

 زد و گفت  یا ثانهی لبخند خب باربد

 کردم  داینگران نباش من مدل خودمو پ-



 لعبت رمنده 

65 
 

زدو بعد از    نیامی به بن  ینکرد و از جاش بلند شد . چشمک یتوجه ا نیام یپر از تعجب بن ینگاه ها به
 از اتاقش خارج شد.  یکوتاه یخداحافظ 

 قبول کرد سارا مدلش بشه . نی امی بود که نقشه اش گرفته بود و بن خوشحال

 

دوست داشت اون دوتا دوباره باهم رو در بشن و   نکهیسارا مدل اون بود اما فقط بخاطر ا نکهیا با
 گرفته بود. مویتصم  نیکنن ا یدوباره باهم اشت دیشا

 دوتا.  نیوصال ا یشده بود برا یبه سوگند هم بهونه ا کمک

  افهیبا ق مطمئن بود سوگند  کردی سوگند رو مدل خودش م ستیمدل بخش اون ن  گهیکه سارا د حاال
 . شهیبراش م یو اندام خوش فرمش مدل خوب بایز ی

 . دادیم  ری بهش کمتر گ ضشیکرده بود ،حداقل اون برادر مر  یوسط به سوگند هم کمک خوب  نیا

رو از دست داد . اما خوب شد خودش   یمدل خوب نیمتاسف بود که همچ نیام یبن یبرا واقعا
استخدام سوگند تو بخش خودش  یهم حق نداشت دخالت کنه و برا ن یام یبدستش اورد ، بن

 مخالفت کنه. 

. بخش اون پنج طبقه باال بود و  کارش نشست   زیطبقه باال تو بخش خودش رفت و پشت م به
 . نییپنج طبقه پا نیامی بخش بن

 . بود و اون تو کار لباس اسپرت زنانه  یه مجلس تو کار مد لباس زنان نیام یبن

خبر خوب   نی هماهنگ کنه که سارا رو بفرستن به اتاقش ،بلکه ا یتلفن رو برداشت تا با منش  یگوش
 رو رو در رو بهش بگه

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

 

 سوگند
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 انداختم.و رو سکوت بود  خوردیسوگل که پشت سرهم زنگ م یگوش یبه صفحه  ینگاه

 انداختم. دیدیم ونیزیکه پشتشو بما کرده بود و تلو لیبه سه  یبا دندون گاز گرفتم و نگاه لبمو

 کنم؟   کاری بهم زد و با چشم ابرو اشاره کرد چ یسلقمه ا سوگل

 در گوشش گفتم اروم

 ؟ ینشناخت  لویباهاش حرف بزنم تو مگه سه  لیسه شی پ تونمیبده من که نم امی بهش بگو پ-

 اروعه؟یهمون  یدون یحاال از کجا م -

 زنه ی اخه بتو زنگ م یاره بابا همونه ک -

 داد امیدهنمو کج کرد  و تماس رو رد کرد. پشت بندش به شماره پ سوگل

 ممنون دیبده  امیلطفا پ -

  میدرست کنه، از طرف شک کنه و داستان  لیسه دمیترس یم ی از طرف مردم،یاز استرس م داشتم
 نه. ایکنه  یتونسته برام کار  نمیکنجکاو بودم بب

استخدام شدن تو اون شرکت از اون دسته ارزوهاست که شکل و   میدونستیهم من هم سوگل م البته
 .الخهیب هیشب   لشیشما

 

 گفت  دویکش یاروم  یل یخ غی ج سوگل

 ن یبب  شهیسوگند باورم نم-

 شدم  رهی گرفت جلوم و منم به صفحش خ شویگوش

با مهندس حرف زدم و از ظاهر و اخالق خوب شما صحبت   یل یسالم سوگند خانم. راستش راجبتون خ-
کم   لیاز بابت تحص التونمیشرکت. خ  دیایاستخدام فردا اول وقت ب  یشد تا برا  یراض شونیکردم، ا

  ی.  فردا با شناسنامه و کارت مل یل یصظاهر مهمه تا مدارک تح شتریما ب  یاتون راحت باشه برا
 .خدانگهدار دیاری ب فیتشر
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 . یخوشبخت نهمهیمنو ا شهیباورم نم  ایاالن بامن بود؟؟ ظاهر خوب و اخالق خوب منم؟ خدا نیا

 با تعجب برگشت سمتم و داد زد  لی. سه  دمیکش یبلند غی و ج دمی از جام پر ی ازخوشحال

 چخبرتونه؟ -

 ذوق گفتم  با

 من استخدام شدم  داداش داداش-

 رو لبش نشست و گفت  یپهن  لبخند

 نرفته؟ ادتیشرطمونو که   یشیم یدختر خوب  یدار  نیافر-

 بغ*لم کنه بو*سم کنه ادی ب نکهیا ی. زهرمارو شرط . جا دیاز رو لبم ماس لبخند

 

 بده بده..  گهیمثل گداها فقط م کنهیدراز م دستشو

 همون حالت گفتم  با

   دمیباشه بابا م-

 بخودش گرفت و گفت  یمشکوکانه ا افهیق

  یهوار هوار کرد هویبعد  یگرفته بود ینه الل مون ای یاستخدام شد دمیپرس یم  یتو چرا تا االن هرچ-
 ؟هان؟یاستخدام شد

 از آشپزخون داد زد مامانم

 الل یمرده  لیزل گهیراست م -

 ظرف شستن بود!  مشغول نکهیا د؟یحرفامونو شن   یک نیابرفض ، ا ای

 تته پته گفتم با
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 د یش ز ی... اهان...خواستم سورپرزی...چزهی ام خب چ-

 خر عمته. فهموندی با نگاهش قشنگ بهم م  نکیع  ریباور نکرده ، مامانم از ز زدیکه قشنگ داد م  لیسه

 نشستم سرجام .  یعاد  یل یبروز ندادم و خ اما

 د یپرس لیسه

 حاال؟   یکنی م کاریاونجا چ  یراست-

 ازم  رنیگی بعنوان مدل عکس م-

 و داد زد دیمثل جت پر هویجوابم  دنیبا شن  لیسه

 ننی بب  هیدر و همسا رونیمونده عکست رو بدن ب  نمی. همیقبول کرد یگ*وه خورد  یلی تو خ-

 اومدم جواب بدم مامان پشت بندش گفت  تا

سرکار سرش گرم   رهی نه م یگفت ی ه ،یباور نکرد لیتو کفششه سه یگیر هیدختره  نیگفتم ا یدید-
 مونده بود عکس سربازشو تو کوچه مهل پخش کنن نمونی. همشهیکمک دستمون م شه،یم

 و گفت  نی زانو زد رو زم   همونجا

 یخوب شد مرد  یییسرم اوردن حاج  ییبچه ها چه بال نیا نی خداااا بب-

 تو کاسه اش چرخوندم و کالفه گفتم  چشمامو

نکن   یحاج   یبود پس حاج  بیب ب یب  بیخالفش سر کوچه مغازه حب  تی ا مکه نرفته بود نهااولن باب-
پز   خوانیفقط م تهیکامل رعا یکه، حجاب اسالم رمی سرباز عکس بگ ستی واسم، دوما من قرار ن 

 من دارن یها دیویبه ش  کاریلباسشونو بدن چ

 وار گفت   دیراحت شده بود تهد  الشی که انگار خ لیسه

  دمیم  برمیکلتم م چیه کنمیقلم پاتو خورد م ،یکن یدرازتر م  متیپاتو از گل  نمی سوگند بخدا اگه بب نیبب -
 سگا بخورن چشاتم... دمیسوگل کله بار بزاره باهاش پاچه هاتم م
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 زدم داد

 ؟ یکردم خونم گردن خودم اوک  یکه، باشه بابا اگه کار  یعه خب بسه ،تمام بدنمو اهدا کرد-

 گفت  شد و  زی خ مین  لیسه

خودتو   زنم یواسه من، م ی زنیحرف م  یفکر نکن فرهنگت رفته باال خارجک یر ی سرکار م هیحاال  ،یه-
 مامانه بتو رو داده  ری از بس تقص ناییپا ارم یاون شرکتتو باهم م

کردم و رفتم تو اتاق   یمون یدر مزرعه طور احضار پش یدلم دهنشو کج کردم اما تو ظاهر حنا دختر  تو
 م فکر کنم مثالاا. بد یتا به کارا

 بامن سوگل هم وارد اتاق شد و گفت  همزمان

 ؟ یبپوش  ی چ یخوایرفت از فردا م میرعنارو رد کرد یدختر امروز مانتو  یهو-

 گذاشتم میشونیو ساعدمو رو پ  دمیدراز کش نیدلم بزارم؟ رو زم  یکجا نویحاال ا  اوووف

 خرم یاز ماهه بعد با حقوق خودم م خوامیم  کیو ش  دیماه لباس جد کی،به اندازه  دونمیبخدا نم -

 طعنه گفت  با

 خودتو   یسانتال مانتال کن یلباس بخر  یمامان گذاشتن تو بر   لویاالن سه نیهه هم-

 حالت زار گفتم با

 نکن  دیسرم لطفا تو کل زمی بر یچه خاک  دونمیسوگل ولم کن خودمم نم یوا-

تو   ی، اصال دختر ناسالمت میکنیم یکار ی عدش منو ک خاله داده بود رو بپوش ب ی حاال فردا مانتو مشک -
 بدن بتو؟  شهینم دایلباس پ  دونهی یکنیشرکت معروف لباس کار م

 بزار رو زنگ فردا خوابم نبره  تویسوگل گوش دونمیهوووف نم-

 . رونی گفت و از اتاق رفت ب یا باشه
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بقول  دی!شا دونستمیکه خودمم نم ییزای . چ کردیم تمیاذ ییزای چیفردا اما  یذوق داشتم برا  یلیخ
 سوگل بخاطر لباس بود .

و کهنه بپوشم   یمن لباس الک شهی و معروف اونجاست نم بیغر بیحقم داشتم اونهمه ادم عج خب
 خدااا منو بکش راحتم کن. رهی گیم لیکه! حقوق سرماه ام هم سه

باالخره   رمیاز رعنا هم بگ تونمیذهنم بخاطر لباس باشه . فوقش م یر یکه درگ کنمیهنوزم گمون نم  البته
که  بی مثل استرس و دلشوره عج  یز ی چی دونستم،ی بود که خودمم نم  یز یچ یاونم دوستمه، دردم 

 .دونستمینم لشویخودمم دل

کنم تا بتونم راحت بخوابم تا فردا صبح سرحال باشم    رونی مزخرف رو از سرم ب یکردم فکرها یسع
 چرت نزنم سر کار . 

 داد بکپه .  تیگذشتم رضا یگشت زدن و مسخره کردن کارها  یمغزم بعد کل باالخره

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

 

 .کردی بود زل به چشمام و با اخم نظاره ام م دهیکه پوش  یرنگ یکت و شلوار خاکستر  با

 به کمرم زدم و گفتم تمودس

 ه؟ یها چ-

 زد و گفت  یشخندین

 دونم یسوگند نم دونمیواقعا نم -

 . دیجمع کرد و کالفه دستشو تو موهاش کش پوزخندشو

 نگاه کرد. رونیبه ب یا شهی ش  واریبمن از د پشت

 تو چشمام جمع شد . با بغض گفتم  اشک

 شده؟ یچ زمی عز-
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 مثل خودم بغض کرده. یدرکمال ناباور   دمیسمتم و د برگشت

 سوگند من...-

 شد ر ی از چشمام سراز اشک

 ؟ یمن چ-

 و باحالت زار گفت  دیترک  بغضش

 من...-

 منتظر نگاش کردم  ونیگر یچشما با

 من...من حاملم -

 .نی رفت و افتادم زم  جیجملش سرم گ دنیشن  با

حاملس؟نکنه از   یپسره؟از ک  نی؟ا  یک. من حاملم...  دی چی پیباز بود و جملش تو سرم م   مهین چشمام
 منه؟

بلند اومد و   یجعفره با صدا هیپارت یگود با نجایاهنگ ا  یصداها تو مغزم بود صدا نیکه ا همونطور
 شد.  ی مغزم قاط یبا صدا

 ه؟یک نیا ای. خدا رقصهی تنه سبز داره م میو ن ی باال سرم با دامن قرمز گل گل یک یکردم  حس

 .  نمیبب  ویگوجه فرنگ نیمن ا زاشتی تار بود و نم چشمام

 باربده!  نکهیکپ کردم عه ا دنش یبا د  هوی شدیتر م کی بمن نزد هرلحظه

 . دادیبرا خودش درست کرده؟نگاش کن توروخدا ،دستاشو برده بود باال و قر م  هیختیچه ر نیا

 سمتم و محکم دست زد و گفت  اومد

 با خودم برقص  ایپاشو، ب  یخودتو بباز  دی سوگند نبا گهیپاشو د-

 نزده و خماره یز یشماره، جعفر چ دنیهمه م نجایا
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 .  دمیاز خواب پر هوی

 پاک کردم .  مویشونیپ یبود؟ عرق رو یچه خواب  نیابرفض ا ای

 .خوردیسوگل که داشت زنگ م  یچشمم خورد به گوش  هوی.  ادیاهنگ هنوز م یابرفض صدا ای

 شد اهنگ اخه؟ نمیخاک تو سرت دختر ا یا

 برداشتم و با حرص خاموشش کردم.  شویگوش

گرفته  یخوابم. حاال منو چه جو   نیمحکم کوبوندم تو سرم . خاک تو سرم با ا  یک یخوابم   یاداور ی با
 اون گفت من حاملم؟ ینگم!راست گهیواسه اون نره قول. باربد رو که د ختم یریم  یبود چه اشک

 یاز انرژ  نمیخنده . خب ا  ریحامله باشه خندم گرفت و زدم ز کلشیاون با اون ه نکهیا یاور ادی با  هوی
 اول صبح. 

ام رو    نیو شلوار ج  یسوگل رو به تنم زدم . مقنعه مشک یخنده از جام بلند شدم و مانتو مشک  با
 از اتاق خارج شدم.   یو همراه با کوله پشت  دمیپوش

 ام طبق معمول از همه زودتر رفته بود سرکار.  لیودن و سهب دهیو سوگل مثل موش خواب  مامان

 

سوگلم محض   یخوردم و گوش  یکپک زده ا ری رفتم و لقمه نون پن خچالیبه سمت  نی پاورچ نیپاورچ 
 . فمی برداشتم و چپوندم تو ک اطیاحت

 .  رونی سر صدا از خونه زدم ب یب

 نداشتم مامان پاشه غرغر کنه .   حوصله

 ! دمیپوش دینلرز دینره خنگول . نترس ادتی اتویکتون دیکن  یاداور ی دیخوایاالن م دممیخب فهم خب

 . ستادمیو طبق معمول منتظر اتوب*وس ا رونی خونه زدم ب از

 .  سوختی م یبرسم به شرکت دهنم خشک خشک شده بود. گلوم از تشنگ تا
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داغ  یها ینیری و ش یچا ی ن یس هینخوردم؟نه که مامانت با  ییود چااخه چه مرگم ب ایخدا اوف
 . یبافی منتظرت بود سوگند خانم چرند م

 *نه نگه داشتم و وارد شرکت شدم.یتو س نفسمو

 مختلف که اکثرش هم زن بودند.  یشرکت شلوغ بود و پر بود از ادما  روزی برخالف د امروز

 اومده بودن. روزیکه د یی،خفن تر و باکالس تر از دخترا ییچه زنا اونم

پوش و باکالس   کیخانم ش  هیبودن و نمونه بارز  دهیپوش  کیو ش بیغر بیعج  یو کفش ها مانتوها
 !یو شلوار ل  یبودن. نه مثل منه بدبخت با کتون 

تما اسمشو باشه ح  ادمی ندفعهیامو صاف کردم و به سمت اتاق مهندس جناح حرکت کردم . ا مقنعه
کردن لقب سخته االن پدرم   دایکشف کنم خسته شدم از بس لقب گذاشتم براش بخدا! واقعا پ 

 بخدا. خوادی بشه جناح مغز م  یجن رو بعالوه فالح کن  ین یبش نکهیکنم . ا دا یدراومد تا جناح رو پ

 .   خوردمیم کردمی م دایپ یز یچ یاب  هی شدی. کاش مکرد ی واقعا داشت کالفم م گهیگلوم د یسوختگ

 .  کردمیحس م  شتریو سوزششو ب دادمیکردم که بهتر شه بدترم شد ! اب دهنمو قورت م  یسرفه ا تک

 از پشت خورد بهم. یک ی هویو خواستم برم داخل اتاق که  دمیدر اتاق رس به

 .کردی نگام م یک یبا اخم کوچ بای خانم ز هی دمیسمتش و د برگشتم

 جاااان دمش گرم!! یا دمیتر و د نیی بردم پا سرمو

 .مردمایبده داشتم م  رتیآورده .خدا خ ییچا برام

 داغ نبود.  یلیخداروشکر خ دمیقند سرکش دونهیرو برداشتم و با  ییچا یمعطل یب

 رو که خوردم حس کردم تازه جون گرفتم. ییچا

 زدم و گفتم  ییدندون نما لبخند

 خوام؟ یم  ییمن چا دیدیدستتون درد نکنه از کجا فهم-
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 ! کنهی داره همونجور هاج و واج داره نگام م دمید

 چشه؟دستمو جلو صورتش تکون دادم و گفتم گهید نیا وا

 دم؟ یسرکش  وییمن چطور اونهمه چا یکنیفکر م یبتو؟حتما دار  شدیوا چ-

 گذاشتم رو شونش و گفتم  دستمو

 خوب... نترس بابا داغ نبود من-

 و با اخم گفت  دیدستمو پس کش 

شما رو   یمهندس بود واقعا که اصال ک  یاقا یبرا اوردیشما ن  یبرا یرو کس ییچا نیحالتون خوبه؟ا-
 راه داده تو  شرکت؟ 

 تو هوا تکون دادم و با خشم گفتم دستمو

. وگرنه چشمامو یشد یخوبه حاال ابدارچ گهید یاورد یی چا دونهی هیاووووه بروبابا حاال فکر کرده ک-
 راهم داده یبدم ک   حیبچه سوسول توض یبتو نمیبی نم یاز یدرضمن ن  یاوردیدرم

باربد حرفشو خورد و با لبخند برگشت سمتش و با حالت چندش   یبگه که با صدا یز ی چ خواست
 گفت 

 سالم اقا باربد -

 براش تکون داد و روبه من با لبخند گفت  یسر  باربد

 ظرت موندم دختر منت ی سوگند! چه عجب کل-

زدم    یلبخند پهن ارمیحرصشو درب   شتریب نکهیا یکردم و برا خوردیبه دختره که داشت حرص م  ینگاه
 و گفتم

 کردم  ریسالم اقا باربد !ببخش د-

 کرد  تیحفظ  کرد و دستشو گذاشت پشت کمرم و منو بسمت جلو هدا شویشگیهم  لبخند
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 م یامروز کار دار یکه کل  میبر  ایب-

 با خودش ؟   برهیچرا منو م نیاتاق جناح؟ پس ا رفتمیم دینبا مگه

بزنم   یدراوردن حرص اون دختره لبخند پسرکش یدادم برا حی سوال تو ذهنم بود اما ترج یکل  نکهیباا
 و همراه باربد برم. 

 دور کردم  کمیدستشو از پشت کمرم برداشتم و خودمو از باربد  میکه از دختره دور شد کمی

 س؟ ی اتاق رئ میبر ستیمگه قرار ن-

 و گفت  دیخند

 گه ی د میری م میخخب دار-

 ست ین  نجایاخه اتاق مهندس که ا -

 خودت  یبا چشما ین ی بیم ویعجله نداشته باش دختر االن همه چ-

 نکردم و دنبالش راه افتادم.  یصحبت گهید

 اسانسور شد و زد طبقه پنج.  وارد

  فتادمیاز اون خارج شد منم مثل جوجه اردک همراهش راه م یحرف  چیاسانسور که باز شد بدون ه در
 . 

  یام از لباس مجلس یلباساش اسپرت بود و خبر  نکهیبود با فرق ا   نییمثل طبقه پا قایهم دق نجایا
 نبود. 

 کارمندا منو برد داخل اتاق و درم پشت سرش بست.  هی توجه به نگاه بق بدون

 نشست و با لبخند نگام کرد.  زی رفت پشت م دمیکه د  شدیم دهیمنحرف کش ی داشت به جاها ذهنم

 بود. یشم یو سبز  دیمثل اتاق همون جناح بود فقط دکورش سف قایو بر و نگاه کردم ..دق دور

 اتاق مختصر توئه؟ نجایا-
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 به نشونه مثبت تکون داد. وسرش

 نه؟ یهست یز یچ یعامل   ریپس مد-

 نگفت و فقط لبخند زد.   یز یچ

 گفتم کردمی م یبا انگشتام باز  کهیو درحال  نیی.  سرمو انداختم پا کردیموذبم م کمی لبخنداش

   سیرئ  شی پ یمنو ببر   شهیخوشگله. م  یلیاتاقتو خ دمیخب باشه د-

 . کنهیداره فقط نگام م یحرکت و عالئم چیبدون ه دمیاوردم باال و د سرمو

 و ...  نجایبوده  منو بکشونه ا یباز  نای. نکنه همه ادمیترس یل یخ راستش

  یر ی.اصال به فرض حرف توام درست ،فوقش م خورهی نم افشیبه ق  زایچ نیسوگند منحرف نباش ا  نه
 ه؟یاز شرکتشون مگه الک یکن ی م تی شکا

 ده؟یگ و روت پرچرا رن-

 و مصمم گفتم یجد  یلیو خ رونیفکر اومدم ب  ار

 من باتو کار  سی رئ  شیمنو ببر پ -

 

 . ندارم

 هااا حاال ازما گفتن بود!  شهیبشر اخرشم دهنش پاره م نیخنده. ا  ری زد ز  یپق هوی

 با همون خنده گفت  دیاخممو د یوقت

 ی خور یبمن نم   یخودت؟بابا تو همسن مامانبزرگ من شی پ یکن یم ی چته تو؟اخه چه فکر -

 زدم به کمرم و گفتم دستمو

 و چهار سالمه ها ستیمن مامانبزرگم؟ همش ب-
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 ذوق گفت  با

 و چهار سالمه   ستیعه چه جالب منم ب -

 زد و گفت   یچمشک

 از تو بهتر موندما نه؟  یلیخ  ییخدا  یول-

 نشستم .   یلصند ی گفتم و رفتم رو یشیخنده. ا  ری دوباره زد ز و

تر از من   سی ف یب یب  یل یخ گفت یراست م  ییراحت تر شد . خدا المیخ  کمی میگفت هم سن هم یوقت
 .دادینشون نم ادی بود اما چون قد بلند و چهارشونه بود ز

 زدم داد

 بمن چه؟  یسیف  یبی ب یل یخب بسه بسه، تو خ -

 کنه. یجد افشوی کرد ق یجمع کرد و سع   خندشو

 نشست و دستشو به سمتم دراز کرد.  خیمهندسا س  مثل

 کنم یپروندتو بده بررس-

 ؟ یمگه تو مهندس دمینم رمی نخ-

 گرد شده نگام کرد و گفت  یچشا با

 گوش کن و بگو چشم گمیمن م یدم؟هرچ ینم  یچ یعنی-

 بود و بامزه.    بیعج کمیمن  ی. اما خب برا ومدایبهش م  ییخدا یجد افهیق

 کردم که گفت  یخنده کوتاه  

 ؟  یدینم-

 ؟ی سمید اخه مگه تو رئ-
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 حواله ام کرد. یشخندیاز جاش بلند شد و ن هوی

 تلفن رو برداشت و گفت  یگوش

 زحمت دوتا قهوه  یخانم نوربخش ب -

 دمیوسط حرفش پر هوی

 رکاکائو ی قهوه نه، ش-

 د یاری برام ب ک یکاکائو با ک ری قهوه و ش هی-

 زل زد بهم. شخندیگذاشت سرجاش و با ن  تلفنو

  شهیم یکی  هیشب افشی ق یزدن شخندی. ن دمشیجا د هی برام اشنا بود! انگار  کمیهاش  شخندین نیا
 . دونمیکه نم

 حرص گفتم  با

چقدر   دونهیم ه؟خدای،پوزخند زدنت چ گهید یشکمت سفارش داد یو قهوه برا  رکاکائوی ش هیخب -
 کنن یاز حقوقت کم م  کیدوتا ک  نیبابت هم

قد نود  یو شلوار سبز پسته ا ییموی کوتاه ل یخانوم قد  بلند با مانتو هیحرفم تموم نشده بود که  هنوز
 بدست وارد شد.  ینیس

 باربد.  یمن گذاشت و قهوه ام جلو  یرو جلو رکاکائویش  زدیلبخند م  کهیدرحال 

 گذاشت و رو به باربد گفت  شمونیهم پ کیک

 مهندس فالح؟  یاقا  دیندار یا گهیکار د-

 داد زدم  ندبل

 فالح؟ -

 با تعجب برگشت سمتم و گفت  خانومه



 لعبت رمنده 

79 
 

 ما  یهمه  یمهندس برا نیو بهتر تی الیپنج طبقه از شرکت  سی بله مهندس فالح ،رئ-

 .  رونی کرد و خانوم نوربخش هم از اتاق زد ب یتشکر  باربد

 داره . یبتفالح هم نس  یک ی . پس با اون نهیباز بود! پس نصف شرکت ماله ا مهی دهنم از تعجب ن هنوز

 تعجب گفتم  با

 ؟ یدار  یفالح چه نسبت یکی تو با اون-

 داداش بزرگترمه-

  ییبا خودم حرفا یامو خوردم و ه رکاکائوی ش ی. با لرز جرعه ا رفتی م جیفکر کنم سرم داشت گ گهید
 که اونروز راجب داداشش گفتم رو مرور کردم . 

 . شدمیسرخ م شتریب ی و ه فتادمیهام م نیفوش ها و نفر  ادی یه

،   ستیداداشم اصال با استخدام شدن تو موافق ن یانیسوگند راستش همونطور که خودتم درجر نیبب -
 نکهیهم بخاطر ا شتریخوشم  اومده ب یل یات هم خ افه یو راستش از ق  کنمیتورو درک م  طیمنم شرا

خوشگلتر   یل یخ یدخترا یدید روزیوگرنه خودتم د ،یستی دست جراح ن  ریو عروسک ز هیع یطب افتیق
 خواستمینبودن ظاهرشون داداشم ردشون کرد. راستش من مدل نم یعیاز تو اونجا بود اما بخاطر طب 

مسائل حاضر شدم اونو تو   یکسر ی داره ،اما بخاطر  تیمحبوب میمن مدلم سالمه سالمه و به اندازه کاف
و   خوبهحاال که تو چهره ات  خودم دست و پا کنم ، یبرا  دیمدل جد هیبخش داداشم مدل کنم و 

تا   کنمی رو م نکاریداداشم ا یبهتر از تو؟ من بجا  یتورو استخدام کنه پس ک  ستین یداداشمم راض
و به   یر یسراغ داداشمو بگ  دینبا  چوقتیمنم و ه  ستیبدون رئ  نوی. پس ایبرس یی توام به نون و نوا

مگر در مواقع  رونه اون تو  ینی بیونو م ا چوقتی،نه تو ه  ششیپ  یبر  یتالف یبرا یسرتم نزنه که بخوا
 ؟ یدیفقط منم فهم ستیپس حواستو جمع کن .رئ  یکار 

 با ترس تکون دادم که ادامه داد  دییبه نشونه تا  سرمو

  نکهیکه از بخش منه حق نداره بره بخش داداشم. مگر ا  یباشه نه تو و نه شخص  ادتی نمیدر ضمن ا-
هاتو   نهیو تمام ک یکن به فکر دردسر درست کردن نباش یپس سع  میداداشم اجازه داده باش ایمن 

 هم از ساعت هفت صبحه تا دو بعدازظهر  تی . ساعت کاریدور و فقط به فکر کارت باش  یز یبر
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س بکشم ، فقط تونستم اروم بگم خب. پرونده امو هم نف کردمی حرف زده بود که جرات نم یجد انقدر
 شد.  یمشغول بررس  یجد  یل یدادم دستش و خ

 .دمیمسخره رو تو صورت اون داداش احمقشم د یها شخندین  نیپوزخندش برام اشناس! نگو ا گمیم

 

  الی خیسمت داداشم . به سرم زده بود که بلند شم برم و ب یبر  یحق ندار  گفتیگرفت که م حرصم
که بدرد   نم یگمنام اومدم وگرنه اگه بخوام اونو نب دیمن فقط بخاطر سر به سر گذاشتن اون شه شم.

 .خورهینم

  ییها ریو گ  لیاما بخاطر سه یهمه چ ری بزنم ز خواستمی باربد رو بکنم. م  یحمال نجایا ومدمیکه ن من
 نزنم.  یدادم خفه شم و حرف حیکه داده بودم بهش ترج  ییها دی و وعده وع داد،یکه م

 پرونده رو گرفت سمتم و گفت  باربد

  نجارویکن آداب و اصول ا یچهره مهمه توام سع شتری ما ب ی، اما خب برا یماشالل سوادم که ندار -
پس به  ،یکارم ازش استفاده کن  ط یمح  ی.در ضمن طرز حرف زدنتو اصال دوست ندارم برا یر یبگ ادی

 ؟یدی کن فهم یدگ یاونم رس

 گفتم و از جام بلند شدم.  یا باشه

 گفت  باربد

  دیبا نجایا باریدو سه روز  بایکل شرکتو بهت نشون بده و کارتم بهت بگه . تقر کنمی سفارش م یک یبه -
 یبرامون مهمه متوجه ا  یلیخ  تی فی سرعت کار و ک نجایا یر ی و عکس بگ یانواع اقسام لباس بپوش

 که؟

تنش بود و باربد خبرش کرده بود از اتاق   یکه لباس سرمه ا یمثل منگوال باشه گفتم و با دختر  دوباره
 . رونیرفتم ب

و افاده نبود و مثل من لباس   سی برف نجایا یکارکن ها  یبرخالف همه  نیبود، مه نیدختره مه اسم
 ساده تنش بود. 
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پات    ریبود و شهر ز شهیکال ش  وارشید طرف هیکه  یکنم . شرکت زی تونستم همه جارو انال  نیکمک مه با
 بود و دورتا دورشم پر لباس.  یو نقره ا دیبود، دکور هر پنج طبقه سف

 ! یش میالبه الش قا یبر  شدیکه م یجور 

  لی داشت و دورتا دورش پر بود از انواع و اقسام وسا یبزرگ   یلیخ یسکو هیکه  یمنو برد سمت  نیمه
 . یعکس بردار 

 زد رو شونه ام و گفت  نیمه

 رن یگ یازت عکس م هیو بق یپوشیکه تو لباس م هییجا  نجایا-

 تکون دادم و گفتم سرمو

 خوشگله یلی اوهوم خ-

 پرده بزرگ هست.  هیاون گوشه  دمیجلوتر و د میرفت کمی

 فکرمو خوند و گفت  نیاون پشت چخبره که مه نمی گل کرد که برم بب میفضول  حس

 ست ین  یمهم زیاونجا اتاق پرو توئه چ -

 زدم و گفتم  یلبخند

 نه؟ ستیمدل ن یا گهیجز من کسه د  نجایا-

   ستیبخش ما ن  ینه متاسفانه، البته سارا جون هست منتها برا -

 گفتم  یطون ی تکون دادم و با حالت ش سرمو

 سارا؟  ای بنظرت من خوشگلم -

 گفت  یاروم یو با صدا  دیبلند خند نیمه

خودشو بچسبونه به   خوادیهمش م ادیراستش من که از سارا اصال خوشم نم  یول دونمینم قیدق-
 مهندس فالح  
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 و گفت  دیلحظه اروم خند  همون

تو پر   چهی پیم ممدا زونیاو یدختره  ده،یمهل سگم بهش نم گهید یمهندس فالح بعد اون ماجرا یول-
 و بال مهندس 

 کدوم مهندس؟باربد؟ -

 گم یمهندسو م یک یمهل بده . اون  یعمل نیبه ا  ادینه بابا اقا باربد مگه مغز خر خورده ب-

 دم یپرس اروم

 ؟ ی دونیمهندسو م یکی اسم اون یراست-

به اسم صدا بزنه، سارا هم خودش اصرار داره به اسم صداش   ویحق نداره کس  یکس نجاینه بابا ا-
 اسمشو دمیتو پرونده ها د یمهندس باربد هم شانس م،یبزن

 تکون دادم و گفتم سرمو

 بعد از اون ماجرا...مگه مهندس فالح با سارا در ارتباط بوده قبال؟  یگفت  یراست-

 گشتنیشرکت باهمم برم  ومدنیهم مبا شهیاره بابا چه جورم . مهندس کال عاشقش شده بود  هم-
 دونمینم قیهم دارن که دق یلینسبت فام  نکهیزد با ا دشویق  هویمهندس  شدیچ دونمینم  یول

 ه ینسبتشون چ

 زدم و گفتم  یپوزخند

 هه پس نامردم هست -

 گفت  عیسر

 کرد  انتیسارا بهش خ  دم یاونجور  من شن ست،ین  نجورینننه اصال ا-

 کنه؟ یم یکار  نی اخه چجور دلش اومد؟ ادم مگه با عشقش همچ انت؟یحرفش تعحب کردم! خ از

دوتا   نیکرد؟ مگه ا  نیامیشدم سارا بود؟ باربد چرا سارا رو مدل بن ضی که من باهاش تعو یمدل یعنی
 باهم قهر نبودن؟ 
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 بازم ازش سوال بپرسم که باربد از دور داد زد خواستم

 خانم ها -

 . میسمتش و منتظر نگاهش کرد میبرگشت

 گفت  نیو رو به مه  دیبما رس باربد

 بپوشه یاور یبده خانم  ریچند دست لباس بگ  مانیبرو از خانم نر عیسر-

 مهندس؟  یچه سبک لباس و چه رنگ اقا-

 کنه  کاریچ  دیکه با رهی بگ ادیخودش  کممی هیچجور نمیبب  دیری فقط چندتا عکس ازش بگ ستیمهم ن-

 مهندس  یچشم اقا-

 .مان یرفت دنبال نر عیهم سر  نی صحنه رو ترک کرد و مه   عیسر باربد

حقش   انتی براش سوخت .خ کمیدلم   یداشته ها، ول  یگذشته جالب ییفکر.  خدا یموندم و کل  من
 نبود. 

تا مهندس فالح رو!   رمی حال اونو بگ  خواستیدلم م شتریاز سارا متنفر شدم .ب  لیدل  یچرا ب دونمینم
بوده اخه ادم  لمیفام نیامی نامرد. حاال خوبه بقول بن یذرم نخوره دختره فقط بره دعا کنه گذرش به گ

 کنه؟ ی م نکارویا  لشیبا عشقش و فام

 

 به خودم اومدم. ومدیسمتم م یکه با وقار و کالس خاص یزن تپل  دنید با

سوال کردم ازش کل  هیفضول  یلباس رو دستش بود، حقشه دختره   یبدبخت هم کل نیمه
 از خودم نگم بهش. یز یباشه چ   ادمیوسط!  ختیرو ر اروی نامهی زندگ

 چونم.  ری دستشو برد ز یمن قرار گرفت و بدون حرف   یبود رو به رو  مانیکه فکر کنم همون نر تپله

 گفت  نیکرد و با تحس زیصورتمو انال   تمام
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 مهندس  کالیبار-

 کرد.  زی و قشنگ تمام بدنمو انال دیهم دور تا دورم چرخ بعد

 تعجب گفتم  با

 د؟ یکن ی م کاریچ-

 یبود که صدا  نی.فضا انقدر سنگرفت   نیبه سمت مه یبه نشونه سکوت برد باال و بدون حرف  دستشو
 . دیچی پیپاشنه هاش تو مغزم م 

 و گرفت سمت من.  رونی ب  دیکش نیاز لباسارو از دست مه یکی

 ش ی تا بپوش ی فرصت دار  هیثان یتو مناسبه، س یبرا نیا-

 گفتم  عیسر

 ارم یتنگمو درب  یشلوار ل نیا کشهیفقط طول  م قهیاخه قربونت برم سه دق ه؟یثان یس-

 کرد و داد زد  یاخم

 ، دو... کی شه،یحرف نباشه بجنب ،از االن زمانت شروع م-

 !چه جو برش داشته .  هینه بابا جد دمید

 پشت پرده. و رفتم  دم یلباسو از دستش قاپ  عیسر شمارهیداره زمان رو م دمید یوقت

  ضیتعو  یبرا هیثان یسره توهه. اخه س ری ز کشمیم یبدبخت  یلعنتت کنه مهندس فالح، هرچ  خدا
 لباس؟  

 . رونیتنم کردم و زدم ب  هیبفهمم چ نکهیلباس رو بدون ا عیسر

 . دیطول نکش ادیز خداروشکر

 بود و اخم کرده بود.  ستادهیها وا نیاز دورب  یکی که کنار  مانیرفتم سمت نر همونطور

 گشاد گفتم   شی ن با
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 معلومه افتیکمتر شد مگه نه؟از ق هیثان  یاز س-

 و با اخم گفت  نیمحکم کوبوند رو زم پاشو

 ش ی چهل و ش-

 خاروندم و گفتم  کلمو

 منکه گفتم شلوارم تنگه-

 زد داد

 تو کلت؟  هیحرف نباشه اون چ-

 هوا . دمیزدم و سه متر پر غی ج  نیهم یرو کلمه برا یز یچ  یحرفش فکر کردم سوسک نیا با

 و با ترس اطرافو نگاه کردن. دنیکش  غیبدبختا هم به تابع من ج اون

 با ترس گفت  نیمه

 ؟یزد  غی ج یدید یز یچ-

 زدم و گفتم یف یخف   غیج

 سوسسک -

با ترس دنبال سوسک  نمی. مهکردیپاشو نگاه م  ریو ز دی پر نیی باال پا یو ه دیکش  یبلند غی ج  مانینر
 . گشتیم

 تعجب گفتم  با

 سوسک رو کلمه؟ دینگفت د؟مگهیگردیکجا رو م -

 زد  ادیخودشو جمع و جور کرد و فر  مانینر

 ، منظورم اون مقنعه رو سرته  ات یبا ندونم کار یاحمق وقتمو گرفت یدختره -
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 رو سرم و گفتم دمیکش دستمو

 رو سرمه  یدم حاال چفکر کر دمیبابا ترس د؟یزدی داد م نیا ن؟سریهم-

 دوباره داد زد مانینر

 االن زود  نیهم  اری ساکت، اونو از سرت درب-

 و گفت  نی برگشت سمت مه بعد

 براش   اریپر کار هم ب  دیسف یکتون هی ار، یبراش چندتا شال ب -

 بمن کرد و رفت.  یظ یگفت و اخم غل نویا

 کردم و گفتم دیخندیکه داشت م نیسمت مه  به

 کرد؟  ینجور یچرا ا نیا-

 ه ینجوریکال هم  نیبابا ا یچ یه-

 گوشم گفت  ریاومد جلوتر و ز هوی

 بودمش دهیباحال بود تا حاال تو اون حالت ند یل یدمت گرم خ یول-

 نمی کنم بب دایپ نهییا هیرفت.شونه امو انداختم باال و دور و بر رو نگاه کردم تا بلکه   عیگفت و سر نویا
 تنم کردم.  هیچ نیحداقل ا

 هست.  یبزرگ سرتاسر  یل یخ نهییا هیکنار پرده اتاق پرو  دمیچرخوندم و د سرمو

 کردم.   زی رفتم جلوش و لباس تنمو انال عیسر

فاق کوتاه بود،   یلیکه شلوارش قد هشتاد که نه،بهتره بگم شصت بود. چون خ یمشک  یسرهم هی
نوشته بود که   یسیانگل زی چیروش   دیفگشاد بود شلوارش! اما باالش تنگ بود و با رنگ س میکل

 حوصله ندارم بخونمش.

 جلف بود. یل یبودم و بنظرم خ دهیپوش دیسف شرتیت هی رشمیز از
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رو سرم   یساده ا یو شال مشک  دیاومد و بدون اجازه ام مقنعه امو از سرم کش مهیسراس  نیمه
 رو گرفت جلوم و گفت  یدیسف یها  یموهامو مرتب کرد و کتون  کممی انداخت 

 بپوشونمشون برات  اریپاتو ب-

 قدم رفتم عقب و گفتم  هی عیسر

 پوشم .  یممنون خودم م  شیتو بپوشون خوادینه نه نم-

 هارو داد دستم و رفت.  یو کتون دیبه روم پاش یلبخند نیمه

  الیخ   یکار کنم! زه ادینشد من ز  یراض هیچه دختر خوب  کردهی خودش فکر م شی داشته پ حتما
 . نی ابروم نره هم خواستمیباطل...فقط م 

 اد یو رفتم رو سکو و منتظر بودم عکاس ب دمیهارو پوش  یکتون عیسر

 

 مختلف.  ینگذشت که اطرافم پر شد از ادما یز یچ

بود همه زن بودن ادم  نیا شی .حاال خوب  اما انواع اقسام ادم بود  ادیعکاس م هیفقط  کردمیم  فکر
 . شدیموذب نم

 دهیا یک ی،  دادیباال سر من بود ژست م یک ی کرد،یم  مینور هارو تنظ یکیبود،  نیپشت دورب   نفری
بود و همه از   دهیپوش  یرنگ یطوس یبلند تور  یخانم قدبلند و مسن بود که مانتو هی... فقط دادیم

 . برنی ب ماون حسا

 بمن گفت   عکاس

 ؟ یاوک  میکن ی داشت رفعش م یرادیبعد اگه ا میریگیرو م  یکه خودت دوست دار  یاول هر ژست-

 سرم.  ریخ  رمی تکون داد و رفتم وسط تا ژست بگ سرمو

اخم  هی ن، یو زل زدم به لنز دورب ستادمیشلوارم، صاف وا یبای و دستمو کردم تو ج ستادمیرخ وا مین
 . امی کردم که مثال پر جذبه بنظر ب زمیر
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من بدش اومد ،   یخوند که از ژست دوهزار  شدیاولش با تعجب به ژستم نگاه کرد و قشنگ م عکاس
 اما شونه اشو انداخت باال و دو سه بار با همون ژست ازم عکس گرفت. 

 زنه که قدش بلند بود داد زد همون

 ؟یاالن؟مگه الت هیچه ژست نیا-

  لکسیاروم و ر  یل یاومد سمتم و خ مهیدختر سراس هیبارش کنم که  نیو سنگ خفن  زیچی خواستم
 گفت 

 ن ی بش زمی عز-

 نشستم و رو به زن مسن گفتم یمعمول  نطوریهم دهیترش  یاوسگال مثل

 قشنگه؟ یلیخ نیاالن مثال ا-

 که کنارم بود قشنگ معلوم بود سرخ شده بود. دختره

 ! ستیبگم حس کردم تو کلم مو ن  دیکه قشنگ با کردی نگام م جوریهم که نگم براتون،  زنه

 بمن گفت  عی کرد و دختره هم پشت بندش سر یز یر اخم

 ببر عقب تر   کمی میک ی جلو اون  اری از پاهاتو ب یک ی  نیبب زمی عز-

 فار انجام دادم رو که گفت با حرص و ادا ات یکار 

 چونت  ر ی از دستاتم بزار ز یکی-

 زنه. شیسکو پ نیینگاه کرد و رفت پا تی که درست کرده بود با رضا یرفت عقب و به ژست زارت کمی

 ینگاه ها ری از ز کردمیم ینظاره گرم بود و منم سع یز ی با اخم ر شویل یکه هنوزم کشف نکردم فام زنه
 خوفناکش فرار کنم. 

 داد زد عکاس

 نور رو نگاه کن او-
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 کدوم ور؟ -

 نگاه کن یاحیبه خانم ر-

 به همون زنه اشاره کرد. یک ی دمینگاه کردم که د  ؟اطرافوید میک یاح یر

،االن مجبورم صاف زل بزنم تو  کردمی منو باش داشتم از نگاه هاش فرار م ه؟یاحیر نیپس ا عه
 چشاش. 

 . ترسوندیرو لبش بود که منو بدجور م یام پوزخند یاحیدهنمو قورت دادم و زل زدم تو چشاش .ر  اب

 ن ییپا اری سرتو ب کمی-

 زدم داد

خطکش قورت دادن دو متر   ریانگار نون پن شونیرو نگاه کن؟خب ماشالل ا یاح یر  دیخب مگه نگفت-
 نگاه کنم دیکردیاشاره م گهید  زیچ هینره باال به  دیخواستیباال اگه م رهیقد دارن ،مشخصه سرم م

کردم حالشو   فیبود ، خودمم ک دنیهمه که خنده اشونو بزور نگه داشته بودن به وضوح قابل د افهیق
 حاال  هیگرفتم .فکر کرده ک

مرکز   یتر و چشمام درست رو به رو  نییبه حرف عکاس گوش کرده باشم سرمو بردم پا  نکهیا یبرا
 بود!  یمنحرف 

   نتر؟یی پا  دیکشیشلوارشو م   کمی مردیم ده؟یپوش ی احیر هیچ نیخدا ا ای

 . گرفتیهم دست بردار نبود و زارت و زورت عکس م عکاس

 . رهی ، اما خودمو جمع جور کردم تا عکاس عکساشو بگ گرفتی کم داشت خندم م  کم

 .تموم شد  شونیعجق وجق بهم دادن و عکاس یژستا کمی

 کردم!  واال بخدا چه وضعشه. دوبار هم فقط لباس عوض کینزد

!  گفتیاما انگار باربد راست م نمیتا بلکه مهندس جالح خودمونو بب چرخوندمیوسط هاهم چشم م اون
 . ریخود مد یحت  ومدینم گهیبه بخش د گهیاز بخش د یکس
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به اتاق باربد   شدیاون بخش م  یو همراه خانم نوربخش که فکر کنم منش دم یخودمو پوش   یلباسا
 . میرفت

تو  شدیرو م  نی نوربخش عکسامو که چاپ کرده بودن رو به باربد  نشون داد و برق تحس خانم
 .دیباربد د یچشما

 دوتا شاخ گنده از کلم دراومد.  دنشونیبه عکسا انداختم و با د ینگاه مین خودمم

 وروخدا . نگاهمو ت تی خدا جذب یانقدر خوشگل و ملوس بودم؟ وا ی! من کایخدا

 خنده و گفتم  ریزدم ز یپق

 ام؟ یشکل  نیهمش فتوشاپه من کجا ا نایبابا ا-

 گوشم گفت  ریکوبوند رو بازوم و ز یواشکی نوربخش

 مهندس  شیحرف نزن دختر زشته پ-

 و گفت   دیخند باربد

 ن یشده هم تیاد کمیچهره خودتونه منتها   قایدق نیا ،یخانم داور  د یکنیم  یشکسته نفس-

 خودم.  ینگفتم و زل زدم به عکسا یز یچ

 و با اخم گفت  دیکش رونیب شویک یاز تو عکسا  باربد

 ه؟یچ نیا-

از خنده. نشسته بودم و   شدمی عکس داشتم منفجر م دنیبه عکس انداختم و خودمم با د ینگاه
ام سرخ شده بودم ، مشخص بود   ینقطه لپام باد کرده بود و حساب هیزل زده بودم به  کهیدرحال 

 خندمو بزور نگه داشتم.

 . هیاحیخانوم ر  یانحراف دیخنده بخاطر نقطه د نیافتاد ا ادمی فکر کردم  کمی

 امو کنترل کردم و گفتم خنده
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پشت سر هم  یه دادیعکاستونم مهلت نم  دمیصحنه خنده دار د هی نجایمهندس اخه ا دیببخش-
 نداخت یعکس م 

 کرد و گفت  یاخم  باربد

 یتکرار نشه خانوم داور  گهید-

 و اورد جلو صورتم.  رونی ب دیکش شوی ک یبه عکسا انداخت و دوباره  ینگاه دوباره

 .ره ی ام بگ گهیتپل د رادیا هیبود که خودم گرفته بودم، االن باز قراره  یهمون ژست نیخدا ا ای

 گفت  یبودم دعوام کنه که درکمال ناباور  منتظر

من  یمدل ژست کار کارکن ها نی درسته؟ مشخصه ا دی خودتون گرفت  پسندم،ی م  یلیژستتونو خ نیا-
 ست ین

 تکون دادم و گفتم سرمو

 ک   یاحیخب خانم ر ی بله خودم همون اولش گرفتم، ول-

 

 شما خوشتون اومده کنمی گرفت، تعجب م رادیازش ا یل

 دهیا یخودتون تو عکاس دیتونیبه بعد م نی، از ا هیو ساده ا کیژست ش  هینه من لذت بردم، بنظرم -
 .دیبد

 مرگ شدم و مثل بچه ها گفتم  ذوق

 واقعاااا؟باشه؟ -

 خودشو جمع و جور کرد و به نوربخش گفت   عیزد ،اما سر یز ی لبخند ر باربد

 د یعکسارم با خودتون ببر د،یبر دیتونیم-
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رو داد دست  هیبعد بق  و رونیب  دیکش نشونیکه خودم ژست گرفته بودمو رو  ب  یاول همون باربد
 نوربخش، اونم بعد از گرفتن عکسا از اتاق خارج شد.

 به سمت من برگشت و گفت  باربد

اما فردا سرحال   ،یبر   یتونیباهات کار ندارم م گهیالزم شه، امروزم د دیشا دارمیعکستو نگه م نیا-
 هیباش چون روز بزرگ

 مگه فردا چخبره؟ -

که مدل   ییکارا کمیهم  ،یتوام باش   خوامیکنه م یعکس بردار  شیغات یتبل   زریت  یبرا خوادیداداشم م-
 بشناسن  دیتورو بعنوان کارکن جد هیهم بق یر ی بگ ادیرو  کنهیم

 باز شد و با خنده گفت  ششیدست به سمت در اشاره کرد و دوباره ن  با

 سوگند خانوم  یبر  یتونیاالنم م-

 کردم و گفتم یکوتاه  خنده

 باشه خداحافظ -

 کرده بودم برداشتم. زونیرو که رو بند او فمی اتاق خارج شدم و ک  از

 به ساعت انداختم دو بعد ازظهر بود، حتما سوگل تا االن از مدرسه برگشته. ینگاه

  یقرن و بوق هیبرداشتم و زنگ زدم به مامانم، بعد   ویگوش رفتمی که به سمت اسانسور م همونطور
 جواب داد

 مدرسه هان؟ یبرد یمرده، با خودت گوش ل یزل-

 سوگل دسته منه  هیسوگندم ، گوش ستمیمامان چته، اولن سالم، دوما من سوگل ن -

 اروم گفت  یبا لحن مامان

کارات   ی اونه، مادر خوب  دیگفتم شا ومدهیسوگند،اخه سوگل کالس اضافه داشته هنوز ن ییاهان تو-
 ؟  رهیم  شیخوب پ
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 گفت  یدوباره لحنش برگشت و با تند هوی جواب بدم که  اومدم

 د یمرده ا لیجفتتونم زل کنه،ی م یچه فرق یاصال سوگند باش-

 چرا؟ گهیمن د-

 کنه ی م کاریدستت چ  یهان؟ گوش  یستیمگه تو سرکار ن -

 و پشت سرهم دکمشو زدم دمیاسانسور رس به

گشنمه دارم  یل یخ  امیلحظه، کارم تموم شده خواستم بگم ناهار درست کن تا ب  هیمامان غر نزن -
 رم ی میم

 داد زد مامان

مامان دست   گهیم پرسه،یحال مامانشو م زنهیمن، دختر مردم زنگ م یبرا یخوبه خوبه، خبرک اورد-
 بساب...   یبشور ه یه  نجایکلفتم من ا ده،یما دستور م یدختر ما برا امینزن تا ب  یز یبه چ

  یاما انگار قصد اومدن نداشت . مامانم که ه زدمیکالفه بودم پشت سرهم دکمه اسانسور رو م   یلیخ
 . زدیغر م

 در اسانسور باز شد.   هویکه  دادمیمامان گوش م یبه غر ها داشتم

  ادیداخل اسانسوره و قصد نداره ب یک یبدست خواستم سوار شم که حس کردم   یگوش همونطور
 .رونیب

 اشنا سر جام کپ کردم.  ییچشما دنی با د  اوردم باال و سرمو

خودت   ستین یمن؟ ناهار ماهار خبر  ستمیاالغ مگه باتو ن یهو م،یمردم دختر دارن ماهم دختر دار-
 مگه من نوکر توام  یخور یم یکن یتخم مرغ درست م یایم

 یقطعش کردم که صدا عیسر  چه،ی پیمامان از پشت تلفن بدجور تو فضا م  یصدا کردمی م حس
 پوزخندش کل فضا رو برداشت 
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  کاری چ نجایتو ا ی، راست یهست  یتو چ دونهیکرد، اونم م  حتتی از بس نص چارهیخفه شد مادرت ب -
 ؟ یسوا کن  یکه کلک ی باز چ یاومد ؟یکن یم

 خودش کرم داره ها . دوست داره بزنم فلفل دلمه بکارم تو صورتش.   ن،یبب  نی بب

 م تا مثل خودش حرصش بدم. کردم خودمو نباز  یسع

منتظر شم بره از اسانسور   نکهیبهش زدم و بدون ا یدر جوابش نگفتم و فقط پوزخند معنادار  یز یچ
باکالسم  یل یور رفتم ، مثال خ یالک یبا گوش   الیخی ب یلی رفتم داخلشو طبقه همکف رو زدم و خ رونیب

 . شدمیداشتم از ترس خفه م کهی درحال ست،یبرام مهم ن  یز یو چ

 . کردیو همونطور با تعجب نگاهم م رون ی اسانسور اومد ب از

 و درش بسته شد. دیکه اسانسور بدادم رس شدمینگاهاش خفه م ریز داشتم

خوب   ی با اون چشاش.....ول مردم ی. داشتم مدمیکش  قیو چند بار نفس عم  رونیفرستادم ب  نفسمو
 اون لحظه. هیدنید افشیبهش ق گهیم ویحالشو گرفتم االنم باربد همه چ

خم و راست شدم و ب*وس    زدنی و به طرفدارام ک برام دست م دمیکش یفی خف  غیذوق ج از
 فرستادم.  

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

 : یراو

سر، معلوم نبود باز چه   رهیخ یچشماش بود. دختره   ی اون دختره سوگند ، هنوزم جلو یها پوزخند
 بزنه.   روزمندانهی بود که جرات کرده بود به مهندس بزرگ ، مهندس فالح لبخند پ دهیکش ینقشه ا

و رفته مخ باربد رو زده و   دهید ی رو خال  دونیسر باربد بود، حتما سوگند م ریبود ز  یهرچ دونستیم
 سارا رو بهش داد. نانیچرا باربد با اطم دیمدل شده، تازه فهم  ادیبه احتمال ز

 بلند به سمت اتاق باربد حرکت کرد. یتوهم و با قدم ها دیکش  اخماشو

 در بزنه وارد اتاق باربد شد.  نکهیتوجه به نگاه کارکن ها و جواب دادن به سالماشون، بدون ا بدون
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 . کردیزه مداشت قهوه اشو مزه م  یال یخ یگذاشته بود و با ب زیپاهاشو رو م باربد

و اب دهنشو  نییکه از خشم قرمز شده بود ، از ترس پاهاشو انداخت پا نی امیبن  دنیمحض د به
 قورت داد. 

 تته پته گفت  با

 سالم داداش-

 د یدندوناش غر یاز ال نیام یبن

 ؟یر ی بگ میبتو اجازه داد سرخود تصم   یاحمق ک یسالم و درد، پسره -

 زد و گفت  یلبخند باربد

 .میکن یمشکلمونو حل م  میزنیباهم اروم حرف م  یرو صندل  نیبش  ایحفظ کن ب وتیداداش خونسرد-

 کالفه  نیام یبن

 

 وگفت  دی به دهنش کش یدست

 ؟ یکنی م کاریچ یدار   یمتوجه ا چیباربد ه-

 .ستادی وا نیام یبن یقصد نشستن نداره از جاش بلند شد و شونه به شونه  نیامی بن دیکه د باربد

 کردم؟  یشده؟من کار بد یز یداداش خب بمنم بگو.چ شدهیچ-

 کالفه گفت  نیام یبن

 که تو ذهنمه غلطه  یز یفقط بگو اون چ دونم،یداداش نم دونمینم-

 غلطه داداش؟بگو  یچ-

 باربد و گفت  یزل زد تو چشما  صاف



 لعبت رمنده 

96 
 

حتما   دمشیدرسته؟ االنم اگه تو شرکت د یسوگند رو بعنوان مدل خودت انتخاب نکرد تو اون دختره-
 مگه نه؟  یخواسته برات تور پهن کنه و توام قبول نکرد

 بشه.  یداداشش انقدر عصب  کردی باشه، فکر نم دهیچی انقدر پ ه یقض کردیفکر نم  باربد

و  ستهیم یبشه جلوش وا یهم عصب نیامیاگه بن  یبود که با خودش عهد بسته بود حت ادشی یحت
حس بخاطر    نیا دونستیتو کاراش دخالت کنه، اما االن زبونش کوتاهه کوتاه شده بود، نم زارهینم

 ترس   ای نهیام ینسبت به بن دشیعالقه شد

 بهت   دمیم حی توض ویبخور نفس تازه کن من همه چ ییچا هی مینیبش میبر ایداداش ب  نیبب -

 داد زد  نیام یبن

 جواب منو بده باربد -

 نداره چشاشو بست و گفت  دهیمقاومت فا دیکه د باربد

 اره حدست درست بود، من بعنوان مدل استخدامش کردم -

زل   دیو با شک و ترد کنهی نم یحرکت   دیاما د نه،یرو بب  نیامی اروم باز کرد تا عکس العمل بن چشماشو
 زده بهش. 

 ه یپاک و معصوم  یلیاون دختر خ ،یکن یراجب به سوگند اشتباه فکر م   یداداش تو دار  نیبب -

 و کالفه دور تا دور اتاق رو راه رفت.  دیکوب شیشونیمحکم رو پ نیام یبن

 و گفت  ستادیسرجاش ا  تی عصبان با

  ایمن ازش چ یدونیون دزده، دقل بازه تو نمعلف بچه خام کرده باشه، باربد ا  هیتورو  شهیباورم نم-
 دمید

 مصمم گفت  باربد

همش  یدی اونکاراش هم  که تو مغازه د طونه،ی ش کمیفقط  ستیداداش، سوگند دزد ن دونمیاتفاقا م-
 یا گهید زیبوده نه چ  شیطون ی از سر ش
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 با تعجب گفت  نیام یبن

 دم؟ یمن اونو کجا د یدونیتو از کجا م-

زبون    ریکردن بلدم چجور از ز تیریداداش، نترس من باالخره بعد چهارسال مد  دونمیم ویمن همه چ-
شرکتم اون دختره ساده  ریبهش نگفتم مد دمشیزدم بهش اولش که د یدست هیمردم حرف بکشم، 

هاش   طنتی اونروز فقط بخاطر ش یاتفاقا دمیبامن درد دل کرد و از حرفاش فهم  یهم نشست کل
 ن یشاد باشه هم مکی خواستهیم قطبوده ف

 و گفت   دیخند بعدم

 ست یجاش ن نجایا گهیفوشت داد که د میکل یراست-

  دیبه باربد اعتماد داشت .باالخره حق بااونم بود ، سوگند از کجا با مینگران بود، اما از طرف نیام یبن
 که بخواد بهش دروغ بگه؟  رهیباربدم مد دیفهمیم

 و گفت  دی به موهاش کش یدست

 ی مطمئن -

 

 رفت از روش عکس سوگند رو نشونش داد ز ی بسمت م  عیسر باربد

گفتم ژستت  یداداش چه ساده ژست گرفته، از عمد نگه داشتم نشونت بدم به خودش الک نیبب -
اول به مدال  شهیهم گه،ید یچ فرق داره با مدال  ینی فقط خواستم بب  ست،ی جالبه اما اصال جالب ن

سارا رو؟کجا انقدر ساده و  ایرو؟   سیژست اول مهد  دتهای. رنیخودشون ژست بگ میدادیاجازه م
  یل یاون خ شدیدستمو انداختم پشت کمرش از خجالت داشت اب م هیبود؟ از عمد جلو بق  انهمعصوم

 ی ل یسادس خ ی ل یفرق داره خ یکن یکه تو فکر م یز یبا اون چ

 به عکس تو دست باربد کرد. یق ینگاه دق نیام یبن

چهره اش در برابر اون اخالق گند   یی بای ز زد،ی موج م یخاص  تیتو نگاه سوگند معصوم  گفت،یم راست
 . کردینم یو زبون درازش برابر 
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 نگاه کرد و گفت  نیام یبه بن یا  انهیبا لبخند موذ باربد

 ؟ ییداداش کجا-

 کرد و گفت  یز ی اخم ر کردهی زبون دراز فکر م یدختره  نیبه ا نکهیبه خودش اومد و از ا نیام یبن

 فقط  ینش  مونیپش  دوارمیام-

 کرد.   نیامیبه بن  ینگاه نانیبا اطم  باربد

 به سمت در رفت و از اتاق خارج شد. یا گهی بدون حرف د نیام یبن

نشست تا   شی صندل یزد و رو یبخش  تی تونسته بود داداششو قانع کنه لبخند رضا نکهیاز ا باربد
 ادامه قهوه اشو بخوره. 

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

 : سوگند

 و وارد خونه شدم.  اطیانداختم گوشه ح کفشامو

 حمله کردم به اشپزخونه. یسومال  یتو دماغم اومد و مثل گرسنه ها  یشام یبو

 از قابلمه برداشتم و خوردم.  یشام هیدست دراز کردم و  دمیچشم مامانو دور د یوقت

ام مخمو برده  یاط یبود، صدا تر تر چرخ خ  ومدهیرفتم اتاق و لباسامو عوض کردم.سوگل هنوز ن عیسر
 بود.

 داد زدم  بلند

 من اومدما ییمامااان کجا-

 پشت بندم داد زد مامان

 به سرم با اومدنت مثال یزن یم یچه گل ؟یکنم اومد کاریخب چ  امان،ی-

 خوردم. یکج کردم و رفتم اشپزخونه چندتا لقمه گنده از شام دهنشو



 لعبت رمنده 

99 
 

 مامان و گفتم یاطی خ کی اتاق کوچ رفتم

 ی امروز فور  نیکه مامانبزرگ اورده بود از کربال برام مانتو بدوز، هم هیبا اون پارچه صورت  یمامان راست-

 انداخت و گفت  ینگاه چپ مامان

سوگل مگه   هیمانتو مشک  نیهم خواد یهان؟ نم یکن یقشنگ دلبر  یبر  یبپوش   یبشه؟ صورت یکه چ-
 چشه 

 ناله گفتم با

ادم دهنش باز   پوشنیلباس م  جوری فقط،  ین یبب یایاونجارو ب  ینکن توروخدا، ادما تیمامااان اذ-
 بپوشم؟  یلباس تکرار  امیبعد من ب  مونهیم

ماه   هیکه عمرا بدوزم  ادم شده واسه من، من اگه هم بخوام بدوزم دهیبرو ، دوتا دختر باکالس د  ایب-
  کشهیطول م

 سرمو چرخوندم و گفتم کالفه

 ندارم که یکنم چاره ا کاری برام چ ارهیرعنا لباس ب   گمیم رمیمنم م ستیندوز مهم ن-

 ، اما برعکس ذوق هم کرد. خورهیو به غرورش برم  شهیم  یرتی فکر کردم غ اولش

 ذوق گفت  ای

 اد یحتما بگو چهار به بعد ب   یمن زنگ بزن، ول  یبا گوش  یخوای م اد،یاره زنگ بزن بهش بگو ب-

 اشناش کنه .   لیبا سه   خواستیخونس، فقط م   لیچهار به بعد سه دونستمیم

  دیتا هفته بعد با ت یرو نها هیاما توام لباس صورت گمی. خب بابا باشه م یمامان موذ یمامان،  ا یا-
 ی بدوز 

 اخم گفت  با

 اگه ندوزم -
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 از مهندس فالح زدم و گفتم دیبه تقل  یشخندین

  ونی و صغرا و کتا یاقدس و کبر  یبرا یکردیم یاط یخ  یامروز داشت گمی خان م  لیمنم به سه-

 خودشو جمع و جور کرد و گفت  مامان

 زودتر تموم شد   دمیشا نمیحاال بزار بب -

 انداختم باال و گفتم ابرومو

 نهیشادوماد رو بب ادیاالن ب زنمی منم در عوضش به رعنا زنگ م نیافر-

  نجایا ادی و با رعنا هماهنگ کردم ساعت پنج ب رونیاز اتاق زدم ب عیباز شد ، منم سر  ششین مامانم
 با خودش.  ارهیچند دستم لباس ب 

 سرم.  زمی بر یچه خاک  دیبا نستمدو یدست و دلباز و پولداره قبول کرد، وگرنه نم خداروشکر

 

 مگس پروندم که باالخره زنگ خونه به صدا دراومد.  ساعت پنج  تا

 .دور غسل گرفت  هیبرداشت و باهاش  نهییعطر رو از کنار ا  لیسه

 که چرت و پرت نگه. کردی م حتشی و نص دیپلک ی دورش م  یه مامانمم

 رفتم سمت در و داد زدم عیسر

 رعنا در خرابه، با پا بزن باز شه -

 زد داد

 باشه  -

بدبخت هزاربار تالش کرد باز نشد   ن؟یپشت سرهم لگد زد اما خب مگه همه مثل من وحش   چندبار
 که نشد! 

 وسط و داد زد دیمثل سوپرمن پر لی لحظه سه همون
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 براتون  کنمیشما من خودم باز م  دیولش کن-

 دم و گفتمناجور دراور یصدا  لیسه یزبونم برا با

 زااارت  -

 ور رفتن در رو باز کرد.   کمیرفت و با  یچشم غره ا لیسه

  انیبه چشمش زده بود نما یافتاب نکیبود و ع دهیپوش ی رعنا از پشت در که لباس ساده کرم رنگ چهره
 شد.

 به هردومون زد و گفت  یلبخند

 سالم-

 باز کرد و مثل دخترا گفت  ششوین لمیسه

 سالم-

 گفتم کردینگاه م  لیبه پاش و رو به رعنا که با تعجب به سه دمیکوب  محکم

 ؟یچرا دم در  زمیعز گهیتو د  ایب-

 لبخند زد و گفت   رعنا

 ن یاز تو ماش میاریفقط قبلش کمک کن لباسارو ب امیباشه االن م-

 وسط حرف و گفت   دیپر عیسر لیسه

   ارمیهمشو م دا،خودمینزن   یز ینه نه شما دوتا اصال دست به چ-

 لبخند زد و گفت   رعنا

 شه یزحمتتون م-

 خم شد و گفت   لیسه
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 ارمیکجاست من ب دیبگ هیچه حرف  نینه بابا ا-

 ممنون  دیاری هست ب لونیتو صندوق عقب سه تا نا-

 رفت.  ورتمهی نیها سمت ماش  دهیدختر ند نیو گفت مثل ا یچشم  لیسه

 داخل.  میرعنا رو گرفتم و باهم رفت تدس

 سمتمون.  ادیمامان اسفند به دست داره از تو اشپزخونه م دمیتو اتاق که د میبر خواستم

 فکر کردن عروسشونه هاا یشده؟راست راستک  ریچرا جوگ گهید نیخدا ا ای

 رعنا رو فشار دادم و گفتم  دست

 گهید میبر  ایب-

 مامانم داد زد  هوی

 د یصبر کن   دینه کجا بر-

  ییاونم دمش گرم اصال تابلوش نکرد چنان بروبابا هیکارا چ نیچشم و ابرو به مامانم فهموندم که ا با
 . دیاقاهم فهم بی گفت که فکر کنم حب

 گفت  چرخوندی اسفندو دور سرش م یخجالت زده به مامان که دونه ها  رعنا

 نجا یا امی م ستیبارم ن  نیکه اولمن کشم،ی خجالت م دیمامان جون توروخدا نکن  یوا-

 و گفت   دیخند ینخود مامانم

 عرو...   کنمی دود م ادیاسفندا برات ز نیبه بعد از ا نیحاال از ا هیحرفا چ نیقربونت برم دخترم ا-

 وسط و گفتم   دمیپر  عیادامه حرفشو بزنه که سر خواست

 کشه یتو تنم تا شب طول م هیچجور نمی تا من لباسارو تن بزنم بب  م،یمامان ما عجله دار-

 وسط و با اخم گفت  دیپر هوی  رعنا
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بزار   یشی، چرا مزاحم مامان جون م هیکی منو تو که  زی؟سایتن بزن  دیچرا با کشه؟اصالینه کجا طول م -
 هرکار دوست داره بکنه 

 زد بهش و انگشتشو کرد تو چشمم و با اخم گفت  یلبخند مامان

 حسود   ینیمنو دخترمو بب  یچشم ندار  گه،یراست م -

 گوش رعنا که ذوق مرگ شده بود گفتم ریلب گفتم و ز  ریز یشیا

 شتوین  اداا،ببندیتوام بدت نم -

 دراوردن. یبا مامانم لوس باز  یگفت و ه  ییحرفم بروبابا  نیبا ا  رعنا

داشت فاتحه  نیری عروس خودش نیا یو تو دلش حتما برا  کردیمثل من فقط نگاه م سوگلم
 .فرستادیم

بعدشم رو به    ن،یسه تا مشماع گنده دستش بود اومد داخل و اونارو گذاشت رو زم کهیدرحال  لیسه
 رعنا گفت 

 د؟یندار یا گهیامر د-

 و گفت  دیخند  رعنا

 نه ممنون دستتون دردنکنه -

 فت زد و گ   یچشمک لیسه

 فسی وظ  کنمی خواهش م-

 . اوردیبا حرص درم  لویسه یکه از پشت داشت ادا دمیرو د سوگل

 . میهارو برداشتم و با رعنا وارد اتاق شد  لونیخندم گرفته بود و با همون حالت نا منم

هم اورده  فیبرام کفش و ک  یتر بود، حت  کی قشنگتر و ش یک یاز  شیکیکه رعنا اورده بود  ییلباسا
 بود.
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 ب*غلش کردم  و گفتم یخوشحال با

 کردم ی م کاریمن چ یاگه تو نبود یمرس یوا-

 گفت و  رونی ب دیخودشو از ب*غلم کش  رعنا

 ؟ یهست یراض هیکارت چجور نمیکن بب  فی تعر نی بش میخب باشه لوس نشو حال ندار-

بهش گفتم و  یحد جزئ کنم، فقط در فیتعر نارویبه رعنا موضوع مهندس فالح و ا  یلیخ نخواستم
 .شرکت گفتم  ونیاز دکوراس کممی

 و رعنا عزم رفتن کرد.  میدو ساعت بود که حرف زده بود بایتقر

 وسط و گفت  دیمثل خرچنگ پر لی در اتاقو باز کرد سه  تا

 رعنا خانم چرا انقدر زود؟   دیریم-

 شنیبرم پدرم نگران م  دیاره با-

 اومد و گفت  مهیسراس مامان

 پختمی کجا؟داشتم شام م-

 گفت  دی پوشیکفشاشو م کهی رفت جلو در و درحال  رعنا

 گه ی وقت د هی ینه مامان جون ممنون بمونه برا-

هم دست در دماغ به   لیو از مامان اصرار از رعنا ادرار، رعنا رفت و سه یمنت کش ی بعد کل باالخره
 نشد. شیدایتا شب پ  یرفت و و ینقطه نامعلوم 

نگذشت که   یز ی و چ کردمیم فی شرکت رو تعر یسوگل منگول ماجرا نیتا شب فقط داشتم به ا منم
 . میقش کرد ی هردوتامون از خستگ

 

 تو اسانسور.  دمیپر عیوارد شرکت شدم و سر بدو
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 . ری ساعت تاخ می با ن  ارهیسرم م  ییباربد چه بال دونستیم خدا

 سمت اتاق باربد.  دمیو منم مثل شترمرغ دو ستادیتو طبقه پنج ا  اسانسور

 بودم که باربد از دور صدام کرد.  ده یبه اتاقش نرس هنوز

 .دهیو برام دست تکون م ستادهیو نوربخش وا  یاحیکنار ر دمیسمتش و د برگشتم

 گفتم زدمیسمتش و همونطور که نفس نفس م  دمیتمام قدرت دو با

 مهندس بخدا..  دیسالم ببخش-

 به نشونه سکوت اورد باال و گفت دستشو  باربد

 م یکار دار یطبقه ده که کل میبدو بر نیبنداز زم فتویتکرار نشه، االنم ک گهید ستیمهم ن-

 .می وارد اسانسور شد یکه کنارمون بود و همراهشون بدون حرف یز یانداختم رو م فمویک منم

  یو کتون  یاب  نیکوتاه با شلوار ج کیزرد ش   یطوس یبارون هیاسانسور نگاه کردم،  نهییخودم تو ا به
 بودم. دهیزرد پوش یطوس

که باربد   ییبزنم حالشو خراب کنم ، اما از اونجا پیت  کمی  نمیسرم گفتم امروز قراره مهندسو بب ریخ
 باربده.  یپنج طبقه باال برا دونمیکه من م یی. چون تا جا نمشیگفت طبقه ده، فکر نکنم بب

 و من مثل فضوال اطرافو نظاره گر شدم.  می ش خارج شداز یاسانسور که باز شد همگ در

و    بیعج یها یوار یکاغذ د ب،ی و غر  بیعج یها یگنده با نورپرداز  یل یسالن خ هی نجارووو،یا واو
گوشه  هیخواب هم  لی وسا یتخت خواب دو نفره با کل  ی.. حتکیش  یلیخ یخوشگل و پر از مبل ها 

 بود.

  عیچون باربد سر کردمیتابلو فکر م  یل یفکر کنم خ ه،یکاربردش چ  قایدق نجایبود ا  بیبرام عج   یلیخ
 گفت 

 مشترکه ییجوراینداره   سیرئ   نجایماست ، در واقع ا یسالن عکاس  نجایا یخانم داور -

 نه؟ نمی بیم  یحساب  یر یحال گ هی ی، پس من اقا مهندسو برا اسی نجوریا  عه
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 به باربد زدم و  گفتم   یگرم لبخند

 باست یاقعا زبله  متوجه شدم و-

ما اونجا بودن که با   ریده نفرم ادم غ کیسکو قرار گرفت. نزد یرفت جلو و باال یبدون حرف  باربد
 باربد دورش جمع شدن و بعد سالم دادن چشم دوختن بهش. دنید

 دستاشو توهم قالب کرد و شروع کرد  باربد

راستش برادرم   ،یتو سالن عکاس   میجمع شد  یچ یامروز برا دیو خانم ها، فکر کنم بدون ونیاقا دیببن -
تمام   کنم ی کنه و من عاجزانه از شما خواهش م یعکس بردار  دشیجد  یغاتیتبل زریت  یبرا خوادیم

 خوب  م،یریبگ  نمونیمخاطب   یبرا  تی فی ک نیعکس هارو با  بهتر  نیبهتر می تا بتون  دیبکن تونویسع
 .شهیه شرکتمون افزود مب یچه سود کالن میپروژه موفق بش نیاگه تو ا دیدونیم

 وسط حرف باربد و گفت   دیو قد بلند پر یپسر مو فرفر  هی

 شه؟ یورشکست م ؟شرکتمونیچ میمهندس اگه موفق نش دیببخش-

  دیسرکار بعد ورشکست ش  امیبزار دو روز ب  د،یاخه زهرم ترک هیسوال کردنت ورشکست چ  نیبا ا زهرمار
 نتونستم به هدفام برسم. ارم؟هنوزی ب ری پس من مهندس فالح رو از کجا گ دیاگه ورشکست بش

همه هم مثل من با ترس به دهن باربد   بایبگه ، تقر یز یچ یزل زدم به باربد و منتظر بودم   یدیناام با
 چشم دوخته بودن.

 زد و گفت   یجو رو اروم کنه لبخند گرم نکهیا یبرا باربد

، فقط اون سود  میشیورشکست نم   میدرضمن اگه هم موفق نش م؟یچرا موفق نش د،ینگران نباش-
 با سهامداران بزرگ شراکت کنم میتون یو نم شهیبزرگ وارد شرکتمون نم 

 چشمک زد و گفت  دفعهی

 اگه هم برادرم موفق نشه هفته بعدش نوبت ماست  د یدرضمن  نگران نباش-

 .دن یکش  غیلحظه همه دست زدن و ج همون
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 زدم همه برن به خودشون.  یسوت مشت هیجو قشنگه  دمید منم

و هورا   غی و ج  یو دست از شاد  کردنیتازه مثل کفتر نگام م  چ،ینرفتن به خودشون که  ه دمید هوی
 برداشته بودن. 

 شدم.  میقا یاحیزدم و با همون لبخند زاقارت پشت ر یخدا، گند زدم نه؟ لبخند ای

 فت نجاتم داد و گ نهی جو سنگ دیهم د باربد

 ادی االن مهندس م دیکاراتون رو هماهنگ کن   دیبر گه،یخب بسه د-

 . یاحی پشت ر مردمیبده باربد، داشتم م  رتی خ خدا

زدن اطراف   دیو به اخم و تخماش هم توجه نکردم و خودمو مشغول د رونیاومدم ب یاح ی پشت ر از
 کردم. 

 هستن دمونیمدل جد یخانم داور  شونیرفت بگم ا  ادمی نمیا یراست-

خب بزار بگه جهنم، اما سوگند عجب   گه؟یمنو م ه؟یک یلحظه مغزم ارور داد، داور  هی یداور  دنیشن  با
 لحظه نه؟ هیشد   یسکوت

منگ بودم اما تازه دو   کمی کنن،اولشی همون ملت دارن با تعجب نگام م دمیباز کردم و د چشمامو
 افتاد.  میهزار

 . ستادمیوا  خیس عیسر

در اسانسور    هویبگم که درستش کنم  یز ی چی اومدم  ن،یحاال بب برمی جد ابادمو م  هفت یامروز ابرو من
 سمتش.  دیباز شد و همه سرا چرخ 

 هیاز  رونی ب ادی رو که داره از اسانسور م  یبده اون  ریشده برام، خدا خ ادیز یامروز امداد اله  شیاخ
 وحشتناک نجاتم داد. یز یابرور

 

 . نمیزل زدم به در اسانسور تا فرشته نجاتمو بب  هیبه تابع از بق منم
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 قهیمردونه  رهنی با پ یبود، شلوار جذب کتان مشک  کیکه واکس خورده و ش  دمیکفشاشو د اول
 . نیمنو بب   نیمنو بب  زنهیجذب، جون عضله هارو قشنگ داد م  یمشک یاخوند

 نره قوله.  نیا یاعضله که بر نهمهیا فیخدا، ح ای رفتم باالتر و زوم شدم رو صورتش،  کمی

رو    ش،یکرد و با زدن همون پوزخند رو مخ یک یکه به چشمام گره خورد اخم کوچ شیقهوه ا یچشما
 شو ازم گرفت. 

 واسم؟  یر ی گیم افهیق کنهی به تو فکر م  یبرو تو کوچه، واال حاال ک ایب  شیییا

 . جیگ هیاز خودراض کنمی رومو کردم اونور تا فکر نکنه دارم نگاش م منم

باربد و باهاش دست داد و   شی اومد پ ومدنی با هزارتا دختر رنگ و وارنگ که پشت سرش م همراه
 مشغول حرف زدن شد. 

 تنه زد بهم. یک ی هویکه  کردمیاطرافو نگاه م منم

  یاز خود راض یهمون دخترس که روز اول خورده بود بهم، همون عمل  دمیاخم برگشتم سمتش و د با
 . رمیگیمن دارم از دستش م کردی بود و فکر م یکه اسم سگش بن

 بود.  دهیپوش  دیجلف و کوتاه قرمز با شلوار قد هشتاد سف یل یلباس خ هیاون دفعه  مثل

 زد و گفت   یمصنوع لبخند

 حواسم نبود  زمی عز دیببخش  یاخ-

 سرد گفتم  یلیگرفتم و خ رومو ازش منم

 ست ین یمورد-

 کرد و گفت  زیاومد جلو و زوم کرد رو من، لباشو اورد جلو و چشاشو ر کمی

 دم؟یند ییمن تورو جا نمیبب -

 زدم و گفتم  یپوزخند
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 کردم یبله من همونم که داشتم رام م-

 اورد جلو و گفت  سرشو

 ؟یکردی رام م وی رام؟ ک-

 اوردن و به ما ملحق شدن.  فیلحظه باربد همراه با اقا تشر همون

 دیپرس یبا شوخ دیدختره و پوزخند منو د یمشکوکانه  ی افهیکه ق باربد

 نه؟ هیکش سی و گ سیگ یمسئله -

 قولمونم باالخره حلقشو باز کرد و گفت  نره

 دعوا یبرا می ومدین دیلطفا بس کن -

 و  گفت دستشو به نشونه سکوت اورد باال   دختره

 زنه یمشکوک م  یلیدختره خ  نیلحظ صبر کن ا هی زمی نه عز-

 چشمام زل زد و گفت  تو

 ؟ یرام کردن ک-

 زدم و گفتم یصدا دار   پوزخند

 رام کردن سگت -

 تعجب گفت  با

 ؟ یگیم ی سگ؟کدوم سگ؟ چ-

 جمع کردم و گفتم  پوزخندمو

  ویجون منو رام نکن اون جز من کس یبن  یگفت یدیخودتو نزن به اون راه، خودت اولش که منو  د-
 ست؟ ین ادتی نهیب ینم
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 رنگ دختره عوض شد، باربد هم خندشو بزور جمع کرده  بود .  دمید هوی

 گفت   یو عصب   دیبه موهاش کش یتشر دست قول

 ی خانم داور  دیبس کن -

 محق به جانب گرفتم و گفت افهیق

 سگشو  بدزدم خوامیمن م  کردیشده بود فکر م  ری بخدا خودش جو گ گه،ید گمیخب راست م-

 رو  به دختره گفتم بعدم

 ست؟ ی اسم سگت ن یمگه بن-

 همونطور که خندشو  بزور جمع کرده  بود دستشو گذاشت پش کمرم و گفت  باربد

هم براتون سفارش بدم   رکاکائوی ش هینشون بدم،  شتری سالنو بهتون ب کمی می بر   دیایب  یخانم داور -
 د یری جون بگ  دیبخور

بود و اون  دهیرنگش پر یکلمو به عقب گرد کردم و به دختره که حساب  دیکشیکه منو بزور م همونطور
 تانکر کنارش گفتم 

  گهیام اسم سگه د یخب بن نهی بیجونمو رام نکن اون فقط منو م  یخودش گفت بن  گمیبخدا راست م-
 که  ستیادم ن اسم

 گوشم با خنده گفت  ریز  کردی از اونا دور م یکه منو ه باربد

 یدختر ابرومونو برد سیه-

 و مثل بچه ها لج کردم و گفتم  رونیب  دمیخودمو از حصار باربد کش میازشون دور شد یحساب یوقت

 یدیدزدا بامن برخورد کرد؟ ند نی دختره جلو داداشت ع  یدیاز خودم دفاع کنم هان؟ ند یچرا نزاشت-
 منه  ری تقص یهمه چ کردیبمن فکر م   کردی داداشت چجور اخم م

 و گفت  دیبه دهنش که تا بنا گوش باز بود کش یدست باربد
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 کنم  هیبحالت گر ایبخندم    دونمیدختر نم-

 تعجب گفتم  با

 چرا مثال؟ -

 خندشو جمع کنه گفت    کردی م یسع کهی و درحال دی به موهاش کش یدست

 ه؟؟ یک یبن  یدون ید اخه سگ؟ تو م-

   شهینم یکه بن زادینه از کجا بدونم.. خب سگ نباشه حتما گربه اس، اسم ادم-

 که نخنده  زدیباد کرده بود و زور م   ی. لپاش حسابشدی داشت منفجر م گهید

   یدختر تو چقدر خنگ-

 دم یجوابتو نم  یسم یفکر نکن رئ ایهو خنگ خودت -

 اال و گفت برد ب میبه نشونه تسل دستشو

 گفتمی حرفشو بهت م  یسارا بهت اون حرفارو زده تا معن یگفتیباشه باشه اما کاش قبلش بهم م-
 یدادیگاف نم نجوریا

 سرمو چرخوندم و گفتم کالفه

 چون ی ات منو بپ بیغر بیبا جمالت عج   یخورده توام ه یمن اعصابم به اندازه کاف-

 بود؟  بیغر بی حرفم کجاش عج نیا-

 زدم داد

 گفته من گاف دادم؟ یه؟کیچ  ه؟گافیسارا کدوم خر-

 خندشو خورد گفت  کنمی نگاش م یدارم جد دید ی. وقتحرصمو دراورد  شتری خنده که ب  ری زد ز یپق

 ی کردی دختره که باهاش جر و بحث م نیهم گه،یسارا د-
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به  شد از حرفام! نگو  یعصب ریپس بگو چرا اون ماست موس شونن؟ههیپس سارا خانم معروف ا عه
 یبهش برخورده حاج  کردمیم  نیخانمش توه

 کالفه گفتم  یلیخ

 خب بمن چه-

 خنده گفت  با

 نه یام یمخفف اسم بن یبن ستیکه اسم سگ ن یکه بن  یکرد کاری چ یدون یاخه دختر نم-

 افتاد. کلمو خاروندم و گفتم  میدوهزار تازه

 حواسم نبود دیعه؟ ببخش-

 اخم کردم و گفتم  هوی

 خفم کنه  خواستیم یکردیکه داداشت ولش م  هیخره ک ن یامیباشه، بن  خوادیکه م یاصال هر ک -

 شد و گفت   یجد  افشیق

 ه ینکن خر چ ن یتوه نیعه بب -

 ارزششو داشت؟  نیام یبن نیا گهید گمیخو راست م-

 بله داشت -

 ه؟یچرا مگه ک-

 باز بخاطرخنده  افشیکردم ق حس

 

 شد اما خودشو جمع و جور کرد و گفت  مچاله

 داداشمه  نیامی بن-



 لعبت رمنده 

113 
 

 گفتم  بلند

 دروغ نگوووو -

 و گفت   شینی انگشتشو گذاشت رو ب باربد

  نیامی بن دونهیخدا م یگاف  داد گمی م نهی هم  نهیامی اره اسمش بن کنن،یاروم همه  دارن نگاه م سیه-
 کنهیم کارتیچ

هم شد اسم  یبن  تی لی. د اخه دختره مغز دشدیتعجب داشت دوتا شاخ خوشگل باال سرم سبز م از
 . یز یابرور نیبخاطر ا  کنهیم کارمیچ  نیامی بن دونهیخدا االن خدا م  ای ؟یبدبخت گذاشت نیواسه ا

  یول د،ی کشیکه بامن خط و نشون م هیاز خودراض یعمل یاون دختره  ریمنم نبودا تقص ریتقص البته
 ! تهیترب یدلبسته بوده؟چقدرم پرو و ب  غویج  غیج نیا ه یبه چ نی امیبن  ییخدا

 کرده. انتیبدبخت خ  نیام یبا هفت هشت دهتا ادم به بن خورهیم افشمیق به

 حالش گرفته شدا. حس کن جلو چند نفر بهش گفتم سگ پخخخخ.  ییخدا  ی! ولچیه نمیام یبن

وقت بود منو با افکارم تنها   یلی باربد که خ  شیو سارا رو فوش دادم و رفتم پ  نیامی ر بندلم چندبا تو
 . کردی ( صحبت مدمی) خداروشکر اسمشو فهمنیام یگذاشته بود و داشت با بن

 خودم احساس کردم.  یرو رو  ننیام ینگاه بن ینیو سنگ  ستادمیباربد وا  کنار

طلبکارانه زل زدم تو چشاش.بدجور داشت با نگاهش منو   یل یتو کاسه اش چرخونم و خ چشمامو
بدبخت   ی هرچ د،یچرخی م نیامی منو بن نینگاهش ب  یبود و ه  دهیباربد هم فهم  ی، حت دادیقورت م 
 . دیشنیداداش داداش نم زدیصدا م

هش تو نگاهم گره نگا یجور  کرد،یداشت نگاهش م رهیمسخ چشمام شده بود و خ نطوریهم نیام یبن
 حس کردم. نییپا  ختی رو که از کمرم ر یخورده بود که عرق سرد

 زل نزده بود. قیبهم انقدر عم  یتاحاال کس رون،ی ب ومدیداشت از دهنم درم قلبم

 ه؟ یابرومو بردم باال و با چشم و ابرو بهش گفتم چ یتا هیاما  مردمی نگاهش م ریز داشتم
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 کرد و دوباره مشغول صحبت با باربد شد. یز یبخودش اومد و اخم ر هوی

 بمن؟  یمثل بز زل زد هیپررو، چ  یپسره  واال

 بمن.  زدهیبود داشته زل م نیاست! انگار نه انگار ا رهیخ  چقدرم

 . کردیمثل لبو سرخ شده بود و از دور داشت نگاهم مسارا   دمیکج کردم و رومو کردم اونور که د دهنمو

 . ایمنو بخور ب  ایب ره،یبگ  نویا ادیب  یکی اوه

 سمتمون، غلط کردم خدا من جوونم جونمو دوست دارم.  ادیداره م دمیکنم فکرمو خوند چون د فکر

 خودشو بهش چسبوند.   کمیو  ستادیوا ن یامی کنار بن قایدق سارا

 زد و گفت  نیام یبه بن یهول. سارا لبخند یدخترا نیاز ا ادیانقدر بدم م  زون،یاه چندش او اع

 ؟یباهام ندار  ی اماده شم کار  یعکاس   یبرا  رمی من م زمی عز-

 دلم خنک شه.  کمیکنه   شیقشنگ قهوه ا ن ی امیبن  خواستیم دلم

 یز ی ر ندشخیسارا انداخت و ن یپر از تمسخر به سرتا پا  یصحبتشو با باربد قطع کرد و نگاه  نیام یبن
 حرفاشو زد.   هیبرگشت سمت باربد و بق یزد و بدون حرف 

 .  نجایا ومدیم  ی، بو سوختن  شییاخ

 نحثشو از سرمون کم کرد خداروشکر.  هیشده بود چشاشو از حرص بست و سا  عیضا یکه حساب سارا

 . کردمی مزخرفشونو گوش م یحرفا  یبودم و الک ستادهی*نه کنار باربد وایبه س دست

 شد. دایپ  نفری یلحظه در اسانسور دوباره باز شد و دوباره سر و کله  همون

لباس   ، یشلوار قهوه ا ،یقهوه ا یکردنش، کفشا زی ها شروع کردم به انال دهیمنم مثل ادم ند  دوباره
 و کت کرم.  یقهوه ا

 .ماشالل تپل بود دکمه هاش هرآن ممکن بود بپره تو چشم و چال مردم  انقدرم

 همون پشمکس!!   نیا شناسمیم نویتو صورت پر پشم اش زوم کردم! عه من که ا کمی
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  رونی ندم و منو از شرکت پرت نکنن ب یمن بره نه؟ من تا هفت هشت دهتا سوت یابرو دیبا امروز
 .شهیامروز تموم نم 

 . نمشی بی کلمو چرخوندم اونور و وانمود کردم نم نهیمنو نب نکهیا یسمت ما. برا ادیداره م یوا یوا

 . ستادهیمن ا یحس کردم که رو به رو قشنگ

 گفت  یبا سرد دنشیبا د نیام یبن

 سالم-

 و گفت  دیخند باربدم

 با اومدنت   یطرفا منت سرمون گذاشت نیچخبر از ا  پمیخوشت ییسالم دا-

 دنش منو بدبخت کرد. فقط با اوم یدلم دهن باربد رو کج کردم، درد و منت گذاشت تو

 رو مخه من بودن.  یبود، اصال کال خانوادگ شونییدا نیا پس

 اسمش حامده گفت  دم یتپله که فهم رمردیپ

 ا یکنیم  ینیری خوشگل من، باربد پدرسوخته قشنگ خودش  یسالم پسرا-

قدر  شد ، چرا ان رهی خ  یچشاشو با حرص ازش گرفت و به نقطه نامعلوم نیامیخنده اما بن  ری زد ز باربد
نه با همه مشکل داره فقط من    دیگیمرض داره م ضهیمر  نیامی بن گمیم کرد؟یبد برخورد م  شییبا دا

 پس  ستمین

 همون لحظه دست باربد اومد رو شونه ام و گفت  

 راد  ین یماست حاج اقا حامد ام ییدا نیسوگند ا-

 زدم نگاش کردم.  یگند هیمن  زدیکه داد م ییکردم بهش لبخند بزنم ،سرمو چرخوندم و با چشا یسع

اخمارو   نیا دم یبخودش داد. تازه فهم  یز یتکون ر هیکرد و  یز ی حامد تا چشش خورد بمن اخم ر ییدا
 شهییدا هیشب  کمی ن یامی نگو بن دم،یکجا د
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 با خنده گفت  باربد

 .هیو بامزه ا  یدختر خاک یلیخ دمونیسوگنده مدل جد نیا ییدا-

 تو؟  یحرف بزن   دیباربد حتما با رهی دردت بگ یا

 با همون اخم گفت  شییدا

 معرف حضورم هستن  دونمیبله م-

 زد و با تمسخر گفت  یپوزخند نیام یبن

 دختره به پاس شما هم خورده پس  نیعه چه جالب! ا-

 چ   کردی که با پوزخند نگام م نیام یبن به

 

 حامد گفتم  ییرو به دا رفتم و یغره ا شم

 د؟ی سالم عمو خوب هست-

 قلمبه اش چندبار براندازم کرد و گفت  یچشما با

 کارمونو میبد لی تحو دیفردا با گهید دیکارتونو زود شروع کن میبله ممنون به لطف شما ، بگذر-

 نه. ایاماده ان  نهیبه کارکن ها انداخت تا چک کنه بب یکرد و نگاه  دییتا شوییبا سر حرف دا  نیام یبن

 میبنظرم همه اماده ان، بهتره ماهم بهشون ملحق ش-

 

 حامد گفت  ییدا

 سارا کجاست؟ -

 جواب داد باربد
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 رفته لباس بپوشه -

 دی سرپا نگه اش ندار ادیز   داینکن تی دخترمو اذ-

  ییدختر دا  یعن ی نه؟یدارن؟ سارا دختر ا وندیاوه چرا من انقدر بدبختم!!! چرا همه دشمنام با هم پ اوه
 برده. یکرده و اونم به خنگ بودن من پ فیالبد به سارا هم موضوع اونروزو تعر ن؟؟یام یبن

  دیعات مفداشته با باباش بد برخورد کرده، چقدر امروز اطال  نهیاز سارا ک  نکهیبخاطر ا  نمیامیبن  پس
 ومدا یدستم م

 

  یکه حساب  یک یبلند و ش  یمشک ی. همزمان سارا هم با لباس مجلسستادمیکنار سکو وا هیبق  بدنبال
 قرار گرفت.  نیلنز دورب  یاز پشت پرده اومد و رو به رو زدی برق م

 . بستمیکه من از خجالت چشمامو م گرفتیم ییژستا هی ییخدا

  ییصحنه ها هیبه موهاش  زدیپنکه م میسارا موهاش باز بود و بازوهاش کال معلوم بود، از طرف تازه
 اصال نگم براتون.   شدیم جادیا

 . ایباش   نیمثل ا دیتوام با نیبب  ر، یبگ  ادی کردی گوشم وز وز م ریز ومدی م یهم هرازگاه باربد

 هفت هشت دست لباس عوض کرد. کینزد سارا

 .شدمیفه مواقعا داشتم کال گهید

 چونه ام.  ری سکو چمباده زدم و دستمم زدم ز یرفتم لبه  یتوجه به کس  بدون

  ی! انقدرم موذدمیفهم ی شدنش رو نم رهیاون خ  لیاصال دل کردم،ی فکر م نیامی بن رهیبه نگاه خ داشتم
از نگاهش خوند که چخبره،هوف اصال ولش کن من چرا دارم به اون فکر  شدیبود اصال نم 

انگار   رهیگیو ژست م دهیکن توروخدا ، چنان  به عکاس تذکر م کنه؟نگاشی بمن فکر م اونکنم؟مگهیم
 .کردهیداشته بمن نگاه م شیپ  قهیچند دق ستیجاش ن چیمعلومه به ه افشمیحاال. از ق شدهیچ

 اومد باال سرم. یکیبود که حس کردم   ریر نشستم و ذهنم درگساعت همونجو مین بایتقر
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 رو داد دستم و گفت  ی اب معدن یبطر  باربد

 ؟ یخسته شد-

 اوهوم -

  ینکرد یخسته شدم؟کار  یگیبعد م یعکاس  یبرا یایب   دیخودت با گهیبلند شو بلند شو، چند روز د-
 که

 از اب خوردم و گفتم یکم

 خستم ساعتو نگاه ،سه شد  یلیخ ؟بخدایندار  یبا من کار -

 گمیبه بعدم م نیزود از ا یها حواستو جمع کن خسته نش شهیاما نوبت توام م یبر  یتونیباشه م-
 . یاز پا افتاد ی ل یخ  ارنی برات ناهار ب

 تو اسانسور.   دمیپر  عیبلند شدم از جام و سر یتکون دادم و بدون حرف  دییتا سر

 کمی خواستمیرو، فقط م نیامیحوصله سر به سر گذاشتن بن یرو نداشتم، حت یچ یحوصله ه اصال
چرا انقدر فکرم   دونستمینم لشمیفکر کنم، دل دمیفهم ن یام یبن یکه از زندگ یجالب  یزای بخوابم و  چ

 باشه. تونستیجز اون نم یز ی.  چگشتمیدورش بود، حتما دنبال آتو ازش م ی و ادما شی زندگ ریدرگ

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

 

 : یراو

از   یاطراف رو نظاره کرد. خبر   یالزم رو به عکاس داد عقب رفت و کم یتذکر ها نکهیبعد ا نیام یبن
 .ارهیباال ب گهیگند د ه یاون دختره چموش نبود، حتما رفته بود باز 

بود اونجور با   دهیند ویتاحاال کس  که سوگند داده بود ناخوداگاه لبخند رو لبش اومد؛ یسوت  یاداور ی با
 اسم سگه.  یو بگه بن هیبق یجسارت زل بزنه تو چشما
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  یو پوست  ییطال یبا هاله ها ییداشت، چشما یخوشگل یمشک  یبا اون زبون درازش چشما یول
 دور و برش فرق داشت .  یدخترا هیکه با بق  یدختر  د،یسف

 کی یبرا نیشده بود و ا رهیدختره خ  یتابلو به چشما یلیهم خجالت زده بود، چون خ کمی  یول
 .هیحی شرکت بزرگ واقعا کار وق هی ریاونم مد ر،یمد

و تازه طلبکارم بود،هرچند  کنهی تعجب بود، که سوگند براش مهم نبود نگاهش م یبراش جا اما
  لیشال گردن تحو گرفتیم لی نخ تحو عیبود سر یا گهیمنظوردار نبود اما هرکس د یلی نگاهش خ

 با باربد بود راجب اون دختر اشتباه فکر کرده بود.  داد،حقیم

  ومدیبه سارا که داشت از دور با لبخند سمتش م یو نگاه  دیدستشو تو موهاش کش ادیز  یسردرگم از
 انداخت. 

دختر رو   نیوسط حوصله ا  نیشده به نقطه نامعلوم. واقعا ا  رهیچشمشو ازش گرفت و خ کالفه
 نداشت. 

 و گفت  ستادیا  نیامی بن یرو به رو زاشتیم  شیکه تمام ان*دامشو به نما یبا همون لباس مجلس سارا

 هوم؟ می قهوه بخور هی میبر  ایجون انقدر خسته شدم که حد نداره،ب  یبن یوا-

با دستش گرفت   سارا رو یکتفا ستیحواسش ن یکس دید یبه اطراف انداخت و وقت   ینگاه نیام یبن
 و محکم فشار داد.

 شد؟یم  فشی حر یدستش فرار کنه اما مگه کس ر ی از ز کردی م یسع سارا

 د یدندوناش غر یسارا و از ال  یگوشا کی سرشو برد نزد نیام یبن

بود به   یبره تو حلقت، در ضمن اون چ  تیکه اون دماغ عروسک  زنمیچون چنان م یبن  یبگ گهید باری-
 ؟؟یرام کن نویام یهان؟بن  یاون دختره گفته بود

 بخودش گرفت و با بغض گفت  یمظلوم  افهیق سارا

 هیدختر حقه باز یلیقشنگ معلومه خ نمیخب خواستم دمشو بچ زمی عز-

 از حرص چشاشو بست و محکم کتف سارا رو ول کرد و گفت  نیام یبن
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 برو گمشو، برو گمشو از جلو چشمام حوصلتو ندارم  -

 با همون بغض گفت  سارا

 ؟ یزن یحرف م  نجور ی اون دختره بامن ا ن؟بخاطریامی بن  یچ یعنی-

 رگ گردنش بلند شده بود گفت  تی که از عصبان  نیام یبن

 ی بخاطر اون نه، مقصر خودت-

 کردم   کاریمگه من چ-

 زد  ادیفر

 رو مخ من راه نرو  یکرد کاری چ یدونیخوب م-

 دور شد.  نی امی از کنار بن عیشد و سر ری اشکاش سراز سارا

 دوست بود!  یدختر  نیبا همچ یزمان  هیکه  کردی واقعا باور نم کرد،ی از دور سارا رو نظاره م نیام یبن

 نی. البته اوال متوجه ادهیو االنم داره جوالن م رهیگی هزار تا مرد راحت عکس م یکه جلو یدختر 
نسبت   دشیاما با ورود اون دختره د اددیبه خرج نم  تی حساس زای چ نیرو ا ادی و ز  شدیموضوع ها نم

  کرد،یبهش فکر م  دیمتفاوتتر و بهتر از سارا هست.....نه نبا یدخترا دیعوض شد و فهم یبه زندگ 
قشنگ بلد بودن  دونست،یدخترا رو م یهمه  ی لهیدختره رو تو ذهنش گنده کرده بود. ح  یلیخ

 بود. نی هم قایکنن و خودشونو معصوم جلوه بدن، سارا هم دق ینقش باز 

  نیمثل هم هیک یدختر بود بهم زده بود. پس سوگندم  یحالشو از هرچ  گهیبود که د فیذاتش کث انقدر
 سارا،منتها هنوز رو نکرده.

تا باهاش صحبت کنه و ازش بخواد  یسپهر  شیشد و رفت پ الی هر مدل فکر و خ الیخی ب پس
 کم نزاره براش.  یچیرو اماده کنه و ه  رزی ت ن یبهتر

 

 *********************************** 
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 : سوگند

 . دمیبوگندو رو ند نی ام یو من از اون روز اصال بن  گذشتیهفته از اون ماجرا م هی بایتقر

نگام کرد و   ستادیمثل بز وا قهی بود و فقط هم چند دق یموقع عکاس  روزی، اونم د دمشید باری فقط
 کنم.  فیک  رمی رفت،وقت نشد دوباره حالشو بگ

  عیسر گفتیم یو ه  کردیچوب تو لوزالمعده ام م یاحی انقدر عکس گرفته بودن ازم و انقدرم ر روزید
 نوشت.  یو امروز رو برام مرخص  دیکنم،که باربد زحمت کش ضیلباسامو تعو

حتما چون مدلشون   گفتیباربد م  د،یرسی ظر نمموفق بن  یلیخ  نیام یبن یغاتیتبل زریبگم فکر کنم ت  نمیا
موثر  روزمونید یغات یتبل  زریداشت که ت دینشدن، ام یبوده موافق با همکار  یو طرز عکساشون تکرار 

  ویعکاس ورتمام دک نهیهز یکمک کرد و با کل  نیامیبن نکهیبودم و هم ا دیباشه. چون من مدل جد
بستن قرارداد با   یبرا شی ک رنیموثر باشه، چون اگه قبول شه م ندفعهیدارن ا  دیعوض کرد و همه ام

 کننده پارچه.    دیشرکت تول  نی بزرگتر

 خوردم.  میشدم و از ماکارون  الیفکر و خ الی خیب

 که تا به اون لحظه ساکت بود گفت  لیسه

 تلگرام؟ زارهی فرت و فرت عکسشو م یچرا ه قتیسوگند اون رف گمیم-

 و گفتم از تعجب درشت کردم  چشامو

 تلگرام اونو؟  یتو از کجا اورد-

 غذاش شد. هیزد و مشغول خوردن بق یشخندین

 گفتم  یطلبکار  با

  ازیسرکار ن رمی من دارم م نم،یمنو بده بب هیگوش  اری هان؟اصال ب یبرداشت مینکنه شمارشو از تو گوش یه-
 دارم بهش 

 دوغشو داد باال و گفت  وانیل  لیسه
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 ست یخبر ن   یموش یو نفهمم سرت مثل بچه ادم تو کاره ،گوش  نمیو محل کارتو نب  امی تا ن-

 دراوردم و گفتم اداشو

 ؟ یبروبابا تو اصال ادرس اونجارو دار -

 زد و گفت   یپوزخند

 بله که دارم، از سوگل گرفتم-

 با خشم به سوگل که از ترس تو افق محو شده بود انداختم و با خشم داد زدم  ینگاه

 هان؟ رهی گیسگ گازت م یر یدهنتو بگ یاخه تو جلو-

 پشت بندش چنگالشو فرو کرد تو رون پام و گفت  مامانم

 ی دادیم دیتو با دادیکرده اون نم یکار خوب گه،یچته دربه در؟ به داداشت داده د-

 اژ دادم و گفتمبا دستم ماس  رونمو

 نه؟  دیکنی ول نم دیتا به کشتنم ند ،ی سرم اومدم مثال مرخص ری خ-

هم به سوگل انداختم و براش خط و نشون  ی خوردن غذا شدم و از جا بلند شدم تا برم،نگاه الی خیب
 .ی کرد حساب  سی که خودشو خ  دیکش

 بلند به سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستم. یقدم ها با

 . شهیراه نندازه ولکن نم یز یابرور هیتا  لیدلم بزارم؟اخرش سه  یکجا نویخدا ا یوا

ابرومو   کشی رمانت یشرکت با اون شلوار کرد ادیم ایفرسته  یپسام عاشقانه م غامیبه رعنا پ رهیم ای
 با اون سرش.  نی امیکف دست بن  زهیریقشنگ م

  رمیسرم بلکه تو خواب بم ری بخوابم خ کمی و سرمو گذاشتم روش تا  نیبالش انداختم زم هیص حر با
 سارا و سوگل و درد و مرض.  نویام یبن لویراحتشم از دست سه 

 چشمام گرم نشده بود که در با شدت باز شد. هنوز
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 سوگل. یخورد تو کله  میپرت کردم سمت در که مستق بالشو

 بندش داد زدم  پشت

 زووود رونی بخوابم برو ب خوامیتو؟م  یایم ینداز یسرتو م  یمگه سگ یمگه گاو یمگه خر  یهو-

 ماساژ داد و گفت  کمیکلشو  سوگل

دو لقمه  د یزاریچرخ گوشت ک نم  یخودتو اون رئس شرکتت باهم دستتون بره ال رن،ی دردت بگ یا-
 نیی شام از گلومون بره پا 

 تو ب*غلم و گفت   پرت کرد ویلحظه گوش همون

 داستانش نکنه  لی فقط اروم حرف بزن سه  زنه،یات زنگ م  قهیعت  سیباز اون رئ   ریبگ-

 نگاه کردم.  یبرداشتم و به صفحه گوش  ویتعجب گوش با

مخشو  نی ام یاخراجم کنه؟نکنه بن خوادی شده و م مونیموقع شب؟نکنه پش  نی داشت ا کارمی چ باربد
،تازه   کنهیباز منو برده خودش م   لیسه رونی ب فتمیخدا اگه ب یا؟وایبگه از فردا ن خوادیزده و االنم م

 منو.  د یچشم بزن یادم شده بودااا،حاال ه رفتمی که سرکار م مدتی

 داخل حموم و درشو بستم. دمیپر عیو سر دمیکش  یقینفس عم  رهی دلم اروم بگ نکهیا یبرا

 دکمه اتصالو زدم  عیذاشتم و سرگ شدی*نم خارج م یقلبم که داشت از س  یرو دستمو

 الو بله؟ -

 و شاد گفت  یپر انرژ  ییبا صدا باربد

 یبه سوگند خانم چطور -

 ترس گفتم با

 مگه نه؟ امی از فردا ن-

 با تعجب گفت  باربد
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 دختر؟  یای چرا ن-

 االن یپس چرا زنگ زد-

 خبر دارم برات تووووپ  هی-

 داده بود. جانیاسترس نداشتم، استرس جاشو به ه گهیحرفش د نیا با

   دمیپرس یخوشحال با

از حلقومش   نویرفته زندان؟ زبون مه یاح یر وار؟یکلش خورده د نی امیمرده؟ بن شده؟سارایخب چ-
منو   نیب  یچیه گمیو م  فتمیداداشش م یبه پا  رمیگفته م  نیامی حتمابن  دمیفهم رون؟اهانی ب دنیکش

 سوگند نبوده نه؟ 

 و گفت  رونینفسشو فرستاد ب  دبارب

 حرفمو بزنم بعد ارزوهاتو بگو  ؟بزاریگیدختر چرا چرتو پرت م -

 خب خب بگو مردم -

 و گفت   دیکش یف یخف   غیج

! همش  زننیدارن زنگ م زیر هیبه شرکته  میعکساتو فرستاد یعجوبه، از وقت  یدختر تو عجوبه ا-
 ی کرد دایطرفدار پ  ییعکستو زدن رو برد شرکتشون و تو کل گفتنیتازه م کننیدرخواست شراکت م 

 بپره توحلقم.  یگوش هوی  دمیترسیباز بود که م ی از تعجب انقدر  دهنم

 داد  ادامه

 ی انقدر پرطرفدار باش کردمی اصال فکرشم نم ؟یکن ی باور م-

 

 تو  یبرا  نیشرکت و همچ یبزرگ برا تی موفق هی یعنی نیا

 . خنده ر ی بلند بلند زد ز بعدشم
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 حرف بزنم.  تونستمیو نم  دمیخندیناخوداگا م یذوق داشتم که ه انقدر

 گفتم  دهیبر دهیبر

عکسمو زدن تو بورد؟ همه دوستم   یشرکتتون موفق شد؟ اونم بخاطر من؟ گفت ؟االنیگیراست م -
 دارن اره؟

 داد زد باربد

 میریرو جشن بگ  قتیموف نی ا دیاره سوگند اره، با-

 . دمیکش یفی خف غی خنده و ج  ریزدم ز بلند

 اون دختره چشه؟-

 نتر ییهول کردم و صدامو بردم پا  عیسر لیسه  یصدا با

 خدافظ  دیبرم ببخش دی من با میزن یحرف م  شتریخوشحال شدم، فردا حتما راجبش ب  یل یخ-

 .رونیاز تو حموم زدم ب  عیقطع کردم و سر ویمهلت بدم جواب بده گوش نکهیا بدون

 نزنم.  غی و دستمو گاز گرفتم تا ج دمیپر  نیی باال پا کمیذوقم  از

 شد به خاک  دهیپوزش مال ییخدا شرکت موفق شده بخاطر من؟ سارا حساب  یوا

 ام که شده. یمتیازش سرتر باشم، به هر ق خواستمی فقط م یلیدل چی چرا بدون ه دونمینم

 !هیچه شکل  افشیق دونهیخدا م االن

 .  ارمیسارا رو درب ی افهیتا ق  نهییا یجلو رفتم

 کردم و لبامم مثل بچه ها دادم جلو و بچگونه گفتم اخم

 گنیمن نبردم، همه م یچه خوشگله دل همه رو برده ول نیدختره قاپ زن بب  نیجوووون ا  یبن-
 شدم.   یتکرار 

 حرف ذوق مرگ شدم و رو هوا بشکن زدم و شروع کردم شعر خوندن   نیا با
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 ی دل مارو برد یرونیدختر ا-

 ی دل مارو برد یداور  وگندس

 ی سارا رو غمشو نخورد یکشت

 ی ا یا یهو ماشالل ماشالل ا هو

 چشمم خورد به چهارچوب در. هویباال که  دم یپری م نطوریهم

 .دیخند یو سوگلم اون پشت قش قش م  کردنیگردو نگام م یاندازه  یو مامان با چشما لیسه

 ب*غل مامان و داد زدم دمیشدم و پر ای عقب مونده باز نیا الی خی اما ب دمیخجالت کش  کمی اولش

اونو پسند نکردن مال منو  یمن بود عکسا ریغ گهیمدل د هی ؟یفهم یماماااان عکسامو قبول کردن م-
 کردن

 و افاده رو گرفتم و دستامم مثل لک لک بردم باال و گفتم سی پر ف  یژست ادما بعد

 بوده  ترشیطرفدارام ب ییعینه که خوشگللللم و طب -

 و دست زدم  نیی باال پا دمیشدم و پر  غویج  غیدوباره همون سوگند ج بعدم

 بشه اونم فقطططط بخاطر حضور گل بارون منه اردری لیشرکتمون قراره م-

 سر تاسف تکون داد و گفت  لیسه

 ی که افتخارش تو باش  یتو اون شرکت  -

 گذاشت رفت.  بعدم

 شد ، از پشت براش زبون دراوردم و رو به مامان گفتم هیبادم تخل  یحساب 

 ته؟ یترب یپسرت انقدر ب  نیچرا ا-

  الی خیب ی ل یبود خ ستادهیو گردو و مخلفات وا ریبدون س یکه تا اون لحظه مثل ماست بوران  مامانم
 گفت 
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 کنهی دختر ساده ما ذوق م شهیم  اردریلیم گهید یکی شده،یخب حاال گفتم چ-

 ونه خاک تو سرت تکون داد و رفت. دستشو به نش بعدم

 د یافتاد و دوباره برگشت سمتم و مشکوکانه پرس زیچ ی ادی هوی

 ا یزن یمشکوک م  یلیخ  ؟یکرد غیج  غیج  هوی یگرفته بود یچرا تا االن الل موند-

 و گفت  دیدوباره به دادم رس سوگل

 د یکنی سرزنشش م دیبده که مدام از صبح دار  حیبچم توض  دی دیخب اخه مهلت نم-

 گفت  دیتکون داد و رو به من با تهد یسر  مامان

مثل تو    گفتیمثل عمه هات، اون عمتم پنج ماه بود حامله بود بمن نم ایشی م یموذ یدار  یل یخ-
 بود... یموذ

 با غرغر و مرور خاطرات صحنه رو ترک کرد. بعدم

 کردم  برهیرو و  رفتی رسما داشت م گهیدبه سوگل که  یکج کردم و نگاه دهنمو

 کردم و گفتم یجد افمویق

 یخودتو نجات داد ینکردما، شانس اورد یتر برو گمشو تا عقده همه رو سر تو خال   عیسر نیبب -
 نجا یهم ختمی ریوگرنه خونتو م یمامانو قانع کرد

 برداشتم و داد زدم زی خ  دهینشون نم یعکس العمل دمید یوقت

 گه ید برو د-

 کج کرد و گفت  افشویق

 عههه خب رفتم بابا مانکن -

  یکنم برا  شرفتیبا چهره ام تونسه بودم انقدر پ نکهیطرفدارام افتادم و از ا ادی رفتن سوگل دوباره  با
 خودم کف زدم. 
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ش با دست  که خود  ویکس  نهیبی م ی!! وقتهیاون لحظه چجور ن یامیبن افهیق نمیداشتم بب  دوست
 باالتر و همه تو کف چهرشن  رهی داره از مدل خودش م تشیخودش رد کرده و نزاشت مدل شه،محبوب

 

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

  فیشرکت که دور تا دورم جمع شده بودن و ازم تعر یبچه ها ذوق مرگ شده بودم و به کارکنا  مثل
   کردمینگاه م کردنیم

 دمتون گرم یخانم داور -

 شما رو خدا بما داد -

 شرکت مشت و لوق داد  تی امروز مهندس بهمون بخاطر موفق -

 اااای نه بعض دیشرکتو فقط شما دار  نیا اقتی تو شرکت،ل دیبمون کنمیخواهش م  یخانم داور -

 با ذوق گفت  نیمه

 که  هیچ یدون ینم  شیپارچه تو ک دیسوگند بخدا اون شرکته تول یوا-

 شه یحقوقامون دو برابر م  میاگه شراکت کن مهندس گفتن یآقا-

 . دمیچرخیشده بودم و دور خودم م جیبود که گ  ادیها ز دیتمج فی همهمه ها و تعر انقدر

 بودم. دهیند  کجای رو   دیو تمج فیتعر نهمهیا شییخدا اما

 داد زد یکی دفعهیکه  ،یممنون مرس  گفتمیداشتم مثل ربات م یتا بنا گوش باز بود و ه شمین

 گهید دیبس کن -

 . دیترس رو د شدیقشنگ از چشماشون م ستادن،یخودشونو جمع و جور کردن و صاف وا عیسر همه

 شد؟  داشیاز کجا پ نیدل غافل، ا یکه ا نم یرو بب  زونیتعجب برگشتم تا عامل برگ ر با
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ون هم شهیهم یصورتش برا  دمیترسیکرده بود که م یو درشتش چنان اخم  یقهوه ا یچشما با
 بمونه.  یشکل 

 ترس داره؟  قهیعت نیاخه ا ترسن،یجذبه چقدرم که ازش م ماشالل 

 .ستادیمن وا یخشم اومد جلو و درست رو به رو با

 شد. انیهم تو صورتم نما یز ی ر  شخندیزل زدم تو چشاش و ن  ییبا پررو منم

  هیخطاب به بق رهی نگاهشو ازم بگ نکهیبدون ا  ینگاه سردش زل زد بمن و همونطور خشک و رسم با
 گفت 

 یخانم عباس یبه گرد پا شونیا دوننیوگرنه همه م  د،یکنی خانم رو گندش م نیا دیدار یادیز-
 رسن یهم نم  امرزیخداب

 ابروشم داد باال.  یتر کرد و تا  ظیغل پوزخندشو

  یگرفته بود زدم و سرمو اوردم باال و جد ادم ی لیطور که از سه یالت ینده و خ  نییانداختم پا سرمو
 زل زدم بهش. 

 خشم گفتم  با

  یچه جشن و سرور و برف شاد  دونستیخدا م شدیمنو گنده کنن، اگه مدل خودتون قبول م دمیبا-
که قبولش نداشته باشم و خودم با دست  ویرفتارتون منم اگه کس  هیعیالبته طب د،ینداختیبه راه م

 .خورمیحرص م نمی بب قتشویموف رونی خودم پرتش کنم ب

 زدم و به سمت اتاق باربد حرکت کردم.  یلبخند حرص درار  نشیتوجه به نگاه آتش یب

 . دنیفهم  یمنو نم  یحرفا یانگار چخبره، البته حقم داشتن، اونا معن  کردنی نگام م یهم جور  هیبق

 . دیفهم  دیفهم ی م دیکه با یبود اون مهم ن البته

 زدم و به راهم ادامه دادم. یا روزمندانهیپ  لبخند

 .ادیداره پشت سرم م یکیلحظه حس کردم  همون
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 زمزمه کرد  دواریگوشم تهد ری شونه به شونه ام و اروم ز  دیرس هوی

 معروف   یتو اتاق من خانم داور   ایب-

 تو تنم لرزه انداخت.   یکه حساب  ییبود، صدا نی امیبن  یصدا صدا نیا

 پشت سرشم نگاه کنه سوار اسانسور شد. نکهیجلوم رد شد و بدون ا از

 نفس کم اورده بودم. بایو تقر ومدی. نفسم باال نم

 دادم.  هیکنارم تک واریو دستمو به د ستادمیا سرجام

 *نمو چنگ انداختم.یحالم بود که دست انداختم و س انقدر

   میبخاطر گستاخ دمیترس ی.مستی ن  نیجز ا  یز یاره چ دم،یترس دشیحتما از تهد من چم شده؟ ایخدا
 به باربد بگه .  ای کارمندا بخواد اخراجم کنه  یجلو

. دستمو رو گردنم محکم  دهیچرا لرز دونستمیته دلم م زنم،یحرف م  خودی دارم ب  دونستمیخودمم م اما
 محکم زدم تو دهن خودم   میکی و  دمیکش

 با خودم اتمام هجت کردم.  و

 خودتو جمع کن حالم بهم خورد.  شه؟یجنبه م  یهول، ادم انقدر ب ی دختره

بکنم سوار اسانسور شدم و به طرف   یا گهیفکر د نکهی. بدون ا ستادمیو صاف وا  دمیکش یق یعم  نفس
 حرکت کردم.  نیامیاتاق بن 

 

 از من به اتاقش رفته بود و درم بسته بود. زودتر

 .دمیجلو چشمم د  لویو چندبار عزرائ ستادمیدر وا پشت

نزنه  نیامی بن  کردمی فقط خدا خدا م ه؛یچ ینفسا و اضطرابم برا یتنگ نیچمه و ا دونستمینم خودمم
 .تو برجکم 
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 لب گفتم و اروم در رو باز کردم . ریز یالل ا بسم

  کردیداشت درو نگاه م گوریبمن، فکر کنم کال با همون ف  کردی نشسته بود و با اخم نگاه م زشیم یرو
 تو.   امیتا فقط من ب 

 .نمیتا بش   یاز اخمش کم کنه با چشم اشاره کرد به صندل نکهیتو هم قالب کرد و بدون ا دستشو

چند لحظه   نیتا همانگار نه انگار که  ،یرو پشت سرم بستم و با اعتماد بنفس نشستم رو صندل در
 . کردمی داشتم سکته م شیپ

 راستم و گفتم  یپا یچپمو انداختم رو یتفاوت نگاهش کردم و پا یب

 .میکار دار  یکل سمیکه امروز با رئ  دیفالح، زودتر شروع کن یاقا دییبفرما-

نگاش کردم، مامانم تو   میمستق نجوری و هم اوردمیکم ن اما ،دم یدیوضوح مشت شدن دستاشو م به
 سگ خخخخ.  رهیخ  گفتیلحظه ها بهم م نیا

 و گفت  دیدستشو به لبش کش نیام یبن

 ؟یخوایم یچ  یخانم داور -

 تعجب گفتم  با

 بله؟ -

 گفت  کالفه

 ی بردار  نکارات یبدم بهت فقط دست از ا یخوایم یچ-

 و گفتم ی الی خیزدم به ب  خودمو

 فهمم یمنظورتونو نم -

 بلند گفت  یصدا با

 کارمندا؟ یبود جلو  یچه رفتار  نیا ،یفهم ی خوب منظورمو م-
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 و گفتم دمیخند یمصنوع

  د،یهست یبزرگ نیبابا مثال شما مهندس شرکت به ا د؟یخوردیاهان بخاطر اون موضوع انقدر حرص م -
 د یبش یبخاطر حرف منه دقل باز دزد انقدر عصب   کردمی فکر نم

 بخوره . حرص  شتریباز و دزد رو کشدار گفتم که ب دقل

 و گفت   رونی فرستاد ب نفسشو

کرد و تورو استخدام  یغلط هیتوقع داشتم حداقل اگه داداشم  ؟یمسائل گذشته رو وسط نکش  شهیم-
 رم یاونروزم رو پس بگ یکه حرفا یکردی م کاریکرد، 

فکر   دیتونیم  دیکنم که شما نظرتون راجب من برگرده، هرجور دوست دار تیخودمو اذ  نمیبی نم یاز ین-
 د یکن

بهش بدم، اهااان اره حرص بخور، منم   یجواب محکم   نیهمچ کردی حرفم جا خورد. فکر نم نیا با
 زجرم داد؟ پس بکش   لیالدنگ سه ی. مگه کم بخاطر تو قایدق خوامیم نویهم

 یراه دار  ه یشرکت فقط  نیموندن تو ا یکل کل کنم، برامن حوصله ندارم باهات  یخانم داور  نیبب -
با باربد صحبت   شمیبکارت، وگرنه مجبور م  یکنار و فقط سرت رو بد یبزار  تویکه مسخره باز  نهیاونم ا

 کنم

 گفت  شخندیو با ن  یداد به صندل هیانداخت روهم و تک  پاهاشو

بکنم پس هواستو  تونمیشرکت به اندازه من حق دخالت نداره، من هرکار بخوام م  نیاگرچه باربد تو ا-
 جمع کن 

خودم شاش کرد بودم و هرآن ممکن بود دلم مامانمو بخواد اما خودمو نباختم و منم مثل  یتو
 و گفتم   یدادم به صندل هیخودش تک

 م من جلوتونو نگرفت دیاالن انجام بد نیهم دیتونی م دیهرکار دوست دار-
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شده و اخراج کردنت   ادی طرفدارات ز یهست یکه دختر خوش شانس ییانجام بدم اما از اونجا تونمیم-
که  دمیم گهیفرصت د هیرو ندارم، پس بهت  هیو حوصله جواب دادن به بق شهیباعث کسر شانم م 
 فرصت  هی، البته فقط  یرفتاراتو اصالح کن

 . رونی ب  کردیا وگرنه پرتم مخداروشکر خطر رفع شد، چه خوب شد معروف شدم خب

که مشکل    یبا رفتار من مشکل نداره تنها کس میندارم ، کس یمشکل  چیمهندس، من با شما ه یاقا-
 خودتونه  ریاونم تقص  ،ییداره شما

 گرفت و سرشو اورد جلو و گفت  یاشو از صندل  هیتک

 من مقصرم؟ -

 مثل خودش رفتار کردم و زل زدم تو چشاش و گفتم قایدق

اونهمه ادم    یبهتون فروختم که جلو یتر  زمیامروز. مگه من چه ه نینمونه اش هم د،یبله شما مقصر-
گنده   یمن خودم به اندازه کاف دی منو گنده نکردن اگه دقت کن هیدرضمن بق  د،ی با من اونطور حرف زد

 ام.

 بود. یبرام زنگ خطر وحشتناک دنشیمدل خند  نیا،  دیبلند ترسناک خند یصدا با

 بخودش گرفت. با خشم گفت   یترسناک افهیق دفعهیجمع کرد و   خندشو

و هرطور که بخوام با تو    سمیدر ضمن من رئ ،یخانم داور  شهیماه از پنجاه درصد حقوقت کسر م  نیا-
خونتون و با داداش جونت تا صبح جر و   یبر  یتونیوگرنه م ادی صدات درب یو تو حق ندار   کنمیرفتار م 

 . یو مثل بچه ها جوابشو بد  یبحث کن

 خط قرمز من بود .  نجایبودم دروغ گفتم، اخراج شدن از ا دهیبگم نترس اگه

از   ییعادت کرده بودم و جدا  نجایچند وقت به ا نیبرام مهم نبود، راستش خودم تو ا لیهم سه گهید
 ت بود. مخصوصا بعد معروف شدنم سخ  نجایا

 به اخراجم کنه.  دیتهد یبخوره فور   یبه توق  یتا متوجه ترسم نشه تا بعدش تق دمیازش دزد نگاهمو

 گفتم یجام بلند شدم و سر سر  از
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 فالح   یباشه اقا-

 سمت در حرکت کردم که با صداش تو جام متوقف شدم به

 نره   جیپس سرت گ ست،یجز من گنده ن   یشرکت کس  نیدر ضمن تو ا-

  نکهیبرم دستمو تا ارنج بکنم تو سوراخ دماغش ، اما بدون ا خواستمیکرده بود که م میانعصب  یانقدر 
 .رونیبرگردم سمتش در رو محکم باز کردم و از اتاقش زدم ب 

سارا کنه   نی که ا دمیکشیصبر کن. داشتم براش نقشه قتل م رسمیخر، حسابشو م  تی قزم ی کهی مردت
 هه با باباش سد راهم قرار گرفتن. 

 دلم بزارم؟  یکجا نارویخدااا ا یا

 لبخند زد و گفت    یمن الک دنیبا د سارا

 ی ادم شد دم یعههه سوگند جونم، مبارکه شن-

چشم غره  دنیکنم که با د یسرش خال  مویاز حرص قلمبه کردم و خواستم تمام دق و دل چشمامو
 باباش منصرف 

 

 .شدم

 و گفت  دیبه سر سارا کش  یدست باباش

داره گناه داره از  ازین ییی ل ییپول خ نیبه ا نمیدختره نزار باالخره ا نیدخترم، انقدر سر به سر ا میبر-
 ی کن ی شرکت زده اش م

 باش  نویداره؟هه ا ازی ن ییلیجانم؟خ 

 زدم و گفتم یصدا دار   پوزخند

که   دیانیدارم، در جر ازیپول ن نیبه ا یلیحق با شماست منم مثل سارا جووون خ درسته  یل یوک یاقا-
مثل من  هی ک ی قایمثل سارا جون اونم دق میک ی قای. منم دق هیکی و حقوقمون  هیک ی شغل منو سارا جون 
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من   اگرچهداره  ازیشرکت ن  نیبه ا یییل ییمثل من خ یعن ی کنهی شرکت کار م  نیتو ا ی، و وقت
کار دارم   یل یمن خ میاما خب بهتره کشش ند هیکمبود عاطف شتریو ب  ستین  یماد ازشین دونمیم

 شمیامروز فعال از حضورتون مرخص م

 خودمو ازشون دور کردم.   عیزدم و سر شدنی به هردوتاشون که داشتن منفجر م  یچشمک

 خففههههه  شمیندم خفه م ارویاگه من جواب بعض بخدا

 

 و کتکشون زدم.   رمیتو ذهنم گرفتم ز دستی  نوی امیو باباشو بن  سارا

 باهاش صحبت کنم.  دیسمت اسانسور رفتم تا برم اتاق باربد و راجب شرکت جد به

 اسانسورو زدم و همون لحظه درش باز شد. دکمه

 . رونی باربد ازش با چهره آشفته اومد ب عی برم تو که سر خواستم

 بهش زدم و گفتم یلبخند

 ادینتونستم ز شبید میباهم صحبت کن زریاتاقت تا راجب ت ومدمیمهربونم، داشتم م سیرئ سالم -
 باهات حرف بزنم

هم بهم ننداخت و چشمش به در اتاق   ینگاهمین هی چیبود اما ه ستادهیرو به روم ا نکهیبا ا باربد
 بود.  نیام یبن

 روزنامه هم دستشه.  هی دمیبا تعجب براندازش کردم و د کمیانگار هول بود،  ییجورای

 گفت  عیسر یلیخ  رهیبگ  نیامی نگاهشو از در اتاق بن نکهیبدون ا باربد

 ی بکارت برس یبر   یتونیاز طرف من ، م هیبعنوان هد زنی عالمه پول بر هی گمیامروز به حسابت م-

 پرواز کرد.   نیامیمهلت حرف زدن بده به سمت اتاق بن  نکهیا بدون

 !دونستی، چش بود خدا م دیامم نشنصد چی! فکر کنم هگایرو ن  اوسگل
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 .نیامیبه بن شهیسر روزنامه هست و مربوطم م ریز  هیهرچ دونستمیم یول

  زه،یبرام عز ن یامیبن  یلیگل کرده بود اما بعدش بخودم تشر زدم و گفتم بمن چه! نه که خ میفضول کمی
انقدر بد باشه که بزنه   هیباشه، فقط خداکنه هرچ خوادیم  یفکرشو بکنم . بمن چه هر چ یحاال ه

 کمرشو خورد کنه.

 و ناخوداگاه دلم گفت خدانکنه.  دیحرف لرز  نیلحظه ته دلم بخاطر ا همون

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

 : یراو

 رو به روش.  توریاز حرص جمع کرده بود و زل زده بود به صفحه مان لباشو 

 جرات نکرده بود انقدر گستاخانه جوابشو بده. یدختر بد فکرشو مشغول کرده بود، تاحاال کس نیا

 بود.  دهیبود که تاحاال د  یدختر  نیبگه شجاع تر  تونستیم

 طرز تفکرش تشر زد و گفت  نیبخاط ا  بخودش

که   کننیم یصد بار، فقط اولش نقش باز  نیهمه دخترا مثل همن ا ؟یکرد فی تعردختر  هیتو از  باز
 ان.  تهی چه عفر دونهیدلت براشون بلرزه وگرنه خدا م

کنه و ازش    یو باهاش مثل خودش نقش باز  ادی ب رشیپسر گ هیاون دختره هم هرجا هست  خداکنه
 و بدبخت شه راحت شه از دستش.  رهیگرم بگ نیسواستفاده کنه ، بلکه به زم

 و ناخوداگاه گفت خدانکنه.  دی حرفش لرز  نیلحظه ته دلش بخاطر ا همون

 اشفته تعجب کرد. افهیباربد با ق دنیگرفت و با د توریباز شدن در چشم از صفحه مان یصدا با

 تعجب گفت  با

 نم یبب   نجایا نیشب   ایداداش؟ب شدهیچ-

 گذاشت.  نیامی بن  زیم ینشست و روزنامه رو رو یصندل یرو  مهیسراس باربد
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 انداخت و گفت  کردی به باربد که با اضطراب نگاش م  یبه روزنامه و نگاه  ینگاه نیام یبن

 ه؟یچ نیا-

 باز کن بخونش داداش -

 بازش کرد.  دیمشکوک به روزنامه انداخت و با ترد ینگاه نیام یبن

 .دیند ی ز ی طال و سکه چ متیروز و ق   یاول رو چک کرد و جز خبر ها صفحه

 اسم خودش اونم کنار اسم سارا چشماش گرد شد.  دنیاول صفحه دوم و د تریت دنید با

 و از جاش بلند شد.  نیرو با حرص پرت کرد زم روزنامه

 زد  ادیفر

 کنه؟  یکار  نیرات کرد همچج  یکدوم احمق-

 با ترس گفت  باربد

 دم یداداش بخدا منم االن د دونمینم-

 چشاشو از حرص بست و گفت  نیام یبن

 اتاقم ادیبه اون سارا بگو ب-

 داد زد بعدم

 ع ییی سر-

 از اتاق خارج شد.  یحرف  چیبود که بدون زدن ه دهیداداشش ترس یاز صدا یانقدر  باربد

 موهاشو از حرص چنگ زد و چندبار سارا رو لعنت فرستاد.  نیام یبن

 شد.  انینگذشت که در باز شد و چهره سارا تو اتاقش نما یز یچ

 شد بهش و با لرز در رو بست.  رهی با ترس خ  نیامیبن یچهره  دنیبا د سارا
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 دهنشو قورت داد و گفت  اب

 ؟ یکن ینگام م  ی. چرا اونجور  یباربد گفت کارم دار  زم؟یشده عز یز یچ-

 بلند بسمتش رفت و چونه سارا رو محکم تو دستش گرفت و فشار داد. یبا قدم ها نیام یبن

 د یدندوناش غر یال از

 فهممیسر خودته فکر نکن من نم  ری همش ز ناینه؟ ا شدهیچ  یدونیمثال نم-

 با تته پته گفت  سارا

 ی گیم ی چ دونمیباور کن نم زمیعز نیامی بن-

کرده   ینی شب یپ  ویخودش از قبل همه چ  ه،یچ یبرا نیامیبن یرفتارها نیا دونستیخوب م  کهیدرحال 
  نی امیکه بن  کردیرفتار م   یجور  دیو با دادیرنگ پس م دیخودش بود. اما نبا  یهمه نقشه ها نایبود و ا

 شک نکنه .

افتاده بود  نیزم یچونه سارا رو با حرص به سمت عقب پرت کرد و به سمت روزنامه که رو نیام یبن
 رفت. 

 صورت سارا کوبوند و داد زد  یبرداشت و رو اونو

 هان؟ هیچ نیا-

 .زهیو براش تعجب برانگ خونهیبا ترس خم شد و روزنامه رو برداشت و وانمود کرد داره م سارا

 تعجب گفت  با

 ن؟ یچ نایخدا ا یوا-

 داد زد  نیام یبن

 ن ییهم یجمعش کن   دیسارا، فقط با هیچ دونمیمن نم-

 چطور جمع کنم اخه؟ -
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 از سر حرص زد و گفت  یپوزخند نیام یبن

.  شیباتو برم ک  خواستمیتو پروژه، م تمونیبخاطر موفق ی دونست یم  ن،یهم یدورم نباش خوام یفقط م-
 برم  گهید یکیمجبورم با   گهیکه در اومده د یخبر  نیاما با ا

اونو با   خواستهیم ن یامیبن  نکارش،یزد بود با ا یچه گند رون،ی از ترس چشماش از حدقه زد ب سارا
دوباره اونو رامش کنه، اما   تونستیو م شدیم ییایکه صدردصد رو یسفر  هیخودش ببره سفر؟ اونم 

 خودش خرابش کرده بود.  یخودش با دستا

 لرزون گفت  یصدا با

 به سفر داره؟  یچربط نیا-

 زد  ای فر نیام یبن

 د یهمه فهم  نکهینداره؟ فقط بخاطر دوتا عکس و ا  یربط-

 

سفر؟اونموقع   میبر یبعد توقع دار  م،یدرست کردن که ما باز باهم تو رابطه ا عهیشا یتو مدلم شد ن
 پشتمون گنیم  ایچ دونهیخدام گهید

 زد و گفت   یتلخ  لبخند

 فهممی همش کار خودته فکر نکن من نم نایا ،یسارا گند زد یگند زد-

 زد و گفت  ای دوباره فر دفعهی

سمتت هان؟ بدتر   امیکه مجبورشم بخاطر حرف مردم دوباره ب یکنی م یپراکن  عهیاشغال، شا یدختره -
فرصت دوباره   هیبهت  خواستمی رابطمونو درست کنم، م خواستمیسارا من م ،یبه همه چ یگند زد

  ،یکرد نکارویاما نخواستم باور کنم که ا یبهم و غرورمو شکست یکرد انتیبا کارات خ نکهیبدم، با ا
 گننند  یاما گند زد میخواستم از نو شروع کن 

کار از کار گذشته   گهیو د دونهیم زوی همه چ نیامی بود بن ده یبه هق هق افتاده بود و فهم گهیکه د سارا
 بگه بلکه بتونه درستش کنه، با هق هق گفت  وی گرفت همه چ میتصم
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بوده که  نیبخاطر ا نایخبر کار من بوده، اما همه ا نیا یگیغلط کردم، اره تو راست م  نیامی بن-
کنم که مردم بفهمن   کاریدوباره  تونمیبرات، م کنمیدوستت دارم .توروخدا سفر رو بهم نزن جبران م

 بوده ، هوم؟ باشه؟  عهیاول روزنامه بزنن شا تریبگم تو ت یخوایاس م عهیشا

 حقه باز  ی دوستم نداشته باش اهیصد سال س  خوامیم-

 نفرت چشم ازش گرفت و پشتشو کرد بهش. با

 توجه نکنه.   کردی که م ییسارا و التماس ها یها هیخودشو حفظ کنه و به گر  یکرد خونسرد یسع

 گفت  یجد  یلیبه سمتش برگرده خ  نکهیا بدون

اونم فقط   یکنیمثل اوال تو بخش باربد کار م  یر یم ،یتو بخش من کار کن  یحق ندار  گهید از فردا-
عامل شرکته،  ریبابات مد نکهیمخصوصا ا شه،یو مامانم بفهمه ناراحت م  مهیی بابات دا  نکهیبخاطر ا

 ی بشنو یهم نتون ونیزی اسم شرکت مارو تو تلو کردمیم  کاریوگرنه 

 زد  ادیفر هیبا گر سارا

 جام؟   یار یمن برم که اون دختره رو ب -

 سارا تعجب کرد و برگشت سمتش، با پوزخند گفت  یگستاخ  نیاز ا نیام یبن

من از تو   ستیاز توان، در ضمن قرار ن شتریب  یلیو طرفداراش خ  تشینکنم؟ اون موقع نکارویچرا ا-
 مگه نه؟  رمی اجازه بگ

کردم   نهیهز یکل نی من فقط دوستت دارم هممن بگم غلط کردم خوبه؟ اشتباه کردم، بخدا  نیامی بن-
 سمتم یا ی ب نکهیخبرا رو پخش کنن اونم فقط بخاطر تو، فقط بخاطر ا نیتا ا

 تو گوش کنم  یکار دارم وقت ندارم به حرفا یمن کل  ؟یگمش شهیم-

 من ...-

 زد  ادیفر

 روووون ی ب-
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خارج   ن یامی ت و از اتاق بنبزنه به سمت در رف یا گهی حرف د نکهیو بدون ا د یدماغشو باال کش سارا
 شد.

 زد. یا روزمندانهی به در انداخت و لبخند پ  ینگاه نیام یبن

 کار خودش بوده.  یپراکن  عهیزدن به سارا مطمئن شه که شا یدستیتونسته بود با  خوب

 . کنهی و اعتراف م کنهی سارا دهنشو باز م ارهیاگه اسم سفرو ب دونستیم خوب

 انداخت باال و گفت  ابروهاشو

 خوشم اومد مهندس -

زد بهش سارا    یدستی زمی عز ری نه؟نخی مغز خر خورده با سارا برنامه سفر بچ نیامی بن دیفکر کرد ه؟یچ ها
ادم مهندس باشه مغزشم   گهیداد. بله د لشیبدنش تحو یاعضا هیهمراه با پاهاش و بق یهم دودست
 خووووب. کنهیخوب کار م 

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

 

 : سوگند

 . گرفتی ناش ناش ازم عکس م یانداختم و عکاسم با ن  نیبه دورب ینگاه

 .شدینشسته بودم که پاهام داشت از وسط نصف م یجور 

 و گفت  دیبه دادم رس  یاحیر باالخره

 ر یبگ گهیژست د هیخب بسه  یل یخ-

 ژست دوممو گرفتم. هیبق یجام بلند شدم و طبق گفته  از

 تر باشه.    یعیموهام که طب یعکاس خمار کردم و دستامم بردم ال یبه خواسته  چشامم

 باال. اوردیم کیانگشت شستشو به نشونه ال یو هرازگاه گرفتیفرت و فرت عکس م عکاس
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هم  یک یکردم تو شکمم و اون پامو جمع هیرنگ نشستم و  ی مشک یصندل  یکه تموم شد رو عکساش
 گذاشتم. زونیاو

 باکالس باشم.  یلیانگشتمو سمت لبم گذاشتم مثال که خ هی

 باز صداشو انداخت تو سرش و گفت  یاح یر

  یمگه الت ه؟یچ نیا-

 . کالفه گفتمشهیولکن نم  رهیکال حالمو نگ یاح یر نیا

 کنم  کاری من چ دیخب شما بگ-

 پشت سرش ظاهر شد  نی امیبن  هویخواست حرف بزنه که  یاح یر

 گم ی، من م دیکن  کاری چ گنینم شونیا-

که ،   زارهیبا من کار نداشته باشا خودش نم  گهیاالن گفت د نی شد؟ خوبه هم  داشیاز کجا باز پ نیا
 . لولهیکرمه م نیا

 ازش گرفتم و گفتم چشمامو

 دارم  سی من خودم رئ-

 سمتم. ادیاره م تموم شدن حرفم حس کردم د با

 نگاهشم نکردم.  یاز خودم بروز ندادم و حت یعالئم  چیفرار کنم از دستش اما ه خواستم

 .خورد یبود و با چشاش داشت منو م ستادهیمن وا یرو به رو درست

 گفت  یز ی لحن تمسخر ام با

 ؟یخانم داور  دین یمثل بچه ادم بش دیخوایهنوزم نم-

 بشنوم. تونستمیجمع رو خوب م یدنا یخند  زیر  زیر یصدا

 حرص نگاهش کردم و گفتم با
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من  یجا  ارهی براتون لباس ب دیبخوا یاح یاز خانم ر دی شما که بلد نم،یبش ستمیبله من اصال بلد ن-
 . هوم چطوره؟ رهی ازتون عکس بگ

 . ارمی که کف باال ب زدی انقدر منو م فتادی فلفل قرمز . پاش م  نیشده بود ع افشیق

 متوجه نشه.  ن یامیکه بن دنیخندیم یاما جور  زدنی گاز م نویاز خنده داشتن زم گهیهم د کارکنا

 وار گفت   دیزل زد بهم و تهد یا  نانهی خشمگ یچشا با

 یخانم داور   دیکن یرفتار زشتتون ازم عذرخواه ن یاالن بخاطر ا نیهم-

 روح زل زدم تو چشاش و گفتم  یو ب  سرد

 چرا مثال؟ -

 د یصحبت کن ستونیبا رئ  یچجور  دیست یو بلد ن دی هست تیترب  یچون ب-

  یکه تو کار  د یکن یاز من عذرخواه د یمن برادرتونه، در ضمن شما با سیرئ  دیستی من ن سی شما که رئ-
 تو مهل کار من  دیایاجازه م یو ب  دیکن یدخالت م  ستیکه بهتون مربوط ن

 . دنیپاشیم نیام یبود که رو زخم بن ینمک  هیپچ پچ بق یصدا

 یز یا کردم ی بخاطر جسارت من تعجب کرده بودن. البته خودمم تعجب کرده بودم و حس م حتما
 . زارهیداره سر به سرم م یادیز گه ید نیامیبن  نیخب ا  یالزم شدم ، ول  فیال

 بلند کرد.  یگرفت و منو از صندل رهنمویپ قهیدست انداخت و  نیام یبن

 بزنم. متونستیحرف نم  یشوکه شده بودم از رفتارش که حت  یجور 

 گفت  رتشونیپر از ح یو بدون توجه به نگاه ها  دیچرخ هیسمت بق  به

 وقتی. اگه  دیشاهد بود سشی به بعد مدل من هستن، خودتون رفتار زشتشو با رئ  نیاز ا شونیا-
 اخراج کردم.  تی معروف  نی خانم رو در ع نیچرا ا دیبگ دیری ام رو نگ قهیاخراجش کردم فردا 

 . نیبود بخورم زم کینزد کهیول کرد، جور قمویبزنم محکم  ی بزاره حرف  نکهیا بدون
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 گفتم  یطلبکار  با

 ستم یمنم مدل شما ن دی ستیمن ن  سیشما رئ -

 از حرص قلمبه کرد و گفت  چشاشو

 نبودم، از امروز قرار بود باشم.  ستونیاره رئ -

 زد و گفت  یشخندین

 که؟ قرار بوووود باشم  یمتوجه شد-

قرار بود از امروز   یعنی،  دمیفهمیحرفاشو اصال نم ی. معن  زدمی و نفس نفس م ردمکی ترس نگاهش م با
 من؟  سی باشم؟ اونم بشه رئ نی امیمن مدل بن

فقط   باری. چون خودشم گفت  کنهیاخراجم م گهیزده بودم، مطمئن بودم که د یچه گند ایخدا اوه
 . دهیفرصت م

 دفترم  ایب  عیسر-

 .  رونیهاشو تند کرد و از جمعمون رفت ب  قدم

 یالل مون قهی دو دق مردمیمنه احمق جوابشو دادم؟م یچ  یاصال برا شد،یتو هپروت بودم که چ هنوزم
 . کنمی اخراجت م یبکن نکارارویا گهید باریخوبه هزار بار گفته بود  گرفتمیم

  نیامیبه سمت اتاق بن  ری نگاه کردم و اروم و سر به ز هیترس سک*سکه گرفته بودم. با خجالت به بق از
 رفتم.

 . یبا یبغ*لم و با ری پرونده امو بندازه ز ایقراره مثل بچه مدرسه ا دونستمیم

 .فتهیاز نفس نفس زدنم ب  کمی تا  دمیرو بلع هوا

 تر خودمو رسوندم به اتاقش. عیمالش دادم و سر  قلبمو

و   فتهیتر ب عیسر فتهی که قراره اتفاق ب یهر چ خواستمی به اتاقش برسم جونم به لبم اومد. فقط م تا
 خالصم کنه.  
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 درو باز کردم. عیدر زدم و پشت بندش سر اروم

 . گشتیم یز ی بود و دنبال چ ستادهیقفسه وا کنار

 مشخص بود دنبال پرونده منه.  قشنگ

  نکهیکردم که باعث شد برگرده، نگاهش که تو نگاهم قفل شد ابروهاشو گره زد و بدون ا یسرفه ا تک
 قفسه شد.  یروشو برگردوند و دوباره مشغول بررس  نمی تعارف کنه بش

اخراجم نکنه فقط، هزارتا صلوات نذر   ای.  خدادادمیبودم و مدام اب دهنمو قورت م ستادهیوا صاف
با  گهیدوست شه بعدشم د لیکه با سه  زنمی نکنم، مخ رعنارم م تیذسوگلو ا گه ید دمیقول م کنم،یم
 ردنخودمم به غلط ک  کردمی.خوب بود خودمم مکنمینداشته باشم. خداجونم خواهش م یکار  نیام یبن
 . فتادمیم

 خشک گفت   یلی و خ  زیمن بود. پرونده امو پرت کرد رو م  یدنبال پرونده  زدمی که حدس م  همونجور

 

 ی ببر  فتوی تشر یتون یپرونده ات م نمیا-

 گفتم  اروم

 اخراجم؟  یعنی-

 اشو انداخت باال و گفت  شونه

 من بهت هشدار داده بودم  یخودت مقصر -

 لرزون گفتم یصدا با

 اشتباه کردم -

 داد زد که از ترس چشامو بستم  یجور 

 و چهار ساعتم از هشدارم نگذشته ستیهنوز ب  ،یاشتباه کرد خودیب-
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 کرد و گفت  یمکث

  یفرصت دار  هیگفتم فقط -

 نداشتم  یمن که با شما کار  دیزاشتی اخه خودتون سر به سرم م-

 سرشو تکون داد و گفت  کالفه

 اصال تو طال باشه؟  -

 شمرده گفت  شمرده

 ست یقبول ن  میعذر و بهونه ا چیه ؟ یمتوجه شد یتو شرکتم کار کن  خوامی من نم-

 به سمت در دراز کرد و گفت  دستشو

 خواهشا  ریزودتر ، وقتمو نگ -

 رفتم.  شیدوباره با روش خودم پ ستی ن شی کار از کار گذشته و التماس و زبون خوش حال دمید یوقت

 غرور سرمو اوردم باال و رفتم جلو.  با

 زدم تو چشاش و گفتم زل

 مهندس، اما نه به دستور شما   یاقا رمی باشه م-

 گفتم  عیسر نیهم یکشش بدم برا یلی ، منم نخواستم خ شدی م نممتوجه حرف اولش

 دم یخودم استعفا م-

 .  رونیاز تعجب گرد شد و رگ گردنش زد ب  چشماش

 نداشت.  ویجواب  نیتوقع همچ اصال

 زدم و گفتم  یپوزخند
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آق مهندس اشتباه فکر   ری نخ د؟ یتا منو ببخش فتمیبه پاتون م  هیمن مثل بق دیفکر کرد ه؟یهه چ-
 د یمن التماسمو کردم شما توجه نکرد دیکرد

 زدم و گفتم   یچشمک

 . دمیفرصت م  باری منم مثل شما فقط -

  دهیبدرک چه بهتر، اما ترس یخوند. توقع داشتم بگه هه زک شدیچرا تو چشماش ترس رو م دونمینم
 بود.

شرکتشون سود  یبرا  یلیالخره منم خ، با نهیکنه تا دممو بچ کیکوچ دیتهد هی خواست یفقط م  دمیشا
 اخراجم کنه.  تونهینم  یکه به راحت دمی فهمیم  دیآور بودم ، با

 دادم. ی ظ یجمع کردم و جاشو به اخم غل شخندموین

 ز یدراز کردم و پروندمو برداشتم و دوباره مثل خودش با حرص کوبوندمش به م دست

 برم   دیاستعفا بدم، پروندمو بد خوامیم-

 تند به سمت در حرکت کردم.  یپرونده رو برداشتم و با قدم ها کنهی نم  یحرکت  دمید یوقت

 هیهرروز   نجایاومدم ا یاز وقت کنم، ی شرکت کار نم نیتو ا گهیبه جهنم که د بار،یهم  ونیش  باری مرگ
 برنامه دارم . 

 .نهی بهتر از ا  یلیگوش کنم خ  لویسه یمنت گذاشت سرم همون غر غرا نیامی بن نیکه ا انقدر

 سمت خودش.  دیاز پشت کتف امو گرفت و منو کش  نی امیبن  هویدر رو گرفتم تا درو باز کنم  رهیدستگ

نگام   یاتفاق افتاد که بخودم اومدم. اونم زل زده بود به چشاش و بدون حرکت هوی یهمه چ یجور 
 .کردیم

 گفتم  دمویکش یف یخف   غیج

 من برم هان؟  دیزاری چرا نم ه؟یهدفتون چ د یبگ شهیم قایاالن دق-

 رو پاک کرد و گفت   شیشونیپ یعرق رو نیام یبن
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 ی بر  خوادی بگردم پس نم دیحوصله ندارم دنبال مدل جد نمیب ی م کنمی حاال که فکر م-

 موضوع؟ نیبه ا دیفکر کرد  ییهه چه جالب، تنها-

 نه از توهم کمک گرفتم -

 و لجبازانه گفتم   ن یکوبوندم زم پامو

 که گفتم  نیهم نجایبمونم ا  خوامیاقا، من نم دونمیمن نم-

 . ستادیقدم اومد جلو و دوباره مثل قبل وا هی

 رو زد کنار   میشونیبود رو پ ختهیدسته از موهام که ر هیزد و دستاشو اورد باال و  یشخندین

مدل   نیمثل تو ا ی. از دختر شجاع میتا به توافق برس میحرف بزن  نی بش ایداد نزن دختر خوب، ب -
 .دهی بچگانه رفتار کردن بع

 و نفس کم اورده بودم. دوباره همون حالته مسخره....  نییپا ختی ریاز سر و روم م  عرق

 زد و گفت  یپوزخند نیام یبن

 درسته؟ مونمی نم ی بگ یپس جرات ندار  ،یدیمعلومه از جذبه ام ترس افتیاز ق-

 . زشینشست پشت م لکسیر  یلیخ  و دیعقب ، پرونده رو از دستم قاپ دیگفت و خودشو کش نویا

 پررو بود ، جذبه؟ترس؟ اونم من؟هه  یادیز گهید نیا

 مشت کرده بودم و زل زده بودم بهش. دستامو

 چه جالب ؟ههیکشیبخاطر موندن تو شرکت منتمو م یدار  یعنیاالن -

 گفت  ینگاهم کرد، دست و پاشو گم کردو هول هولک  یشوک زدگ با

 بگردم  دینه.... فقط حوصله ندارم دنبال مدل جد-

 زدمو گفتم   یپوزخند
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 کارمند ساده رو بکشه هیمنت  یشرکت بزرگ  ه ی سیرئ  نمی بیباره م  نی هه منم باور کردم، اول -

حرفا بود چشاشو باز    نی. اما اون قرمز تر از اگرفتمیحالشو م  کردمیم فیحرص چشاشو بست، ک از
 کردو گفت 

  کویبزرگو کوچ یمن فقط خواستم شعورمو نشون بدم باالخره بخشش از بزرگاس اگرچه تو معن-
 ی فهم ینم

 گفت  عیکه سر گشتمیم  کیفوش رک  هی دنبال

تو بخش   ای ببر خونه و از فردا ب فتوی کنم، امروزم تشر ض ی سارا رو با تو تعو خوامیم  یبنا بر مشکالت-
 ؟یمتوجه شد ستمیمن، منم رئ

 دم یخشم غر با

 د یریگ یمنو م ی، چرا جا رونیب  دیپرتش کن دیتونیم دیبا سارا مشکل دار-

که اصال خوشم  یکن لحن حرف زدنتو درست کن  یبخودمون مربوطه. تو از فردا سع گهیاونش د-
 ی بر  یتون یازش االنم م ادینم

 زدم و گفتم  غیج

 ی لعنت-

 .  رونیاتاقش زدم باز  عیسر بعدم

 مدت وقتمو گرفت.  نهمهیمنو بترسونه ا کمی نکهیفقط بخاطر ا کار،ی ب کهی مردت

 . امدی رفتارت زشته خوشمان ن  یخانم داور   یگفت یاز اولش م خب

 اخراج اخراج. خب مرررررض  یبگ نکهیا نه

 قشنگ درسته
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. تازه بهشم کشهیم  شیبا پا پ  زنهیدادم اما معلوم نبود چه مرگشه خودش با دست پس م جوابشو
 ادمم انقدر پررو؟  کردهی م یکه منتکش کنهیقبول نم  یگیم

 . مگه من زنتم اخه؟یتر حاج واشی کمیمنو هول داد که ، خب  یجور 

 و لپام سرخ شد. دیناخوداگاه دلم لرز هویفکر  نیا با

 نیخاک تو سرت. اخه ا ؟یخوایشوهر م  یورتم و گفتم چته احمق خانوم؟ها چمحکم زدم تو ص یکی
تحملش    دیفکر کن که از فردا با  نیبه ا یبه فکر شوهرت باش نکهیا یهم شد شوهر؟ االن جا نهیبوز
 بدبخت.   ستهیچون اون رئ یکن

به سمت   کردیکه با دهن باز به حرکاتم نگاه م یو بدون توجه به دختر  میشونیکوبوندم رو پ محکم
 خونه حرکت کردم. 

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

 

 : یراو

 لب خودش رو سرزنش کرد.   ریز  نیامی رفتن دختره بن  رونی از ب بعد

 چموش بود.  یدختره  نی انداختن ا رونی چطور رام دختره شد، از اولم قصدش ب دینفهم واقعا

که   دیکشیداشت منتشو م یی جورای دست و پاشو گم کرده بود و  رمی مدختره خودش گفت  یوقت اما
 برگرده. 

نبود که بخواد اصرار کنه تو شرکتشون بمونه   یبود ، اما در حد دیشرکت سوداور و مف  یبرا درسته
 انگار اون لحظه حرفا و حرکاتش دست خودش نبود.

دست کارکن هاش   ومدینم  بود که ازش سر زد. اصال خوشش  یاون رفتار چ دونستیهم نم خودش
 آتو بده اما امروز... 

 چرخ دارش بلند شد. یصندل یهاشو فشار داد و و از رو قهیشق  یعصب
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 شده بود.  یعصب  یکنه، امروز به اندازه کاف   یاستراحت فکر  یکمیبود بره خونه و   وقتش

 حرکت کرد.  یبه سمت در خروج   یو بدون توجه به کس رونی اتاقش زد ب از

 رنگش شد و استارت زد. یلکسوس مشک  سوار

 از جا کنده شد. یبه طرز وحشتناک  نیرو پدال گاز گذاشت و ماش پاشو

 خودش برسه. یالی تا زودتر به و روندیرو م  نیماش  ادیسرعت ز با

سرزنش کردن خودش   یخلوت برا  یبره، اون لحظه فقط مکان شیپدر یام نداشت خونه  حوصله
 . خواستیم

 بزرگش پارک کرد.  اطی رو داخل ح  نیرو زد و ماش موتیر  دیکه رس الیدر و به

 سنگ فرش شده اش رد شد.  نی شد و از زم   نیماش از

کردن خودش تو استخر که مطمئن بود ابش   هیتنب یاستخر جلوش وسوسه شد. خوب بود برا دنید با
 بپره.  خهی خهی

  یکیزدن  ادی با فر هویبزنه  رجهیکنار استخر انداخت.خم شد تا ش  یصندل  یبا حرص دراورد و رو کتشو
 متوقف شد.

 .د یدویو بسمتش م دادی دست براش تکون م د یدویم نیی داشت از پله ها پا کهی درحال باربد

 نجا؟ یاومده بود ا یک گهید نیا

 ؟ یشد ری داداش از جونت س یکن ی م کاریچ-

 کرد و گفت  یخنده ا نیام یبن

   یکنیم کار ی چ نجایتو ا-

 رسوند و با خنده گفت  نی امیخودشو به بن  باربد

 شت یپ  امیم یهر زمان حس کنم تو خطر  گه،یفرشته نجاتتم د-
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 ؟یاومد  یاز دست تو، ک -

 برداشت و داد دستش تا بپوشه. زی م یرو از رو  نیامی کت بن باربد

 کتش شد.  دنینکرد و مشغول پوش یلجباز  نمیام یبن

منم   نجا،یا  یای صددرصد م نیهم یبرا یشد یعصبان  یاد یز کمی گفتم امروز  شه،یم یساعت  هی بای تقر-
   یاومدم تا تنها نباش

 و گفت  رونیکالفه نفسشو داد ب نیام یبن

 تختشون کمه. هی ووننیزنا همشون د  نیباربد واقعا ا-

 داستان....  یسو  هیلحظه در  همون

 سوگل نشسته بودم و با حرص گفتم یبه رو رو

 دنده ان. هیهمشون خودخواه و  وونیمردا د یسوگل؟ همه   یدون یم-

 دستاشو تو هوا تکون داد و گفت  نیام یبن

رو   یها رهی خ  نیمثل ا شونیکی  کنهیو التماس م  کنهیم  هیگر شونیکیچه مرگشونه،  دونمیاصال نم -
 تو تخم چشات  زنهی زل م یمخ

 صورتم و گفتم دست کوبوندم تو  با

  زنهیم  ینیب ی. اولش میدو قطب ی کهیرفتارشو مردت   ستیشرکته ها، هنوز بلد ن سی رئ  یعه عه ناسالمت-
 بمووون نرووو توروخدا  کنمیخواهش م گهیبعدش م رون،ی گمشو برو ب گهیتو دهن ادم و م

 و گفت  دی از حرص خند نیام یبن

هر لحظه   کننی و زبون درازن که ادمو مجبور م تی ترب یانقدر ب اشونی بعض نجاستیجالبش ا یدون یم-
 رسونن ی اصال ادمو به جنون م ،یحرف بزن هی

چونه   ریو باربد بربخت که مجبور بودن همزمان به حرف دوتا لجباز گوش کنن دستاشونو زدن ز سوگل
 و گفتن 
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 ی دونیبگم، خودت م یچ یهع-

 با حرص داد زد نیام یبن

 و دل کنما.  مثال اومدم درد ؟ی دونیم ن؟خودتیهم-

 سوگل و گفتم یحرص کوبوندم به بازو با

 ؟ یراست می.ناهار  دار نمتیبرو گمشو نب  م،یکنی درد و دل م یزهرمار مارو باش با ک -

 و گفت   چوندی بحثو پ رهیباربد داره از خنده قش م  دیکه د نیام یبن

 م؟یدار  یناهار چ نارویولکن ا-

 با خنده گفت  باربد

 ارنیغذا ب رونی زنگ زدم از ب-

 تکون داد و همراه باربد وارد خونه شد.  دییسر تا نیام یبن

 سمت باربد برگشت و گفت  به

 گردمیزود برم رمی دوش بگ هی رمیمن اول م-

 شد.  شنیاست یبا پل یکاناپه نشست و مشغول باز  یتکون داد و بدون حرف رو دییسر تا باربد

ارواح   ادیکه بقول باربد ادمو  دیبا دکور سف  یوارد اتاقش شد، اتاق از پله ها باال رفت و نیام یبن
 . نداختیم

با   دیرنگ دکورش کنه، چون معتقد بود اتاقشم با یقاط گهیرنگ د هی دیکش  یحوصله اش نم یحت
 . ین یب  شیروح و بدون پ   یذهنش ست باشه، ب

 دراورد و وارد حموم شد. دوش اب داغ رو باز کرد و چشماشو بست.  لباساشو

 . کردیم  نیرو بهش تلق ی اب داغ به پوست سردش حس خوب برخورد



 لعبت رمنده 

154 
 

  کنن،یارامش براش بهتر بود. باالخره همه اشتباه م نی نداره و هم هیبه تنب یاز ی ن کردیحس م گهید
 .فتهی ن دختره بدتر از خودش به پاش بکه او کردی م یکار یجبرانش کنن . اونم باالخره  دیبا یول

 رو تنش کرد.  دشیتن پوش سف  یاومد و حوله  رونیگرفتنش که تموم شد از حموم ب  دوش

 رفت و عطر مخصوصش رو که تلخ و سرد بود به خودش زد. نهیا یجلو

قبل   شهیو مثل هم دیپوش یمشک نیرو با شلوار ج  یرنگ  یبافت طوس  زی. بول  دیسشوار کش موهاشم
 به عکس پدرش کرد و براش فاتحه فرستاد.   یاز خارج شدن نگاه

اون حرفش  یاداور یبا  ،یخور ی م یبهش گفته بود از پول بابات دار   باریاومد که سوگند   ادشی
 زد و دوباره مثل اونروز حالش گرفته شد. یشخندین

 م و دستگرفت و تمام د ای سالش بود از دن شی اون فقط ش یکه پدرش وقت دونستینم اون

 

 سال ها تالش خودش بود.  جهیکه بدست اورده ، نت یعظمت نیها و ا اه

 بچشه.   شیرو تو زندگ  یطعم سخت خواستیو نم دادیبه باربد هم اجازه دخالت نم یحت

 . زهیبر رونیمسخره از سرش ب یتکون داد تا فکرها سرشو

 رفت.  خوردیغذا مکاناپه نشسته بود و   یرفت و به سمت باربد که رو  نییهارو پا پله

 گفت  یدلخور  با

 غذا نخور؟  نجایهست ا یغذاخور  زیصدبار بهت نگفتم تو خونه م-

 با دهن پر گفت  باربد

 داداش شترهیب  فشیک  نجایا-

  یغذاخور  زی اپن برداشت و پشت م یخودشو از رو یبه باربد تکون داد و غذا یسر تاسف  نیام یبن
 مشغول خوردن غذاش شد.
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 چرخوند و گفت  نیامیکلشو به سمت بن  باربد

 ؟ یداداش به سوگند موضوع رو گفت گمیم-

 با دستمال دهنشو پاک کرد و گفت  نیام یبن

 اره گفتم -

 گفت  یخب چ-

 بگه ، از خداشم بود   یخواستیم یچ-

 به خودش داد و گفت   یتکون باربد

 تو کار  کنه  شی پ کنهی هم قبول نم رهی عه؟ من فکر کردم بم -

 رفت.  یلقمه تو دهنشو قورت داد و به باربد چشم غره ا نیام یبن

 شد.  دنشید لمیباال انداخت و سرشو برگردوند و مشغول ف یهم شونه ا باربد

بود که  نیاون کار کنه، اگه هم قبول کرد بخاطر ا شی پ خواستیبا باربد بود، دختره اصال دلش نم  حق
انجام    یبه پاش افتاد تا برات کار   دیبهش بفهمونه با خواستیبهش اصرار کرده بود. فقط م  یلیخ

 بده.

اشتهاش    یدختر حت  نیبشقابش انداخت ا یحرصش دراومد و قاشق و چنگالشو با حرص تو  دوباره
 هم کور کرده بود . 

 شدیباعث م  ونیزیتلو یسرگرم کرد. حداقل صدا دنید لمیکاناپه کنار باربد نشست و خودشو با ف یرو
 مغزشو نشنوه.  یصدا

 ی بر   دیاونجا تو با رم ی باشم ها من نم ؟گفتهیفکر کرد چیراجب سفر ه نیام یبن گمیم-

 تفاوت گفت  یبود ب  ونیزیهمونجور که نگاهش به تلو نیام یبن

 دادن که برم؟  شنهادیمگه بمن پ-
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 گفت  یو با خستگ  زی بشقابشو گذاشت رو م باربد

سفرهارو ندارم   نجوریمن عرضه ا ی دون ی. خودتم ممیما قبال هم توافق کرده بود گه، یاه داداش ولکن د-
 بهتره  یپس خودت بر 

 گرفت و گفت  ونیزینگاهشو با حرص از تلو نیام یبن

 حرمسرا اره؟  یبکن   نجارویمن برم که ا-

 برد باال و گفت  میدستاشو به نشونه تسل باربد

 مثل سرباز عاشقانه از قصرت محافظت کنم بده؟ خوامی داداش من شکر بخورم حرمسرا بزنم، من م-

منم مثل پادشاه عاشقانه از   یبر یم فیخودم مواظبشم شما تشر یمنو نگهدار   یالزم نکرده تو خونه -
 کنم ی قصرم مواظبت م

 انداخت و گفت  نیام یملتمسانه به بن ینگاه باربد

  دیبا دونمیاونجا، اصال نم یسای اصال حرف بزنم با رئ تونم یمن نم  ال،یخ یرم بداداش اصال حرم و م -
 ا یبه همه چ زنمیکنم. توروخدا خودت برو بخدا من گند م کاریچ

 .مداخله کنه یبود که بتونه با شرکت به اون مهم  زایچ نیکمتر از ا ی لیبا باربد بود، اون تجربش خ حق

 گهیندارم د یچاره ا  رمی باشه من م-

 زد و گفت  یا روزمندانهیکه موفق شده بود لبخند پ  باربد

 ؟سارا؟  یبر  یخوایم ی ، خب حاال با ک  هیعال-

 اسم سارا گارد گرفت  و گفت  دنیبا شن  نیام یبن

 سارا؟ هه عمرااا حرفشم نزن-

 کرد و گفت   د ییحرفشو تا باربد

   یگردیسه نفره برم گهیکه د یحواسم نبود، اگه با اون بر   یگیاره بابا راست م-
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داد و با خنده حرص   یاز حرص کوسن رو برداشت و پرت کرد سمت باربد. باربد هم جا خال نیام یبن
 نگاهش کرد. یدرار 

مسائل   نی راجب ا  یایازش؟ بعد تو م ادی خوشم م  یلیباربد لطفا راجب اون دختره اصال حرف نزن، خ-
 ؟ یزنی حرف م

 و گفت   دیبلند خند باربد

 تو؟  یر یم  یخب بابا غلط کردم خوبه؟ حاال با ک-

  ونیزی زد و زل زد به صفحه تلو یشخندین نیام یبن

   تمونیخب معلومه با عامل موفق-

 با تعجب داد زد  باربد

 سوگند؟؟؟؟؟ -

اونو منصرف کنه نکرد و اون لحظه فقط به فکر   خواستی باربد که م  یها حتی به نص یتوجه  نیام یبن
 از سوگند بخاطر امروز بود. یر یانتقام و حال گ

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

 

 : سوگند

 از حرص جمع کردم و چشممو از دوتا عقب مونده گرفتم. لبامو

 به پهلوم و گفت  دیاومد کنارم نشست و با مشت اروم کوب  سوگل

 چته تو؟ یه-

 اشاره کردم و گفتم  لیت به مامان و سهدس با

 بخدا نییپا  ارمیدکورشونو م  زنمی سوگل کارشونو، اخرش م نیتوروخدا بب-
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  یشاد نیا کنن؟توروخدای م جادیا  یچه صحنه پت و مت  ینیب یعوضش م  م،یولکن بابا بزار خوش باش-
 ر یرو ازما نگ

 اخم گفتم  با

 ؟  یبروبابا چه شاد-

 اون دخترس  ریهمش فکرش درگ  ؟یبا منو تو کار نداره دقت کرد گهید لیرعنا اومده سه  نیا یاز وقت-

 حرص نگاهشون کردم و گفتم  با

 داینشونش بدم اون سرش نا پ  یینعنا هی-

 اصال ؟  هیولکن بابا تو مشکلت چ-

 تو سرش و گفتم دمیکوب

 داره هیاون باباش چقدر سرما یدون یاداهاشونو؟ فکر کردن رعنا لقمه دهن ماست؟ م ین یبی د اخه نم-

 شونه اشو انداخت باال و گفت  یتفاوت  یب  با

 خب داشته باشه، مهم تفاهمه -

   ایخفه شو بابا-

 داد زد  لیسه

 چطوره؟  ایابج -

 با ذوق گفت  سوگل

 اد یبهت م یل یداداشم خ هیعال-

 کج کردم و گفتم دهنشونو

 ؟ یدیواسه خودت کت و شلوار خر یه پشگل هنوز نه به باره نه به داره ، رفت د اخ-



 لعبت رمنده 

159 
 

 شد و گفت  یجن   هوی زد،یم ی ق یچونه و لبخند عم ری که تا اون لحظه دستاشو گذاشته بود ز مامان

  زنهی بزن تو ذوقش خودت که بخت درتو نم یحسود ه  ی. حاال تو دهیبتو چه ، پسرم ذوق کرده خر-
 بدبخت 

 مامااان!-

 از دستت  نی درمونو بزنه، کو؟ همه فرار ادی ب نفریدرد، حسرت بدل موندم  امانی-

 دست به سوگل اشاره کرد و گفت  با

 ش یخواستگار  ادیب  کنهی جرات نم ی کس یزبون بسته هم بخاطر تو بختش بستس، تا تو هست  نیا-

 خفن زدم که چند قدم پرت شد اونور.  یکف گرگ هی دیخندی م زیر ز ی سوگل که داشت ر به

 گفتم  تی به مامان با عصبان  رو

  یجلو  جوری  لی دوما سه ؟ییکه مادر زنش تو یشوهر من بشه تا وقت ادیمغز خر خورده ب ید اخه ک -
 که نوکرتم نهیب یمنو نم  یمن سپر گرفته که کس

 

 رتت؟ یبگ ادینشد ب دایپ نفری یاالن تو اون شرکت کوفت ومد،یانگار کرور کرور خواستگار م دنیدیحااا م-

 با اخم گفت  لیسه

 مامان  -

  گهید گمیخب راست م-

 از سر حرص زدمو گفتم یا خنده

 خداروشکر غم و غصه هامون انقدر کمه که مشکل مادر ما فقط شوهر کردن منه -

 شد.  لی سه یگفت و دوباره مشغول بررس  ییبرو بابا مامانم

 بسمت اتاق رفتم.  عی چندشم شد و سر شونیلوس باز دنید از



 لعبت رمنده 

160 
 

جلو هزارتا  نکنه و   تمیاذ نیامیبن گهیبودم د دواریو به فردا فکر کردم، فقط ام  دمیدراز کش نی زم یرو
 ادم جوابمو نده.  

 . رمیبه کارم نداشته باشه حالشو نگ  یکار  یتا وقت دم یمنم قول م عوضش

اومده بودم  یچ یرفت برا ادمیکال  میبود  یو بفکر تالف  میکل کل کرده بود نیام یوسط انقدر با بن نیا
 دیکار به کجاها کش  نیاما بب ست،ین نمونیب یز یبگه چ  لی به سه  نیامیبن خواستمیاونجا، من فقط م

 . ادیبه چشم نم اشیری و سخت گ لیسه گهید کهی جور

 ....بردی زود خوابم م یل یخ نروزایکردم بخوابم. ا یو سع دمیکش یا ازهیخم

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

 از حرص زدم و گفتم  یکی ستریه خنده

 شما  دیمهندس چقدر بفکر من هست هیعال  یل یخ نیا-

 تفاوت گفت  یابروشو داد باال و ب نیام یبن

 از شرکت  یبر  یتونی م ی، اگه ناراحت  ستمین  چکسی من به فکر ه-

 زدمو گفتم   یپوزخند

نگران  ست؟یمسافرت؟ زشت ن   میکه منو شما باهم بر اد یکجاش با عقل جور در م نید اخه نوکرتم ا-
 ارن یازتون حرف درب  دیستین

 باال  دی تعجب ابروهاش پر زا

 ارن؟ی حرف درب  دیچرا با-

 با خجالت گفتم  ن،ییتوهم قالب کردم و سرمو انداختم پا  دستامو

 ... منو شما... شما مرد ، من زنگهید ارنیخب درم -

 گفتم  یجد  یلیسرمو اوردم باال و خ هوی
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 ام یب  تونمیمن نم  دیاقا بهرحال رو من حساب باز نکن  دونمینم-

 زد و گفت   شویشگیهم شخندین

 خوره یکه نم افتیبه ق  ،ینگران حرف مردم و آبروت یل ینگو که خ-

 خشم نگاهش کردم و گفتم با

ذوق مرگ شم من از آبروم   ادی تا  سفر ب ستمیشما ن یکارکنا هیمن مثل بق افس؟یبه ق یمگه همه چ-
 رمی نم  یینامحرم تنها جا  یاقا هیبا من  ترسمیم

 ؟ی ات کنم چ غهیاگه ص-

 .کردمی حرفش انگار لرزه افتاد تو بدنم ، با دهن باز نگاهش م نیا با

 ی که راحت باش میخونیم غهیخب ص م؟یری نم ییبا نامحرم جا یگینم ه؟مگهیچ-

 گفتم دمیلرزیاز خشم م کهیکرده بود. درحال  خیاز حرص  دستام

 م؟ یش غهیص  دیکه با  میکن کاریمگه قراره چ-

 . زشیبزنه که از جام بلند شدم و کف دستامو گذاشتم رو م یحرف  اومد

 اوردم جلو و داد زدم سرمو

  غهیص دی شد بگ یز ی چیکه فردا   ؟ی که چ میکن غهیمهندس فالح من به شما اعتماد ندارم ، ص دینیبب -
 هوم؟  غهیص دیگیکه منقشه تو سرتونه  هینداره؟معلومه  بیع میبود

صورتم    یمتر  یل یو صورتشو تو م  زیبلند شد و مثل من کف دستاشو گذاشته رو م  یصندل  یرو از
 مماس کرد.

 من تو چشام زل زد و با  گفت  مثل

چون  غهی که بخوام اصال راجبت فکر کنم . اگه گفتم ص  یستین  یهوا برت نداره .شخص یادی ز ر،ی نخ-
 یمسلمون رو گرفته بود یو ژست ادما یخودت رو مخم رفته بود
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 مسلمون رو گرفته بودم؟  یمن ژست ادما-

دست   ارتیاخت یایب  زارهینداره بهرحال تو داداشت نم دهیاصال بحث باتو فا ،یبله تو گرفته بود-
 که هست؟  ست یخودت ن 

 اره؟ ستیدستم ن  ارمی.  من اختکردمی اش م عیضا دیشدم، هرجور بود با یش انگار تعصبحرف نیا با

 گفتم  لکسیر یل یفاصله گرفتم و خ زشیم از

 ام ی هرجور شده به اون سفر م هینجوریحاال که ا-

 و گفت  ستادیوا نهیبه س* دست

 م؟ یری از داداش جونم اجازه بگ یخوایم-

 کردمو گفتم  اخم

 . رمی اجازه بگ یاز کس  ستی ن یاز ین رمیالزم نکرده من هرجا دلم بخواد م-

 سه روزه  ستایدوساعته ن یکی سفر  نیبب -

 امو انداختم باال و گفتم شونه

 ست ین ی؛ مورد کسالی شما اصال بگو -

 گفت زل زد و  واریزد و سرشو برگردوند ، به د یشخندین

 ست ین ی، اصالاااا مورد دونمیبله م-

 

 باشه ؟ یمورد دیچرا با ست،ین  یالا موردبله اص-

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

 زد و گفت  ادیفر لیسه
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 مورد داره  میل یخ-

 سمتش و درست رو  به روش نشستم، با التماس گفتم  دمیدو

 دم یقول م فتهینم  یاتفاق  چیداداش، بخدا ه کنمی خواهش م-

 یبر  یخوایم یبا کدوم پشگل ستیمعلوم ن چیگفتم نه، ه نکهیهم-

 به خودم گرفتمو گفتم هیگر حالت

  سمونمیشرکت ،رئ  یفقط منم و دوتا از خانم ها ستین  یچکی بجون سوگل ه  ست،ین  چکسیواال ه-
 باور کن پنجاه سالشه، اونروزم نوه اشو اورده بود شرکت  ادهی ز یلی سنش خ

شده   دیمن ناام یگرفته بود)نه که از اشپز به عهده   ویو دوباره اشپز کردیسرخ م  ازی که داشت پ سوگل
 بودن واسه خاطر اون...بله( از داخل آشپزخونه داد زد 

 ؟یدار  کاری نکبت، جون خودتو قسم بخور بمن چ یهو-

 گفتم لیغره بهش رفتم و رو به سه  چشم

 هی باشه؟ مامانم راض  گهیداداش ولکن اونو، بمن گوش کن. بزار برم د-

 از داخل اتاق داد زد مامان

 م یپدرسگ که من راض یغلط کرد-

 نگاه کردم. لی خداا االن همه گارد گرفتن واسه من. با بغض به سه یا

  ستیمعلوم ن چیه نهیمن حرفم هم یتا صبحم بگ زی بر ییچا هیبرو  میسوگند ادامه نده حال ندار-
 هست، کجا هست  یسفر چ 

 من تو برو؟  یجا یخوایشده هاا م  دییمن تا یعکسا  یبره؟نا سالمت  یاخه داداش من نرم پس ک-

 و ول کرد دیاز موهامو کش یشد و دسته ا  زیخ  مین  تیبا عصبان  لیسه

 ا یا رهیخ  گهیبرو انقدر حرف نزن، مامان راست م   ایب-
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چجور اخه    نویا ن،ی امیبن  شیپ شمیم  عی. اگه نزارن برم ضاگرفتیام م هیداشت گر واشی واشی گهید
 کنم؟  یحال   لیبه سه

 به سرم زد، خداکنه فقط اثر کنه. یفکر  هوی

 گوشش گفتم ریکردم و ز  کینزد لیبه سه شتریخودمو ب  کمی

 کنم رعنا عاشقت بشه  یکار ی دمیبرم منم قول م یاگه بزار -

 شد.   فیاسم رعنا خر ک دنیبا شن  لیسه

 ؟ یگیدروغ م -

 مثل اب خوردنه واسم هینه بابا دروغم چ-

 اخه؟  ادیاز دستت برم یکار  ؟چهیکن  کاری چ یخوایمثال م-

 کنم ی باهاش رامش م کنمی صحبت م-

 ازم دور کرد و با تمسخر گفت  خودشو

 خونهینم اممویمخشو بزنم ، طرف اصال پ دمیم امی بروبابا من چند وقته دارم بهش پ-

 زدم  یحفظ کردم و لبخند مصنوع مویداده بود خواستم خفش کنم اما خونسرد امیبه رعنا پ  نکهیا از

 د یش ریهم پ یبه پا   شاللیا یکرد یخوب  ؟کاریداد امیداداش خوبم، بهش پ یاخ-

 گفت  یشاک

 ؟ یکنیمسخرم م-

 گفتم  عیسر

 ی که بهش برس کنمیمنم کمکت م ،یخوب  نیمگه تو چته؟ پسر به ا ، ینه بابا چه مسخره ا-

 نداد.  جهیباهاش حرف زدم نت  گمیدارم م  ،یتون ینم-
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 کارستون. تو فقط نگاه کن  کنمیم  یداداش؟ کار  هیکیحرف زدن تو اخه با من -

 نگاهم کرد و گفت  دیبا ترد لیسه

 خرفت درسته؟ رمردی پ هیو  رهی فقط دوتا زن م یگفت-

 گفتم  نانیاطم با

 تخت  التیاره بابا خ -

چجور مثل  میهست نیام یاگه بفهمه فقط منو بن دونستیخدا م گفتم،یسگ داشتم دروغ م مثل
 .زنه یگره ام م  ونیپاپ

 فکر کرد و گفت  کمی  لیسه

 .  کنمی پسر مجرد اونجا بوده هم خودتو هم اون پسره رو اسفالت م هیباشه، اما بخدا اگه بفهمم -

 زدم و گفتملبخند   یکردم سرجام ، اما الک ییحرفش دسشو نیا با

 تخت  التینه بابا خ -

 کنما ی بارون م ری رو ت  شیک ام یاز سه روز طول بکشه م شتریب-

 باشه بابا باشه-

 زدم یا روزمندانهی باالخره موفق شدم لبخند پ نکهیا از

 

 . یعالمه خوراک  ه یکه توش پر بود از لباس و  یساک بستم،یبا سوگل ساکم رو م همراه

اصرار پشت   یبخورم، ه  یمحل  ینی ری و ش الیبادوم شور و پف نمی بش هیزشته جلو بق گهیبه مامانم م یه
 . یببر  دیاصرار که با
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کج و کوله ام که قشنگ معلوم بود از   یصورت  کی.تونهیعالمه ام گذاشت کنار تا بدم به بق هی تازه
  کردیرم اصرار مگذاشته بود، بماند که چقد فمی سرش باز کرد رو دوخته بود و با اعتماد بنفس تو ک

 کن.  غمویرفقات بپوش و تبل  شیپ

تعارف   یمحل  ینیری باکالس ببرم ش یاخه من به اون ادما م،یشاد ش  کمیمادرمونو شفا بده  نیخدا ا 
 بخور؟   یخونگ الیپف   ایدراز با اون قد و قوارش بگم ب نی امیمثال به اون بن ایکنم اخه؟ 

دست  میبه اصرار سوگل برداشتم، کال همه چ شیلوازم ارا کممیتند لباسارو چپوندم تو ساک،  تند
 ببرم با خودم.  ی گرفتن چ  یم میاون تصم نویخودم نبود که ا

 ومدیم گهید قهی دوباره دو دق ،یبر  خوادیبار گفت نم ستیدو لی ساکو ببندم و برم بخوابم سه یوقت تا
 نره اما.  ادتی نداره قرارمون بی برو ع  گفتیم

فقط   دونستیخودشم نم لشمی ! دللیکتک خوردم از سه یبود که کل یجد هیانقدر قض  بارمی یحت
 .یبر   یحق ندار   گفتیم

من قرعه بنام من   یباز  طهیجنگ و دعوا و بقول مامانم سل یبعد کل  شیپ قهی چند دق نیهم باالخره
 تموم شد و فردا عازمم.

 هی نیمونده بود ا نمیهم داد،یم  ادمی  یو مثال درس زندگ کردیگوشم پچ پچ م  ریز ومدیم یه سوگلم
 علف بچه بمن درس بده.

 مسافرت داشته باشمش. رم یسه روز موقت که م ن یگرفته بودم تا تو ا لی از دست سه ممیگوش

 . شدمیسوگل نم یبود که متوجه حرفا ری انقدر درگ فکرم 

که  یشخص یاگه برم تو اون شرکت وقت فته؟ی ب یتو اون سفر قراره چه اتفاق   کردمی فکر م همش
 دن؟ینشون م یچه عکس العمل  نن یشرکت چاپ شده رو بب لبوریعکسش تو ب 

 اگه گند نزنم به اون مجلس.  ستمیسوگند ن دونستمیبگم بهشون؟ م  یکنم؟ چ کاریچ  دیمن با اصال

تحمل   گرویقراره همد یجور یبود، معلوم نبود چ  نیامیذهنمو فشرده کرده بود بن  یل یکه خ یز یچ اما
 م؟ یکن
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 که!  شدیاون بگه من بگم،من بگم اون بگه، نم یه

 بشه اون سفر. چقدر فرصت دارم تا خوب زجر کشش کنم. یچه سفر  یول

 . رمی بم قهیداد تا کپه مرگشو بزاره و منم پنج دق ت یفک زدن سوگل رضا ی بعد کل باالخره

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

 

 صداش تنگ شده بود.   ی. اخ که چقدر دلم برا دمیاز خواب پر میزنگ گوش یبا صدا صبح

 با ذوق برداشتم و بو*سش کردم ، زنگ رو خاموش کردم و از جام پاشدم.  مویگوش

  یو شال مشک  یبا شلوار چرم مشک  یشم یبلند سبز  یمانتو هیرفتم و مسواک زدم،  ییدسشو
 . دمیپوش

 درست کردم. ینیدارچ یخودم چا یصبونه خوردم و برا کمی کنم  جادیسر و صدا ا  نکهیا بدون

 فرودگاه. میبر نیامی برم شرکت تا همراه بن هیاز بق  زودتر کمی قرار بود  امروز

 . رونی از خونه زدم ب عیامو خوردم و سر  ییچا

 . ومدیجعفر از تو خونه م یکه صدا دمی پوش یکتونامو م داشتم

 از ادم؟ خوادیم  یموقع صبح چ  نیبه خونه انداختم ، جعفر ا  یتعجب نگاه با

 . زارهی سوگله ،تنه لش همش اهنگ جعفرو م هیگوش دونستمیم

 زدم داد

 جواب بده خفه کرد خودشو   تویسوگل گوش-

جعفر هنوز قطع   یصدا دمیجلو در گذاشته بودم رو برداشتم و خواستم برم د  شبیرو که د ساکم
 نشده.

 بلند رفتم داخل خونه.   یو با قدم ها نیساک رو گذاشتم زم کالفه
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 . دیدیو خودشم داشت خواب هفت پادشاه م  دزیسوگل باال سرش ور م هیگوش

 انداختم.  یبرداشتم و به شماره ناشناس نگاه  شویگوش

 تلفن. یسوگل کلک، دوست پسرش خفه کرد خودشو پا 

 . رونی با خودم بردم ب  ویو گوش  دمیخند اروم

 دکمه اتصالو زدم  عیسر

 بله-

 ی الو سالم خانم داور -

 سالم شما؟ -

 مهندسم، مهندس فالح-

 گه ید نمی ام ی!! چقدرم تخسه ..مهندس فالاااح ، خب مرض مثل ادم بگو بننهیام یبن نکهیابرفض ا ای

 شنوم یم دییخب بفرما-

  میراه نر نهمه یفرودگاه ا میبر میمستق گهیشرکت تو هم ادرستو بده تا د امیخواستم بگم من دارم م-
 شرکت 

 کنه یکه. تا عمر داره مسخرم م شهیولکن نم  نهی ب مویخونه زندگ  نیام یبن نیخدا خونه؟ االن اگه ا ای

 ام یخودم م   ستینه الزم ن-

 درسته؟  گهیخونتون تو همون کوچه اس د  ام،ی گفتم ادرس بده م-

 کدوم کوچه؟ -

 ست؟ ی ن ادتی مغازه با فروشنده هپل داشت  هیهمون که -

خودش کرم داره؟فردا  دیاونروزو فراموش کنه، شاهد خوادی ر هنوزم نمبش نیحرص چشامو بستم. ا از
 ا؟ی چرا کرد دینگ  نییمتر اوردم پا میزدم فکشو ن 
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 ....خوادی ممنون شما نم امیخودم م  دیای ب ستی من کجاست؟ الزمم ن یمگه مهمه خونه -

 . دیچ یبوق تو گوشم پ یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 به روم!   ویقطع کرد گوش ت،ی هو یب  تی ترب یب

پرت کردم داخل خونه و ساک بدست درو با لگد باز کردمو از خونه زدم   ویگوش زدمیغر م کهیدرحال 
 رونیب

 

  هی ینیماش  یها کی الست غیوحشتناک و ج یدو قدم از درمون فاصله نگرفته بودم که با صدا هنوز
 هوا.  دمیمتر پر

 و ملوس.   یخوشگل و مامان  یوس مشکلکس هیمن ترمز کرده بود،  یپا یجلو قایدق

به   شد،ینم دهید یدود یها شهی و بدون نگاه کردن به راننده اش که پشت ش   دمیتوهم کش اخمامو
 .سمت شرکت حرکت کردم 

 منم  یخانم داور -

هم رو لبش بود   یزده بود و پوزخند یدود نکیکه ع نیصاحب ماش  دنیسمت صدا برگشتم و با د به
 شد؟  داشیاز کجا پ نیاز تعجب دهنم باز موند. ا نهیامی بن زدیکه قشنگ داد م

تو کوچه نبود وگرنه  یزدم خداروشکر کس دیرو قلبم گذاشتم ده بار سکته رو رد کردم، اطرافو د دستمو
 . ساختنیکتاب داستان برام م

 حرکت کردم.  نشیبه سمت ماش  تی عصبان با

 اروم گفتم  یش با صداتوجه به پوزخند یب

 ادرس خونه منو به شما داده یک د؟یکن ی م کاریچ  نجایشما ا-

گفتم  ستادمیوا  اروی نیمغازه هم  یبدونم اخه؟ من فقط اومدم جلو  دیمن ادرس خونه تورو از کجا با-
 که درستم حدس زدم  ینیشی کوچه م نیحتما تو ا
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 د یمکث کرد و با تعجب پرس یکم

 خونه شماست؟  هیدر اب  نیا یراست-

 رنگمون انداختم .  یبه در کپک زده و کج و کوله اب  ینگاه مین شدم،یاز خجالت اب م  داشتم

 مدل خونه هارو دوست دارم نیا یل یمن خ د،یدار  یساده و نقل  یخونه -

من  خوادیفقط م  زنهی حرفارو از سر ترحم م نیداره ا دونستمیشدم بهش، م  رهینازک خ یچشما با
 مهندسسس.  هیاونم  کنه،ی حال م یخونه ا ن یبا همچ  یرنه کدوم احمق خجالت نکشم وگ 

مهلت بدم تعارف کنه در عقب    نکهیپولم نکنه بدون ا هیحرف نزنه و سکه  نی از ا شتریب  نکهیا یبرا
مال  نی انگار ماش کهی تمام جور ییباز کردم و ساکمو پرت کردم توش، خودمم رفتم با پررو  نویماش

 شوفرمه نشستم جلو. نمیامی بابامه و بن

 

 گفتم  یتند با

 ؟یزل زد  یبه چ گهیخب برو د-

 کرد و گفت  یپوف

 .. ستیرو که ن -

 ؟ یحرکت کن شهیحاال م دونم،یم نهی قزو یسنگ پا-

 شروع به حرکت کرد.  یبعدش بدون حرف   یاولش با تعجب نگام کرد ول نیام یبن

 د یکه پرس بود فتادهیام راه ن قهیپنج دق هنوز

مسئله  هیاون داداشت که بخاطر  کنمی من فکر نم ؟یکن  یخانوادتو راض  یچجور تونست یراست-
 مسافرت، اونم با من تنها  یایتورو محدود کرد اجازه داده باشه ب  یکل کیکوچ

 تفاوت گفتم ی.  اما ب دادیتمسخر م یقشنگ بو حرفاش
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 دست خودمه  ارمیندارن اخت  ینداره، اونا با من کار  یمنکه بهتون گفتم اصال مورد-

 زد و گفت   یپوزخند

داداشم رو اوردم به   یها تیدست خودته، البد من بودم که بخاطر محدود اریاره کامال مشخصه اخت -
 داداشمو قانع کنه  ادیپسر مردم که ب

 دوست ندارم راجبش حرف بزنم  گهیت و منم دبود تموم شد رف میگذشته بود، هرچ یاون برا-

 شدم. رهی جلوم خ ابونیازش گرفتم و به خ رومو

 شد.  شی نزد و مشغول رانندگ یحرف نمیام یبن

 دارم.  یدیکه حس کردم دل ضعفه شد میتوراه بود یحرف  چیساعت بدون ه مین بایتقر

 جاش نبود کردم.  چیبه ه یو گرسنگ کردیم  یتفاوت رانندگ یکه ب  نی امیبه بن  ینگاه

 مگه ادمه؟  نی؟ اصال معده داره؟ نه بابا معدش کجا بود ا شهیگشنش نم نیا

 بردارم.  یز ی به دور از چشمش براش رفتم و تا زانو خم شدم سمت عقب تا از ساکم چ یغره ا چشم

 من داد زد  یحرکت ناگهان دنیبا د نیام یبن

 شدیهواسم داشت پرت م  ؟یکن ی م کاریچ-

 

 ها بودم گفتم یمحل  ینیر یکه دنبال ش  همونجور

 فته ینم  یاتفاق  دیلحظه صبر کن هیخب حاال -

 کردم. با ذوق به سرجام برگشتم و در ظرفو باز کردم.  دایهارو پ   ین یری ظرف ش باالخره

 برداشت.   نویتمام ماش   ینیری ش یبو

  چارهی بده مامانمو ب ری خدا خ ردم،یم یداشتم م شیبهش زدم. اخ یرو برداشتم و گاز گنده ا شونیکی
 بزور چپوند تو ساک.   نارویا شناختیمنو م
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 . خورمی من نم هیچ نایبگه ا  ایمسخرم کنه  دمیترسینه، م ایتعارف کنم  نمیامی دل بودم به بن دو

شم و   یهمه چ الیخی جون عمم، ادب حکم کرد ب  تیباادب بودم و با شخص یل یکه خ  ییاز اونجا اما
 نخوره. خوادی بخوره م  خوادیزنم حاال خودش مبهش ب  ز یتعارف ر هی

 رو بسمتش گرفتم و با دهن پر گفتم  ینی ریش  ظرف

 د یبردار یک یشما هم -

 چندش اور به ظرف انداخت و گفت  ینگاه

 ن؟ یچ نایا-

 گهیان د ینی ریوااا ش-

   خورمینم-

 امو انداختم باال و گفتم شونه

 جهنم-

 بلللله؟ -

 تته پته گفتم  با

 ا ی نیری ش  نیا موننی مثل جهنم م گمیم..زهی ...چزیچ-

 

 داشت؟  ی اهان، اونوقت چربط-

 نه؟ شهینکنه ولکنم نم  عیتا منو ضا نیا اوف

 ... اهان...مثل جهنم داغه داغه زهی ام خب چ-

 انداخت و گفت  اینی ریبه ش  ینگاه مین
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 اد ی که نم افشونیبه ق-

 زدم  داد

 لطفا  دیش  الیخ یب دونمی اصال چم گه،یهست د هیشب   شیزی چی حتما -

 گوشم.  ری نکرد ز  زیو زیو گهیبسنده کرد و د خداروشکر

 . ابونی شدم به خ رهیخ شهی زدم و از پشت ش مینیر یگاز گنده به ش  دوباره

 هیچ  نمیبده حاال بب  دونهی-

 گفت  شخندیبرگردوندم سمتش و با ن سرمو

 د یخوردیشما که نم-

 تووو -

 بله؟؟!-

 گمیبهت تو م مونییبمن بگو تو ، مثل خودم که تو تنها  گهیگفتم شما نگو د-

 ستم ین  تیترب   یمن مثل شما خب ب-

 کرد و گفت  یاخم

 ،یتو بگ یتونیم گهی. تو مواقع دهیبق  شیمصدر شما فقط تو محل کار و پ کنم،ی تکرار نم گهید-
 میچند روز که هم سفر نیمخصوصا ا

 ی خوردی خب باشه، تو که نم -

 دلم خواست   ادیبوش م -

 هارو به سمتش دراز کردم  ینیری از ش یکیباال انداختم و  یا شونه

 بخور   ایب-
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 کرد و گفت  یاخم

 بخورم؟  ینی ریش  تونمیم یبنظرت االن موقع رانندگ-

 ی خور یم  یوا خب صبر کن بعد رانندگ-

 مونه فکر نکنم برام ب یخور یاونطور که تو م شه،ینه نم-

 

 گفتم  یشاک

 بزارم تو دهنت؟  ینکنه توقع دار -

چرتو   نی. ا دمیبرگشت سمتم و با خشم بهم نگاه کرد، راستش خودمم خجالت کش دفعهی نیام یبن
 .ی اول صبح  گفتمیبود م یپرتا چ 

 ابون ی نگاهشو ازم گرفت و زل زد به خ نیام یبن

 اصال ممنون  خورمینم-

 .یامو انداختم باال ، اصال بمن چه ، واال کوفتم خورد شونه

 رد و بدل نشد.   نمونیب  یتا فرودگاه حرف  گهید

  مایاخه نه تاحاال هواپ کردم،یذوق م  شتریمن مثل بچه ها ب میشدیم کیبه فرودگاه نزد شتریب  یچ هر
کنم، البته   فیک چقدر قراره  دونستیو بدون سر خر . خدا م یرفتم، اونم مجرد  شیسوار نشدم نه ک

 قرمز بزاره.   یانگور  لیگور نیاگه ا

  نشویاشنا داشت تا ماش  نی امی. به گفته بنمیپارک کرد یگوشه ا  نمیو ماش میدی به فرودگاه رس  باالخره
 براش امانت نگه دارن.

 پروازمون بود.  گهیربع د هی بای . تقرمیبسمت فرودگاه رفت عیسر می داد لیکه تحو نویماش

حال جنتلمن بود، مثل من نبود که مثل کره خر   نی اما در ح رفتی م عیبلند و سر یبا قدم ها نیام یبن
 بره. ورتمهی
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 .  کنهی داره فرار م مایانگار هواپ دمیدویم چنان

 .دمیدوی نداشتم و م  یاما من توجه  کردی چپ چپ نگام م ی هرازگاه نیام یبن

 بود.  یکی حال قدماش با قدمام   نیاما در ع رفت،یراه م  دییدویبود که اون نم نجاشیا جالب

اون فکر   یکه بزور صد و هفتادم نبودم . البته منم قد بلند بودما ول ی، مثل من گهید نهیهم یقدبلند
 کنم صد و نود بود.

 

 چقدر خوشگل بود.  نجایا ایچشمام از ذوق برق زد. خدا میسالن فرودگاه که رفت به

انقدر بدبخت بودن که فرودگاه   المونمیفام  یبدبخت که از سرکوچمون اونورتر نرفته بودم،حت من
 مرودگاه بلد نبودن خاک برسرا .  

 فردشون بودم .   نی تر یمن الکچر  دیشا

 . کردنیم  دمیناام  یکه از زندگ شدنیاز جلومون رد م  بیغر بی عج یباکالس با لباسا یادما انقدر

به باد معدشم   نیامی اما بن کردنیو کاموا باهاش رد و بدل م  کردنی نگاه م نیامی دختر هم به بن چندتا
 باد معده ام بلده بزنه؟   نیامیبن نیا ی. راست شدیتفاوت از جلوشون رد م یو ب  کردی حسابشون نم

 به خودم اومدم. زدی که اسممو صدا م نیام یبن یصدا با

 . کردی *نه و اخمو نگام میبود و دست به س ستادهیوا جلوم

 بله؟ -

 نه؟ یومدیتو عمرت فرودگاه ن-

 رفتم و گفتم یغره ا چشم

 نجام یا یگفته نرفتم؟ من کال زاده  یک-
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 یوارایبسکه حواست به در و د واریتو د یکه از تعجب نر  رمی گیبله مشخصه، بکوب دارم جلوتو م-
 پرته.  نجایا

 کبود شه. پامو کوبوندم به پاش که باعث شد رنگش  یعصب

 چته دختر؟ -

بندازن پس   یباهام سلف انیب  ایل یام ممکنه خ یت یاالن من سلبر ؟یزن یحرف م   یحواست باشه با ک-
 حواستو جمع کن 

 زد و گفت   یپوزخند

 ؟ یا یتیتو سلبر-

 ه یتینه عمم سلبر-

 گفت  شخندیدراز کرد و با ن  یبه سمت پله برق دستشو

 بعد  یبزار برا ویشد بچه باز ری د میبر  ایب-

شدم و زودتر از خودش بسمت    الیخ یچنان بزنم تو فرق سرش که از وسط نصف شه، اما ب خواستم
 رفتم  یپله برق

 

 مسافرت.  رفتنیاونجا شلوغ بود انگار همه داشتن م یحساب م،یرفت   یپله برق یرو باهم

  یمشک رهنیبود به پ دهی، کال چسب یمشک رهنیانداختم . شلوار کتان کرم با پ  نیام یبه بن ینگاه مین
 . ومدی م ی لیبهش خ ییخدا

 رنگشم دستش بود.  یبود و کت چرم قهوه ا دهیکرم هم پوش یکتون  کفش

 نگاهمو ازش گرفتم تا شاخ نشه .  عیسر

 . می شد مایباهم سوار هواپ  عیکار انجام داد و بعدشم سر یسر ی نیام یبن
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که ادم خجالت   زدنیبودن و چنان از پهنا به ادم لبخند م  یقد بلند و عمل  یزنا  مایهواپ یها مهماندار 
 کنم. یی رایمن ازت پذ نیتو بش ای از جاش بلند شه و بگه توروخدا ب خواستی و دلش م دیکشیم

گذاشت و بدون توجه   گاهشیجارو تو    شیمن و چمدون مارک دار مشک  یساک حموم عموم نیام یبن
 کنار پنجره نشست و رو به من گفت  یصندل  یبمن رو

 ن یبش  نجایا ایب-

 به کمرم زدم و  گفتم دست

 رو نگاه کنم؟ رزنای پ نجایمن ا یمنظره تماشا کن ینیکنار پنجره بش یچرا تو بر -

 بلند حرف زدم ک همه نگاه ها ناخوداگاه برگشتن سمتم. یجور 

 چشم اطرافو نگاه کرد و گفت  با

 کنن یزشته همه دارن نگاهمون م  نیبش  ایب-

 نن یزودتر بش دیخانم ها مقدم ترن و با یدون یکه نم  یتیترب  یخب نگاه کنن، بزار بفهمن چقدر ب-

   یستیتو که خانم ن -

 ابرومو دادم باال و گفتم  یتا هی

 م؟ یپ چ-

 و گفت  دیخند

 زشته، اصال تو خانم تو با وقار   نیبش  ایب-

 چرخوندم و گفتم سرمو

 نم یکنار پنجره بش دیمن با ری نخ-

  مایهواپ ن یبار با خودش فکر کرد کاش وسط هم  ستی که فکر کنم دو کردنی چنان نگاهش م مردم
 . شدینم عیانقدر ضا فروختیفالفل م
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 زد و به اجبار از جاش بلند شد.  یمصنوع ی خنده

براش مهمه و حساسه روش . قشنگ دست  یل ینظر مردم خ دونستمیحالشو گرفتما، خوب م خوب
 گذاشتم رو نقطه ضعفش.

 بود کنار پنجره نشستم .   یروز یلبخند گنده که نشون از پ با

 .د یکوبیم نیکنارم نشست و از حرص پاهاشو رو زم نیام یبن

 ... دیلطفا کمربنداتونو ببند ۲۳۶واز محترم پر  نیمسافر-

 داد اما من هنوز تو کف اون کمربندش بودم.  حیتوض  یکل زنه

خم شد    ک یش ی لیخ  نیامی بن دمیکه د گشتمیکمربندش کجاست. با سر دنبالش م دونستمینم چیه
 روم و کمربندمو بست. 

 

 ه؟ینجوریعه ا-

 با حرص بهم انداخت و گفت  ینگاه

 نه؟  یجاها بود  نجوریا یزاده   یگفت-

 نازک کردمو گفتم یچشم پشت

 ؟ یدار  یاره تو مشکل -

 اشو انداخت باال و گفت  شونه

 نه بابا اصال بمن چه -

 نه ای یکمربند مهمونتو ببند کنهی ادبت حکم م نمی اصال خودم بلد بودم منتها صبر کرده بودم بب-

 گفت  یلب ریز

 هم داره  ییچه رو-
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 تماشا کردم. رونویبراش رفتم و از پنجره ب  یغره ا چشم

 ؟ یدار  لیموبا-

 سمتش و گفتم برگشتم

 ی نه فقط تو دار -

 با حرص چرخوند و گفت  چشماشو

 خاموشش کن   یاگه دار  نهیمنظورم ا-

 باشه  ،یگ یاوه راست م-

 دراوردم و خاموشش کردم .  بمی از تو ج ویگوش

 داد و اروم چشماشو بست.  هیتک  یبه صندل  سرشو نیام یبن

 . زدمیم دیباز اطرافو د شیبا ن دیپد دیعقب مونده ند یمثل مونگال منم

 .کنهیداره حرکت م  مایزدنم بودم که حس کردم هواپ دید سرگرم

  ی. حس بد ی بودم به صندل  دهیچسب کهیاوج گرفت ، جور هوی اما  دمینفهم یچی بود و ه یعاد اولش
 .  رهیم جیسرم داره گ کردمی . حس مدادیداشت بهم دست م

  نجایمن ا  گهینم چیتورو ، ه  رهی دردت بگ یبود انداختم . ا دهیکه راحت خواب نی امیبه بن  ینگاه
 . هیچ دونمینم  مایهواپ

 بلند عوق زد. میپشت سر هویو چشمامو از ترس بسته بودم که  یبودم به صندل  دهیچسب

جهنم   نیع  نجایا نه؟یا گفتنیکه م مای هواپ مای. هواپخوردیواقعا داشت بهم م گهیکثافت ، حالم د یا
 . دیکشی م  غیو ج  کردیم هیبچه گر هیطرفم  هیبود. از 

 تحمل بود. رقابلی واقعا برام غ گهیفضا د تحمل
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استرس گرفته بودم و   خوره،یکه حس کردم حال خودمم داره بهم م زدیعوق م فی انقدر کث میسر پشت
 .ومدیکم کم اشکم داشت درم

 و گفتم نیام یبن یدستم کوبوندم به بازو با

 فالح  یاقا-

 بمن انداخت.   یاروم چشاشو باز کرد و نگاه نیام یبن

 زد و گفت   یپوزخند

 ی بود نجایا یتو که زاده  ؟یدیترس  شدیچ-

 . زاشتی سر به سرم م نمیحوصله داشتم ا یل یخ  گرفت،یم می داشت گر گهید بایتقر

 من حالم بده-

 بست و گفت  یال یخ یبا ب چشاشو

 ی زن یچرا منو صدا م گهید یکن کاری چ  یبدون دیخودت با-

 ناخوداگاه تو چشمم جمع شد  اشک

 کنمی حالم بده خواهش م  شم،یبارمه سوار م نیمن غلط کردم بخدا اول-

 د یپرس  هول یلیو خ   دیحرفم جا خورد. از جاش پر با

 ارن؟یبگم برات اب ب ؟یالزم دار  یز ی بهت؟چ شدهیچ-

 گفتم  هیگر با

 بره واشیبه رانندگش بگو   خوامینه اب نم-

 . هیگر ری بلند زدم ز و

 بره؟ واشیبگم  هیمگ راننده تاکس زمی عز-
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 .زازهی حال ندارم سر به سرم م نهیب یم دم،یقلمبه نگاش کردمو براش خط و نشون کش یچشا با

 کنهیحالتو خوب م  یچ دونمیکنم؟بخدا نم  کاری خب االن من چ-

 هق هق گفتم با

 دونمینم-

 یسمت عقب، جور  کشنیدارن منو م  کردمی. حس منهیگذاشتم رو صورتم که اشکامو نب  دستامو
 . کنهیداره سقوط م کردم ی اوج گرفته بود که همش فکر م مایهواپ

 *نه اش. یبا دستش منو محکم چسبوند به س یک یکه حس کردم   کردمی م هیگر همونجور

 .   نمیامیتو ب*غل بن  دمیاز صورتم برداشتم و د دستمو

 دلش برام سوخت؟   یعنیاالن منو ب*غل کرد؟  الی گودز نیخود خدا ا ای

 بودم که مقاومت نکردم و تو ب*غلش موندم.   دهیتعجب و اضطراب بودم اما انقدر ترس  نی ب یحالت  تو

  امی مرد مغرور ب نیخواست از ب*غل ا  یتمام وجودمو فرا گرفت اصال دلم نم یوصف نشدن ارامش
نکردم و کم کم چشمام   هیگر گهیکرده بودم و از ترسم کم شده بود که د دایارامش پ ی. انقدر  رونیب

 بسته شد.

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

 سوگند، سوگند پاشو -

 اروم چشامو باز کردم و زل زدم تو چشاش .  ننیام یبن یصدا با

 هنوز تو ب*غلشم .   دمیزدم فهم دیرو که د  تیموقع

بخاطر   چارهی تو بغ*لش خواب بودم؟ ب  یعنی. رونی از ب*غلش اومدم ب عیو سر  دمیکش یبلند نیه
 تکونم به خودش نداده بود ، همونجور مونده بود.  هیمن 

 گفتم  یخواب الودگ  با
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 خوابم برد  دیببخش-

 گفت   ی خشک و رسم  یلیخ

 ست یمهم ن-

 ادمو نه به االن که طلب کاره. کنهینه به اون موقع که ب*غل م ه؟یبه حال  یچرا انقدر حال نیا

 گرفت جلوم و گفت  ویمصرف کباری  ظرف

 ی بخور ضعف نکن  ایب-

 و موز و پرتغال بود انداختم. کیو ک  رکاکائویظرف که شامل ش اتیبه محتو یهنگا

 ذوق ظرفو ازش گرفتم و بدون تشکر مشغول خوردن شدم.  با

 . کردمی خودم احساس م یرو  نویام ینگاه بن ینیسنگ

 سمتش و با دهن پر گفتم  برگشتم

 ه؟یچ-

 تعجب گفت  با

 ؟ یخورد ینی ریعالمه ش هی شیساعت پ   مین نیهم  یتو نبود-

 ساعته بعده میاالن ن شهیساعت پ   مین شی ساعت پ مین-

 ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم.  نگاهمو

 گرفت سمتم و گفت  ظرفشو

 ندارم  لیمال منم بخور من م ایب-

 نگاهش کنم ظرفو ازش گرفتم و گذاشتم کنارم تا بخورم.  نکهیا بدون
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البد توقع داشت لوس بشم و بگم نه  کنه،ی نگام م ی اندازه نعلبک یمشخص بود با چشما قشنگ
 حرفا.  نیمارو چه به ا فیپ فی دارم ....پ میممنون رژ

 

که   یمثل قبل وحشتناک نبود . جور  گهیهم د ماینشستم و هواپ  یبدون حرف امیاز خوردن خوراک بعد
 . یانگار تو خونه نشست

 . کردی م ادداشتی یز ینشسته بود و چ  لکسیر نمیام یبن

 سرمو بردم تو دفترش و گفتم  یکم

 ؟ یس ینویم یچ-

 سم ینویمکالمه م-

 ؟ یچ یمکالمه برا-

 تو  یبرا-

 عقب و با تعجب گفتم  دمیکش خودمو

 من؟-

 داد باال و گفت  ابروهاشو

 بهشون یبگ  یچ میاونجا رفت یتا بفهم یو حفظ کن یبخون دیبله تو ، با-

 زدم و گفتم  یبشکن 

 بگم گند نزنم  یچ  کردمی منم همش فکر م نیافر ولیا-

 ی زن یگند م  یدون یخوبه خودتم م-

 .دمیکش یق یشدم و نفس عم مونیتو صورتش اما پش ارمی مشت کردم که فرود ب دستمو

 نکنه. میکفر نیاز ا شتری نزدم تا ب یحرف   نیامیبا بن  میبه مقصد برس تا
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 .م یدیرس  شیو سالم به ک حی صلوات و نذر کردن باالخره صح  یکل بعد

 و هرکس ساک خودشو دستش گرفت.  می ها بلند شد یصندل  از

 . کردی ازشون تشکر نم چکسمیبودن و ه ستادهیبه مهمون دارا افتاد که همشون پشت سرهم وا نگاهم

 . شدیتفاوت از کنارشون رد م یمحلشون نداد و ب کردی من حرکت م ی که جلو نمی امیبن  یحت

 کردم.  یزشون خدافظمن دستمو بردم جلو و به تک تک اشون دست دادم و ا اما

. انگار من مسخره اشم! خب بده دارم باهاتون   کنهینگاهم م شخندیداره با ر دمید دمیکه رس یاخر  به
 عفونت.  هی رابی س کنمی م یخدافظ

دستمو بردم سمت موهام و   عیبه نشونه دست دادن بردم جلو و تا خواست بهم دست بده سر دستمو
 دادمش عقب.

 گفتم  یتخس  با

 بود.   فتی اما تو وظ  دنی، همه زحمت کش کنمی ازت تشکر نم یچون اونجور نگاه کرد-

 .رونیزدم  ب   مایاز جلوش رد شدم و از هواپ ومدی توجه به چشاش که داشت از حدقه درم یب

 شد.  دهیکش نیامی توسط بن نمیلذت ببرم که گوشه است زیو تم  یاسمون اب دنیاز د خواستم

 د یدندوناش غر یبا خشم زل زده بود بمن و از ال نیام یبن

 ه؟یچ  ایبچه باز ن ینه؟ ا یتو عقل ندار -

 خودش اخم کردم و گفتم مثل

 کردم؟  کاریمگه چ-

بعد   یکن یدعوا م شمیک یبا  ید یبه مهمون دارا دست م دهیند مایهواپ یفرهنگ ها یب  نیمثل ا-
 کردم؟   کاری چ یگیم
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تا قدم بهش برسه . صاف زل زدم تو چشاش   ستادمیول کنه. رو پنجه پا وا نمویتا است دمیکش دستمو
 و گفتم

با فرهنگ؟ بعدشم بتوچه  شمی م نیی تو البد فرهنگه؟ مثل تو سرمو بندازم پا هیشعوریو ب  یادب  یب-
 داره تو فرهنگتو سفت بچسب  یربط

 م و جلوتر از اون راه افتادم.و رومو ازش گرفت دمیپنجه پاهام چرخ رو

 پشت سرم راه افتاد . از سکوتش معلوم بود خوب قانعش کردم.  یبدون حرف  نمیام یبن

 

 .میسوار شد یمامان یلیخ  یتاکس هیو  میها رفت  یبه سمت تاکس گهیهم د با

 مارو به مقصد رسوند.   یراننده تاکس  میکن یباهم صحبت  نکهیهتل رو داد و بدون ا هیادرس  نیام یبن

 چخبره.  دیانی نگم براتون چون خودتون درجر گهید شیک از

 . بیغر بیعج یلندن! همشون مو باز با لباسا یاومد یکردی که حس م گشتنیم  یجور   نجایا یدخترا

 .رهی همونجا بم خواستیخوشگل بود که ادم دلش م یانقدر  شی بلند ک یها ساختمون

نشون   ییبای ز نهمهیاز ا یعکس العمل چیزل زده بود به رو به روش و ه که مثل بادمجون ابپز نمیام یبن
 .دادینم

 لذت ببرم.  شی کردم از منظره لوکس و باکالس ک یلب گفتم و سع ریز یشیا

 بود نگه داشت. یطبقه ا ستیب  بای که نماش سنگ بود و تقر یهتل بزرگ یجلو یتاکس

 شدم و ساک بدست زل زدم به ساختمون.  ادهی پ یتاکس از

 از تعجب باز مونده بود دهنم

 نجارووووو یَااااااا ا-

 گفت  یو شاک  ستادیکنارم وا نیام یبن
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 یببند دهنتو ابرومونو برد-

 کردم بهش و گفتم یاخم

 ی بروبابا گوجه خرک-

 خخخخ.  کردمی م فیتوص جاتی با سبز  نویامی از تعجب رفت باال. چقدر امروز بن نیام یبن یابروها

 وارد هتل شدم.   نیامی سر بن پشت

 و کرم بود.  دیبزرگ که دکورش سف یل یسالن خ هی

اطالعات رفت و   زی سمت م نی امیادم دوست داشت روش غذا بخوره. بن  زدی سالن انقدر برق م  کف
 گرفت.  لی اتاقمونو تحو دیکل

 تعجب گفتم  با

 ؟ یدیپول اتاقشو نم-

 دادم . نترس من فکر همه جاشو کردم.   نجایا امی ب نکهیقبل ا-

 تکون دادم و همراهش به سمت اسانسور حرکت کردم. دییبه نشونه تا  سرمو

 .میمسئله اتاق افتاد ادیتازه  می اسانسور که شد سوار

 خجالت گفتم با

 گمی...مزهی چ نیبب -

 ک گفت خش یل یاسانسور به خودش زل زده بود خ نهییبود و تو ا ستادهیکه صاف وا نیام یبن

 د ییبفرما-

 کردم و گفتم ی دستم باز  یانگشتا با

 نه؟ گهی... اتاقامون جداست د گمیم-
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 زد و گفت  یصدادار   پوزخند

 نگاهت کنه   یادم حت یست ین یبخوابم؟ نترس مال شتی پ امی ب  یترسیم هیچ-

 گفتم طلبکار

 ه؟ یکی اتاقامون  یعنی ؟ یچ یعن یحرفت  نیا-

 گفت  یبست و با خستگ چشاشو

 م یهم بخواب ش یپ  ستیاما قرار ن  هیک ینده لطفا، اره  ریاه گ-

 کوبوندم تو صورتم و گفتم محکم

 دختر  هیاونم با  یخودت اتاق مشترک گرفت  یبرا یفالح؟ با چه اجازه ا یاقا یچ یعنی-

 با تمسخر انداخت و گفت  ینگاه

 از خداشونه....  ایل یخ-

 حرفشو بزنه و داد زدم  هیبق نزاشتم

  شاللیا ؟یدیفهم  ستمیدورت فرق دارم من هول تو ن یدخترا هیغلط کردن ، من با بق  یلیخ  هیبق-
 ی فکر هست یدستت از زانو بشکنه که انقدر ب

 داد زد  سرم

اومدم همه منو  نجایسرت ا یمن به اندازه موها ؟ یدیفهم ستمی لطفا حد خودتو بدون، من رئ-
 ر ی منو همکارم اتاق جدا بگ یده اگه بگم برابرام ب شناسن،یم

 زشته؟   شیاونوقت چ -

 تر داد زد بلند

باهاش بره    کنهی اس که دختره بهش اعتماد نم کارهیمهندس فالح چ ستیمعلوم ن گنیاخه احمق نم -
 اتاق  هیتو 
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 ابرومو انداختم باال و گفتم  یتا هی

 صداتو واسه من داد نزنااا نیبب -

 پوزخند گفت  با

 ا یمونده ا ؟عقبیچ-

 ن یزدم و پاهامو کوبوندم رو زم  غیحرص ج  با

 جنازه هیابر یی، زبون کلفته دمپا کنما ی نزن دندوناتو پاره م یادیحرف ز-

 تکون داد و گفت  یتاسف سر

 می افتاد یعجب خر  ریگ-

 کوبوندم رو بازوش و گفتم  محکم

   یافتاد یعجب خر   ریخودت گ -

دادم، خاک توسر عقب موندم   یچه گاف  دمیبا خنده و تمسخر بهم انداخت. تازه خودم فهم  ینگاه
 کنن.

 بگم که جمعش کنم که در اسانسور باز شد.  زی چی اومدم

 

 .  رونی از اسانسور زدم ب نیامیاز بن  زودتر

 و اتاقارو نگاه کردم.   نیبرم ساکمو پرت کردم زم دیکدوم اتاق با دونستمینم نکهیباا

 از درها فشار داد و در باز شد. یکی رو به   یاز جلوم رد شد و کارت نیم ایبن

 کنه ساک خودشو برداشت و وارد اتاق شد. یبمن توجه  نکهیا بدون

 تو.  یبردیحداقل ساکمو م ای یزدی بمنم تعارف م یمردیخب م  ،یناتوان ذهن پسرک
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 خونمون بمونه رو هوا ادم شه. رمی و بگو م یهمه چ  ری بزن ز گهیم طونهیش

 وارد اتاق شدم. تی گرفتم دستم و با عصبان ساکمو

 متر باز موند. میاتاق رو به روم دهنم ن دنید با

 گنده رو به روش.  ونیزی تلو هیو  یمشک دی سف  یکاناپه ها ،یمشک دیبا دکور سف  ییفضا

 و جالب.  کیکوچ  یشده بود و پر بود از تابلوها یکار  یوار یکاغذد واریاز د یقسمت

بزرگ قرار   یپنجره  هیاتاق بزرگ با تخت دونفره که سمت چپش  هیبا همه امکانات و  اشپزخونه
 داشت. 

 

 انداخت و رو بمن گفت  یوار یچمدونشو داخل کمد د نیام یبن

 نجا یساکتو بده بزارم ا-

 بند ساک محکم تر کردم و گفتم  یدستامو رو فشار

 دم ینم-

 ابروشو انداخت باال و گفت  یتا هی

 سفرتو بدزدم؟  یها یها و خوراک  ین یریش  یترس یچرا م-

 یکه تو اطراقش کرد  یتو اتاق  امی عوض کردن لباسام مجبوربشم ب یبرا   خوامیمن نم  ر،ی نخ-

 اشو انداخت باال و گفت  شونه

 ا یغرغر نکن یتو اشپزخونه لباس عوض کن یبهرحال من بهت گفتم فردا که مجبور شد ،یخود دان-

 دادم جلو و مظلوم گفتم لبامو

 ؟ یکن  یزندگ ییرای تو پذ یبر  یاتاق مال من باشه تو چمدونتو بردار  نیا شهیم-
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 خشم سرتا پامو برانداز کرد و گفت  با

 رونی ب ینداز ی از اتاقش م ستو یرئ یکش یخجالت نم   ؟یچ گهید کال،یبار-

 مال هتله ست،یتو ن ی که اتاق شخص  نجایا-

 زد و گفت   یپوزخند

 پولشو بابات داده؟-

مرگ   یبرا  ادینبودم و ز یکلمه بابات بغض گلومو فشار داد. من دختر شکننده و احساس دنیشن  با
 دست خودم نبود.حرکاتم  دم یشن نیامی جمله رو از دهن بن نیا ینکرده بودم، اما وقت هیبابام گر

 گفتم  یاروم  یل یخ یبغض نگاهش کردم و با صدا با

 داد یاگه زنده بود م-

 . نییقطره اشک ناخوداگاه از چشمم افتاد پا هیهم  بعد

 و گفت  ستادیدرمونده اومد جلوم وا ی افهیبا ق نیام یبن

 نداشتم  یمن واقعا منظور  دیببخش-

 گفتم یپاک کردم و با لبخند مصنوع اشکامو

 یی رایتو پذ رمیمن م یبمون پولشو داد  تیاتاق شخص  یتو تو ست،یمهم ن-

 دستمو گرفت.   دفعهیکردم بهش و خواستم برم که  پشتمو

 برگشتم و نگاهش کردم. چشمام بدجور تو چشاش قفل بود. ضی غ با

 نداشت.  دهیاما فا رونیکردم دستمو از دستش بکشم ب  تقال

 کرد و گفت  یز یر اخم

الزم   میاتاق . کس نیبزار تو هم التو یوسا  ار،یدرن  یجنبه باز   یکردم پس لطفا ب  یازت عذرخواه یوقت-
 .  رونی از اتاق ب رمیمن م  یلباس عوض کن یباشه ، هروقت خواست ییرایتو پذ  ستین
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 و باخشم داد زدم رونیب   دمیدستمو از دستش کش عیحرکت سر هی با

  ؟یگفت یچ یمتوجه شد چیمن َببو ام؟ ه یو تموم شد رفت؟ فکر کرد یکرد یمعذرت خواه ن؟یهم-
 د یببخش یگ یو م یزنیم کهی بعد تو بمن ت ؟ی فهمیمن پدرم مرده م

 پدرت مرده شرمنده  دونستمیمن نم-

 زدم و گفتم یصدادار   پوزخند

  یبابات نشست  ری خودت ز یوقت ،یمسئله باهام کل ننداز  نیازت توقع داشته باشم راجب ا دیالبته نبا-
 ؟ یپدر رو درک کن  یبچه ب هی دی چرا با یخوابیو م یخور یاز پولش م  یو دار 

 بست و با حرص گفت  چشاشو

 سوگند کنمی من درکت م-

 اقازاده یکن ی ام نم چیه-

 قضاوت نکن -

 تو ...  یواسه من هار شد یکرد شرفتی بروبابا با پول بابات پ -

 شدم و حرفم نصفه موند  خکوبیکه زد تو جام م یوحشتناک  ادی فر با

 هان؟ یمن دار  یبه بابا کارینه؟ تو بابات مرده؟ خب باشه خدا رحمتش کنه، چ  ای یبندیدهنتو م-

 حالت بغض گرفت و گفت  افشیق هوی

 ساله که رفته  ستیه باش اون بمن نداشت یبه بابا یکار -

راجب پدرش حرف زده بودم . اونکه   نهمهی. از خودم بدم اومده بود که ادیحرفش دلم لرز  نیگفتن ا با
 کردم. بشینزده بود که من اونطور تخر یحرف بد

 گفتم  اروم

 من...  خوامی من عذر م-
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 استراحت کن. کمیکار دارم، توام  رونی ب رمیمن م-

 . رونی از اتاق زد ب عیگفت و سر نویا

بار اول تو شرکت باهاش دعوا   ی که برابود   یمثل همون روز  قایبرام اشنا اومد، دق  نیامیبن  ی چهره
شد، چون من احمق بهش   یچرا اونروز اون شکل  دمیشده بود. تازه فهم یشکل   نیکردم ، اونروزم هم

 ! یخور یگفته بودم از پول بابات م

 .  رونیت ب رف  دمیبسته شدن در فهم  یصدا با

 . کردمی اونقدر تند باهاش برخورد نم کاش

 تخت نشستم و خودمو فحش دادم.  یو کالفه رو  یعصب

 .شمیادمم نم نجاستی، جالب ا دهیزبونم کار دستم م نیا شهیهم

. اگه قرار باشه همون روز اول سفر رو به خودم و خودش زهر کنم   اوردمیاز دلش درم جوریحتما  دیبا
 سرمون.  ری خ میسه روز هم سفر باش قراره  شه،یکه نم

  شی ناخوداگاه دلم براش ر دمشید افهیبا اون ق یچرا وقت دونمیاز بحث  همسفر بودنمون، نم جدا
 شد.

 ....ایچون مثل خودم بابا نداشت دلم براش سوخته بود  ای  دمیترس یازش م دیشا

و  رون ی دراوردم ب نیو شلوار ج  یسارافون بافت کرم هیاز جام بلند شدم و از داخل ساکم  کالفه
 . دمیپوش

 . رونی شال کرم بافت هم سرم زدم و از اتاق زدم ب هیشونه زدم و با کش محکم بستمشون .  موهامم

 .دادیبعدازظهر رو نشون م کی ساعت نگاه کردم،  به

 گرسنه بودم. یهارم نخورده بودم حساب و خسته بودم . نا ومدیخوابم م یحساب 

 . یدنیو نوش یباز کردم . توش پر بود از انواع و اقسام خوراک خچالشوی اشپزخونه و در  رفتم
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ناهار   زیم یبرداشتم و نشستم رو یو دلستر و نون فانتز  یحاضر  هیبسته الو ه یدهنم راه افتاد و  اب
 تراس بود. یدو نفره اش که تو یخور 

 .  اوردی حالمو جا م  یو حساب خوردیسرد به صورتم م  مینس

براش حتما    دیخر میباشه اگه رفت ادمی.  ارمیاز دلش درب  جوری تونستمیبود م نجایا نمیام یبن کاش
 .ادی بخرم از دلش درب  یز یچی

 مشغول خوردن غذام شدم.  شی خوش ک یو تو اون هوا رونیدادم ب  نفسمو

 

 ظهر بود. به ساعت انداختم. چهاربعداز ینگاه

 شمارشم نداشتم زنگ بزنم بهش.  ینشده بود. حت  نیامی از بن یخبر  هنوز

 مغزمو نشنوم.  یرو بردم باالتر تا صدا  ونیزیتلو یصدا

 و نگاهمو دوختم به در. دمیباز شدن در اومد . از جام پر یلحظه صدا همون

 وارد اتاق شد.  میسالم داد و مستق  یرلب ی من ز دنیکالفه وارد خونه شد و با د نیام یبن

 

 .مونهیم افته یوزغ گسترش  نهوی کن توروخدا، ع نگاش

  دی. نه نه ببخش تی نه خانواده داره نه ترب  دی، نه ببخش یداره نه خانوادگ تی پسره اصال نه ترب  نیا
 .دیولم کن  دونمینداره ...اه اصال نم تی خانواده ترب

 نشد. یاما خبر  رون ی ب ادی بودم و منتظر بودم ب نشسته کاریساعت بود که ب مین بایتقر

 اروم رفتم تو اتاق. یجام بلند شدم و با قدما از

 و چشاشم بسته. دهیرو تخت دراز کش دمیو د دمیاتاقش سرک کش تو
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بعد خودش    گولویزیز یعمو نیبخاطر ا  یاز ناراحت رم یمی دارم م نجایمن ا ؟یچ  یعنی ده؟یخواب  یعنی
 ! دهیرفته خواب

 اره؟ دارم برات  یخوابیم  یر یگیبخودم زدم. م  یا روزمندانهی و لبخند پ  ستادمیسرش وا یباال

 صورتشم پوشونده باشه.  کهی روش جور دمیپاشو برداشتم و کامل کش ریز یپتو

 پتو.  ریز دمیشه، خز داریسر و صدا کنم تا ب نکهیرفتم رو تخت و بدون ا خودمم

گذاشتم  رشیمونده بود رو ز  بمیوقت بود تو ج  یلیکه خ یکپک زده ا یو نارنگ  بمی ج یوکردم ت  دست
 . نییپا دمیو اروم از تخت پر

 نشد.  یز یبود و متوجه چ قی خوابش عم  خداروشکر

 شدم و نگاهش کردم.   میرفتم پشت در قا یا  روزمندانهیلبخند پ  با

 .  دیاز جاش پر هویپتو تکون خورد اما  ریز  کمیاول  نیام یبن

 هیچ  یترس اطرافو نگاه کرد تا بفهمه بو با

 مچاله شد. افشیصورتشو باد زد و ق  یبا دستاش جلو کمیپتو رو انداخت کنار و   

  یل ینشون بدم خ یعکس العمل  نکهیاومدم داخل اتاق و بدون ا عیموقع است سر نیبهتر دمید یوقت
 خشک گفتم  

 سالم-

 من هول شد و گفت  دنیبا د نیام یبن

 تو نه؟ یومد یکه خواب بودم اتاق ن یعه سالم . موقع-

 نه چطور مگه؟ -

 بکارت برس   ستیمهم ن یچ یه-
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  یز یو وانمود کردم دنبال چ ستادمیو از قصد رفتم کنا  تخت وا  دمیخند ششیدلم قش قش به ر تو
 . گردمیم

 با تته پته گفت  نیام یبن

 ؟ یگردیم یز ی دنبال چ-

 ؟یدیند  مویاره گوش-

  کردی بخودش تکون بده بچم فکر م کردی بود به تخت و جرات نم دهیهمونجور سفت چسب  نیام یبن
 ده یخودش تو خواب کپک زده و بو م

 ترس گفت  با

 ی گمش کرد ییرایحتما تو پذ ستین  نجایمطمئن باش ا  ینه ول-

 رو تخت   دمیشدم رو تخت و دستمو کش زی خ مین

 توهه   ریفکر کنم ز یبلند ش شهیتخت گذاشتمش م یبار رو  نینه اخر-

 د یرنگ از رخسارش پر نیام یبن

 ی ش  الیخ یب شهیم-

 مشغول گشتن شدم. یبهش کردم و دوباره الک  یز یر اخم

 بهش و گفتم  دمیمشت کوب با

 گه یپاشو د-

 مجبور شد از رو تخت بلند شه. نیام یبن چارهیب

 .دمیو کشب قیبه دماغم دادم و عم  ینیچ  یالک از

 گفتم یکه سرخ شده بود انداختم و شاک نی امیبه بن  ینگاه

 یدیکپک زده م ینارنگ ی؟بویچند ساله حموم نرفت ید یاووووف چقدر بو م -
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 .ییسمت دسشو دمیدستمو گذاشتم تو دهنم و عوق زدم و دو یاز الک  هوی

  ی عیسرفه کردم و عوق زدم که طب یاز الک  کممی ابم باز کردم،  ری رو از پشت بستم و ش ییدسشو در
 باشه. 

 .  لی بیسگ س دهیدلم خنک شد، بمن مهل نم حقشه

 

 .رونیزدم ب  ییو از دسشو یحال  ی کردن خودمو زدم به ب یباز  یهند  لمیف ی بعد کل باالخره

 من همونجو که رو کاناپه نشسته بود با پوزخند گفت  دنیبا د نیام یبن

 حالت خوبه؟ -

 نگاش کردم و گفتم ضی غ با

 گند شما بزاره  یبله اگه بو-

 گفت  یخشک با

 شمیمتوجه منظورت نم-

 زدم و گفتم  یپوزخند

 شدم یخفه م ؟داشتمیمتوجه نشد-

 دستش اشاره کرد که برم سمتش .  با

 .ستادمیوا ششیرفتم کنارش و پ  یس یرودروا با

 کپک زده رو گرفت جلو صورتم.  یزد و نارنگ یشخندین نیام یبن

 گفتم یالی خی ب با

 ه؟یچ نیا-
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 بود ظاهرا  نیا یبو-

 ! یخب که چ-

 شهی نداره نم  یبتو ربط  هیقض  نیفکر کنم ا خوامیم یچرا هرچ  دونمینم-

 لرزون گفتم یصدا با

 کار منه؟  ی تو...تو از کجا مطمئن-

 نکن  یبامن شوخ  شرکتم سیسوگند دهبار بهت گفتم من رئ  یبهتره  منو خر فرض نکن-

 گرفت جلوم و  گفت   وینارنگ بعدم

 ادی م شتریخودت بمونه فکر کنم بتو ب  شیپ نمیا-

 بهش اضافه شد. نمیبه بعد ا ن یبودم حاال از ا  زیتو ذهنش ترتم  یل یخاک توسرم شده بود. خ گهید

 گفت  ت یتا جمعش کنم که با جد گشتمیم یدنبال بهونه ا داشتم

راجبش    خوامیاالنم نم گذرم،ی فرهنگانه ات م یرفتار بچگانه و ب نیو از ا کنمی م یهم بزرگ ندفعهیا-
 جلسه فردا. یچند دست لباس بخرم برات برا میحرف بزنم برو حاضرشو بر

 یکردم و بدون حرف  زونیمثل بچه ها او لبامو

 مودب رفتم تو اتاق تا لباسامو بپوشم.  یاز دستش گرفتم و مثل بچه ها و ینارنگ

 هم سرم زدم.  یو شال مشک دمیهمرنگ شو پوش نیکوتاه و شلوار ج نیج یمانتو هی

 ! دیشد فهم جور یچ دونمیداد اما نم جهیاولش کارم خوب نت نکهیا با

 حاال؟   شدینم  رفتمیبابا اخه اگه من لو نم یا

 . نیام یبن ش ی با مشت کوبوندم تو سرم و رفتم پ  چندبار

 لباس عوض کنه.  خواستیبسمت اتاق رفت و فکر کنم م  عیمن سر دنید با
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 کردم.  یبرد باز  یانگر  ادی ب  نیامیکاناپه نشستم و تا بن رو

 .رهی بگ نویا ادی ب  یکیزده بود   یپی سرمو اوردم باال و نگاهش کردم. چه ت نیامی تک سرفه بن با

هم پاش بود که  یدیسف یها  یداشت . کتون یمشک  یکه خطا دیمردونه سف  رهنی با پ نیج  شلوار
 بودن.  کیش  یلیخ

 جام بلند شدم و اروم گفتم از

 م؟ یبر-

 تکون داد و گفت  سرشو

 م یبر یاوک-

 

خوشگال که  نیماش  نیا فیح  یی.خدامیکه فکر کنم اجاره کرده بود شد یرنگ دیبنز کوپه سف  سوار
کجا ببره از  منو  خوادی م دمیپرس یازش نم  ی. حت  میزدینم  یحرف چیه ریتو طول مس نیدست ا فتهیم

 . رفتمیبس داشتم از خجالت وا م

 . بشیغر ب یعج   یابونایو زل زده بودم به خ نی بودم به در ماش  دهیچسب فقط

 

 شد.  ادهی پ نیاز ماش یپارک کرد و بدون حرف نوی ماش یبزرگ دیمرکز خر  یجلو نیام یبن

و دنبالش راه   رونی ب  نیسر صدا زدم از ماش یب نیهم یحوصله کل کل باهاش رو نداشتم برا گهید
 افتادم. 

 بخرمش.  خواستیدلم م  میدیکه م یز یهرچ میکه شد  دیمرکز خر وارد

  نیام یبن  یپول نداشتم هم از طرف یل یخوشگل خوشگل و باکالس بودن . اما هم خودم خ همشون
 بهش بگه دوتومن پول قرض بده.  دیترسیکرده بود ادم م یچنان اخم
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تفاوت   یبخواد از جلوشون ب یاز من نظر  نکهیو بدون ا کرد یها نگاه م  نیتریبه و دیویمثل ش نیام یبن
 .شدیرد م

و ادم   زدی*نه اشون میبا نگاهش دست رد به س   نیامیبودن اما بن  کیساده و ش ییخدا اشونیبعض
 بگه.  یز یچ کردی جرات نم

 بزرگ شد.  کی بوت  هیداد و وارد  تی رضا  نیامی بن باالخره

 .دی خواب یبه دل صاحب مرده اش نم  چکدوممی و ه زدی م دیخودش لباسارو د یبرا نیام یبن

بود هم  نی داشت، هم سرسنگ دی کراوات سف هیکه  یرنگ یمشک  یافتاد به کت و شلوار رسم نگاهم
 . کیش  یلیخ

  یلی زدم و خ یاش لبخند گنده ا  متیق دنیانداختم. با د متشیق  کتی به ات یسمتش رفتم و نگاه  به
 جاسوس طور از کنارش محو شدم. 

 دستش بود و اونو داد دستم و گفت  یرنگ یقهوه ا یبارون نیام یبن

 ی شیچجور م نمیببر بپوش بب -

 همونطور لبخند زدم و محو شدم تو افق گفت  دید یوقت

 شده؟  یز یچ-

 نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا  شنیهمون پوز با

 ای بعد تو پشت سرم ب  رونیب  رمیسر صدا، اول من م یاروم و ب  یل یخ-

 ه؟ یتو؟منظورت چ یگیم یچ-

 تو چشاش و گفتم  دیچرخ نگاهم

 ؟یدید متاشویق چیه-

 گفت  یعاد  یلیخ
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 هیاره مگه چ-

 نازک کردم و گفتم  یچشم پشت

 کنمیکه اصال باور نم   ستینگو برات مهم ن -

 برام مهم باشه؟  دیبا  یچ ینه برا-

 ؟یدید متاشویق چیه  یمرد حساب-

 اشاره کردم و گفتم یدست به همون کت و شلوار مشک با

نه هشتصد و نود  ست،یصد دو  تی نها میدیخریاونو تو محلمون م ه،یاالن مثال اون کت شلوار مشک-
 تومن

 گفت   الیخ یب  یلیابروشو انداخت باال و خ  نیام یبن

 پولشه  اردیل یم یس ستیب دیگفتم شا یگفت  جوریهشتصد و نود؟-

 زد و گفت  یچشمک  بعدم

اون احساس   یو ساده اس اما اگه تو تو دهیپوش یلیاز اون کت و شلوار خوشت اومد نه؟بنظرم خ -
 خرمش ی باشه م یکن ی م یراحت

 

 دهن باز گفتم  با

 همشو بهت برگردونم  تونمیگرونه من نم  ی لیخ  خوادینننهههه نم-

 برد و گفت تو موهاش فرو  دستاشو

 کنم یم هیباهات تسو جوریحاال برو بپوش تو اگه بهت اومد -

رو گرفتم و رفتم داخل   زمی رو ازش گرفتم ، از فروشنده هم کت و شلوار سا یقبول کردم و بارون  دیترد با
 اتاق پرو. 
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 هیتنگ داشت ، از روشم   یزانو بود و شلوار مازرات یاول تن زدم . کتش تا باال ویو شلوار مشک  کت
 . خوردی م  دیسف کیکراوات ش

چرم  یقهوه ا یبارون  هیهم تنم زدم .  وی. لباسارو دراوردم و باروندمشیخریم دیبود حتما با  یعال  واقعا
 بود .   کیگشاد و ش یلیکه کتش پر خز بود . خ 

 . داشتمیبرم دونشوی دیناز بودن اما با یل یخ هردوتاشون

 خورد و گفت  کهیمن  دنیبا د نی امیبن رون،یو از اتاق پرو زدم ب  دم یخودمو پوش   یلباسا

 شون؟ یدیچرا نپوش-

 کت شلواره بسه نیهم شهیم ادی خوشگل بودن اما دوتاش ز یل یخ دمیپوش-

 سرشو تکون داد و گفت  کالفه

 نظر بدم  دمی دیمنم م یزاشتیبه پولش فکر نکن، کاش م-

 ابرومو دادم باال و گفتم یتا هی

 ؟یچ گهید-

 

 ی چیه گهید-

 لب بهش گفتم و کت شلوار رو دادم دستش. ری ز ییپررو

 حساب کن از حقوقم کم کن   نویزحمت ا  یب-

 رو از دستم گرفت و گفت  کت

 کت رو هم بردار، به پولش فکر نکن  نیا-

 رفت.   شخوانیبه سمت پ عیبزنم و سر  یحرف نزاشت
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کت   یهم برا  دیسف کیش یکفش پاشنه پنج سانت  هیو  یبوت قهوه ا هیو حساب کرد   هردوتاشو
 شلوار برداشت.

 رنگ هم برداشت .    یو شال بافت عسل یمقنعه مشک هی

 توجه نکرد.  خوادی بهش گفتم نم  میهرچ

 . میرفتی م نیدستش گرفته بود و همراهش به سمت ماش  دارویخر

که دستبنداش مردونه بود چشام برق زد. االن  یدستبند فروش دنیبا د می زدیکه قدم م همونطور
 . رمی براش بگ یعذرخواه یبرا  کیکوچ یکادو هیموقع بود که  ن یبهتر

 اروم به سمت مغازه رفتم. رهی و جلو جلو داره م ستیحواسش ن  نیامیبن  دمید یوقت

 بودن و چرم .  کیبه دستبندا انداختم . همشون ش ینگاه

  یعذرخواه یبرا هیهد نی بهتر ن ینوشته بود ، ا یسیکه روش کلمه ب انگل یبندافتاد به دست نگاهم
 بود.

ظهر   یحرفا خواستمیخب من فقط م یول  ندازهینم دونستمینه، م ایدستش  ندازهیم دونستمینم فقط
 بسکه باادبم. ارمیرو از دلش درب 

 دم یمغازه رفتم و از فروشنده پرس داخل

 که روش نوشته ب چنده؟ هیاون دستبند مشک متیق د،یببخش-

 صد و نود هزارتومن یس-

 برام! موندیکال ده تومن پول م دمیخر یم نویدهنم باز موند، اگه ا متشیگفتن ق  با

 نه. ای دیمرکز خر  ارهیمنو ب  نیامی بن گهینداشتم، معلوم نبود د یخب چاره ا اما

 گفتم  عیبه فروشنده و سر دادم شویو بق رونی ب دمیده تومن از پوالم کش عیسر

 من عجله دارم  دیتر بد  عیفقط لطفا سر-
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 . گذاشت  یک یرنگ ش  یو داخل جعبه مشک  رونیاورد ب  نیتریدستبند رو از تو و فروشنده

 به من کرد و گفت  رو

 دیام لطف کن  گهیهشتاد تومن د-

 تعجب گفتم  با

 مثال  یچ یبرا-

 جعبه   یبرا-

 گفتم  یصورتمو زدم کنار و با حالت الت  یجلو یموها

 دهیمقوا هشتاد تومن م ذرهیبه  یاخه کدوم مشنگ  ؟یدیفهم  یکاله بزار  یتونیداش، سر مارو نم نیبب -

 دیجنسشون چرمه دست بزن   ستیمقوا ن نایخانم ا-

 رو که گرفته بود جلوم رو با دست پس زدم و گفتم یا جعبه

 بروبابا  -

 دراوردم  اداشو

 مشماع ساده بده هی  یچرم بزار  یه، الزم نکرده جعبه چرمه چرم-

 نگاهم کرد و دستبندو داخل مشماع ساده کرد.  یبا طلبکار   فروشنده

 .رونیاز مغازه زدم ب  یو بدون حرف دمیرو از دستش قاپ مشماع

 .  دیچرخ  یچندمتر اونورتر داشت دور خودش م  نیام یبن  رونیکه زدم ب  همزمان

 بچم! گشتهیحتما داشته دنبال من م  یطفل

 خودمو رسوندم بهش.  عیکردم و سر  فمی رو داخل ک مشماع
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 کرد و گفت  یظیمن اخم غل دنیبا د نیام یبن

  گردمیسه ساعته دنبالت م  ییمعلومه کجا چیه-

 کردم یمغازه بود لباساش خوشگل بود داشتم اونارو نگاه م هی.  ام نشد واال قهیاووه خب حاال، سه دق-

 بخرم  یخوایخب بگو کدومو م-

 زدم داد

 من نداشتن زی ولش کن. به سا ست،یننننه الزم ن-

 تکون داد و گفت  یسر  نیام یبن

 شد   رید یلیکه خ می بر ایخب، زودب  یل یخ-

 

 شدم.  نشیتکون دادم و همراهش سوار ماش یسر 

 .  نداختیم ابونایبه خ  ینگاه  یو هرازگاه کردیم یبا ارامش رانندگ نیام یبن

 .  گشتیم  یز یکه دنبال چ  انگار

 ؟ یگردیم  یدنبال چ-

 رستوران خوب  هی-

 م ینیبشر رو بب  نیقسمت شد غذاخوردن ا باری.خداروشکر  که چقدر گشنم بود اخ

 تکون دادم و اونم دنبال رستوران بود.  دییبه نشونه تا  سرمو

 درش پارک کرد.  یجلو  عیکرد و سر دایبه رستوران لوکس پ باالخره

 . میو شونه به شونه هم وارد رستوران شد می شد ادهی پ نشیماش از

 بود. ییداشت و دکورشم کال طال یکی بزرگ و ش  یلیخ  یفضا رستوران
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 . نمیو اشاره کرد بش دیعقب کش شو یو صندل  ستادیدونفره ا زی م هیکنار  نیام یبن

 من نشست.  ینشستم و اونم درست رو به رو یصندل  یرو  یحرف چیه یب

 رو دستم داد و گفت  منو

 سفارش بده  یخوای م یهرچ-

 

  عیضا لماینبود وگرنه مثل تو ف   بیغر بی.خداروشکر اسم غذاهاش عج به منو انداختم  ینگاه مین
 .شدمیم

 سفارش داد.  سهیهر نمیامیپرورده سفارش دادم و بن  تونیبا ز یماه هیقل

 گفت  نیامی که بن میغذا بود منتظر

 یند یکه نوشتمو بدم فردا سوت  یادداشتیباشه شب بهت  ادتی یراست-

 باشه -

 می بر دیکه ساعت هشت صبح هم با یدون یم-

 بله-

 ی پوشیبا کفش ستش م دمویکه خر هیکت شلوار مشک -

 اوهوم -

 هم بکن حتما  شیارا هی-

 باشه -

 گفت  یعصب

 یدیجوابمو م ینجور یچرا ا-
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 گفتم یحوصلگ یب  با

 گشنمه حال ندارم جواب بدم -

 تکون داد و گفت  سرشو

 حاال  یر ی نم ارنیباشه االن م-

 نگاهش کردم و گفتم ضی غ با

 شهینم  میچی ه یاگه تو سربه سرم نزار  ری نخ-

 دستبندم افتادم. ادی دفعهی

کنه و بگه چرا  میجلو هزارتا ادم قهوه ا تونستینم  نجایموقع بود، هم اروم بود هم ا نیبهتر االن
 . خوامینم  یدیخر

 و مشماع رو گرفتم جلوش و گفتم  فمی دست کردم تو ک 

 ناقابله  ری بگ  ایب-

 انداخت و گفت  یبا تعجب نگاه  نیام یبن

 ه؟یچ نیا-

 دمش یتو خر یبرا-

 به چه مناسبت؟ -

 گفتم  یو با شرمندگ   نییانداختم پا سرمو

 ارم یخواستم از دلت درب   خوامیظهر ازت عذرم یبابت حرفا-

 تفاوت گفت   یب  یلیخ

 اد ینم ادمی یز ی کدوم حرفا؟منکه چ-



 لعبت رمنده 

207 
 

 که باعث شد سه متر بپره هوا  زیم  یرو  دمیمشت کوب با

 حرف نزن و بگو چشم و تشکر کن  دمیتو خر یبرا گمیم یوقت-

 زد و گفت   یپوزخند

 مگه من گفتم بخر که تشکر کنم؟-

 تو کاسش چرخوندم و گفتم  چشامو

 باشه تشکر نکن اصال بنداز تو سطل آشغال اه-

 دم یخر  یعذرخواه یتخم مرغ کادو  نیا یواال بخدا .منو باش برا  

 

 ؟ یگفت  یچ-

 به خودم دادم و گفتم یتکون 

 نگفتم!! یز ی منکه چ-

 بگه که گارسون اومد.  یز یچی  خواست

 شروع کردم به خوردن .   یکه جلوم گذاشتن بدون معطل  غذارو

 من گشنمه! دونستیاز کجا م  نویامیبده بن   رشی خ خدا

 .کنهیبا تعجب نگام م نیامی بن دمی خوردنم که تموم شد سرمو اوردم باال و د غذا

 پرورده پر کردم و گفتم  تونیبا ز دهنمو

 ها-

 

 گفت  یال یخ ی و با ب اشو انداخت باال شونه
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 بده؟ کنهی تخم مرغ داره نگات م هیفقط  یچ یه-

خدااا. پشت سرهم سرفه کردم و ابمو   یکرد. من بازم بلند فکر کرده بودم ا ریپرورده تو حلقم گ تونیز
 .دمیبا تمام توان سر کش 

 ی خونیتو چرا انقدر مغز منو م-

 ؟ یکن ی بلند فکر م  یتو چرا انقدر با صدا-

 بهش انداخت.   یدراز کرد و دستبند رو برداشت و نگاه  دستشو

 یپولو از کجا اورد  نهمهیگرون باشه ا ادیبنظر م-

 بتو چه تو از کادوت لذت ببر -

 بابتش بهت پس بدم  یبگو چقدر داد  ستماین  یمن راض یقرض گرفت یاگه از کس-

 اوردم جلو و گفتم  لبامو

 گهید الیخ یب-

 ممنون یاوک-

و    بشیگذاشت تو ج  ین یزم بی مثل س دمی؟ منتظر بودم بندازه دستش اما دممنون یاوک ن؟یهم
 دست عمشو گرفت و رفت تو افق. 

 جاش بلند شد و منم پشت بندش بلند شدم. از

 باز شد. نشی زد و سقف ماش یدکمه ا فتهی راه ب نکه یقبل ا نی امی، بن میشد  نیسوار ماش عیسر

 انداختم. نیبه سقف ماش ینگاه  جانیه ای

 بمن کرد و گفت  ینگاه

 ببندمش؟  یخوایم-

 ی خوب نیا ؟بهیچ ینه برا-
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 ی ش شتینگران خراب شدن موهات و ارا دیگفتم شا-

 دادم و گفتم نی چ لبامو

 برو   ستیولکن بابا مهم ن-

 زد و پاشو محکم رو پدال گاز گذاشت.  یپوزخند نیام یبن

 از جاش کنده شد.  یبه طرز وحشتناک  نیماش

 . شدیبزنم اما روم نم غیبود که دوست داشتم ج یجان یو ه رفتی سرعت م انقدر

 تا بناگوش باز بود.  شمیو ن  کردمیاطرافو نگاه م جانی ه با

 .   کردمی حال م  شتریمن ب دادیگاز م شتریب  یهرچ

 بمن کرد و گفت  ینگاه  مین نیام یبن

 اهنگ خفن بزارم؟  هی-

 گفتم  جانی ه با

 حتمااااا-

 کرد. یپل  ویدار باحال  سی ب یبرد سمت ضبط و اهنگ خارج  دستشو

  نیرو زم  یحرکاتم دست خودم نبود.  دستمو بردم باال و بهش قر و فر داد. پاهامو از خوشحال گهید
 .زدمیو بشکن م  دمیکوب یم

داره  ا ی زنهیم  شخندیداره بهم ن دونستمینم کرد،یو نگاهم م چرخوندیسرشو م ی هرازگاه نیام یبن
 . کردمی چون نگاهش نم کنهیمسخرم م 

 داد زد  نیام یبن

 ی معلومه خودتو بزور کنترل کرد-

 چطور؟ -
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 جان یاز ه  یداد بزن  یخوایم  کنمیحس م -

 و گفتم  دمیخند بلند

 ؟ یدیاز کجا فهم -

 داد باال و گفت  ابروهاشو

باهم داد   هیداد بزنم،حاال نظرت چ  خوادیدلم م دمیگاز م شی ک ابونای منم هربار تو خ گه،ید مینیما ا-
 م یبزن

 کامال موافقم-

 کی

  دو

 سه

 میشدیرد م یهرک  ی. از جلو بود  شتریاهنگم ب یکه صداش از صدا میزد یخفن   غیج  هیباهم  همزمان
 .کردی با تعجب نگامون م

 .میما عاشق   کردنی فکر م کردن،یبا لبخند نگاه م اهمیبعض

 و بلند داد زدم. رونی ب دمیکش  نیاز ماش بدنمو

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

بشم،   تی از چشامو بزور باز کردم تا متوجه موقع یکیشدم .  داریتق و توق از خواب ب  یبا صدا صبح
 .زد یاما دور و برم که پشه ام پر نم

داشت صبونه درست   نیامیحتما بن  ومد،یزدم . صدا از اشپزخونه م دیجام بلند شدم و اطرافو د از
 .کردیم

 تنمه؟ شبید یچرا هنوز لباسا دم؟ یرو تخت خواب یاطرافم شدم، من ک تی متوجه موقع تاز
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بزار فقط   نجا،یگور به گور شده منو اورده ا نیامیبن  نی. حتما انییپا دمیخاروندم و از رو تخت پر کلمو
 . کنمی دستشو از زانو قطع م نمشی بب

 ه؟یچ نیا ل ییحضرت ف  ایبخودم کردم،  نهییتو ا ینگاه

 . اه یس اههیبود و دور چشمام س ییظرفشو میمثل س موهام

  بامیز ی  افهیکردم ، چقدر من زشتما نه؟ از ق نهییدوباره به خودم تو ا یو نگاه دمیکش یا ازهیخم
 .خنده    ریزدم ز  یخندم گرفت و پق

 رون ی با همون لباسا از اتاق زدم ب  موهامو شونه کردم و شالمو رو سرم مرتب کردم و کمی

 

 . رفتیمالقه ها تانگو م  ر یبود داشت با کفگ نی امیپس بن  املت همه جارو برداشته بود یبو

 و گفتم ستادمیاپن ا پشت

 ی کنم برات شلغم سوخار  دایشوهر خوب پ هیبه به وقتشه -

 کرد .   ی ظ یبرگشت سمتم و اخم غل یبا تند نیام یبن

 چپ و گفتم یزدم به کوچه عل  خودمو

 ها دهیم  یخوب  یغذات چه بو-

 مغرورانه بخودش گرفت و گفت  ژست

 م یعال شهیمن هم نطورهیبله هم  ر،دومای اوال صبح بخ-

 

 ر یرفت، صبح توام بخ   ادمی دیببخش-

 دم یپرس یبا مشکوک  ستادم،یداخل اشپزخونه و کنارش وا رفتم

 باشم من... دهی رو تخت خواب شبید ادی نم  ادمیمن  یراست-
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 خوابت برد  نیتو ماش -

 گرد کردمو گفتم چشامو

 رو تخت؟  یتو منو اورد یعنی-

 گفت  زدیکه املتشو هم م همونجور

 بد کردم بهت لطف کردم؟-

 قدم رفتم جلوتر و با دوتا انگشتام سرشو به سمت عقب هول دادم. هی

 توجه به اخمش گفتم یب

 تو ب*غلت؟  یر یبتو اجازه داد منو بگ یک-

 و با همون اخمش گفت  تابهیرو انداخت تو ماه ر یکفگ

 ؟ یکن  یبتو اجازه داد بمن دست دراز  یک-

 قلمبه کردمو گفتم چشامو

 ی کرد نکارویبهرحال دفعه اخرت بود ا-

 ی بزن خی ی بمون   نیتا صبح تو ماش کردمی ولت م دیبا-

 ی کن دارمیب  یتونستیم-

 از سر حرص زد  یکوتاه  خنده

 ی خرس قطب   یشدینم داریهم ب دی ترکیچهل بار صدات کردم ، بمب م  کینزد-

 *نه امو گفتمیگذاشتم رو س انگشتمو

 ی خودت  ؟یخرس قطب  یگ یبمن م-

 شدش گفت  دیکل یدندونا  یو از ال دیدستشو رو لبش کش یعصب
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 خب؟  میادم صبحونه بخور یبزار مثل بچه  یسوگند رو مخم راه نرو اول صبح-

 گفتم شخندیبه بدنم دادم و با ن   یو فر  قر

 ؟ یکم اورد-

 رو دستش گرفت و مشغول هم زدنش شد  ر یکفگ

 تو فکر کن کم اوردم. -

 و گفت  دیکش یق یعم  نفس

 تنته شبی د یاصال متوجه لباسات نشدم.چرا هنوز لباسا یکرد یانقدر وراج -

  ینی بینم  یتو کور   کنم،دومایشرکت عوض م میبر میواستاوال حوصله نداشتم عوض کنم بعدا که خ-
 من داره یبه وراج  یچربط

بگه، اما  یز ی اورد باال و دهنشو باز کرد تا چ دواریبست و برگشت سمتم، انگشت اشارشو تهد چشاشو
 انگار منصرف شد و برگشت سمت غذاش و دوباره مشغول غذا پختنش شد. 

رو تراس   میصبحونه بر ی.به سرم زد براداخل اتاق رفتم   خل. از کنارش رد شدم و  یپسره  رهیدرگ
 . مینیبش

صبحونه توپ به سفره توپ   هی  ی، براو رفتم داخل تراس   دمیکش رونینو ب یروسر  هیداخل ساکم  از
 .شدیم دایپ  نجایکه فکر نکنم ا یز ی چ م،یداشت ازیهم ن

 ساده ام نگاه کردم.   یکامل به سفره  تیانداختم و با رضا مویروسر  کشی کوچ ز یم یرو

 وارد شد و تنه اش محکم خورد بهم.   نیام یکه همزمان با من بن رونی برم از تراس ب خواستم

 رومون .  ختیرو باال نگه داشته بود و خداروشکر نر تابهیماه

وصا  بود مخص یپسر جذاب  نمیامی بن  ییشدم، خدا شیقهوه ا یاوردم باال و ناخوداگاه محو چشا سرمو
 . یقهوه ا یبا اون چشا
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و بپرم هوا و خودمو ازش    امیکرد که باعث شد بخودم ب یداد و  تک سرفه ا تی رضا  نیامی بن باالخره
 دور کنم. 

فرار   ششی از پ خواستیبزنم از کنارش رد شدم. فقط دلم م ی حرف نکهیو بدون ا  نییانداختم پا سرمو
 اب نشم. نیاز ا شتریکنم تا ب

 ینجور یا شمیم  کینزد نیام یچرا هروقت به بن ایخدا  رون،یحبس شده امو پر صدا دادم ب   نفس
  ره؟ی گیچرا نفسم م شم؟یم

 ها کردم. نتیبه اشپزخونه به خودم اومدم و خودمو مشغول ور رفتن با کاب  نیامیاومدن بن  با

 رو از رو سماور برداشت و گذاشت رو اپن   یقور  نیام یبن

 باتو  گهید ییامن املت درست کردم چ-

 بود رو برداشتم و گفتم نکیس یکه رو  دیماگ سف  دوتا

برات    کردمی من درست م یدادیم شد ینم یز ی چ یکردیاون املتم درست نم ،یخب حاال انگار کوه کند-
 ماااه

 و گفت  دیخند

 اره مثل سفره ات -

 .ختمی ر ییاپن برداشتم و داخل ماگ هارو لبا لب چا یاز رو ویقور

 مگه سفره ام چشه؟-

شپشو ات   یکپک زده  یچند ماه رو اون کله  ستیکه معلوم ن یا یروسر  یورداشت  ست،یچش ن-
 سفره؟  ی بجا یبوده رو انداخت 

 سمتش و دستمو زدم به کمرم  برگشتم

 وئه نوئه ن یدوما اون روسر  ه،یخودت کپک زده و شپشو یکله -

 ؟ یسفره ازش استفاده کن  یبجا دینو باشه با یخب نو باشه، هرچ -
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 میکنم سفره نداشت کاری خب چ-

 ی سفره بنداز  زیم یرو   ستی ن یاز ی اصال ن-

 احترامه جوری نیا م،یعادت کرد  ینجور یما ا-

 تکون داد و گفت   دییبه نشونه تا سرشو

 چه جالب -

 وارد تراس شدم.   یهارو گرفتم دستم و بدون حرف ماگ

 نشست.  زیپشت بندم وارد شد و پشت م  نمیام یبن

 .  زیهارو گذاشتم رو م ماگ

 گفتم عیاومد شروع کنه که سر نیام یبن

 ، کجا؟  رینخ  ری نخ-

 تعجب گفت  با

 ؟ یچ  یعنیوا -

 ... ریکو؟ نون ،پن الیوسا هیپس بق  ؟ییاملت و چا هینداره، فقط    یچ یعنی-

 سرشو تکون داد و گفت   کالفه

 هیکاف  یار ی نون ب هی الیخ یب-

 کم داره  زیچ  یسفره کل نیا ر،ی نخ-

 کنما ی نم یمن کار -

 ارم یم ویخب بابا نکن، خودم االن همه چ-

 توووو؟؟؟ -
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 .  کردمی م عشیضا دیخنده، اما نه با   ریحرصمو دراره زد ز  نکهیا یبرا

 فقط خودش بلده؟ ؟یکرده که چ فکر

 زدم و گفتم  یشخندین

 ن ی حاال بب-

 داخل اشپزخونه. دمیپر عیحرف سر نیگفتن ا بعد

 .توش بود  یباز کردم و خوشبختانه همه چ خچالوی در

  یوانایتو ل ختمیام ر ری . اب پرتغال و ش ختمیخوشگل ر  یخورد کردم و داخل ظرفا اریگوجه و خ  کمی
 . رونیب   دمشیباال کش ینتایبزرگ که به زور از تو کاب

  ختمیو ر رون یب  دمیو نون تست هم اماده کردم . از داخل ساکم هم گردو و بادوم کش ر،کره،خامهیپن
 .یسوز   شی ات یبزرگ و رفتم برا  یلیخ  ین یتو کاسه و همه رو گذاشتم رو س

 ه گفت به دماغ دهنش داد و با اکرا ینیچ ی نیس دنیبا د نیام یبن

 که خودمم بلد بودم نارو یا-

 گفتم کالفه

 اد یکه هست، بخور صداتم درن  ینیهم-

  میافتادم به جون همه.اما از حق نگذر ا یشروع کرد به خوردن و منم مثل سومال یبدون حرف  نیام یبن
 بهش دست بزنه.  نیامی بن  خواستیاملته المصب خوشمزه بود که اصال دلم نم نیانقدر ا

 .  کردی انداختم که مات و مبهوت داشت نگام م نیامیبه بن  یتموم شدن املت نگاه بعد

 مثل خودش با اکراه گفتم 

 درستش کنم تونستمینبود منم م یز یاملتت چ-

 تو دهنشو قور  لقمه
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 داد و با دستمال دهنشو پاک کرد.  ت

 مکث گفت   یکم بعد

 یی پررو یل یخ-

 تو یزار ی اوووه چقدر کالس م-

 دستمالو برداشتم و اداشو دراوردم.   بعدم

 داد و گفت  هیتک ی*نه به صندلیبه س دست

 مثل تو باشم خوبه؟ -

 مگه من چمه؟-

 ی. انگار چند ساله غذا نخوردستیچت ن -

 باش  یخاک ذرهیخوبه؟ بابا  امیو افاده ب  سی مثل تو ف-

 چلوندمش تا پر مالت شه.  یاملت، حساب  تابهیم تو ماهنون برداشتم و پرتش کرد  کهی ت هی بعدم

 و گفتم نیام یگرفتم سمت بن دیچک یکه روغن ازش م همونجور

 ده یم یچه حال  نیبخور بب  ایب-

 چندش گفت  با

 بنداز اونور چه وضعشه-

 ی خور یبا چنگال م هیکه نگو، چ دهیم یفاز  کیاه بابا بخور -

 شد  ری شو برو لباساتو بپوش د الیخی سوگند ب-

 کفش و گفتم هیکردم تو  پامو
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 اول لقمه بعد شرکت  ری نخ-

 سووگنننند -

 روغنشه  نی به هم فشیزود بااااش روغنش رفت بابا ک -

 چه دهنشو باز کرد.   مین هینداره سرشو با اکراه اورد جلو و  دهیکل کل بامن فا دید یوقت

 زدم داد

 ...نی . قشنگ تا ته باز کن ببشهیهم جا نمدهن پسته  نیتو ا گه،ید نشد د-

 . رهی بگ ادیباز کردم تا   لیغار اصحاب ف  یدهنمو اندازه  بعدم

 تعجب گفت  با

 انقدر باز باشه خورهیبه دهنت نم -

 گفت  بندمی دهنمو نم دید یوقت

 ببند  دمیخب باشه د-

 کردم یبا دهن باز نگاهش م همونجور

 بسسسه ببند متوجه شدم -

... 

 سوگگننند  -

... 

 بسسسه دهنت پاره شد-

... 

 ا یبابا باشه ب یا-
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 .د یرسی دهن من نم یدهنشو مثل من باز کرد، البته که به بزرگ  بعدم

 . برداشتم و لقمه رو چپوندم تو دهنش  زیبستم و خ  دهنمو

 کردم تو حلقومش.  جایکوچولو از لقمه جا بمونه همشو  هی نزاشتم

 .خورد ی و فکش بزور تکون م رونیچشاش از حدقه زده بود ب نیام یبن

 ترس گفتم با

 نه؟ ینخورده بود یبزرگ  نیفکر کنم تو عمرت لقمه به ا یاخ-

 . دمیگفت نفهم ییزای چ هی ییاورد باال و به زبون سامورا انگشتشو

 . دیغالو سر کشبرداشت و اب پرت   زیخ

 که قورت داد داد زد لقمشو

 سوووووگننننننددددد-

 گفتم  عیسر

 شده  ریلباسمو بپوشم د رمیم مهیساعت هفت و ن -

 حرفشو بزنه و فرار کردم به سمت اتاق. هینزاشتم بق بعدم

 

رو پام    دیسف یو کفشا  دمیتو، کت شلوارمو پوش ادین نی امی تو اتاق و درم پشت سرم بستم تا بن رفتم
 زدم.

 ممکن هم نبود.  ریسخت بود اما غ   کمی رفتن باهاش  راه

هم به  یرژ کالباس   هیزدم و  ملی ر کمی  نیهم یکنم، راستش بلد نبودم برا شی ارا کمی شد امروز  قرار
 . دمیلبم مال

 کردم.  اهی داخل چشممو س نی هم یبلد نبودم بکشم برا یچشم گربه ا خط
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 امو سر کردم. یو مقنعه مشک رونیب  تمخیر کمیبار    نیاول یبرا موهامم

 بخودم انداختم .  یفاصله گرفتم و نگاه نهییاز ا کمی

 فرق کرده بودم. یکل ومدااایچقدر بهم م شیارا ییخدا

 .  رونی از اتاق زدم ب عیخودم غنچه کردم و سر یبرا لبامو

 فیکث یببرون، دستشم پر بود از ظرفا  ادی داره از تراس م دمید هوی گشتم،یم  نیام یچشم دنبال بن با
 صبونه.  

بهم بگه که تا چشاش خورد به   ی ز یتوهم و خواست چ   دیمتوجه حضورم شد،اخماشو کش نکهیا مثل
 .  دیچشمام حرف تو دهنش ماس

 سرتا پامو برانداز کرد و دوباره زوم شد رو لبام.  یخاص یچهره  با

 .ادی کردم که باعث شد به خودش ب یسرفه ا تک

 توهم و گفت  دیاخماشو کش بارهدو

 به امون خدا؟ یظرفارو ول کرد-

  شد یم ریخب داشت د-

 و گفت  نکیانداخت تو س ظرفارو

 خب، منم برم حاضرشم توام منتظر باش  یل یخ-

 خودشو به اتاق رسوند و درم بست.  عیسر

 خودمو سرگرم شستن ظرفا کردم .  کمی  ادیب  نیامیبن  تا

 .باز شدن در اتاق متوجه ورودش شدم . دستامو پاک کردم و برگشتم سمتش با

  پشویام ت  یکفش اسپرت طوس هی ،یمشک رهنیبا شلوار و پ یکت طوس هی  پ،ی چه خوش ت اوالال
 کرده بود. لیتکم 
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 تعجب گفت  با

 ؟ یظرفارو تو شست-

 اومد شست  ینه ممدقل-

 م کرد و گفت تمسخر نگا با

 گهید میتموم شد بر  تیاگه خوشمزه باز-

 . میبه دنبال هم از ساختمون خارج شد  یحرف چیه یب

 دیکش رونیب  ویو کاغذ بشی به محض راه افتادن دست کرد تو ج  نیامیو بن میشد  نیماش سوار

 خوابت برد وقت نشد بدم بهت  شبی حفظ کن د نارویا ایب-

 بهش انداختم.  ینگاه میاز دستش گرفتم و ن کاغذو

خودمم نه   سیمن فقط در خدمت رئ  ؟یچ  یعنیمن همه جوره در خدمت شمام  ن؟یچ گهید نایا-
 ه یبق

 ی دار  نکارایبه ا کاری . تو متنو حفظ کن چداشته باش   است یس کمی  ،یبگ یچاپلوس یبرا  دیبا نارو یا-

 دوباره به متن انداختم  ینگاه

 نیبعنوان مدل معروف و مشهور، که ا یاوضاع محترم، بنده سوگند داور  یت همه  با سالم خدم-
محصول  تونمیم تی الی با بستن قرارداد با شرکت  دمی شما هستم، به شما قول م ونیمفتخر رو مد

شرکت ما با کمک شرکت شما به   یبزارم و بزود شی شکل ممکن به نما ن یشرکت شمارا با بهتر
 من همه جوره در خدمت شما هستم. خواهد شد  لیتبد  ایشرکت دن  نیو پر طرفدارتر  نیپرفروش تر

 گفتم  یخستگ با

  ادهی ز یییلیخ  نیبابا ا-

 ی کن حفظ کن یسع-
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 ده ینم شی مغزم گنجا تونمینم-

 نداره   شی مغزت گنجا  یدون یخوبه خودتم م-

 زدم  داد

 ؟ ییچ-

 گرفت و گفت  گوشاشو

 عههه داد نزن ، متنتو حفظ کن -

 هزار بار مرورش کردم تا بره تو مخم. کیبه کاغذ انداختم و نزد ینگاه

 رمنده:   لعبت

 به اطراف انداختم.  یو نگاه رونیب  دم یاز کاغذ کش سرمو

 .بود که باالش گنده نوشته بود شرکت پارسا  ستادهیا  یشرکت بزرگ یوقت بود جلو  یلیخ  نیام یبن

بزرگتر از شرکت   ومدیبود اما بنظر م  یا شهیمثل واسه شرکت ما ش بای شرکت خوشگل که نماش تقر هی
 ما باشه. 

 اشو باز کرد و گفت  یمنیکمربند ا نیام یبن

 خواهشا  یند یفقط حواستو جمع کن سوت  م،یشو بر ادهیپ-

 خب بابا -

  یجنتلمن به سمت ساختمون رفت. منم با اون پاشنه ها  یل یخ  نیامی و بن میشد ادهی پ نی از ماش باهم
 خانم باوقار!  هیشتر بود تا   هیراه رفتنم شب   شتریکردم جنتلمن راه برم، ب  یمزخرف سع 

 گفت  نیامی ما سمتمون اومد و با شوق رو به بن دنیبا د  نگهبان

 دیمنت سرمون گذاشت دیفالح، قدم رنجه فرمود یسالم اقا-
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به نگهبان   یکردم و لبخند پهن  نیامی به بن یز ی کرد . اخم ر  یزد و تشکر کوتاه یلبخند  مچهی ن نیام یبن
 زدم و گفتم  ریپ

 د یسالم عمو جون خسته نباش -

 ذوق مرگ شد و گفت   نگهبان

 ی خوشبخت ش  شاللیممنون دخترم ا-

 فت کرد و گ نیامیرو به بن  بعدم

 دیدار یفالح چه خانوم خوشگل و خوش برخورد یماشالل اقا-

 کرد. چاری ب رمردیبه پ  یظیحرف رنگ عوض کرد و اخم غل  نیبا ا نیام یبن

 یبهرام  یاقا دیکنی صحبت م یادی ز دیدار یل یخ-

 گفتم یبهرام یو روبه اقا دم یرفتم و اروم خند نی امیبه بن یغره ا چشم

 فالحم ینه عمو جونم، من مدل اقا-

 با تته پته گفت  ن،یامی بود از بن دهیکه ترس نگهبان

 منتظر شمان یب یط یتو لطفا اقا  دییشرمنده توروخدا.بفرما دیببخش-

 . میشونه ب شونه هم به داخل شرکت حرکت کرد نی امیبن  با

 کردمو با اخم گفتم نیام یبه بن رو

 وقت ی شهیم ؟ناراحتیاونجور برخورد کرد چارهیب  رمردی چرا با پ-

 گفت  یخشک و جد  یلیکه به رو به رو زل زده بود خ  همونجور

نره  ادتیمتنتو  یمسائل، بهتره تمرکز کن  نیتوام دخالت نکن تو ا  ستیبرام مهم ن هیبق یناراحت-
 ی ابرومونو ببر 
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 محکم کوبوندم به کفشش که رنگش قرمز شد.  پامو

 کنما ی کتلتت م زنمیبا من اونجور حرف نزنا، م-

 د یدندوناش غر یال از

 تو روحت -

 ؟ یگفت  یچ-

 فقط می بر  یچی بابا ه یچ یه-

 . یب یجلوتر از من شروع کرد به رفتن سمت اتاق ط  نیام یبن

 در رو باز کرد و رفت تو.  نیام یو بن می ستادیوا گهیهمد کنار

ده دوازده نفره با ده  زیم هی  دمید هویتواتاق باشه   نفری. توقع داشتم کنارش رفتم داخل اتاق  ممن
 .کننیدوازده نفر کله دارن نگامون م

 . ومدیبودم که نفسم باال نم دهیترس  انقدر

رو   مینشست میو رفت  میکردن. ماهم دونه دونه سالم کرد کیما بلند شدن و سالم عل دنیبا د همه
 . گاهمونیجا

شرکت   سی نشسته بود که مطمئن بودم همون رئ  یجو گندم  یتپل با موها رمردیپ هی گاهیجا نی باالتر
 . هیبیط

 گفت  یو نگاه چندش اور  نیبعد سالم کردن رو به من با حالت تحس ی بیط

 دیتر هست  بایاز عکستون هم ز ،یبه به خانم داور -

 .نییزدم و سرمو انداختم پا   ی. اما فقط لبخند کوتاه حرف زدنش بدم اومد  میاز انقدر مستق  کمی

 گفت  نیامیلحظه بن  همون

 . میدختر مردم به کارمون برس ی افهینظر دادن درباره ق یبهتره بجا-
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 . زی ه کهیدلم خنک شد . خوب جوابشو داد مرت شییاخ

 کرد  یبه خودش داد و لحنشو جد یک یتکون کوچ ی بیط

تا   دهیافتخار رو به شما م نی. شرکت پارسا ا  میصحبت کن ممونی خب بهتره درباره پروژه عظ یل یخ-
و با کمک استعداد    نهیو در عوضش با صرف هز دیمنحصر به فردش استفاده کن یشما از پارچه ها

 .د یبزار غاتتونیتبل زریت یمارو هم رو شرکت یو لوگو دیبزار  شیمارو به نما یپارچه ها  یخانم داور 

 

 پاهاشو انداخت روهم و گفت  نیام یبن

 . میباهم به توافق برس دوارم یبله، ام-

 .شدمیاز حرفاشونو متوجه نم چکدومیمن ه زدن،ی ربع همشون داشتن باهم حرف م هی حدودا

بهم زد سه   نیامیکه بن یکه با سلقمه ا کردمیم یچونه ام و داشتم با انگشتام باز  ری زده بودم ز دستمو
 هوا.  دمیمتر پر

 گفتم  یج ینگاهش کردمو با گ  یحالت گنگ با

 ها؟-

که مشخص بود   یانداخت و با لبخند کردنینگاهمون م شخندیبه جمع که داشتن با ن  ینگاه نیام یبن
 گفت   زنهی داره بزور م

 منتظر سخنان شما هستند همه یخانم داور -

 خودش بشنوه گفتم کهیطور اروم

 بگم؟  یچ-

نگفت   یز ی ، اما بخاطر چ  زدیمثل سگ کتکم م رشیمنو ز گرفتیم کردنیمشخص بود ولش م قشنگ
 و دستاشو مشت کرد. 

 .   گفتمیکاغذو م یتو ینوشته  دیبگم، با  یچ دیبا دمیفهم  تازه
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 شروع کردم یجام بلند شدم و با تک سرفه ا از

 

 نیبعنوان مدل معروف و مشهور، که ا یخضار محترم، بنده سوگند داور  یبا سالم خدمت همه  -
محصول  تونمیم تی الی با بستن قرارداد با شرکت  دمی شما هستم، به شما قول م ونیمفتخر رو مد

 . بزارم و... شی شکل ممکن به نما ن یشرکت شمارا با بهتر

 اومد ادمیبود؟ اهان  یچ  شیبابا بق یا

خواهد  لی تبد  ایشرکت دن  نیو پر طرفدارتر نی شرکت ما با کمک شرکت شما به پرفروش تر یو  بزود-
 من همه جوره در خدمت شما هستم  شد

  غیام زدم و منتظر کف ح یو لبخند پهن دمیکش ی قیهمون متن شد. نفس عم  یلنگه  قایکنم دق فکر
 م. بود هیهورا بق

. دوتا دخترم تو جمع بود که داشتن باهم  کننی سره من نگام م یاندازه  یهمه دارن با چشا دمید اما
 . دنیخندی م زیر  زیر

 لب گفتم   ریانداختم و ز نی امیبه بن  ینگاه

 کلمه جا انداختم نه؟ هیفکر کنم -

 .کردیبا صورت قرمز داشت چپ جپ نگام م نیام یبن

 ساله گفت  یس بایمرد تقر هی هویلحظه  همون

 . نیچند سالتونه هم دنیفقط پرس یب یط  یاقا یخانم داور -

محو شم. اصال دلم  واریبردارم و برم تو د زی م یموز از رو هی خواستمیشده بودم که م  تی خ انقدر
 مهیق یهمون نگاهش برا دونستمیچون م ه،یچه شکل  نیامیبن  ی افهیاون لحظه ق نمیبب خواستینم
 . هیشدنم کاف مهیق

 خاروندم و گفتم  کلمو
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 و چهار سالمه ستیخب راستش من ب د،یبعدا ازم نپرس  گهیگفتم که د نارویاهااان ، خب من ا-

 زد و گفت  یلبخند ی بیط

 پسندم یخوبه من سنتون رو هم م-

خودش کرده بود با من   شیپ  یچه فکر  یر ی کبیا رمردهیپ نی. اتعجب سرمو چرخوندم سمتش   با
 ...گهیم طونهیش  زد؟ی حرف م  ینجور یا

 یصحبت ها نیا یبرا میوقت ندار یکاف یما به اندازه  میبهتره زودتر قرارداد رو ببند یب یط یاقا-
 ی جزئ 

 بگم.  یز یچ کردمی وگرنه منکه جرات نم دادیزبون داشت جوابشو م  نیامیبن  خوبه

 .نگاه کردم  نیام یرخ بن  مینداره نشستم و به ن یاز من سوال ی کس گهید دمید یوقت

  یز ی چی  یبی. چرا هروقت ط  بود انیام تو صورتش نما یز یو اخم ر رونیزده بود ب  یگردنش حساب رگ
 ی شده؟اخه رو چه حساب   یرتی غ یعنی بهش؟  دیتوپیوسط و م دیپریم  نیا گفتیم

 

 دراز کرد  نیام یاز جاش بلند شد و دستشو به طرف بن هوی ی بیط

 م یهم باش یبرا  یخوب  یها کیشر دوارمیفالح، ام یخوشبختم اقا-

 بلند شد و اروم دستشو فشار داد نمیام یبن

 نطور یمنم هم-

 وسط و گفت  دیدختره نخاله پر هیلحظه  همون

 اول روزنامه ها  تریت که بره تو رنیبگ یعکس الکچر  هیباهم  کای خب حاال موقعشه که شر-

 بود رو با ذوق تکون داد. زونیکه به گردنش او ینی دورب
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 تیهدا یگذاشت و اونو به سمت گوشه ا نی امیبه تابع از حرف دختره دستشو پشت کمر بن  ی بیط
 کرد.

و دستاشونو پشت   ستادنیاز اتاق وا یدنج یگوشه  نی ام یو بن یب یپشت سرشون را افتادم . ط منم
 نه. ا ی ششونیبرم پ دیبا دونستمینم چیمنم ه ن،ی کمر هم گذاشتن و با لبخند زل زدن به دورب

 وسط و گفت  دیلحظه همون نخاله هه پر همون

 م ییتو ونیرو مد  تیموفق نیا یناسالمت گه،ید سایوا ستیرئ  شیسوگند جون توام برو پ-

 . ستادمیوا  نیامیندادم و رفتم کنار ب  لشی تحو یمسخره ا لبخند

 گفت  ی بیط

 باشن   دمیجد یکای دوست دارم هردو طرفم شر د،یست یمن وا شیپ د یایشما ب  یخانم داور -

 چشاشو از حرص باز و بسته کرد و گفت  نیام یبن

 کتونم ی من شر ستنی شما ن  کیشر شونیا-

 ن یامی بن یو زد رو شونه  دیخند ی بیط

 گهید هیعکس معمول هیفالح،  یاقا دیشی چرا انقدر حساس م-

 بده .   لشیتحو  یفقط مجبور شد لبخند مصنوع نمیام یبن

 نبودم. یتا شر بخوابه، گرچه خودم راض  ستادمیوا ی بی رفتم کنار ط عیسر

 .دستشو انداخت پشت کمرم و منو فشرد به خودش  ی بیط

 گفتم  تی کنار و با عصبان دمیخودمو کش شدم،یداشتم سرخ م  تیخجالت و عصبان  از

 د یشما زحمت بکش ستین  ازین  یبی ط یمن راحتم اقا-

سمت ما    چرخوندیسرشو م  یه نم یام ی.بن  نیو زل زد به دورب   دنیاز خجالتش خودشو زد به نشن ی بیط
 از چه قراره. هیقض  دیو اخرشم نفهم
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 . نیرو به دورب  ستادمیو با اخم وا نه یفاصله گرفتم و دست به س* یبی از ط کامل

 داد ولمون کنه. تی هه پشت سرهم چندتا عکس گرفت و باالخره رضا نخاله

 .میحرف زدن و چندتا امضا باالخره عزم رفتن کرد کمی بعد

از   یاونو گفتم، منم ه یموقع عکاس  یبی چرا به ط دیچندبار ازم پرس  نیامیخروج از شرکت بن موقع
 از چشمش بندازم.  کنهی ذوقشو م  یتازه اشو که کل کی. دوست نداشتم شر رفتمی در م رشیز

 گفتم  میکمربندامونو بست ی. وقت میشد ن یسوار ماش  نی امیبن  با

   ایبد ی ن یری قرار بود بمن ش ری م ادمیفکر نکن  نیبب -

 تعجب برگشت سمتمو گفت  ای

 ؟ یچ ی؟براینیری ش-

 ی دینگو که نم گهیشراکتت د یبرا-

 داده باشم! یقول نیچ هم ادینم  ادمی-

 رفته  ادتی یداد-

 باز کرد   نشویزد و سقف ماش یشخندین

 باشه بابا باشه-

 گذاشت رو پدال اما مثل اونشب گاز نداد.  پاشو

 بهت   دمیتوپ م یغذا هیرستوران و  برمت یشب م  یبرا-

 ب حالت قهر اوردم جلو و گفتم لبامو

 نوموخام -

 گفت   یعصب
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 ی چ یعنیعه -

 گفتم نوموخام -

 برمتاایم  یچرا؟رستوران الکچر -

  خوادیباحال م  زیچ هیدلم  هیرستوران سوسول باز ری نخ-

 مثال؟-

 ذوق سرمو چرخوندم سمتشو گفتم با

  سیو سوس ای کنار در میبر هی. نظرت چاشیبابا جنوبه و در ،ینبرد ایدر هیمنو   شی ک میاومد یاز وقت-
 م؟ یتازه بخور یتخم مرغ با بربر 

 توهم و گفت  دیکش  اخماشو

 الزم نکرده -

 چراااا-

 بخورم  سی سوس ایبرم کنار در کلیو ه افهی و ق پی ت نیموند با ا نمیهم-

 چشه؟ سیمگه سوس-

 م یبریم میخریغذا م رون ی از ب ست؟یچش ن-

 و گفتم   نیمحکم کوبوندم به کف ماش پامو

 س ی سوس ری نخ-

 نده  ریبابا سوگند گ یا-

 س ییسوس-

 کباب -
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 س یسوس-

 جوجه -

 س یسوس-

 شکم پر پرمالت  یماه-

   سیسوس-

 ی سوش-

   سی گفتم سرو-

 سرشو چرخوندم و گفت  کالفه

 ولکن فقط میخور یم سی سوس میریباشه بابا م-

اونقدر ذوق   نیام یرفتن با بن ایدر  یچرا برا دونمیگفتم. نم یبلند یمحکم کوبوندم بهم و هورا دستامو
 داشتم.

 

رو   شدیچرا اونجور حساس م دونمیتو شرکت بود، نم نی امیبن  یکارا ریفکرم فقط درگ میبه هتل برس تا
 من.

 ... نمیامیبن  یعن ی شن،یم ی رتیکه دوسش دارن غ یکس  یبودم ادما رو دهیشن

 وسط فکرمو گفت  دیپر نیام یبن

 تو  ییکجا-

 سمتش و گفتم برگشتم

 ؟ یگیم یچ-

 شو  ادهیپ میدیرس  زنم،یسه ساعته دارم صدات م-
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 .رونی اومد ب نی از ماش نی امیرو باز کردم و همزمان بامن بن  نی ماش در

 . میوارد اسانسور شد میمستق دیگرفتن کل لیو بعد از تحو  میسالن هتل شد وارد

و افاده اش   سیپر ف یبا اون ادما   یبی به اون شرکت صاحاب مرده ط خواستیدلم نم گهید ییخدا
 مالقاتم باهاشون باشه .  نی اخر نیبرم، خداکنه ا

 یچندششو بزوم بپاشه. برا یلبخندا یبی شرکت و ط  میبر  میداشتم که نکنه باز مجبور باش استرس
 اسانسور راه افتاد گفتم  نکهیو استرسم رو کم کنم به محض ا یحس فوضول  نیا نکهیا

 م؟ یریتو اون شرکته نم  گهید-

 اسانسور گرفت و با پوزخند گفت  ی نهییاز ا نگاهشو

 تنگ شده  یب یط ی دلت برا شدهیهه چ-

 کردم و لبامم اوردم جلو  یتند اخم

 دمی پرس  ینجور یهم ری نخ-

 .نهییتر کرد و نگاهشو ازم گرفت و زل زد به خودش تو ا   ظیغل پوزخندشو

 زدم داد

 ست ین  یکنی گفتم اونجور که تو فکر م-

 درستش کرد.  نهییا یبرد تو موهاش و جلو دستاشو

 اوهوم مشخصه-

 خرفت.   ری. اخه منو چه به اون پ کردیپسره داشت کالفه ام م نیا گهید

 . داد زدم  دمیبردم باال و موهامو از حرص کش دستامو



 لعبت رمنده 

233 
 

  منیب یادم پولدار م هیدور و برت تا  ی منم مثل دخترا یفکر کرد ست،ین  یکن یکه تو فکر م  یگفتم که اون-
  یحت کهی مردت نیا ،یاشتباه کرد ندفعهیمهندس ا رینخ جنبه؟یبدون درنظر گرفتن سنش سر و گوشم م

 خودمو بچسبونم بهش.  ستمین یمن اونقدر عوض  خوردی اگه سنش هم بمن م

 زدم داد

 ؟ یدیفهم-

 بهم انداخت  و گفت  یبا اخم نگاه سرتاسر  نیام یبن

من   یبرا  دیچرا با یپر یم  یو با ک  یکنی م کاری و چ یهست یاصال تو ک  ؟ی زنیسرم داد م یبه چه حق-
 ؟یدیم  حیمهم باشه که توض 

 با پوزخند گفت  نیام یلحظه در اسانسور باز شد .بن همون

 یستی برام مهم ن  گهینه کس د ستمیبکن من فقط رئ خوادی هرکار دلت م-

چرا بغضم گرفته بود، مدام اون  دونمی. نمرونیگفت و بدون توجه به بغض من از اسانسور زد ب  نویا
چم شده، چرا بخاطر حرف   دونستمی. اصال نم د یچی پیتو مغزم م  یستیبرام مهم ن گفت یجملش که م

 مغرور ناراحت شدم.  ی نهیبوز نیا

که اونجور با من حرف زد تو   شدی چ دمیهم فی نه؟اصال نم ایاون مهمم  یبرام مهم باشه که برا دیبا چرا
 بهش؟  دفعهیشد  یپس چ   کردی که با من خوب برخورد م نیماش

 نبود. کردیکه فکر م  یز یاسم شرکتو اوردم حساس شد؟ من اصال منظورم اون چ  یعنی

 

فوش دادمو و از اسانسور   میمسخره باز نیشده بود پاک کردم و به خودم بخاطر ا  ریکه سراز اشکامو
 . رونی اومدم ب

 .زودتر از من رفته بود داخل اتاق و درم باز گذاشته بود  نیام یبن

  نیامی بن یعن ی نیدر تراس بازه، ا دم یاتاق شدمو درم پشت سرم بستم. خواستم برم تو اتاق که د وارد
 .تو تراسه  
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 .حس مسخرمو فروکش کردم و رفتم تو اتاق نی اما ا شش؛یبرم پ خواستیچرا دلم م دونمینم

 .رونیکردم و از اتاق زدم ب  ضی تعو یو شال مشک یقرمز و شلوار مشک  کیتون  هیبا   لباسامو

  رونی ب دمیبا نون باگت از توش کش  هیو دوباره الو خچالی . رفتم سمت  کردیقار و قور م یحساب   شکمم
 اپن مشغول خوردن شدم.  یو رو

رفت، همشم بخاطر اون سمور عنتر بود، چندبار با خودم گفتم   ینم نییلوم پا انگار لقمه از گ اما
 دست خودمم نبود.  شد،یو خواستم غذامو بخورم اما نم  الشی خیب

 گرفتم و رفتم سمت تراس. یبزرگ یلقمه  کالفه

 . شیک یابوناینشسته بود و زل زده بود به خ  یصندل یرو  کنه،ی م کاری چ نمیاول بردم داخل تا بب  سرمو

 . ستادمیرفتم داخل تراس و کنارش وا اروم

 نگاهم کرد. یحضورم که شد سرشو اورد باال و با حالت گنگ متوجه

 . زی باال با غرور نگاهش کردمو لقمه رو گذاشتم رو م از

 بخور زبونت درازتر شه  ایب-

 مو گرفت. با تعجب برگشتم سمتش و نگاهش کردم. لباس نیازش گرفتم و اومدمو برم که است رومو

 همون حالت گنگ گفت  با

 تو اون شرکت؟  یباز بر  یچرا دوست دار -

 اروم ول کرد. نمویو اونم است  دمیاروم کش دستمو

 تنگ شده یاونجا حساب ی کارکنا یچون دلم برا-

 . حرصش بدم شتریبهش دادم، فقط دوست داشتم ب یجواب   نیچرا همچ دونمینم خودمم

 گفت  یاروم  یل یخ  یبا صدا نیام یبن

 ه؟ یبی منظورت ط-
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 زدم و گفتم  یلبخند

 د یشا-

 نشست رو صورتش.  یشگیدوباره همون اخم هم نیام یبن

 تر کردمو گفتم  ظیغل  لبخندمو

 لقمه اتو بخور، غصه نخور -

 .  رونی اومدش گرفتم و از تراس زدم ب رونیب  یو رگ ها نشیخشمگ افهیاز ق چشمامو

ادب  کمیام اونجور  یب یخوب دراوردم، حاال فکر کرده چخبره بزار همون فکر کنه من تو کف ط حرصشو
 .باال  زنهی و رگ گردنش م شهیم

 ومد یبخوابم، چشمام داشت از حدقه درم  کمی زدم و رفتم تو اتاق تا  یا روزمندانهیپ  لبخند

 

و با   تابهیچاقو رو پرت کردم تو ماه کرد،یبود و با اخم نگاهم م ستادهی*نه باال سرم ایبه س دست
 گفتم  ضیغ

 ه؟یچ-

 کنم؟  دایپ کین  کیاالن من از کجا پ -

 گهید ری بگ یک یبرو از   دونمیمن چم-

 و کالفه گفت   بشی برد تو ج دستاشو

 رم؟ یبگ  ید اخه از ک-

 وار گفتم دیرو برداشتم و گرفتم جلوش، تهد چاقو

ادم  نهمهیبابا ا  ،یایچه ادا اتفار م نیکن بب دایگفتم برو پ  کین کی پ هیمن اونجور نکنا،  یبرا افتویق-
 بده؟  کین کی بتو پ شهینم  دایپ  نفری
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 بده  کین   کیابهت برم به مردم بگم پ نیاخه من با ا-

 هارو انداختم تو دهنم و با دهن پر گفتم  سی ز سوسا یک ی کوچ کهیت

 ی ستیجمهور که ن سی ، رئ گهید یشرکت هی سی ابهت انگار چخبرته، رئ یگیم جوری-

 نکرده بود.  عشی ضا دیشد نجوریا یخورد، فکر کنم تاحاال کس  کهیاز جوابم  نیام یبن

 دندوناش گفت  یال از

 تو  یکن یم  ییادمو وادار به چه کارا نیبب -

 ار ی، خوبه نگفتم بساطشو ب گهید کهی ن کی پ هیحاال -

 افتاد تو گلوم و به سرفه افتادم.  سیاز هولم سوس ه؟ی توسرم بساط چ خاک

 زد و گفت  یپوزخند نیام یبن

 ؟یچ گهیبساطو مساطو..د  کالیبار-

 امو بزور بند اوردم و گفتم  سرفه

 نصف شب شد اه گهید اری برو ب-

 که اونجا نشسته بودن رفت.  یگفت و بسمت مردم ییزای لب چ  ریحرصش ز از

 . زدمیم دشید میبود دهیکه به اصرار من خر ی داخل چادر مسافرت  از

 . رفتی و م زدی ژست مهندس طور دو سه کلمه با مردم حرف م هی با

 ده.ب  کین  کیبهش پ شدیحاضر نم یکه کس زدی چجور تخس حرف م دونستیم خدا

زغال گذاشته  کین  کیپ یبه چندتا دختر پسر مجرد که رو  دیدراوردن رس یتخس باز  ی بعد کل باالخره
 بودن.

رو    کین کی بلند شد و زغاال رو برداشت و پ نی امیاز پسرا که شورتک هم پاش بود تابع حرف بن  یکی
 ! دیپوش نیکه ا پوشهیسرد سگم شورتک نم یهوا نیتو ا یی . خدانیامیداد به بن
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  سینگاه نکردم و دوباره مشغول خرد کردن سوس شویبق گهی. دمیکرد دایپ کین  کیخداروشکر پ خب
 ها شدم. 

 سرشو اورد داخل چادر و گفت  نیام یبن

 ک ین کی بزارم رو پ  ارشیکه تموم شد ب سایسوس رونیگذاشتم ب  کوین  کیپ-

 خرد کردم.   سارویلب گفتم و تند تند سوس   ریز یا باشه

 بود رفتم. ستادهیوا کی ن کیکه کنار پ   نیامی و به سمت بن رونیم ب داخل چادر زد از

 هارو گرفتم سمتش و گفتم  سی سوس یحاو تابهیماه

   ایب-

 انداخت و گفت  تابهیبه ماه   ینگاه نیام یبن

 ی سوخته رو از کجا اورد اهی س تابهیماه نیا-

 شهیمامانم داده بود گفت الزمتون م-

 رو از دستم گرفت  تابهیزد و ماه  یپوزخند

 یکرد یفقط تو اشپز  تابهی ماه نیمشخصه تو ا-

 زانو زد و مشغول روشن کردنش شد.  کین  کیپ  کنار

و با پا محکم کوبوندم به رون پاش که   ستادمیوا رفتیور م کین  کیسرش که نشسته بود و با پ یباال
 مچاله شد  افشیق

 کرده؟  یاشپز  یک-

 مچاله شده گفت  ی افهیرو گذاشت رو حرارت و با همون ق تابهیروشن کرد وماه  کوی ن  کیپ باالخره

 دست و پا  یب یتو-

 زدم داد
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 دست و پام؟  یمن ب-

 زد و گفت   تابهیبه ماه یز یر هم

 ستمیغذاهارو بلد ن  نجوریغذا رو بپز من ا نیا ا ی ب نستایوا کاری اونجا ب-

 م بهش *نه شدم و پشتمو کردیلجباز دست به س یبچه ها مثل

 دست و پام   یمن ب-

 سوزونما یم  ستمیبخدا من بلد ن گهیاه سوگند لج نکن د-

 خوام ینم-

 رو مخم نرو   ایب-

 نوچ -

 . ستادیکردم از جاش بلند شد و درست پشت سرم وا حس

 گفت  یاروم یصدا با

 ... ای یایم-

 سمتش و چموشانه زل زدم بهش  دمیپاشنه پا چرخ با

 ا؟ ی-

 از حرص بست و گفت  چشاشو

 لج نکن حوصله ندارم -

 دست و پا نبودم؟  یمگه من ب-

 نه من یداد شنهادیغذا رو تو پ نیبحث نکن ، ا-

 م یکنی باهم درست م-
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 دور چرخوند و کالفه گفت  هی سرشو

  شنهادیگرفتم بخاطر پ کی ن کیاون رو زدم و پ نویرفتم به ا نکهیمن حوصله موصله ندارم سوگند، هم-
 هیهفت پشتم کاف یبرا مزخرف تو

 قلمبه شده گفتم یتا بهتر زل بزنم تو تخم چشاش، با چشا ستادمیپنجه پا وا رو

 ی چ  یعنیمزخرف  شنهادیپ  یکه بفهم پزمی م یز یچیاالن -

 م یکن  فیو تعر مینیبب -

 رفتم. تابهیابرومو انداختم باال و به سمت ماه یتا هی

 گفتم  نی امیهم بهش زدم و رو به بن هی

 ار یتخم مرغا و مشماع کنارشو ب-

 اشو انداخت باال و گفت  شونه

 بمن چه -

 بکن  ز یکمک ر هیلج نکن، حداقل  کنمی خواهش م-

 که خواستمو اورد. یز یهمه اون چ هیبا حرص ازم گرفت و رفت داخل چادر. بعد چند ثان  چشاشو

 تعجب گفت  با

 توشه؟ یمشماعه چ نیا-

 ها هیاز انواع اقسام ادو یمخلوط-

 تکون داد و گفت  رشوس

 احسنت -

 . دمیهارو روش پاش  هیپخت ادو یکم نکه یزدم و بعد از ا سیمرغ هارو به سوس تخم
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 تخم مرغ کامال برشته و خوشگل شد.  سی صبر کردم و سوس  کمی

 خاموش کردم.  کوی ن  کیپ  ریزدم و ز یبخش تی رضا  لبخند

 و رفته تو چادر.  ستی ن نیام یبن دمیبه اطراف انداختم و د ینگاه

 بدست رفتم تو چادر.  تابهیماه عیسر

 باال. دیداخل چادر ابروهام از تعجب پر یسفره  دنید با

 رو گذاشتم تو سفره و گفتم تابهیماه

 ی ستین  تی ترب یبه به نه بابا اونقدرا هم ب-

 ی نی طاقت نداشتم صبر کنم سه ساعت سفره بچ گهیگرسنم بود د یادی ز رمی نخ-

 تو سفره پرت کردم و نشستم سر سفره. رو  تابهیماه

 تخم  سیتو سوس  یبرداشتم و حساب  یاز بربر  یگنده ا کهیو ت  دمیبهم مال دستامو

 

 مالوندمش.  مرغ

 با ناله گفت  نیام یبن

 تابه یتو ماه ی ظرف گذاشتم چرا نون اتو کرد ینی بیمگه نم-

 رو چپوندم تو دهنم و با دهن پر گفتم  لقمه

 دهی حال م شتریب نجوریا-

  تابهیبا چشم و ابرو اشاره کردم به ماه بعدم

 برد باال و گفت  دستاشو

 بخورم  یمدل  نیعمرا اگه ا-
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مثل خودم   وی بربر یحرف   یبهش کردم که خودش حساب کار دستش اومد و ب یهمون دهن پر اخم  با
 چلوند.  تابهیتو ماه

  تابهیتو ماه نداختیم یبربر  دادم، انقدر گنده گنده ادشیفنو  نیبه غلط کردن افتادم که ا  ییجورای
 . موندینم یز ی من چ یکه اصال برا

 مدل سبک غذا خوردن خوشش اومده. نیمعلوم بود از ا افشیق از

 گفتم دمی امو که سر کش  نوشابه

 میمردمو پس بد کین کی پ  میماشالل بر یخب، غذاتم که خورد یل یخ-

 و گفت  ختی خودش ر یبرا نوشابه

 م یاول سفره رو جمع کن میری باشه م-

 سرشو اورد و زل زد تو چشمام و گفت  بعدم

 سبک خوردن نخورده بودم نی اونم با ا ییغذا نیخوب بود ، تو عمرم همچ  یلی دستت دردنکنه خ-

 انداختم باال و گفتم ابرومو

 گذره یبهت خوش م  نای از ا شتریب  یو به حرفم گوش بد یباش   یخوب  یبچه  گه،ید مینیما ا-

 

 جمع کردم.  عیرو گذاشتم کنار و سفره رو هم سر تابهیشدم و ماه  خم

 گفتم  نیام یبه بن رو

 م یپس بد کشونو ین  کیپ  میبر  ایب-

 رم یخودم م یای تو ب ستی الزم ن-

 اوردم جلو و گفتم  لبامو

 اها یدر میاومد یناسالمت میاطرافو بچرخ  کمی  میبعدش باهم بر خوام ی م امی نوچ منم م-
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 و گفت  د یبه لبش کش دستشو

 فقط کتتو بپوش  میبر  ایاز دست تو، باشه ب-

  میبدست رفت ک ین کی پ نیامی همراه بن المونیو بعد از جمع کردن چادر و وسا  دمیپوش عیسر کتمو
 .میسمت جوونا تا پسش بد

 گفت  نیام یرو به بن  دنمونیپسره که سگ جون بود با د همون

 که مینداشت یحاال عجله ا موندیم یزاشت یم یداداش اگه الزم داشت-

 گفت  یبا تخس  نیام یبن

 میاوردی نم میاگه الزم داشت-

 گفت  نوی گذاشت زم کوی ن  کیپ بعدم

 کی ن  کیممنون بابت پ-

 منو گرفت و همراه خودش به ناکجا اباد کشوند.  نیکج کرد و محکم است راهشو

 داد زدم  دیکشیم  نمویکه است همونجور

 ممنون  یگیم  ینیزم  بیبعد تو مثل س زنهیپسره داره بهت تعارف م ؟یتو چرا انقدر خشک و نچسب-

 برگرده نگام کنه گفت  نکهیا بدون

 بود   ییخودنما ویباز نیری ش  ییرو داد، پسره مشخص بود دنبال چا دیادما نبا نجوریبه ا-

 گفتم  دمویخند اروم

 ی شد یرت یغ شده؟نکنهیها چ-

 و با خشم برگشت سمتم. ستادیا سرجاش

 .ابروشم انداخت باال  یتا  هیکج کرد و  سرشو
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 شم مثال؟  یرت یغ  دیاونوقت چرا با-

 خندمو جمع کنم گفتم نکهیا بدون

 دووونمیینم-

 گفت  یعصب

 سرد یهوا نیسوگند ولم کن حوصله کل کل ندارم اصال تو ا-

 و منو همراه خودش کشوند.  دیکش نمویاست دوباره

 االن؟  میریم میکجا دار-

 چند لحظه ساکتت کنم  یکه فقط بتونم برا ییهرجا دونمیچم-

 وا مگه من بچه ام -

 نه من بچه ام -

 اونکه صددرصد -

 .نیبود بخورم زم  کینزد کهی به جلو هل داد جور نمویبا حرص است محکم

 زانو کوبوندم به پهلوش و گفتم  با

 فتادمیمچته تو داشتم -

 من راحتشم یاز وسط نصفش کن  یر ی اون زبونتم گاز بگ یفتی بلکه ب-

که همون  یکافه ا هیکه منو هول داد تو  گشتمیفرود اومدن زانوم م یخوب برا یدنبال جا داشتم
 بود.  ایک ینزد

 گفت  لکسیر ی ل یول کردو خ نمویاست

 اب زرشک سفارش بدم غذا انگار سر معدمه هی تا من برم   نیبرو بش-
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 رفت تا سفارش بده. نمی امیو بن   زیرفتم نشستم رو م  یحرف بدون

 .  کشهیشالمو از پشت داره م یک ینشسته بودم که حس کردم  همونجور

 نه؟ یام یبن یاز حقه ها دیشا ای؟ نکنه باده؟ هیک نیابرفض ا ای

 چخبره. نمید وبا ترس برگشتم عقب تا ببشدن شالم رشته افکارم پاره ش دهیدوباره کش با

 .دمی از ذوق کش یفی خف غی دوتا چشم گردالو و دوتا لپ قلمبه ج دنید با

 .د یکش یبود و شالمو م ستادهیپشت سرم وا یساله که رو صندل  هی بای پسر بچه تقر هی

 با اون چهار تا دونه دندوناش زد که دلم قش کرد براش.   یلبخند پهن دنمید با

 . کننیدارن با لبخند بما دوتا نگاه م دمیزدم و د دیباباشم د مامان

 که جا داشت باز کردم و لپاشو خوردم.  ییتا جا دهنمو

 . دیتو دستش بود به سر صورتم مال یکه بخاطر کاکائو ها شویقهوه ا یدستا اونم

 چلوندمش.  یو حسابگرفتم تو دهنم  دستشو

 .دادنیبه بچشون م ایپولدارا چ  نیکاکائو خوشمزه بودا، ا نیا چقدر

 به چهار تا شکالت گنده تو دستش انداختم. ینگاه

 با لحن بچگونه گفتم ست،یننه باباش حواسشون ن دمیزدم و د دید

 بخورم؟ یدیشکالتتو م-

 . کنهی نگام م رهی خ نی امی و مثل بن دهینشون نم یعکس العمل دمید

 دراز کردم و شکالتارو گرفتم دستمو گفتم دستمو

 بده بمن  نارو یا-
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کردم با زبون خوش از   یهرچقدرم سع کرد،ی بودو ول نم دهیچموش پرو سفت شکالتارو چسب پسرک
 نداد.  رمیدستش بگ

  یبلند  غی دستشو محکم گاز گرفتم، اونم ج ستیمطمئن شدم که مامان باباش حواسشون ن یوقت
 .دمشونیقاپ  عیو شکالتارو ول کرد منم سر دیکش

سرشو کاله گذاشت و ارومش کرد.خداروشکر متوجه  یبچه اشو گرفت ب*غلش و با بستن  مامانشم
 . بردیکافه م نینبود شکالتا نشد وگرنه ابرومو تو هم

 کندم و انداختم تو دهنم. شویک یخوشمزه کردم و پوست  یبه شکالتا  ثانهیخب  نگاه

 داشت، وسطش پر بود از مارماالد. یا گهید یمزه  هیالمصب  اصال

 . زی رو پرت کرد رو م  ینیو س  دیبزرگ اب زرشک رس وانیبا دوتا ل   نیامیلحظه بن  همون

 گفت  عیبرداشت و سر  وانارویاز ل یکی

 نی ماش  شی پ میبرگرد عی سر دیزود بخور بره با-

 تعجب گفتم  با

 چرا -

 از اب زرشکشو مزه کرد و گفت  کمی

   پلکهیم  نی دور و بر ماش یلیبقول شما با معرفت خ ای نهی ریش  ییهمون چا-

 گفتم  الی خیب

 دار هی بچه ما کنهی م یخب بپلکه، بحال تو چه فرق-

 امانته  نیماش  ست،ین یدار  هیبحث ما-

 امو انداختم باال و گفتم شونه

 ی خر ی لنگشو براش م یر یم-
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 سوال، زود بخور انقدرم نق نزن  ری ز رهیم تمیشخص  ستی بحث پول ن-

 خوردم.   یچ دم یگفت زود باش که اصال نفهم یهولم کرد و ه نیامیبن  انقدر

 رفت تا پولشو حساب کنه.  عیسر نمی امیبلند شدم و کتمو صاف کردم بن  یصندل یاز رو عیسر

 نمونده   شیچی ه کن هشکالتاشو خورده نگا یهمه  یخداروشکر گوگول زمی عز یوا-

 . ییییا ییمامانه همون پسر تپله کج کردم. چقدر لوس، گوگول  یبرگردوندم و دهنمو برا سرمو

انگار بچه اتم کشف  کردنی بچه خودش خورده اونارو ،چقدرم ذوق م کردنی خنگ بودن، فکر م چقدرم
 کرده.

 رمنده:   لعبت

 .رونیب  میاز کافه رفت یو باهم بدون حرف  دی سر رس عیسر نیام یبن

  نیمشکوک دور ماش  یلیپسره همراه دوستاش خ  نیا گفتیراست م نیام یبن دم، یدیم  نویدور ماش از
 . دنیچرخیم

 . نیبه ماش میتا برس میدیدوی تند تند م هردوتامون

 .دهیم  ریخرناسه توله ش یلحظه حس کردم شکمم صدا همون

با اخم نگام  یچشم ری ز نمیامی بن کهیجور شد،یم شتری رفته رفته صداش ب ینکردم ول  ی توجه اولش
 .کردیم

 . نتریی پا ادیداره م واشی واشیحس کردم دردش  هوی زد و  یحساب  یبندر  هی شکمم

 .ستادم یو از حرکت ا کممی گذاشتم رو ش دستمو

 گفت   یبرگشت سمتم و عصب  نیام یبن

 م یبر ایب  یکن ی م کاریچ-
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تحمل بود که  رقابلی خم شدم . دردش انقدر غ واشی واشیبود  کممیکه دستم رو ش همونجور
 .ستمیوا تونستمینم

 د یاومد سمتم و پرس مهی سراس نیام یبن

 شد؟یچ-

 مچاله گفتم  ی افهیق با

 دلللم-

 ؟ یدلت چ-

 یادماشو قهوه ا شویبمونم اونجا کل ک گهید هیثان هیاگه  دمیکه از شکمم بلند شد فهم   یینها یصدا با
 . کنمیم

 عجله گفتم  با

 کجاست  ییدسشو-

 داد زد  یعصبان 

 مردم تو خطره   نی ماش میبر ای ولکن ب-

 زدم داد

 ییبرم دستشو دیمن با یول  نتیماش شیتو برو پ -

 انداخت.  نیهم به ماش ی نگاه میو ن دیبه موهاش کش دستشو

 باشه اما زود برگردا -

 گرفت و منو همراه خودش کشوند. ونمیاست دوباره

 .دیکشی منو بزور م نیامی راه برم بن تونستمیحالم بد بود که اصال نم یانقدر 

 فاسد بودن. سایسوس  دمیشا ایبخاطر اب زرشکه باشه   زدمی چم شده بود، حدس م دونستمینم اصال
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 و گفت  ستادیوا ییدسشو یجلو نیام یبن

 ا یبرو زود ب-

 ام یمنم م نیماش شیتو برو پ -

 ی ای تا ب ستمیوا دینداره با  تیامن  نجاینه ا-

 .ییتو دسشو دمیپر عیبهش نکردم و سر یتوجه گهید

 نبود.  یخال یها پر بودن و جا ییدسشو همه

 .  رونیاومد ب ییاز دسشو رزنیپ هیهمون لحظه  دم،یترکیواقعا داشتم م گهید

جلو وگرنه   یازش بزن دیبا ،یبزار  د ینه سوگند نبا ،ییبچه هه که تو صف بود خواست بره تو دسشو هی
 . یکن ی م یپ  یخودتو پ

و درم   ییتو دستشو دمیو بچه رو هول دادم اونور و خودم پر ییبوفالو حمله کردم سمت دسشو مثل
 از پشت قفل کردم . 

 . کردمی ا من فقط داشتم کارمو مام دادیبه در و فوش م  دیکوبیاز پشت م یهه ه بچه

 چم شده. دونست یخدا م ،یمل می در حد ت  زدمی م یرگبار 

 

 .دیکش  ری نشسته بودم اونجا که بلند شدم پاهام ت یکارم تموم شد. انقدر  قهیبعد ده دق باالخره

سوگند خانم همه تموم کردن رفتن   گهیبله د ست،ین یخبر  گهید یاز اون شلوغ دمیرو باز کردم و د در
 که.  ستنیمثل تو ن

 بود گفتم ستادهیدر وا یاخمو که جلو نیامی و به بن رونی لنگون رفتم ب لنگون

 م یبر-

 *نه شد و گفت یبه س دست
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 شامم بمون  یخوایم-

 گفتم کالفه

 بد بود  یلیولکن توروخدا حالم خ -

 بردمت یم گرفتمیدستتو م اتیوسط عمل  گذاشتن رفتن وگرنه همونجور نیماش ش یاز پ  یشانس اورد-

 ی ادب  یچقدر تو ب-

 ی شهرباز   برمتینم گهید ییدسشو یاونم جلو یعالفم کرد  یلیکه هست،چون خ نهیهم-

 دراوردم و گفتم  زبونمو

روز   نی تا به ا یداد تویخاص  ی از عمد بمن اون اب زرشکه ب دمیمن نفهم  یکن ی نبر، درضمن فکر م-
 نبردن یبرا یو بهونه داشته باش فتمیب

 زد به کمرش و گفت   دستشو

 پس چرا من حالم بد نشد؟-

 ی ستیچون تو ادم ن-

 که زدم به تته پته افتادم و گفتم یحرف  از

 یل یتو عزرائ یستی..خب تو ادم نزهی چ یعنینه -

 بازم گند زدم من یوا یا

 ... تو یز ینه تو چ-

 زد داد

 ولکن منو عقب مونده   رهی گیداره بارون م واشی واش یکه  میبر  ایب-

  ن،یعقب گرد کرد و رفت سمت ماش  عیتو صورتش که شانس اورد و سر ارمیبردم باال تا فرود ب دستمو
 فرار کرد. دونمیمنکه م
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 . دینفس راحت کش هی نیام یبن نیو ا  نیبه ماش میدیدنبالش و باالخره رس دمیدو

 پاشو گذاشت رو پدال.  عی سر نیام یو بن میشد  نیسوار ماش عیسر

 بارون بودم. یعاشق بو یاز بچگ ن،ییپا  دمیرو کش  شهیدراوردم و ش کتمو

 بارون دوباره راه معدمو باز کرد. یکه همون بو بردمیلذت م داشتم

 دوباره صدا داد و درد گرفت.  شکمم

 .شدمیاصال، داشتم منفجر م ستیبحث نگه داشتن ن  دمیخواستم تا خونه تحمل کنم اما د اولش

 و گفتم نیام یبن یدست کوبوندم به بازو با

 نگهدار نگهدار -

 هول و ولک گفت  با

 چت شد باز تو -

 رم یم یتوروخدا نگهدار دارم م یوا-

 گفت  الیخی تو هوا تکون داد و با لحن ب دستشو

 ... یسخت نگ ادیز م یرسی ولکن بابا االن م-

 که از شکمم بلند شد گفت  یناهنجار  یلحظه با صدا همون

 ته یاوضاعت خ یلیخ  نکهینه مثل ا-

 با دست کوبوند به فرمون و گفت  محکم

 کنم  دایپ یید اخه من االن از کجا دسشو-

 با دست فشار دادمو گفتم شکممو

 بدوووو -



 لعبت رمنده 

251 
 

 داد زد  یعصب

 ی کن ی سوگند واقعا که سفرمونو زهرمار م-

 بمن چه -

و پفک و الوچه نخور گوش   پس ی نخور چ سیات و اشغاال نخور، سوس نیاز ا  گمیم یبتو چه؟ ه-
 که  یکنینم

 گرفته گفتم   یصدا با

 هیبخاطر اب زرشک جنابعال  ستیبخاطر اونا ن رمی نخ-

 زد و گفت   یپوزخند

 ی فهم ی مغزت بچه اس نم نهیکال عادت هم خرم،یم وهیمن احمقم بتو ابم گهیاره د-

 د که چقدر سرم غر زد.دور دور کرد و بمان ابوناروی خ کمی

 . کردمیم  نیو اه و نفر دم یکشیداشتم درد م همونجور

 ! سیسوس دمیشا ایو پفک   پسیچ  نیام یبقول بن ایبخاطر اب زرشکه بود؟ یعنی

 نشد؟ شی چی ه نیامی بابا اگه اونجور بود چرا بن نه

 چند ساعته. نیخوردم تو ا ایچ نمی فکر کردم تا بب کمی

 که مطمئنم فاسد نبوده، اب زرشک ... یسیالوچه، سوس ،یپفک، کرانچ  ر، ی ماست موس پس،یچ

 ...من قبل اب زرشک کاکائو خوردم ! نمیبب  ستایوا

 لحظه مکالمه مادره اومد جلو چشمم  همون

 همشو خورد  یخداروشکر گوگول -
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 یچ هینگو رو اون کاکائو ها  کردیپس بخاطر اون بوده؟ پس بگو چرا انقدر مادر ذوق م  یییواااا
که درست شه، بعد منه دربه در با خوردن   دادهیم نارویداشته ا بوستیبوده ، حتما بچه اش  ختهیر

 خودم.   کلی اون گند زدم به ه

 !کردایزر زر م   یلیخ  نمیانداختم، ا زدیکه هنوزم داشت سرم غر م  نیام یبه بن ینگاه مین

 داره. یحقشو بزارم کف دستش تا بفعمه غر زدن سر من چه عواقب   کمی خوبه

 که داشتم بزور لبخند زدمو گفتم  یدرد با

 خوردمیحل حوله م  یلیخ  دی، واقعا حق باتوهه من نبا سی رئ دیببخش-

 تکون داد و گفت  سرشو

 ی بر یم ی به احمق بودن خودت پ ادیخوشم م ن،یافر-

 حفظ کردمو گفتم مویخونسرد  یول ارمیچشاشو از تو کاسش درب خواستمیاز حرص بستم م چشامو

 بخورم  زاروی چ نیا دیحساسه نبا کمیمعده ام  دونستمیم  دیاوهوم، من با-

 شد و گفت  یلحظه عصب  همون

رو برات بخرم؟اگه   هیچ  ستیکه معلوم ن یسیسوس یمعدت حساسه بعد مجبورم کرد  یدونست یم-
 بدم؟  یمن جواب خانواده اتو چ یمسموم بش وقتی

 جلو و با عشوه گفتم  دمیخودمو کش کمی

 نشو  یحاال عصب-

 و گرفتم سمتش   رونی از توش ب دمیاز اون شکالتارو کش یکیو  بمی کردم تو ج دستمو

 ی بخور فشارت افتاده رنگ به روت نمونده از بس حرص منو خورد نویا ایب-

 کرد تو حلقش. عیمشکوک نگاهم کرد اما شکالتو از دستم گرفت و سر کمی

 فشارم افتاده دستت دردنکنه  کنمی س مخودمم ح یگیراست م -
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که نتونستم بزنم چون درد انقدر روم فشار اورده بود که  ....روزمندانهی که قورت داد لبخند پ شکالتو
 نفس بکشم.  تونستمینم  یحت

 .ییتو دستشو  دمیپر یکه تو پارک بود نگه داشت و منم بدون معطل ییکنار دسشو نیامی بن باالخره

 به بچه ؟بخدا که من جون اون بچه رو نجات دادم.  نیدیم هیچ  نایلعنتتون کنه ا خدا

 . نیتو ماش دمیپر رونویزدم ب  ییبا کمر خم از دسشو یشدن حساب  هیتخل بعد

 .کردی منگام   یرو فرمون و عصب  دیکوبی انگشتاشو با ضرب م نیام یبن

 گفتم  یطلبکار  با

 هان؟-

 ساعت معطل کارگر شرکتم بودم  میخودم متاسفم که ن یبرا-

 سرتا پاشو نگاه کردمو گفتم ضی غ با

 ؟یمگه مرد شدیچ-

 داد زد  دفعهی

 یبوده وقت منو تلف کرد تیکه از سر شکمو ا  ادتیسوگند بخاطر خوردن ز-

 گفتم یلبخند ترسناک با

 ادا یسرت م وقتیاونجور نگو -

 راه افتاد. یب یزد و با سرعت عج   نویماش استارت

 زد یغر م روندیکه م همونجور

طرز فکر   ن یبا ا ییییخودم با توووو اومدم سفر ، اونم سفر کاررر شی کردم پ یچه فکر  دونمیاصال نم -
 بچگانه و پوچت 
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 ییاز دسشو  شتریت بادم بدبخت که هرلحظه داش  هیبه   کردم،ی زدم و بهش نگاه م یمرموزانه ا لبخند
 . شدیدور م

 با دست کوبوند به فرمونو گفت   یعصب

  کردیبا خودش منو مسخره م شدیرد م  یهرک ستادم،یمنتظر خانوووم وا  قهیده دق کیتو ساحل نزد-
   کنهیم  یزنونه چه غلط  ییدر دسشو یجلو نیکه ا

تکون دادم و تو دلم براش صلوات   دییانداختم روهم و با لبخند گشاد سرمو به نشونه تا پاهامو
 فرستادم. 

چهار ساعت تو   کشهیخجالت نم  سشیرئ  یدختر جلو نیا کنهی مالحظه نم ذرهیعه عه عه اصال -
 ...ییدسشو

 انداخت و با لبخند جواب داد نیبه دورب یحرفش نصفه موند. نگاه ش ی زنگ گوش یصدا با

 الو سالم -

-.... 

   زم؟یعز یخوب -

 هیک نمیکردم تا بب  زی گوشامو ت زمی کلمه عز دنیشن  با

 تو؟ یکن ی من قربونت برم چرا انقدر کار م یاله-

-.... 

 داد زد  دفعهی

 ؟ یخونه رو کرد یاونجا که تو کارا کنهی م کاریپس اون شهرزاد گور به گور چ-

  اهیدست به س وقتی خانوم  ترسهی . مشهیم یرتیچقدرم روش غ زنه؟یحرف م  یداره با ک  نیخدا ا یوا
 نزنه.  ایبزنه  دیسف

 ؟ یچرا ناراحت  رمی بم  یاله-
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  و یمخاطب پشت گوش خواستی که دلم م یچرا ناخوداگاه حس حسادتم فعال شد. انقدر  دونمینم
 بود ؟ خداکنه دختر نباشه  یک  یعنیخفش کنم. 

 داد زد  دفعهی

 ؟ یییچ-

کنه واسش. با   یخانوم جونشون چقدر قراره دلبر  نمی دوباره زل زدم بهش تا بب  واااش،یکر شد  گوشام
 . د یو سرکه جوش   ریفکر دلم مثل س  نیا

 غلط کرد   یلیسارا خ -

 گهیخانوم جون جونش د  شیکرده؟ حتما رفته پ کاریسارا چ  سارا؟؟

 اون توجه نکن  یمادر من توروخدا به حرف ها یوا-

  دمیفهم یچرا وقت دونستمیراحت شد، خودمم نم المیکلمه مادر سگرمه هام باز شد و خ دنیشن  با
 خوشحال شدم؟ نکنه من....  نجوریا ستین یا گهیمخاطبش مادرشه و بحث زن د

 کرد کاریبا من چ  یدونیخودت که م ؟ یکنی چرا از سارا دفاع م گهیمامان جان تو د-

-..... 

 داد زد  دوباره

 نداره  یاصالاا ربط ییسفر به سارا و دا رمیدلم بخواد م یمن با هرک -

 با من اومده سفر سارا جنگ راه انداخته.  نیامیبن  نکهی. حتما سر ا  ، پس بحث بحثه من بود اهااان

اما  شدیبه سارا مربوط م کردمیم  یگذشته من هرکار  دی مامان جان به همون سارا و برادرت بگو شا-
 رونی بندازمش ب میکرد که از زندگ یخودش کار 

-..... 

 شونیاومدم چون مدلمه و ا یمن اگه با خانوم داور  ست ی ن گهیام اونجور که سارا م چیه ررریینخ-
 موفق شدن نه من
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-.... 

 مامان توروخدا حرص نخور بخاطر حرف سارا و...-

 مچاله شد و دستشو گذاشت رو شکمش و چشاشو بست.  افشیلحظه ق همون

 . کنهیجووون شکالتا داره اثر م اخ

 

 باد کرد و اب دهنشو قورت داد   لپاشو

  میکنی تهران صحبت م رسمیفعال صحبت کنم فردا ساعت ده م تونمیمامان جان من پشت فرمونم نم-
 یواظب خودت باش با م

 داشبور.  یتلفنو قطع کرد و انداخت رو عیسر

جلوه بده، اما رنگ    یکرد خودشو عاد یصاف نشست و سع  دیخودش د یمنو که رو نیسنگ یها نگاه
 و رخش زرده زرد بود.

 زدم رو صورتم و گفتم  یالک

 چرا رنگت زرد شده؟ نییه-

 گفت  لکسیر  یلیخ

 ست ی ن یز یچ-

 دور زد.  یدگ یبر ن یکم کرد و با اول نویلحظه سرعت ماش همون

 متعجب گفتم یچهره الک  با

 ؟ یزن یدور م  یچرا دار -

 با پوزخند گفتم  بعدم

 وقتتتت تلف نشه مهندس  وقتی-
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 بهم انداخت و گفت  ینگاه  مین نیام یبن

 فکر کنم اب زرشکه مشکل داشت -

 زدم و گفتم  یحرص درار  ی خنده

  یتوام که مثل خودم احمق و شکمو بود   یاوخ-

 . بگه و تو خودش مچاله شده بود یز یکرد اما درد امون نداد چ یز یر اخم

 .ییتا برسه به دسشو  رفتی تموم تر م یسرعت هرچ با

 توش.  پرهی من چاه بکنه خودش م یبرا ی.  هه هرکرونی زد ب  نیاز ماش عیو سر  دیرس باالخره

 . شیشلوغ و خوشگل ک   یابونایزل زدم به خ نیماش  شهیبهش زدم و از ش یشخندین

 رو درست کرده بود.   یخوشگل یو منظره   شهیبه ش خوردیبارون م یها قطره

 همون لحظه زنگ خورد.  میخودم بودم که گوش  تو

 نیخواستم تو خلوت خودم باشم ا   روزی یعنی ایخدا ستاد،یاسم صلوات ختم کن قلبم وا دنید با
 اگه گذاشت.   لیسه

 بفرماااا. گهیو م کنهی م شیدوتا فوشم چاشن  زنهیحرف م دواریباز تهد االن

 برداشتم و گفتم  تلفنو

 الو -

 ی الو سالم سوگند خوب-

 د یداداش شما خوب یمرس-

 ها  یخوش  ین یب یمارو م م،یست یبد ن-

 ی گفت یا-
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 شه یپررو م خندمیم ششیزهرمار به ر-

 شم یبه ر دیکن ه یگر دیای نه توروخدا ب-

 گه؟ید یای خب زر نزن، فردا که حتما م-

 ام ی اره بابا م-

 گفت  دواریتهد

 کنما یاونجارو رو سرت خراب م امیم یایسوگند بخدا ن -

 باشه بابا باشه-

 مکث گفتم  یکم بعد

 نه ایبا رعنا خانوم حرف بزنم  امی ب دیباالخره با-

 ی حرف بزن  گهید ستین ازین-

 وا چرا؟ -

 و گفت  دیخند اروم

 سوگل اونروز باهاش حرف زده -

 زدم داد

 ؟ یییچ-

 حرف زده باهاش سوگل گمیداد نزن گوشم رفت، م -

 گفت؟  یچ  شی، خب بق دمیاونو که شن -

 د یا دهیبابا شما دخترا چقدر شوهر ند-

 وا چرا -
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 فولوم کرده بود نستایتو ا  روز یتا سوگل گفت داداشم خاطر خواهته اونم زود قبول کرد االن د-

از سفر   گهیقشنگ د دیمن نبودم همه کاراتونو کرد گهیداداش من فالوعه، خوبه د  ستیاون فولو ن-
 بخوابم خوامیفقط م امیب

 ی کردی م کونیکنف  یومدینه که م-

 کنه دختره فیک نستایا یازت بزار  رمیخفن بگ یچندتا عکس الکچر  دیبا ،ینی بی حاال م-

 شارژم هدر نشه کنمی قطع م گهیباشه باشه من د-

 یر ی نم-

 ی با-

 ی با-

 فردا برم خونمون .  خواستیاصال دلم نم فم،ی قطع کردم و پرتش کردم تو ک ویگوش

 هیتهش  گهیچم شده، د دونستمیکنم. خودمم نم یسپر  نیام یبا بن ویشتری داشتم زمان ب  دوست
 مطمئنم.  نهیسادس . اره هم یوابستگ

هم برسه  نهیتا اون بوز اد،یخوابم م یو حساب  دارمیب شی داد از ساعت ش  دیکه نو دمیکش یا ازهیخم
 بزنم  نیچرت کوچولو تو ماش  هیپس بزار  کشهی سه ساعت طول م

 

 یراو

 . تخت گذاشت و در اتاق رو هم قفل کرد یسوگند تو ب*غلش خوابش برده بود اونو رو کهیدرحال 

 غرق در خوابش نگاه کرد.  یو خوب به چهره  ستادیسر سوگند وا یباال

حرفا بود که با   نیتر از ا نیخوابش سنگ ی صورتش و دستشو گذاشت رو بازوهاش، ول  یشد رو خم
 شه.  داریب زایچ نیا
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شه، اما  مونی انجام بده پش خواستیکه م یاز کار  شدی معصومانه و کودکانه سوگند باعث م ی چهره
دارن  یمظلوم اما ذات خراب  یدخترا همه چهره   نکهی و با فکر ا رونیب  ختیفکرهارو از سرش ر  نیا

 مانع رو از سر راهش برداشت. 

  یکه قرار بود بکنه، همون کار  یانجام کار  یموقع برا نی شبه سفرشون بود و بهتر نیاخر گهید امشب
نتقام، انتقام بخاطر التماس هاش،  ا هی یسفر ، اونم فقط برا ادیکه بخاطرش حاضر شد با سوگند ب 

 دختر بخاطر موندن تو شرکتش.  هیکردناش اونم از  یمنتکش

 پشت سرهم بگه غلط کردم..  فته،ی که سوگندم مثل خودش التماس کنه، به پاش ب کردی م یکار ی دیبا

  داریب یباالخره سوگند وقت د،یکش  رونی خودش رو از تنش ب  رهنیحرکت پ  هیزد و با  یا ثانهیخب   لبخند
 و ترسناک.  شدیرحم م  یب شد،یم  یوحش دی.ص بافتهی تا به پاش ب  کردیاز ترس سکته م دیبا شدیم

نجات از دستش التماس   یسوگندو بترسونه تا برا کمی خواست ی انجام بده فقط م یقرار نبود کار  البته
 کنه.

 کنه. دارشیو ب  رهی دستشو برد سمت صورتش تا محکم صورتشو قاب بگ یک یاون

 . دیکه از دهن سوگند راه افتاد دست کش یبا اب دهن اما

  یاما به خودش تشر زد و دوباره نقاب ب د،یخواب یبه ذهنش خطور کرد چقدر مثل بچه ها م دفعهی
 به صورتش زد.  یرحم 

شکل کنار ساحل باهاش   نیشمش اومد، با ساده ترخواست هجوم ببره که چهره سوگند جلو چ  دوباره
 .خوردیغذا رو م  نیارزون تر

 خودش بدش اومد.   یحرص چشاشو بست و از سادگ با

 گرفت. مشویتصم گهیافکارو زد کنار و د ی همه

 نکنه. تشیاذ ادیگرفت ز میفروکش کردن وجدانش تصم  یبرا البته

 کرد و مثل نوزاد تو خودش جمع شد. یز ی شد و خواست هجوم ببره که سوگند عطسه ر زی خ مین

 بود پس چرا سرما خورده بود؟  دهیکت رو براش خر نیو گرون تر  نیبهتر ؟یچ یخورده بود؟ برا سرما
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 رفت سمتش.   عیپتو سر دنیهول اطرافو نظاره کرد و با د با

 نشه.  داریب  وقتیروش انداخت تا  اطی رو با احت پتو

 پسر جهان شده بود.  نیدختر چموش اروم تر نیچرا در مقابل ا دونستینم خودشم

بهش    یو جرات نداشتن حت کردنی که هزارتا دختر رنگارنگ تو شرکتش کار م یفالح، کس مهندس
 دختر چش شده بود؟ نیسالم بدن، اما در مقابل ا

  یدختر  نیو پاک تر  نیباتریواقعا مطمئن شده بود که سوگند ز گهید زد و یبه سوگند لبخند  اری اخت یب
 کنه.  تی دختر پاک و معصوم رو اذ خواستی دلش نم گه یبود، د دهیبود که د

 گذاشت.  نی زم یتخت مونده بود رو یو کت سوگند رو که رو دیپوش لباسشو

 .ومدیخرش خرش م  یکت سوگند صدا  یتو از

 کرد که بهش داده بود. دایرو پ یی رفت سمتش و همون شکالتا یکنجکاو با

 .دادیمسهل م یاز شکالتارو باز کرد و بو کرد، بو یکی به همون شکالته از اول شک کرده بود،  کمی

 خطاب کرد  وونهی و تو دلش سوگند رو د  دیاروم خند ناخوداگاه

 

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

 : سوگند

 کردمو گفتم نیدست مه یتو یبه عکس ها ینگاه

 سبک عکس گرفتنشون کال باما فرق داره  نایا یگیاره راست م -

 دستشو زد به شونه امو گفت  نیمه

که از ترس شوهر و پدر و   ستنی ن  ایرانیما ا یندارن که ،مثل مدال ای م ایان ح یخارجک  نایاره بابا ا-
 نباشه. رونی موهاشون ب وقتیبرادر بترسن مبادا 
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 زدمو گفتم   یتکون دادمو چشمک سرمو

 انقدر بهت ساخته یکجا رفت  طونی ش شدهیچ نمیب یفکر نکن نم ای تپل شد یلیخانوم خ  نیمه  یراست-

 و گفت  دیخند  زی ر نیمه

 ی خب بابا داد نزن ابرومو برد-

 دم گوشم اروم گفت  بعدم

 حاملم -

 زدمو گفتم   غیج  اروم

 ؟ یمگه توشوهر داشت-

 توهم و گفت  دیهاشو کش سگرمه

   یدیهنوز تازه فهم گهید یخسته نباش-

 خنده و گفتم  ریزدم ز بلند

 خوره ی بچه کلتو م هی گهیچقدر خوبه تا چند ماهه د نیمه یوا-

 سرشو تکون داد و گفت  نیمه

 در به در گفتم حواستو جمع کن گوش نکرد و اخرشم بدبختمون کرد دیسع  نیبه ا  یه ،یگفت یآ-

 نوازش کردمو با لبخند گفتم بازوشو

 و برکت  ری مبارکت باشه قدمش پرخ  ای شیمادر م یدار  یحرفو، نا سالمت نینزن ا-

 قسمت خودت  شاللیا یمرس-

 هواسمونو به سمت خودش پرت کرد. یدر پ یو پ  زیت  یپاشنه ها یصدا

 در به در.  ینبود جز سارا یکس یپاشنه بلند رو مخ یکفشا صاحب
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  رفتیمحکم راه م یبود تو کل سالن با قدما دهیکه پوش  یکوتاه دیسف یو مانتو  ییشلوار براق طال با
 تا همه برگردن سمتش.

اون کجا   گشته؟یم ینجور یاونم ا شیپ  یعنیبخودش پرت کرده باشه؟ نمیامی ممکنه هواس بن  یعنی
 اخه؟ میبهم دار یمادوتا چربط کنم؛یم سهیمقا نیچرا خودمو با ا دونمیمن کجا.نم

و منتظر شد همه دورش جمع   ستاد یوا کنمی م یکه من همش عکاس  ییهمون سکو یرفت باال سارا
 شن.

نبود   یدادن اما من همونجا سر جام موندم، بنظرم سارا احد لیتشک  رهیدورش دا واشی واشی همه
 .ستمیزحمت بدم و برم کنارش وا نمینازن  یخاطر به پاهاکه ب

 با عشوه دستاشو اورد باال و گفت  سارا

 ه یمن که امروز روز فوق العاد ی، برا نی کرده باش یسپر  ویخوب یلیروز خ   دوارمیسالاام، ام-

خورد بمن. با تعجب    هویچشمش  یذوق زدگ  نی و ذوق کرد. در ح  دیدستاشو محکم بهم کوب بعدم
 گفت 

 ا یری گینم لیسفر مارو تحو  یرفت  یناقال از وقت ؟یاون عقب موند  یوا سوگند جون، تو چرا رفت-

 همه منتظر جواب من بودن. دویها سمت من چرخ نگاه

 زدمو گفتم   یپوزخند

  میلیاخالقم خ یگیکه تو م یز یبهم لذت داد که برعکس چ یخوب بود و بقدر  ی اتفاقا اون سفر انقدر -
 بهم ساخته یلی خوب شده خ

از مشت شدن دستاش   نوی، ا  شهیمنفجر م یتو نگاهش خوند که داره از حسود شدیم قشنگ
 . دمیفهم

 کرد دوباره با ذوق رو به جمع گفت  یخودشو بزور حفظ کرد و  تک سرفه ا هیخونسرد

 خوشحالم چون فردا تولدمه یل یمن امروز خ گفتم،یداشتم م-
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 دستش برسه و نصفشم بده بما.  یقراره پول قلمبه ا دیخوشحالم گفتم شا  گفتیم جوری یزک

 همون ذوق گفت  با

 شمیخوشحال م  یلی خ دیدوست دارم تو تولد من باش  د یشرکت هست نیکه تو ا ییشما یهممممه -
 د یایاگه ب

 !  کنمی شرکت کار م نیمنم دعوتم؟ خب معلومه دعوتم منم تو ا یعنیتعجب نگاهش کردم،  با

 .  ادیدعوته؟ اونکه پسر عمشه صددرصد م نمی امیبن  یعنی

مراسمش   نیبا ا خوادیسارا م  کردمیحس م  یی جورای برم اونجا،   خواستیچرا اصال دلم نم دونمینم
 .ادیو براش ناز ب  نی امیبچسبه به بن خواستی. حتما م ارهیحرص منو درب 

 بپوشم؟  یکردم و رومو ازش برگردوندم. حاال من چ یشیا

 . ستیهمه مشغول کارشونن و سارا هم ن دمیبودم و به خودم اومدم د  ریدرگ ینجور یهم

  نیکه کنار سالن بود نشستم، کال من کارم هم  یصندل یو رفتم رو  نیاز حرص کوبوندم رو زم پاهامو
 بودم.  کاریمثل امروز ب  وقتا یوقتا وقت نداشتم سرمو بخارونم بعض  یبود بعض

 .شد   دایباربد از دور پ یبپوشم که سر و کله  یفردا چ یکه برا  دمیچی برنامه م داشتم

 بودمش. دهیبرگشتم ند  شی از ک یجام بلند شدم و با ذوق رفتم سمتش، از وقت از

 زد و گفت   ییمن لبخند دندون نما دنیبا د باربد

 دا یکم پ یچطور  ،یبه سالم دختر افسانه ا-

 دادمو گفتم لشیدندون نما مثل خودش تحو لبخند

 ی تو خوب میمن عال یمرس-

 کرد و گفت  زونیاو لباشو 

 ستمیخوب ن  یبش  نیامیقبول کردم تو مدل بن یاز وقت-
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 خنده گفتم با

 چرا -

 بسوزونه اونجا  شیات ست ین یساکته، کس ی لیاونجا خ  یست یتو ن-

 زدم به بازوشو گفتم محکم

 یی خوب  نیمن دختر به ا-

 اررره مشخصه کامال، سفر خوش گذشت؟ -

 حالت عشوه گفتم  با

 ی و عال  کیسفر کامال رمانت هی ،ییل یخ-

 خنده و گفتم ر یز زدم

 سارا خانوم تو تولدش  یو افاده ها سی بخاطر ف رون یب ادیبوده فردا از دماغم م  یبهرحال هرچ-

 کرد و گفت  یز یر اخم

 نزن  اونجور راجب سارا حرف-

 با ذوق گفت  بعدم

 بخدا فنی دوباره باهم دوست شن ح ن یامیکنم سارا و بن  یکار ی  خوامیم-

 بست .  خیو خون تو رگام  ومدی جمله باربد انگار برق بهم وصل کردن، نفسم باال نم  نیگفتن ا با

 رفت.  شمیاز پ یبودم که اصال متوجه نشدم باربد ک  جیگ یجور 

  نیامی سارا و بن یعن ی کنه؟یقبول م نیام یبن یعنیبده؟  ی دوتا رو باهم اشت  نیباز ا  خوادیباربد م  یعنی
 دوباره باهم...

 دادم بهش  هیو سرمو تک ینشستم رو صندل  عیسر ره،یم جیکردم سرم داره گ احساس
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هنوز  گهید  زی چ هی ایبود  یحس وابستگ نیهست اما ا میطور هیخودمم باورم شده بود که   ییجورای
 بدم.  صش یتشخ تونستمینم

 نوربخش بخودم اومدم. یصدا با

 ی خانوم داور -

 گفتم یلرزون یصدا با

 بله-

 مهندس باشما کار دارن یاقا-

 گفتم دمویذوق از جام پر با

 ن؟ یامی بن-

 به سرتا پام انداخت . با تته پته گفتم یبا تعجب نگاه  یسلطان 

 االن رمی ام..اهان باشه م-

 . نمشی دوباره بب خواستی. چقدر دلم منیامی رفتم سمت اتاق بن عی سرهول از جلوش محو شدم و  با

 تو رفتم داخل. ای به در اتاقش زدم و با گفتن ب یتق

 هم تنش کرده بود. ینشسته بود و کت کرم رنگ زشیم یرو

 من سرشو اورد باال و گفت  دنید با

 ن یبش  ایب-

 نشستم و منتظر نگاهش کردم.  یصندل  یرفتم رو دیترد با

 گفت  یتفاوت ی چشام زل زد و با ب تو
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 حالت چطوره -

 خوبم ممنون -

 یتو سفر سرما خورده بود  روزید-

 بود؟  دهیسرما خورده بودم؟ از کجا فهم-

 دی کنیسرفه م دمید مایام...اهان خب تو هواپ-

 االن خوبم یخب اره ول-

 تکون داد و گفت  سرشو

 خوبه -

 توهم قالب کرد و گفت  دستاشو

 نداشت باهات؟  یبرادرت که مشکل -

 مشکل داشته باشه؟  دینه چرا با-

 داره  رتیغ گهیباالخره برادره د-

 تو هم و گفتم  دمیکش اخمامو

 نبود یمشکل  چیه ری نخ-

 گفت  تیتکون داد و با جد سرشو

که   یاز اتفاقات نمکی بهت بگم، خواهش م یز یچیفقط خواستم  نجایاگه اوردمت ا یخانم داور  نیبب -
 نکن مخصوصا سارا و باربد  فیتعر یچکی ما تو سفر افتاد چه خوش چه بد به ه نیب

 اما سکوت کردم و فقط سرمو تکون دادم. اریبکوبم تو دهنش و بگم اسم سارا رو ن خواستم

 به سمت در دراز کرد و گفت  دستشو
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 ی بر  یتون یخب م-

 دهیکش  نجای بگه.فقط بخاطر سارا جونش منو تا ا خوادیم  یمنو باش فکر کردم چ ؟یبر  یتون ین؟میهم
 بشن خانوم.    یکنم عصبان فیبهش تعر ترسهیاورده، م

 . رهی با من صحبت کنه و وقتمو بگ خواستیفقط بخاطر اون دختره م  شدینم  باورم

 از قبل  شتریب  یازش متنفر بودم حت  کردم،یاحمق راجبش اشتباه فکر م  منه

 کوتاه از اتاقش خارج شدم.  یدیحرص از جام پاشدم و با گفتن خسته نباش  با

 

 گفتمنو یزم  دمیکوب  پاهامو

 ناموسا هیچ نیسوگل ا-

 گفت  یبا کالفگ سوگل

رعنا هم که همش   یلباس داشتم دادم بهت لباسا ی کنم؟ هر چ کاریمن چ  یگیاه سوگند خب م-
 م؟ یمن االن لباس بزا  یگیم ستین  یمجلس

 گفتم دمویورچ لب

 سرم  زمی بر یخب االن من چه خاک -

 گه یخوبه د یبا شلوارل  هیمشک شرتیخب همون ت-

 زدم داد

 بپوشم؟  شرتیو ت  یشلوارل   امیمراسم تو تاالره ها، بعد من ب-

 زد و گفت  هیتک  واریبه د سوگل

   دهیقد نم ییعقلم به جا دونمیبخدا منم نم -

 حرص گفتم  با
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 دم یخریتو کارتم پول بود لباس م  کمی دادیزودتر خبر م کمیکاش حداقل خبر مرگش -

 گرفت و گفت   واریاشو از د هیتک

خب پول بده   ؟یلباس بخر  یبر  یخوا یتا لباس هست بعد تو م  ستیتو اون شرکت صاحب مرده دو-
 ا یکنیشرکت لباس کار م نیتو بهتر یاز لباساشو بده بهت ناسالمت یک یبگو   ستیبه رئ

 تو هوا زدمو گفتم یبشگن

   د؟یچرا به عقل خودم نرس ایگیراست م -

 ست یدر کار ن یچون اصال عقل -

 داد.  یاز لباسارو برداشتم و با حرص پرت کردم سمتش که جا خال  یکی

 لبامو غنچه کردمو گفتم  دوباره

 ؟ یمجلس ایبخرم؟ اسپرت  ی حاال بنظرت چه لباس-

 اومد نشست رو به روم و گفت  جانیبا ه   هویو فکر کرد   کمی

 ؟ یمگه تو با سارا لج نبود نیبب -

 خب -

 ی پوزشو به خاک بمالون  یخواستیمگه نم-

 خب -

 سرجاش  یپررو رو بنشون نیامیاون بن  یخوایمگه نم-

 خب -

 گفت  جانی ه با

 ؟ یستیسرت شافل بلد ن  ری تو مگه خ نیبب -
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 گفتم یالی خی ب با

 ی خب که چ-

 زد داد

 خب احمق لباس اسپرت بپوش اونجا شافل برقص بزار همشون برن به خودشون نه؟ -

 شدیاز کله سارا بلند م یشیاون موقع چه ات دونستیخدا م د؟ ی! چرا به عقل خودم نرسیا دهیا عجب
 .شدمینقل مجلسش من م یوقت

اشتباه   رستانمایکه نکنه ب کردمیداشتم بهش شک م واشی واشی دادیکه سوگل بهم م ییها دهیا از
 مامان من نباشه!  یکرده باشه و سوگل بچه 

 .میعقل ندار الیگودز نیا یاندازه  لینه من نه سه اخه

 دماغشو با دوتا انگشتام محکم فشار دادمو گفتم نوک

 ل یتو گور یر ی گیم ادیاز کجا  نارو یا-

 با ناله گفت   دیمالیدماغشو م کهی و درحال دیخودشو عقب کش عیسر

 اومد تو ذهنم  یهمونجور  دونمیخب چم-

 اخ که چه شود فردا  ختم،یفردا نقشه ر یزدم و تو دلم برا یشخندین

 

....  یول  هیتاالره معمول هیلب سارا رو فوش دادم،بمن گفت بودن  ریبه باغ کردم و ز ینگاه دیترد با
 تولدت؟  یبرا یمکانه تو گرفت  نمیاخه ا

 گفت  تیبا عصبان   یراننده تاکس ومد،ی م نجایتا ا بیغر  بیعج یاهنگا یصدا

 نه؟  ای دیشیم ادهیخانم پ -

 خفه شو تو اه. دقهیبابا  یا
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 معلوم بود.  نجایاز ا دنیرقصیکه م ییبه باغ انداختم، دخترا و پسرا ینگاه دوباره

 . رونیزدم ب  نی از ماش هینداشتم و بعد از حساب کردن کرا یا چاره

ستش برم   شرتیو ت  دیشلوار گشاد سف نیفوش دادم، د اخه من با ا وی احیبار تو دلم ر نی صدم یبرا
 . هی چ نیاخه ا کردمیتر انتخاب م  یتر و مجلس ده یلباس پوش هیبکنم؟کاش  یاونجا چه غلط

 بودن.  دهینپوش یچ یهاشونم که فکر کنم اصال ه یسر یبودن  دهیپوش  یمجلس یهمه لباسا اونجا

ها که   یاز صندل یکی رفتم رو   تیازدهام جمع  ونیباغ رد شدم و از م  یلرزون رفتم از در اصل یقدما با
 بود نشستم.  یخال زشمیم

 

 ذرهیمحکم تر کردم و همون  مو یروسر ی.گره دمیبود رو سفت تو تنم چسب ده یخر  نیامی که بن یکت
 هم که زده بودمو پاک کردم.   یرژ 

  زاشتنیکه نم زدنیچشمم پشتک م یبود و ادم جلو کی انقدر تار باربد گشتم،  نویام یچشم دنبال بن با
 چخبره. نمی بب

 کنم. دای رو هم پ  هیبق  دیزوم کردم، شا دنیرقصیکه م  ییشدمو نگاهمو رو اونا الیخ یب  نیهم یبرا

 التشونویفوق العاده کوتاه که تمام تشک یبا لباسا کردنیکه تو شرکت کار م ییتا از دخترا چند
 . دنیرقصیبا پسرا م رونیب  ختیریم

 اونجا باشن.  نیام یسارا و بن زدمی من نبودن حدس م دیادم هم رو سکو بود که تو د یسر ی

 ازش زدم. یبرداشتم و گاز بزرگ زی م یموز از رو هی

 گربه ازش بلند شد.  یخورد و صدا برهی و میلحظه گوش همون

 اوردم، سوگل بود.  رونیب  ویو گوش بمی تو جکردم  دست

 ی لذت ببر خرس قطب یاز مهمون دهیقانع کردم االنم خواب لمیامن و امانه ، سه یهمه چ-
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 زدم و نوشتم  یا روزمندانهیپ  لبخند

 یباالخره بدرد ادم خورد ول،یدمت گرم ا-

بافته بود    فیتو سرم، انقدر اراج   ختمیریم  دیبا یسوگل نبود معلوم نبود من چه خاک نیاگه ا ییخدا
 . سوختیاخرتش م  یگفته بود اضافه کار دارم که دلم برا یو از الک لی سه یبرا

تا   شدیکه از ساعت نه شب شروع م ییکذا  یمهمون ن یشرکت گذشته بود و بخاطر ا میاز تا باالخره
روضه هم   یشب حت نموقعیا لی. وگرنه سه گهید میکردی سرهم م یدروغ هی د یبا  ،یک ستیمعلوم ن

 برم چه برسه...  زاشتینم

 و گارد گرفتم.  دمیمثل ببر از جام پر یکی سالم  یصدا با

 گفت.  یی زای لب چ ری خنده و ز  ریصدا بلند زد ز همون

 . دمیکش یباربد نفس راحت دنیاروم اوردم باال و با د سرمو

 جام بلند شدم و محکم زدم تو سر باربد  از

 چته تو زهر ترک شدم -

 خنده گفت  با

 ی خوبم مرس-

 گفتم کالفه

 یاه خب بابا سالم خوب -

 یای تو بنظر خوب نم ی، ول یمرس-

 اوردم جلو و گفتم  لبامو

 اد یخوشم نم هیجوری  نجایاره ا-

 کم و کسر داره؟  یز یچشه مگه چ-
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 ... ینه ول-

 زنم و گفت حرفمو زر ب   هیبق نزاشت

 یبا کت نشست هیلباساتو عوض کن چ عیبرو سر-

 و گفت  دیبه کتم کش یدست بعدم

 ؟ یدیچه کتت خوشگله از کجا خر-

 تته پته گفتم با

 ...اهان .. خالم بهم کادو دادهزهیام چ-

 ا یخب برو تو اتاق پرو عوض کن زود ب  ،یا قهی خوش سل یچه خاله -

 باغ اشاره کرد.  یبا دستش به انتها بعدم

 .تکون دادم و بدو رفتم سمت اتاق پرو  سرمو

 تو.  ادیهوا ن  یب یاز پشت بستم تا کس عیاونجا درو سر  دمیرس تا

نبود از روش شلوار   یاز یچون شلوار لباسه بلند بود ن  رون،یب  دمیدراوردم و شالمو از سرم کش  کتمو
 بودم.   دهیکت پوش ری بپوشم لباسشم که از ز

 هیچ نیزنونه مردونه جداست اخه ا  کردمی کردم، منه احمقو باش فکر م یقد نهییبه خودم تو ا ینگاه
 دم؟ یمن پوش

 .پسر  نهمهیزشت بود جلو ا کمی خب  یسه ربع، ول  نشمیشلوارش بلند بود است درسته

 . نشه دهیتا گردنم د چوندمی ساده بود دور گردنم مثل شال پ یکه مشک موی روسر

 . بستم و کالهم گذاشتم سرم  یبرداشتم و موهامو دم اسب فمیگپمو از تو ک  کاله

 بود.   ی چیخب بهتر از ه  یبود ول  رونی پشت موهام ب از

 . رونی و از اتاق پرو زدم ب  دمیکش یق یعم  نفس
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 . دیخندیبودو م ستادهیکه کنار سارا وا دمی به اطراف انداختم و باربد رو از دور د ینگاه

  یپاشنه بلند نقره ا یبراق با کفشا یکوتاهه نقره ا  یل یلباس خ هیاز دور به سار انداختم،  ینگاه
 بود موهاشم بلوند کرده بود.  دهیپوش

 بود.  دهیپوش یبا شلوار جذب مشک دیساده سف رهنی پ هی باربدم

 خوشش اومده؟ نکنه چشمشو گرفته باشه. دهیاونو د ی عنی ده؟یسارا رو د پی ت  نیامی االن بن یعنی

 . میشرش بره از زندگ رهی به جهنم گرفته باشه همون خداکنه بگ اصن

*نمو صاف کردمو با اعتماد  ینکنم.س ری مزخرف خودمو درگ یکردم با فکرا یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 .ششونیبه نفس رفتم پ

 من گفت  دنیبا د باربد

 بهت  ادی ما م  یاوالال چه لباسا-

 تعجب گفتم  با

 مال شماست؟  یدونیوا از کجا م-

 زد و گفت   یچشمک

 خوشگل خانوم  میزنی لباسا م نیرو است شهی آرم شرکتمونو ما هم-

 . دیاز کجا فهم  دونمیبود نم زیر  میلیشرکت ما بود، خ یکردم که لوگو نشیبه است ینگاه

 زدمو گفتم یلبخند

 از لباسارو بفروشه بهم  یک یخواستم  یاح یلباس بخرم از خانم ر رونی اره وقت نداشتم از ب-

 با ناز و عشوه گفت   ییلحظه صدا همون

 یسالم سوگند خوش اومد-

 گفتم   یبرگشتم سمتش و با لبخند مصنوع  ضی غ با
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 سالم سارا جون، تولدت مبارک -

 انداخت پشت گوشش و گفت  موهاشو

 زم ی عز یمرس-

 رو به سارا گفت  باربد

 کجاست؟  نیامی بن-

 گفت با لبخند  سارا

 ارهیب  یدنیرفت برام نوش -

. شلوار   ویدن یاون نوش  یکوفت بخور  اره؟یب  یدنیرفته نوش  یچ یعنیتعجب و خشم نگاهش کردم،  با
حق نداره  یازش ول  ادی.حاال درسته بدم مارهیب  یدنیتو نوش  یکه رفته برا کنمیپرچم م نویام یاون بن

 با اون کلش.   ارهی ب یدن یتو نوش یبرا

 گهید یومدیم یکردی چادر سر م دفعهیخب  ؟یسوگند جون، چرا انقدر خودتو پوشوند-

 سارا رو نداشتم، با خنده گفتم یها کهیوسط اصال حوصله ت نیا

 گهید یومدی لخت م دفعهیخب   ؟یتو چرا انقدر خودتو لخت کرد-

 .ه یچقدر عصب دمیکه بخودش داد فهم یابروهاشو انداخت باال و از تکون  سارا

 وسط و گفت  دیپر هیکش سیو گ  سیگ دیکه د اربدب

 ه؟یرقص توپ سه نفره چ  هیخانوما نظرتون با -

 

 با عشوه زودتر از من جواب داد سارا

 جونم نیام یمن منتظر بن د یبرقص دیشما دوتا بر-

 سبز رنگ اومد.  یدنینوش  وانیل هیهمراه  نی امی تو صورتش که بن امیبا مشت ب خواستمیم
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 تو دستش. یدن یزل زدم به نوش زونیاو یصورت  با

 گفت  باربد

 یار یب ی دنینوش  هی یداداش؟ سه ساعته رفت ییکجا-

 زد و گفت  یلبخند نیام یبن

 بخورم   وهیابم کمیتشنه ام بود رفتم  یل یاره خ-

 با عشوه گفت  سارا

 یاورد یدنیبرام نوش  یمرس  زمی عز-

 عقب.  دیکشخودشو  نیام یکه بن رهیازش بگ ویدنیدراز کرد که نوش دستشو

 اخم گفت  با

 خوره یخودم اوردم بدرد تو نم   یبرا نویا-

 .شدیخنده و با پوزخند زل زدم به سارا که داشت منفجر م  ریزدم ز بلند

 من گفت  دنیبا د نیام یبن

 د یخوش اومد یسالم خانم داور -

 زدم و گفتم  یلبخند

 ممنون مچکر -

 گفت  باربد

 ساالد سزار...  ،ییاستوا یها وهیفود، م نگری، ف یدن ی؟ نوش ی خور ی م یز یسوگند چ-

 کالس گذاشتمو گفتم یالک  یول  شناختمیکه گفتو نم  ییزاینصف چ  نکهیا با

 ندارم  لینه ممنون فعال م-
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 وسط و گفت   دیپر سارا

 و باربد باهم... م؟سوگندیبرقص  میجفت جفت بر هیبچه ها نظرتون چ-

 وسط دیبگه که باربد پر یز ی خواست چ نیام یبن

 اوهوم منم موافقم-

 دستشو اورد سمتمو گفت  بعدم

 سوگند خانوم  یدیافتخار م-

که داشت با پوزخند به دست باربد   نیام یبه دستش کردم، سرمو اوردم باال و به بن ینگاه دیترد با
 نگاه کردم.  کردینگاه م

 عقب و گفتم دمیکش خودمو

 فعال نرقصم دمیم حی نه من ترج-

 عقب.  دیبا تعجب نگاهم کرد و دستشو اروم کش  اربدب

 و گفت  نی امیخودشو چسبوند به بن سارا

رقص   ی.براامی خوشگل بزنم ب پیت هیلباسمو عوض کنم  رم یاهنگو عوض کنن، منم م گمیاالن م زمی عز-
 دم یدونفرمون لباس مخصوص خر

 جمع رو ترک کرد. عی باشه سر هیمنتظر جواب بق  نکهیبدون ا بعدم

سارا چرا انقدر خودشو  دمی فهمی اصال نم خورد،یم شو یدنیکردم که کالفه نوش نی امیبه بن  یهنگا
 مثل ادامس. چسبوندیم

 . یصندل یافتاده منم جمع رو ترک کردم و رفتم نشستم رو یشونه ها با

  ای برهی با سارا لذت م دنیبا رقص  ن یامی بن نمی بب خواستمیرقص اون دوتا رو نگاه کنم، م  خواستمیم فقط
 نه.
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 و زل زدم به سکو. دمیدستمو با حرص جو یناخنا

دوتا داداش انقدر باهم فرق   نیچرا ا دونمیسمت من، نم ومدیکه داشت م  دمیرو از دور د باربد
 .داشتن 

 . مثل باربد مهربون بود  نمیامی خشک و مغرور! کاش بن ش یکیبامزه و مهربون   شیکی

 برداشت و پرت کرد ب*غلم.  زیم  یاز رو بیس هیست و اومد کنارم نش باربد

 خنده گفت  با

 ا یکن یتوام ضعف م گهیبخور د زی چی-

 نگاهم به سکو بود. یزدم. اما همه  یکی گاز کوچ بیدادم و به س لشیتحو یمصنوع لبخند

مسافرت   ه یاما  شستیحرفاش به دلم نم نکهیانقدر برام مهم شده بود، با ا نی امی بن نیچرا ا دونمینم
 ببره.  نیبود تا تمام هوش امو از ب یدو روزه کاف

 گفت  جانی باربد خواننده با ه یانتظار و تحمل کردن چرتو پرتا ی بعد کل باالخره

 نن ی از سارا خانوم، لطفا همه برن بش میدار یاهنگ درخواست هی-

 بلند گفت  بعدم

 وسط ارنی ب فیسارا خانوم و پسر عمه اشون تشر-

 .یخال   ینشستن و منتظر چشم دوختن به سکو اشونیحرف همه رفتن رو صندل   نیگفتن ا با

 .ستادیسکو وا یرفت رو دیچشما روش زومه با ترد یهمه  دیکه د نیام یبن

 تورو نداره.  اقتی برگرد برو سرجات، توروخدا نرقص باهاش اون ل توروخدا

 .دنیو کل کش غیکه اومد تو همزمان همه دستو ج سارا

خوشم   رتشی.اصال از غ کردینگاهش م یا روزمندانهیسارا هم از دور نظاره گر بود و با لبخند پ یبابا
 چه دخترشو انداخته جلو.  نیپسر و پول بب  هیبخاطر  ومد،ین



 لعبت رمنده 

279 
 

 ستادیوا  نیامیبن  یاومد رو به رو ی. وقت دمیدیسارا رو م یجلوم شلوغ بود که من فقط کله  یر انقد
 .نمیتازه لباساشو تونستم بب 

  هیتنه سبز!! هندونه؟ نه بابا هندونه چ میو ن یلباسش چقدر برام اشناس!! دامن قرمز گل گل نی! اعه

که تا   نیامیبن  یکت و شلوار خاکستر  دنیبا د هوی دمیلباسشو کجا د نمیبه مغزم فشار اوردم تا بب یکل
 خودمون  یبودم. همون گوجه فرنگ دهیتو خوابم د  نارویا دمیبه االن متوجه اش نبودم تازه فهم

که با غرور به  انداختم نیام یهم به بن یبه باربد انداختم که زل زده بود به اون دوتا، نگاه  ینگاه مین
 من حاملم.  گفتیاون جملش افتادم که م ادی دفعه ی کرد،ی سارا نگاه م

  ارمیباشه، و  ین  یبا اون اخمش تو شکمش ن نیامی در صد فکر کن بن هیخنده،   ریبلند زدم ز  ناخوداگاه
 بخواد.  ینی ریداشته باشه و دلش مدام لواشک و ش 

 با تعجب گفت  باربد

 ی زن یم هیحرفا چ  نیا ن یام یسوگند! راجب بن-

 خدا من باز بلند فکر کردم.  یقمبل شده زل زدم به باربد. ا یخوردم  و با چشا خندمو

 افتادم.  د یرقصی سارا م یاون لحظه که با لباسا ادیباربد که  یزدم به چشا زل

خنده. انقدر  ری بلندتر زدم زخندمو کنترل کنم، بدون در نظر گرفتن اخم باربد   تونمیچرا من نم ایخدا
 . زیبود که چندبار زدم رو م  دیخندم شد

 که!  شدینم یگفت ساکت شم ول  تی چندبار با عصبان باربد

 ! نمیبی من م هییچه خوابا ن یکرمتو قربون ا ایخدا

که فکر   نیام یباربد خودمو جمع کردم و زل زدم به سارا و بن  یو چشم غره ها دنیخند ی بعد کل باالخره
 .دنیرقص یوقت بود داشتن م یل یکنم خ

 بچسبن به هم و تانگو برقصن ول   لمایتوقع داشتم مثل تو ف اولش
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 سارا که یبود و برا ستادهیصاف وا  یلی خ نی امیبن ی

 

 .زدی دست م دیرقصی با حرص م داشت

 گرم دلم خنک شد.   نیام یزدم، دم بن بیبه س یسارا کردم و گاز گنده ا یحوال  یپوزخند 

 . رونی ب ختیری و تمام دار و ندارشو م  دیچرخ ی م یکل  شیامن گل قرمزبا اون د سارا

 . دادینشون نم  یعکس العمل  چیه نیامی نه اما بن ای  کردی از عمد م دونمینم

 . چوندی بزور گرفت و دور خودش پ  نویامیسارا خسته شد و رفت جلو و دست بن  باالخره

 .یادامس موز  یبزنمش دختره  دستیبود که خواستم پاشم  یحرکت ناگهان  نیا انقدر

 چشم تو چشمش شده بود.  یو حساب دادیتو بدنش قر م سارا

 . ارمی باال ب خواستمیاعصابم خورد بود که م یانقدر 

 .دمیو پرت کردم اونور و با حرص ناخونامو جو  خوردمشی که تا اون لحظه با ولع م بویس

 

  نیامی که بن  نیامی بن یرو شونه  زاشتیاوقاتم دستاشو م یو بعض ومدیعشوه م نیامی بن یبرا سارا
 عقب. دیکشی خودشو م

 همو دوست دارن؟  یعن یبه سارا بود،  نیام یبن ی رهیخ ینگاه ها  دادیحرصم م ی لیکه خ  یز یتنها چ  اما

 کنن؟ ی م یبازم باهم اشت نایبنظرت ا گمیم-

محو کنه من نفس بکشم فقط، با خشم برگشتم سمتش و با حرص   نیکره زم  یباربدو از رو نیا خدا
 گفتم 

 ی اصال چرا نرسن؟ خوشبخت شن اله رسن،یاره م-

 با تعجب گفت  باربد
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 سوگند تو چته-

 گفتم یو با لبخند الک  یدادم به صندل هیتک

  شه ینم نیبهتر از ا میعاااال ستین میچ یمن ه-

 گفت  یال یخی زدو با ب  یلبخند باربد

 با خودم برقص  ایپاشو، ب  یخودتو بباز  دی سوگند نبا گهیپاشو د-

بار   نیاول یبرا  خوامی که م تیموقع نیچرا تو ا ایتو خوابمم بود، خدا قااایدق ادمهی باربدم  یجمله  نیا
 جلو چشمم؟   یار یخنده دار م یالو بودنو بچشم صحنه ها سیفاز د

 بزور خودمو جمع کرده بودم گفتم  کهیدرحال 

 میریشه م  یحاال بزار سکو خال-

 ه یوقته خال یل یخ  ییاوووه کجا-

 روم برقصه.   ادیب  یکی زدیانداختم که داد م یی به سکو یتعجب برگشتم و نگاه با

 .زدی جمع حرف م  یبا مردا نمیامی بن  کرد،ی که تو جمع دخترا داشت هر هر کر کر م سارا

 گفتم  یخنده برگشتم سمت باربد و الک با

 ستمی من رقص بلد ن-

 زدو گفت   یچشمک

 پاشو  دمیم ادتیخودم -

 منتظر فرصت بودم تا خودمو نشون همه بدم. قایدق دم،یذوق از جام پر با

  یسارا رو هم رو نویام یبن ی رهیخ  یسکو و همزمان همه نگاهمون کردن، نگاه ها یرو میباربد رفت با
 . ردمکی خودم حس م

 زنک گفت  ی خواننده
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 بزارم براتون؟ یچه اهنگ-

 وسط حرفش و گفتم  دمیبگه که پر  یز یخواست چ باربد

 توپ بزار  یخارج -

 با تعجب نگام کردو گفت  باربد

 ؟ یبرقص   یخارج یخوای بعد م یستیبلد ن   ویتو رقص معمول-

 خنده گفتم با

 دن یرقص  یمنو چه به خارج نیکرده بود هم ینه بابا فقط دلم هوس اهنگ خارج-

 رومون زوم بود.  ی تموم شدن حرفم برقا خاموش شد و فقط چندتا نور رنگ با

به   زدمیم  یمنم خودمو الک ست،یبلد ن یچی ه زدیاز ترس عرق کرده بودو داد م یکه حساب باربد
 . یخنگ

 شم تا حواسمو پرت نکنه.  الیخ یباربدو ب گهیشد، خب بهتره د یاهنگ پل باالخره

 . تی از باربد گرفتم و برگشتم سمت جمع رومو

و با کمرم رقص   دمیمنم مثل خود اهنگ اروم رقص  شد،ی لوپز بود که اولش اروم شروع م فریجن اهنگ
 .دنیکشی و کل م زدنیرفتم، همه برام دست م یماه

 ولش کن.  یچی ... هتیوضع نیاالن تو ا دیدیمنو م لیاگه سه خواهرتو،  ی نیبب   ییکجا لیسه یا

 زدم تو خط شافل.  عیاهنگ شدت گرفت و منم سر هوی

 ...نهیهم ول،یماشالل، ا گفتنیبلند م اشونمیسریکه همه بلند سوت زدن و  یجور 

 دیشده بودم نقل جمع که باربد د یجور  ،یو خالصه همه چ شهیجکسون و ش کلیعقب ما دنده
 .زدی جمع و برام سوت م یشده و رفته بود قاط تی خ
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 دیباز کردمو سرمو چرخونم سمت دست راستم که قشنگ نقطه مقابلش تو د  نیبه طرف دستامو
از دست    ویک یسر موج مکز هیزدم و  کردمینگاهم م یز ی که با اخم ر نیام یبه بن یبود، پوزخند نیام یبن

 سارا بود.  نیخشمگ یکردمو با دست چپ تمومش کردم که قشنگ در مقابل نگاه هاراست شروع 

 چه کف کردن جمع.  دی دیسوگلم م شدیکاش م کرد،یم قمیخواننده هم اون لحظه تشو یحت

 . یرانیتموم شد و زد رو اهنگ ا یاهنگ خارج  مبولیدامبولو د ی بعد کل باالخره

 دمت گرم یدلمو برد یات امو زد  وونهید اخه

 به سرم تورو ببرم شمالو برنگردم  زده

  دن،یشروع کردم رقص یبا انرژ  یبرقصم ول یرون یتو برنامم نبود ا نکهیبود، باا یرون ی وقت رقص ا گهید
 .دنیرقص  یام اضافه شدنو با انرژ  گهیاون لحظه باربد و چند نفر د

 بهش دروغ گفتم.  که چرا کردی م دمیگوشم تهد ری ز یو هرازگاه دیرقصی باهام م باربد

و روش نشستم و به باربد که    ینفس کم اوردم، رفتم سمت صندل  گهیکه د  دمیانقدر رقص باالخره
 نگاه کردم.  دیرقصیم

 

 . دمیفشارم افتاده بود از بس رقص ییبرداشتم و شروع کردم خوردن، خدا  ینیری ش کمی

 . نیامی چشمم خورد به چشم بن هوی که  اوردمیفودبالگر هارو درم یو ادا دمی جوی شتر داشتم م مثل

 اومد باال سر من ؟  یک نیابرفض ا ای

بارم   زیچ ی کی قرمز شده که بخاطر خشم بود زل زده بود بهم و منتظر فرصت بود تا صد و  یچشما با
 کنه.

 قورت دادمو گفتم وینی ریش

 بله بفرما -

 گفت  تی بست و با عصبان چشماشو
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 عمته نه؟  یعروس -

 گفتم یالی خی ب با

 د؟ یزنی حرف م یاز چ-

 عقب و نشست روش. سرشو اورد جلو و چشم تو چشمم گفت  دیکنارمو کش ویصندل عیسر

 ؟یرقصی م یپسر خارج  نهمهیا  نیب  یکشی خجالت نم-

 گفتم  نویی پا دمیموز برداشتم. شلوارشو کش هیدراز کردمو  دستمو

 حاال؟  دیشد یچرا مگس ؟یخب که چ-

 و پرت کرد اونور. دیموزو از دستم قاپ تیبرداشت و با عصبان  زیخ  عیسر

 اخم گفتم  با

 چتونه؟-

 ی چهل تا مرد برقص ونیم یبر  یبعنوان مدل شرکت من حق ندار -

 از سر حرص زدمو گفتم یپوزخند

 !!!! دددییببخش-

 گفتم نکهیهم-

اونم  د؟یدیچرا رقص ثاغورثهیرخه ف  مین  هیشب افشیاونوقت شما خودتون با اون دختره سارا که ق -
 س یتو ف سی ف دیاونجور شد

 ست یاون بتو مربوط ن-

 و گفتم  یدادم به صندل کهیت

 ست ی پس رقص منم به شما مربوط ن-
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 د یدندوناش غر یال از

 سوگند....  نیبب -

 اره یدرم  یباز  شیری س ادیوسط، اه اه انقدر بدم م دیباربد چوب شور پر نیلحظه ا همون

 گفت  ش ی شگیهم یخنده  با

 بهم؟   دیچتونه شما دوتا زد-

داره انقدر  یچه ربط  نیبه ا دونمی. من نمنی نزد و فقط با حرص پاهاشو کوبوند زم  یحرف نیام یبن
 .  خورهی حرص م

 بحثو عوض کنم گفتم نکهیا یبرا

 یکشی باربد تو خجالت نم-

 با تعجب گفت  باربد

 من؟ چرا؟ -

مثل زنا؟ بابا مرد باس جذبه داشته باشه، اخمو باشه تخس و   شهیباز م ششید اخه مردم انقدر ن-
 اد ی مدل پسرا خوشم م  نیمغرور باشه من از ا

 گفت  نیامیبه بن  یبا حالت مشکوک  باربد

 توهه ها یها یژگ یهمه و نایداداش ا-

 .ددا  یقرمز شده بود قشنگ معلوم بود باربد افتض سوت جوری نیام یبن

 شر راه انداخت و رفت.  هیقهوه کردو  زویو قشنگ وسط م اوردیخودش ن   یپررروووو برو باربدم

 گذاشت رفت. دهیداره از پشت براش دست تکون م لی اوضاع خرابه و عزرائ دیکه د نمیام یبن

مکالمه خوابم که  ادی ی وقت یشکمش گنده بود ول گمیاز جاش بلند شد چشمم خورد به شکمش، نم تا
 خودمو نگه دارم. تونستمینم فتادم ی حاملم م  فتگیم
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 . وقتی فتهی اروم راه بره تو جمع بگه بچم م نی امیحساب کن بن  االن

 سه طبقه نگاه کردم  یشکالت  کیخنده و با حسرت به ک   ریزدم ز اروم

 

  خوادیدلش م نهیب یادم م  ن،یبب کوی اصال رخ ک م؟یبده بخور  کیک کنهیسارا قر و فراشو تموم نم  نیا چرا
 . کیبزنه رو ک  رجهیش

نشسته بودم که   ی. انقدر رو اون صندلکیسر ک یقر قرو خانوم قراشو تموم کرد و رفت باال باالخره
 زخم بستر گرفتم. 

 . رفتیحوصلمون سر نم میکردیسارا رو مسخره م کمیجام پاشدم و رفتم سمت سکو، حداقل اونجا  از

 .بلند رفتم سمت سکو  یمحکم تر کردمو با قدم ها مویاسب دم

 تفاوت از جلوشون رد شدم.  یازشون اما ب دم یخفن شن ی کهی چندتا پسر رد شدمو دوتا هم ت نیب از

 کرد.  یظ یاخم غل رفتمیمن که داشتم سمتش م دنیبود و با د ستادهی سکو وا یرو نیام یبن

   ؟یکن یاخم م یمرض، چته ه خب

رو   دیدستشو کش یک یکه حس کردم  رفتمی بهش رفتم و به راهم ادامه دادم، همونجور م یغره ا چشم
 بدنم.

 جرات کرد دست بزنه بمن؟ یکرد االن؟کدوم االغ یچه غلط  اروی نیا

زرد و شلوار لش سرشو برگردونده بود سمتم  شرتیبا ت  یپسر الغر مردن  هیاخم برگشتم سمت عقب،  با
 .  کردی لباشو برام غنچه م و  کردی نگام م شخندیو با ن 

 شصت پامو فرو کنم تو دماغش؟  ای بکنم تو حلقش؟   ارمیدرب کفشمو

 که همه بفهمن.  یفت یباهاش درب یجور   دینه سوگند اروم باش، نبا نه

 . ستادمیزدم و رفتم رو به روش وا یلبخند مصنوع  نیبنابرا
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 تا بنا گوش باز کرد.  ششویمن ذوق مرگ شد و ن دنیبا د اونم

 باز گفت  شی همون ن با

 من انه یسالم محمد خرداد-

 

 زدم و گفتم یمرموذ لبخند

 سالم-

 جلوتر.  دیزد و خودشو کش  یچندش اور  لبخند

 دارم خانوم کوچولو؟  ویبا ک   ییافتخار اشنا-

 شدم بهش. رهیخنده. زوم شدم تو صورتش و با لبخند گشاد خ ر یچرخوندم و بلند زدم ز سرمو

 .ادیدرم یو بدبخت  ینگلیامشب از س کردی خودش فکر م  شیو پ  کردیبا لبخند منتظز نگاهم م اونم

 به پاهاش کردم .  یا ثانهیخب  نگاه

 گفتم  تی انگشتامو شکوندم و با جد قولنج

 یدار   نویبا ا  ییافتخار اشنا-

 اش.  یمحکم کوبوندم به هست ی حرکت ناگهان  هیو با  

 . نیبا دستام شونه اشو به سمت عقب هول دادم که بخاطر تعادل از دست رفتش افتاد زم بعدم

 . زدیباز بودو مثل مرغ بال بال م مهیسرخه سرخ شده بود و دهنشم ن صورتش

کردن بلندش کنن اما انقدر حالش بد بود که   یسمتش و سع دنیکه اون اطراف بودن دو ییادما همه
 بزنه   تونستیاصال حرف نم
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سکو کنار    یرفتم رو  هیبق نیسنگ  یو نگاه ها تی توجه به ازدهام جمع یحواله اش کردمو ب  یوزخندپ
 . نیام یسارا و باربد و بن

 زل زده بود به اون نقطه و گفت   یبا نگران سارا

 ادم جمع شده؟  نهمهیاونجا چخبره؟ چرا ا-

 گفت  یبا نگران باربد

 چخبره نمیبزار برم بب-

 شونه اش نشست  یرو  نیامیبن  خواست بره که دست باربد

 

 برگشت سمتش و با تعجب سرتا پاشو نگاه کرد.  باربد

 گفت  یالیخی با ب نیام یبن

 تا شر بخوابه  دینگ یچ یبهتره ه-

 برگشت سمت سارا و گفت  بعدم

 ببر بره من خستم کو یک  عتریسر-

ما که   دونستیخودش م لشمیکه پر از خشم بود، دل یافتاد تو صورتم، نگاه هوی نگاهش
 .میدونست ینم

 . ابرومو انداختم باال یتا هیزل زدم بهش و  ییپررو با

 سرشو به نشونه تاسف تکون داد و روشو ازم گرفت.  نیام یبن

 .کی چشه. بزنم با کله بره تو ک ستیزهرمار،از صبح معلوم ن خب

 سرشو تکون داد و به خواننده گفت  سارا
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 ببرم   کوی ک خوامیاهنگ شاد بخون م  هی-

 . شناختمیکردم که اصال نم یی کسا یها خودمو قاط  شیریو مثل س ستادمیوا کی رفتم کنار ک  جانی ه با

 . زدنیداده بودن و دست م لیتشک رهیبودن و دا ستادهیعالمه ادم دورتا دور سارا وا هی

بود و   ی شکالت ک، یبودم و فقط زل زده بودم به ک کی بودم و درست کنار ک  رهی دا نیهم یقاط منم
 و خامه. یروشم پر توت فرنگ

 و زل زده بمن.  ستاده یباال سرم وا  یکیکه حس کردم   کیزل زده بودم به ک نجوریهم

 باز مونده بود بسته شد.  کیک دنیدهنم که از د نی امیبن دنی اوردم باال و با د سرمو

 . چرخوندیچشاشو سرتا سر بدنم م  یو ه  زل زده بود بمن یز ی با اخم ر نیام یبن

 اخم گفتم  با

 بمن؟ یاونجور زل زد نجایاومدم ا یاز وقت هیچ-

 گفت  یاورد جلو و با حالت وحشتناک سرشو

 ؟ یدیبه هدفت رس -

 کدوم هدف؟ -

 ، پسرا جذبت شدن نه؟ یو برقص  شیبه نما یخودتو بزار  نکهیا-

 گرد شده زل زدم بهش و گفتم  یچشما با

 شه؟یرقص جذب م  هیبا  یک ؟ یار یخودت حرف درم  یچرا برا ؟؟ یچ یعنی-

 زد و گفت   یپوزخند

 عمه هامن زل زدن بهت   نایپس ا-

بودن و همشون  ستادهیما وا یگله پسر که رو به رو هینگاهشو گرفتم و چشمم خورد به   یتعجب پ با
 .رونیب  میبر ای مثال ب یعنی،  کردنیاشاره م رونینگشت به ببا ا اشونمیهم زل زده بودن بمن، بعض
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 . نیامیبهشون گفتم و زل زدم به بن   ییلب بروبابا ریز

 کنن ینگاه م دنی دختر خوشگل د گهی؟ پسرن د یخب که چ-

 ؟ یطرفو نابود کرد هیهست ینگاه زد هیپس بخاطر فقط  کنن؟ ی عه؟ فقط نگاه م-

ببره، سارا تا کمر خم شده بود رو   کوی ک خوادینشون داد که سارا م هیبق یو هورا  غیدست و ج یصدا
 .کردیو شمعا رو فوت م  کیک

 زدم به کمرمو گفتم دستمو

داره   یبتوچه ربط کننینگاهم م هی بق ای کتک زدم  و یکی ای  دمیاصال من رقص ؟یمن  ری گیتو چرا انقدر پ-
 ؟ گفتم یز یمگه من چ یبغ*ل سارا قر و فر داد  یهان؟؟ تو رفت

 ببر زود باش تو سالن پر شده بود.  کوی ک  گفتیخواننده که م یصدا

 اورد باال و گفت  دشویتهد انگشت

 بخاطر خودته بدبخت  گمیم یز ی با من اونجور حرف نزنا من اگه چ نیبب -

 . قر داد  کممیچاقورو گرفت دستش و اونو رو هوا تکون داد و  سارا

 زدمو گفتم یصدا دار   پوزخند

 ؟ یدیمگه بخاطر من انجام نم-

 خب -

 پس بخاطر من لطفا خفه شو و دخالت نکن -

 زل زد بهم.  شدیداشت کبود م تی صورت قرمز که از عصبان با

 .شدمی م  ریوقتا جوگ   یچرا بعض دونمیبود، نم  ختهیزدم ر  یحرف نیهمچ  نکهیکرک و پرم از ا خودمم

 بهش داد. یفرو کرد و برش  کیچاقو رو تو ک  سارا

 چشاشو بست و گفت  نیام یبن
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 ؟ یگفت  یچ-

 گفتم  ییپررو با

 یدیکه شن  نیهم-

 خفه شم؟ ؟؟منیگفت  یچ-

 بله تو خفه شو -

  شونینبود منم همراه  نیامیاگه بن خوام،یم  کیما ک خوامیم کیما ک  گفتنیو م زدنیبلند کف م همه
 . خواستیم کیدلم ک ییچون خدا کردمیم

 سرشو اورد جلو و گفت  نیام یبن

 ادای من باال ب هینکن اون رو   کاری نیبب -

 ؟ یکن  کاریچ ی خوای م نمیبب ادیباال ب -

 .کنمیدارم با لحن مودبانه باهاتون صحبت م  دیاحترام خودتونو نگهدار یخانم داور -

 زدم به کمرمو و اداشو دراوردم  دستمو

بود که اونجور ب*غل اون دختره قر   تی حال  ... بروبابا تو اگه احترامکنمی با لحن مودبانه صحبت م-
 یدادینم

 متوجه بحثمون شد. یانداخت و فکر کنم تا حدود نیام یبه منو بن ینگاه  مین سارا

 زد و گفت   یپوزخند

 یترک یاز حسادت م یدار -

 و گفتم  دمیخند بلند

 ی ستیبروبابا خر عمم ن-

 کف دستاشو گذاشت رو شونه هام و گفت  یعصب
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 درست حرف بزن من....-

  زهیبود و باعث شد تعادلم بر ادی شونه ام ز یرو نیامی بن  یفشار دستا دمیفقط فهم شدیچ دونمینم
 بهم. 

تمساح باز کرد و   یاسمون معلق بودم و سارا دهنشو اندازه  نوی زم نیبود که ب ادمیاونجاشو  فقط
 . دیکش  غیج

 

 .کردیم تم یبود بدجور اذ ری که تو جمع فراگ یاز ترس بسته بودمو اروم باز کردم. سکوت  که چشمامو

مردم. گند زدم به همه  کیگنده افتادم رو ک کلیه نی با ا ،یفرزند عبدالل داور  ،یسوگند داور  من،
 .یچ

 که با ترس زل زده بود بهم.  دیدیم نویامی هزارتا ادم فقط چشمام بن نیلحظه از ب  اون

 . نیزم  فتهیبزرگ از خامه ب یا کهی پلک زدم که باعث شد ت هی

 چیبه سارا انداختم که بدون ه  یرو اوردم باال و با ترس نگاه  کیکه کال فرو رفته بود تو ک دستامو
 زل زده بود بمن.  یعالئم

 اومد جلو و جلوم زانو زد.  عیسر باربد

 ترس گفت  با

 حالت خوبه؟ -

 گفتم  دهیبر دهیرب

 نه همشو خواستمیم کیبشقاب ک  هیمن فقط -

 خودشو رسوند سمتم و گفت  مهی سراس نیام یبن

 کنن یسوگند بلندشو همه دارن نگات م -
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  یحرکت ناگهان هیافتاد، با خشم خودشو پرت کرد روم و با  شیلحظه انگار سارا تازه دو هزار همون
 و داد زد  دیموهامو کش

 به مراسمم یبدردنخور گند زد یکنه   شورهیب یدختره -

بودم، درست مثل   دهینتونستم مقاومت کنم، واقعا خودمم خجالت  کش  یبودم که حت دهیترس  انقدر
 . دیترسیخانواده اش م هیکرده بود و از تنب یکه گندکار  یبچه ا

 برداشت و سارا رو ازم دور کرد و داد زد  زیخ  نیام یبن

 فرستهیبزرگ م کی ک هیاالن برات  نیمن اشنا دارم هم  گهیبوده د کیک هی ه؟یچ نکارایسارا بس کن ا-

 با حرص پس زد و رو به من گفت  نویامیبن  سارا

اخه دختره   ن،ی زم زمینخواستم ابروتو بر نکهیسوگند جون تا االن اگه سکوت کردم فقط بخاطر ا نیبب -
تو اون شرکت بعد خودتو کارکن   یاومد ستی دو روزم ن نجا؟یا یتورو دعوت کرد که اومد یکنه ک ی

 ؟ یدون یاونجا م 

 داد زد  نیام یبن

 سارا بس کن -

 زد  ادی فر تی با عصبان سارا

اومده تو شرکت ما گند زده به همه  ستیماهم ن هیدختره  نیساکت شو، بزار حرفمو بزنم ا نیامی بن-
 تورو هم رام کرد  یکه حت  فهیانقدر حقه باز و کث ،یچ

 زد  ادی فر نیام یبن

 اساراا-

 زل زد بمن و گفت  سارا

رفت مسافرت، با من  بهیغر  هیمنو ول کرد با تو ،یرام کرد  نمی امیبن  یکه حت  یو رزل فیانقدر کث -
 فقط چشمش بتو بود.  دیرقصیم
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 رام کرده بودم؟ حقه باز بودم؟  نو ی امیراجب من کرده بود؟ من بن   ییبغض زل زدم به سارا، چه فکرا با

 و گفت  دیکتف سارا رو کش   عیسر نیام یبن

 تو دهنت   زنمیم  یحرف بزن گهید کمی سارا -

  یاون لحظه فقط گرم کردن،ی نگام م فیادم کث هیکردم که به چشم  ییبه ادما یخجالت نگاه  با
 . کردمیاشکارو تو صورتم حس م

با بغض زل زدم   ن،یامیو رفتم سمت سارا و بن  رونی ب دمیش ک کای خودمو بزور از ک  هیتوجه به نگاه بق یب
 بهش و گفتم 

 ک؟ یک هیتهمت فقط بخاطر  نهمهیا-

 زدمو گفتم   یپوزخند

 پسر؟  هیفقط بخاطر  یاخرت خودتو خراب کرد-

 تکون دادمو اشکامو پاک کردم .  یتاسف سر

 گفت  یاومد رو به روم و با نگران  باربد

 ن یهم  هیسوگند توروخدا ناراحت نشو سارا بخاطر بهم خوردن مراسمش عصبان-

 داد زد هیو خطاب به بق ستادیسارا رو هول داد عقب و اومد رو به روم وا نیام یبن

 اومده  شیسوتفاهم پ ست،ین یمنو خانم داور  نی ب یچ یه-

 باباشو که بزور نگه اش داشته بود هول داد اونور و داد زد  سارا

که  دید یکه جدا از هم خواب دی نگ  دیسه شب باهم بود ؟شمایهان؟ چه سوتفاهم یوتفاهم چه س-
 انقدر مومن باشه خورهیاصال به سوگند نم 

 ؟ یزد یچه زر -

 دور بود.  یلیخ   ییتعجب همه برگشتن سمت صدا، صدا با
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رار  ق دیمردم کنار رفتن و صاحب صدا کامال در معرض د یزل زدم به صاحب صدا، همه  هیگر با
 گرفت. 

دستاش از حرص   زد،یم یدیکه به سف  ی رنگ یبافت طوس شرتیو سو یمشک بیج  شیش  شلوار
 خون توش جمع شده بود و انگشتاش قرمزه قرمز بود. یمشت شده بود و حساب

 دهنم خشک شد.  لیسه دنی اوردم باال و با د سرمو

 کرده؟ دا یاز کجا پ نجارویادرس ا کنه؟ی م کاری چ نجایا نیمن! ا یخدا یوا

 بمن انداخت و رو به سارا گفت  ینگاه  میکه از خشم پر خون بود ن ییچشما با

 مسافرت بود؟ کهی مردت ن یسوگند سه شب با ا-

 زل زد بمن. با تعجب گفت  یبا نگران  نیام یبن

 ندارن  یو مشکل دوننیخانوادم م   یتو که گفت-

 بکشم.  یبلند غی هنش که باعث شد از ترس جو محکم کوبوند تو د نیام یبرداشت سمت بن  زیخ  لیسه

 نعره زد  لیسه

 باهاش؟  یکرد یهان؟ چه غلط یاشغال خواهر منو کجا برد ی کهی مردت-

  یال یخی . با همون لحنش که برعکس من پر از بلیزل زد به سه  یتفاوت یسرشو اورد باال و با ب  نیام یبن
 بود گفت 

 د یکنی راجب من و خواهرتون اشتباه فکر م  دیشما دار-

 برداشت و حمله ور شد سمت من.  ورشی هوی زد و   یپوزخند لیسه

 صورتم سپر گرفتم.  یو با دستام رو نیخودمو انداختم زم  منم
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 یجلو  کردنی م یکه سع دمیشن یرو م گهیگوش خراش باربد و چند نفر د یلحظه فقط صداها اون
 و ارومش کنن. رنی بگ لویسه

 نعره زد  لیسه

 هیبا چندتا زن و   یگیمسافرت بعد بمن م یرفت  کهیمردت نی. با اکشمتیبخدا م  کشمت،یسوگند م-
اونجا با   یخوردیم یبچه خوشگله هان؟ چه گو*ه نیو خرفتت هم ری پ سی نکنه اون رئ م؟یریم رمردیپ
 پسره؟  نیا

  کردیم یو سع دیمال یهم پشت سرم نشسته بود و کتفمو م  نی . مهزدمیلحظه فقط بلند هق هق م اون
 ارومم کنه.

بود. اشکامو محکم پاک کردمو   نی ام یبن ری سوتفاهم تقص  نیبود سرم اومد؟ بازم ا ییچه بال نیا ایخدا
 بخورم.  یبرم خونه قراره چه کتک  دونستی و از ترس پاهامو تو شکمم جمع کردم.خدا م

 بکشه و حمله کنه سمت من.  رونی ب هیخودشو از حصار بق کردیم  یو سع زدیهمونطور نعره م  لیسه

 . داد زدستادیوا لیسه یبلند رفت رو به رو یشد و با قدم ها  یعصب  نیامیلحظه بن  همون

 کنه مثال  یچه غلط خوادیم نمیکنار بب  دیبر-

 گفت  باربد

 ها  هیقاط اروی نی شو ا الیخ یداداش ب-

 . اوردیسرش م ییمعلوم نبود چه بال گرفتنیجلوشو نم هیکه اگه بق  نیام یبرداشت سمت بن  زیخ  لیسه

 زد داد

 خفه شو خفه شو دهنتو ببند -

) اشاره به  شعوریادم ب هیکه سر حرف  یدیفهم ی م دیبود با یز ی چی تو دهنتو ببند، اگه تو اون مغزت -
 ی با خواهرت رفتار نکن  نطوریسارا( ا

 شد و اومد جلو و گفت  یعصب  کرد،یکه راه انداخته بود نگاه م یبه باز  شخندیکه تا اون لحظه با ن سارا
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 شعورم؟ یمن ب-

 داد زد  نیام یبن

 هیاون هرچ ،یزنی دختر پاک و معصوم مثل سوگند تهمت م هیکه به  یشعور ی تو ب  ،یشعور یاره تو ب -
 ست ین  فیمثل تو کث

 گفت  لیسارا رو به سه یو پرخشم باباسارا  زیرامی تحق  یتوجه به نگاه ها یب

من اگه باهاش مسافرت رفتم چون مجبور بودم، خواهر   د،یکنی خواهرتون بهتر از اونه که فکرشو م-
بخاطر   بارمی منم پاک تره، شما  یبمن تو بگه. سوگند از خواهر نداشته  کردی اولش جرات نم یشما حت 

 د؟ یدیفهم کنمی سکوت نم نباریو من سکوت کردم، اما ا د یسوگندو مواخذه کرد  ضتونیذهن مر نیهم

 د یدندوناش غر یگرفت و از ال لویسه ی قهیاومد جلو و  بعدم

 ؟ید ینفله ات کنن فهم  فرستمیادمامو م  یاز گل نازک تر گفت ای یبفهمم دست روش دراز کرد-

مرتب   شرتشویو سو رونی ب دیکش هیبق  ونیبود که الل شده بود، خودشو از م دهیترس یجور   لیسه
 کرد.

 گفت  دینگاه کرد و رو به سارا با تهد  نیامیبه بن  ضی غ با

 صبر کن   کشمتیم-

 حرکت کرد.  یگرفت و به سمت در خروج   لینگاهشو از سه  سارا

 و با خشم نگام کرد.   ستادیسرم وا یاومد باال لیسه

 دهنمو قورت دادمو با بغض گفتم  اب

 داداش   کنمینم  یچکار ی بخدا من ه-

 دستشو سمتم دراز کرد و گفت  لیسه

 ست ین فیکث یادما نی ا نیخونه تو جات ب می فقط پاشو بر دونمیم-
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بخودش گرفته بود  نانیرنگ اطم گهیکه حاال د ییو چشما لیبه دست سه  ینگاه  دیتعجب و ترد با
 انداختم.

و منو همراه خودش به   دیدستمو کش لیو اروم از جام  پاشدم، سه لیسه یدستا یروگذاشتم  دستمو
 برد. یسمت در خروج 

  ین یامی بن ن،ی امیچشمم افتاد به بن  هیبق زی و تعجب برانگ ز ی رامی تحق ینگاه ها نی برگردوندم و از ب سرمو
 . کردی نگام نم یو با سرد کردی اخم نم زد، ی پوزخند نم گهیکه د

 داشت.  یرو لبش داشت اما چشاش غم بزرگ  یارامش بخش لبخند

ادم   یکل ن یکه ابرومو ب  یمرد یبهش زدم و سرمو به نشونه تشکر براش تکون دادم، برا  یتلخ  لبخند
 کرد که برادرم بهم اعتماد کنه...  یبار کار   نیاول یجمع کرد و برا

 

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

 :  یراو

عکس  یپدرش هم تو یخنده ها  گهیوقت بود د یل یبه روش انداخت، خبه عکس رو  ینگاه
 افتاده.  یاتفاق   دونستیخودش هم نم  کرد،ی خوشحالش نم

بار مرور کرد که اگه   نیچندم یاز عکس گرفت و زل زد به در اتاقش، امروز هم با خودش برا نگاهشو
پرغرورش در رو   یزخند و نگاه هاچموش با اون پو یاالن اون دختره  فتادیاتفاق نم ییاون تولد کذا

 که دست از پا خطا نکنه.  دادیبار بهش هشدار م نیچندم  یو اون برا کردی باز م

اون دختر. اسمش   ری بود، درگ ریدرگ یقانع کننده ا لیدل چ یداد، فکرش بدون ه  رونیپر صدا ب  نفسشو
 یبود؟ سوگند..سوگند داور  یچ

 ماه بود کارش شده بود فکر، فکر و فکر و فکر.  کی

بود و نبودش فکرشو    نفری کردیفکر نم چوقتی که اون دختر حضور داشت ، ه  یماه کی مثل  درست
 !ن یدختر بود هم  هیچون اون فقط  زه،یری بهم م
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 به باربد زد.  یشدن چهره باربد از فکر خارج شد و به اجبار لبخند ان یباز شدن در و نما با

باربد   پیری ت نیکه سوگند از ا ومدیم ادشینشست،  یصندل یباز رو یبا رو  شهیمثل هم دبارب
 . ومدیخوشش نم

 گفت  باربد

بزرگو تو شرکتمون   یبار شراکت شرکت ها  نیدوم یدارم برا یدارم وقت یچه حس یدونیداداش نم-
   نمیبیم

 و گفت   دیخند بلند

 بده  ری دختره رو خ  نیخدا ا دمیاسم شرکتمونو د نترنتیبخدا خسته شدم از بس تو ا-

 گفت  یخسته ا یداد و با صدا یاشو به صندل کهی ت نیام یبن

 کدوم دختره؟ -

  گهیمائده د-

 سرد و خشک گفت  یلیخ

 خانواده اش نگه اش داره یخدا برا-

 با تعجب گفت  باربد

که باعث شده منو  زاشهی چ نیخوشگلو تو دل بروهه که نگو همدختره خدااااست، انقدر  ن؟بابایهم-
 م یکنی امضا م گیشرکت د هیتو شراکتمونو با 

 جمع کردو گفت  ششوین عیسر

و توسط چه  یداره چجور  یچه فرق گه؛ید شرفتهیپ شرفتیاما خب بازم پ رسهی البته که به سوگند نم-
 دمیخوشحالم مائده شده مدل جد یل یباشه مگه نه؟ منکه خ یکس

 زد و گفت  یلبخند مصنوع  نیام یبن
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 اوهوم -

 و گفت  دی دستاشو بهم مال باربد

 کرد  یف یچه ک یکنیم شرفت یپ یتو روز به روز دار  دیمامان فهم یوقت  یدونینم-

 کالفه گفت  نیام یبن

 گهید یبهتره بر  یخب حرفاتو زد  یل یخ-

 گفت  یدرهم  ی افهیبا ق  باربد

 ؟ یست مامان دلخور هنوزم از د-

 خواد ی دلخور؟ نه اون فقط صالح مارو م-

 ی شیتر و الغرتر م فیضع یروز به روز دار  نمیب یکار نم  ن یتو ا یمن که صالح -

 زد و گفت   یتلخ  لبخند

 ن یمن فقط نگران قلب مامانم هم ستم،یمن مهم ن-

 ی متیاخه به چه ق-

 ن یمامان شاد باشه هم  خوامیمن فقط م-

 با حرص گفت  باربد

 ی متیمامان؟ اخه به چه ق یشد شاد یکه ازش متنفر  یسر و پا و کس  یب  هیازدواج با -

نبود، کامال  یاز خنده و شوخ یاثر  گهی، د  نیام یزل زد به بن  یجد یل یجلو و خ دیخودشو کش باربد
 بود.  یجد هیجد

همونجور   زنه،یبهم م ویبخدا همه چ یست ین یمامان اگ بفهمه تو با ازدواج با سارا راض  نی امیبن  نیبب -
  یبهش ثابت کن هیفقط کاف ،یتو سارا رو دوست دار  کنهی کرده. اون فکر م  فیرد  ویکه خودش همه چ

 کنه ی که مامان فکر م ستین  یز یکه سارا اون چ
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 خودکارشو تو انگشتش چرخوند و گفت  نیام یبن

 میکن ینداره منو سارا هفته بعد عقد م  یتیاهم گهید-

 زد  ادی فر باربد

بهم برسونم   مایشما دوتا رو مثل قد خواستمیتورو نداره داداش ، بخدا منم اولش م  اقتی اون دختره ل-
وسط رخ   نیهم ا یانتیخ هیرفته تو جلد سارا و گولش زده و حاال    طونیباالخره ش گفتمیهمش م

ازش   خورهیحالم ازش بهم م دمیزشتو اون شب تولد ازش د  یاون رفتارا و حرفا یداده، اما از وقت
 متنفرم  

 . ابونیزل به خ یا شهی ش  واریبلند شد و از د ی صندل یاز رو نیام یبن

 شهیهفته بعد زنم م گهیسارا د کنه،یعوض نم ویزی نفرت تو چ-

 داداش...  یول-

 زد  ادیسمت باربد و فر برگشت

 بس کن باربد -

 .شدی نابود م یدست یداشت دست چشمش یکه جلو یبه برادرش کرد، برادر  یبا غم نگاه  باربد

 .رهیدرستو بگ میبه حرفاش فکر کنه و تصم  دیگرفت اونو تنها بزاره، شا میتکون داد و تصم سرشو

برخالف    زیبود، همه چ ختهیبهم ر ز ینعره زد، همه چ ت یکالفه موهاشو چنگ زد و از عصبان  نیام یبن
 . خواستیمعجزه م هیبود. اون لحظه فقط دلش  لشیم

وسط فقط  نیموفق شد، ا  یباز  نیدستاش گرفت، سارا تو ا نینشست و سرشو ب  یصندل یرو
چه  یباخته بودن، راست  شونوینباخته بودن بلکه زندگ ویو سوگند بودن که باخته بودن. اونا باز نیام یبن

 ... نیامیسوگند بن  ن،یامیاسم سوگند و بن  نیکرده بود! تلق ییبایفکر ز

 دنیاورد باال و با د ی. سرشو ب کالفگدیکش رونی وباره اونو از افکارش بلحظه در باز شد و د همون
 از نهادش بلند شد.  یقامت سارا اه
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 با دستاش کنار زد و با ذوق گفت  شویشراب یموها سارا

 من  هیسالم عشق جون -

 نگفت و فقط سرشو تکون داد.  یز ی چ نیام یبن

 هفته بعد جشن عقدمونه یبابا ناسالمت  ؟یچه وضعشه، مگه من مردم انقدر ناراحت نی! ایواا بن-

 ازش متنفر بود گفت  نی امیو با حالت بچگونه که بن ینشست رو صندل  بعدم

 د؟ یخر  یزنتو ببر  یخواینم-

 و اونو پرت کرد سمت سارا.  دیکش رونی ب یچشاشو چرخوند و از داخل کمد کارت  نیام یبن

 کن  دیخر خوادی هرچقدر دلت م-

 با ذوق گفت  سارا

 ییمرس  زدلمیعز یواااا-

 ن ی امیبود و نبود بن  یعن یب سارا انداخت،  یبا تعجب نگاه  نیام یبن

 

 نداشت؟؟ یتیاهم  براش

 مرگ کرد. یو هزار بار ارزو  دیکوب  زی به م یمشت یبسته شدن در عصب  با

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

به سارا که پاهاشو انداخته بود روهم و ادامس  ینگاه می تو چشمش جا به جا کرد و ن شویافتاب نکیع
 انداخت.  دیجویم

با   شی که چهار ماه پ یشد به جاده رو به روش؛ همون جاده ا رهیبراش تکون داد و خ یتاسف سر
 کجا....  نی اما اون کجا و ا کرد،یم  یرنگ توش رانندگ دی بنز سف  نیماش  نیهم

 از ادامسش بود گفت   یمولوچ که ناش با ملچ سارا
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 کشه؟ی جون کارت تو اون شرکت چقدر طول م  یبن-

 ساعت چطور؟  مین  بای تقر-

 مالقات اخرت باشه گهیمالقات د نیا دوارمیام-

 به سارا بندازه گفت  ینگاه نکهیبدون ا نیام یبن

 چرا؟ -

 د یو بازوشو سفت چسب نی امیسمت بن  دیخودشو کش سارا

 شدم از بس بخاطر قرارداد هات چهارماه صبر کردم   جون خسته  یاخه بن-

 گفت  رونیسارا بکشه ب  یبازوشو از حصار دستا  کردی م یکه سع نیام یبن

 ست ین  یراحت نشه از عقد خبر   المیکردم، گفتم تا قرارداد هام تموم نشه و خ  یمنکه با بابات ط-

 

 کرد و گفت  یکوتاه یخنده  سارا

واقعا درکت    ،یمراسممون فکرت ازاد باشه و فقط بمن فکر کن یبرا یخوایکه م دونمیعشقم م یوا-
 کنم یم

 زد و با دستش اونو اروم از خودش دور کرد.  یبه طرز فکر سارا پوزخند نیام یبن

فرار کنه.حاال   یاز اون عقد و خطبه لعنت  یجور ی تا  کردیقرارداد رو بهونه م نی امیبن  دونستینم سارا
 .دنیبه نفهم زدی خودشو م ای  دیفهمی واقعا نم ایسارا 

 ی برم پاکساز  خوامیاخه من م شه،یکارات تموم م  ی ک یمشخص کن  قیدق شهیعشق من االن م-

 

 چرخوند و گفت  یسرشو از سر کالفگ نیام یبن
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  شیشرکت پارسا ، چهار ماه پ  نیهم  ست،ی مشخص ن قیشو، کار منم دق  الیخ یسارا توروخدا ب-
 دهیاون شرکت جد ای ایب گهیتموم شده است، االن باز م یهمه چ گهیرفتم گفت د  ششیپ نموقعیا

 مکث کرد و گفت  کمی

 و برگشتم؟ رازیچند بار بخاطرش رفتم ش ن،یشرکت ال-

 زد  ادیفر

موقعش   اریبدترش نکن خواهشا، انقدرم اسم عقدو ن  گهی هست تو د ریدرگ یسارا فکرم به اندازه کاف-
 بهت  گمیبشه خودم م

 . ادامه داد شی ند به فرمون و به رانندگدست محکم کوبو با

 .ابونی زل زد به خ نیماش شهیبزنه از ش یا گهیحرف د  نکهیگفت و بدون ا یشیلب ا ری ز سارا

 شرکت بزرگ پارسا پارک کرد. یجلو نیامی راه رفتن بن ی بعد کل باالخره

 یمقاومت و رفتارها لیشد و درو از حرص محکم بست، اصال دل ادهیپ ن ی از ماش ضیبا غ  سارا
 .دیفهم ینم  نویام یبن

به موقع سر قرار   دیمنظم و حساس بود، اعتقاد داشت با شهیبه ساعتش انداخت، هم   ینگاه نیام یبن
 زود. قهیدق کینه  ری د قهیدق کیبرسه، نه 

 شرکت حرکت کرد.  یبه سمت ورود رهی دست سارا رو بگ نکهیا بدون

 خندون سد راهشون قرار گرفت.  یدوباره با رو یبهرام یوارد شرکت نشده بود که اقا هنوز

 د یفالح، خوش اومد یسالم اقا-

 زد و گفت  یاز کنارش رد بشه اما، ناخوداگاه لبخند پهن  یخواست مثل قبل با سرد نیام یبن

 د یخسته نباش   ،یبهرام یسالم اقا-

 زد و گفت   یتعجب کرد اما لبخند پهن کمی  نیامیفتار بن ر  نیبا ا یبهرام  یاقا
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 دیممنونم اقا قدم رنجه فرمود-

 رو به سارا گفت  بعدم

 دی شما هم خوش اومد-

 و با ناز گفت  دیانگشتشو به دماغش کش سارا

 سالم-

 

 به دماغش داد. ین یدختر بدش اومد و چ نیافاده و ا سی از ف یبهرام  یاقا

 تفاوت وارد سالن شد انداخت.   یبه سارا که ب یز ی با اخم ر نیام یبن

 و خوش برخورد.  یم ینشون داد، گرم، صم یلحظه چه رفتار  نی تو هم قایفکرش افتاد سوگند دق به

 فرستاد و همراه سارا داخل شرکت شد.  رونیب  نفسشو

 گفت  یعصب  سارا

 سبک یادما نیاز ا ادیاه اه انقدر بدم م-

 کرد و با خشم گفت  نیام یبه بن رو

 ؟ یدیرو م  ییادما نی تو چرا انقدر به همچ -

 و نگاش کرد.  ستادیو پشت بندش سارا با تعجب از حرکت ا ستادیسر جاش ا نیام یبن

 با اخم گفت  نیام یبن

 رم؟ ی از تو اجازه بگ دیبا یهرکار  یبرا-

 با تته پته گفت  سارا

 ن ینه فقط گوشزد کردم هم-
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 تو شد گوشزد؟  ینگ فره یو ب یادب  یگوشزد؟؟؟؟ب-

 اروم گفت  یبه اطراف انداخت و با صدا  ینگاه سارا

 م یبر ا یزشته ، ب  نهی بی م یکیاروم باش،  زمیباشه عز-

 به سارا زد و از جلوش رد شد.  یکرد و تنه ا یز ی اخم ر نیام یبن

 راه افتاد.  نی امیو دنبال بن   دیکوب  نیهم از حرص پاهاشو به زم سارا

اتاق عوض شده   ونیهمون ادما بودن منتها دکوراس قایبه در زد و وارد اتاق شد، دق یتقه ا نیام یبن
 بود.

 هم وارد اتاق شد و به همه سالم کرد.  سارا

 

 و گفت  دیاز قهوه اشو نوش  یبعد کل حرف زدن و امضا زدن جرعه ا نیام یبن

 مالقاتمون باشه   نی اخر نیا دوارمیام یبی ط یخب اقا-

 و گفت  دیخند ی بیط

 فالح یاقا  گذرهیما بهتون خوش نم  شیپ  نکهیمثل ا-

 کنم ی قرار صرف م نیا ی برا نهی وقت و هز یمن کل ،یب یط  یاقا ستیبحث خوش گذشتن ن -

 انم یبله در جر-

 به سارا انداخت و با لبخند گفت  ینگاه ی بیط

 نبود ششونیپ گهیخانم د هیفالح که اول اومدن  یاقا نم،ی بی باره م نیشما رو اول -

 چشاشو با عشوه چرخوند و پاهاشو انداخت روهم  سارا

 منو گرفته بود  یفالح هستم، اگرچه اولم بودم اون خانوم جا یاقا  دیبله من مدل جد-
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 سمت سارا و گفت  دیخودشو کش  ی بیط

 دیاز اون ندار یبودن، شماهم ماشالل کم ییبایبله اون خانم هم خانم ز-

 کرد و گفت  یز یخنده ر سارا

 ی بی ط یممنون اقا-

 براش مهم نبود که بدونه. یعنیمتوجه نشد،  نی امیکه بن  دیچندتا سوال هم از سارا پرس ی بیط

  ه،یچ رمردیبقول سوگند پ  هیهدفش از بگو بخند با  دونستیخوب م  شناخت،یسارا رو خوب م اون
 بود. نی امیبهتر از بن  تیشرکت بزرگتر و با موقع   هی سیباالخره اون رئ 

 سارا بود نگاه کرد. یدست ها یکه رو یبی ط یو با پوزخند به دستها رونی نفسشو داد ب نیام یبن

 

 گفت  نیامیبا خنده رو به بن  سارا

 نجا؟ یا یاینم گهیشرکته تموم شده نه؟ د نیکارت با ا گهید زمی عز-

 گفت  یکمربندشو بست و با سرد نیام یبن

 برمت ی م یاگه دوست دار -

 بودن یخوب  یعشقم، بنظرم ادما یمرس  یییوااا-

 بود؟  ایبودن  یخوب یهه، ادما-

 با ترس گفت  سارا

 !فهممی منظورتو نم-

 گفت  یبا کالفگ نیام یبن

 م یبخور  یز یچ ی میگرسنمه، بر-
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 بطور کامل باز شد.  نشیرو زد و سقف ماش یدکمه ا بعدم

 ؟یباز کرد   نویچرا ا زمی زع-

 مگه؟ شدهیچرا چ-

 با اخم گفت  سارا

 باد بخوره بهش  ستیبابا ببند، تازه مژه کاشتم خوب ن شهیموهام خراب م-

چقدر رو مخ   رفت،یدختر واقعا داشت رو مخش راه م نیبهش انداخت، ا ینگاه یبا کالفگ نیام یبن
 بود .

 نداد.  تیسارا اهم یپاشو رو پدال گذاشت و مثل همون روز گاز داد. اصال به غرها و بهونه ها نیام یبن

لحظه با سارا فرق داشت، چقدر خوشحال   نیبود که سوگند چقدر تو ا نیلحظه فقط فکرش به ا اون
 .دیخندیبود و م

 و گفت  نییضبطو اورد پا  یصدا نیام یبن

 م؟یبخور  یبنظرت شام چ -

 با مخلفاتش چطوره؟  کیاووووم، است-

 خورهیبدرد نم کینه است-

 با سس آلفردو  یخب اسپاگت-

و   یو اسپاگت کیجواب بود، اون دلش است هیباز هم مخالفت کرد، اون لحظه فقط دنبال  نیام یبن
امکانات و ساده  نیرو بگه که با سوگند تو کمتر ییسارا همون غذا خواستیدلش م خواست،ی سوپ نم

 جا باهاش خورده بود . نیتر

 قدم شد و گفت  شی خودش پ   نیهم یبرا

 اونم کنار ساحل؟   ه؟یچ سیساده مثل سوس یغذا هینظرت با -



 لعبت رمنده 

309 
 

 به دماغش داد و گفت  ین یسارا چ  نیام یتصور بن برخالف

برم کنار   پم ی ت نیمن با ا ؟یار یمسخره رو از کجا م یها  دهیا نیا ه؟یچ ایباز یدهات  نیا ن،یام یاه بن-
 بخورم؟ اوووق  سی ساحل سوس

  طیبود که بل نیا رهی که اون لحظه تونست بگ یمیچشماشو از حرص بست و تنها تصم  نیام یبن
 . رهی پرواز رو بگ نیبرگشت تو اول

 

شدن سارا رفت داخل. دکمه اسانسور رو زد و سارا هم خودشو   ادهی و به محض پ دیبه هتل رس  عیسر
 به اسانسور رسوند. 

  یحت  کردی کرده بود که جرات نم ی حرف بزنه اما چنان اخم نی امیتا با بن  کردیدست دست م یه سارا
 نفس بکشه. 

خل به سارا تعارف نکرد تا بره دا یحت  نیام یباز شدن در اسانسور هردو از داخلش خارج شدن. بن با
 پشت سرش وارد اتاق شد.  یرفت و سارا هم با طلبکار   عیاتاق خودش سر

 رو کرد به سارا و گفت  نیام یبن

 توام برو رو تخت بخواب خوابم ی رو کاناپه م  رمیخسته ام ، م یل یمن خ-

 برم تنها بخوابم؟  شبیامشب هم مثل د یگ یم یعنی-

 شم یمتوجه نم-

 با صورت اون کرد صورتشو مماس نیام یخودشو کشوند سمت بن سارا

 میما نامزد یناسالمت  زمی عز-

 عقب و گفت   دیخودشو کش نیام یبن

   میستیفعال نامزد ن -

 گهید میشیخب م-
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 ر یشببخ یبخواب  یبهتر بر -

 کرد. دنیو تظاهر به خواب   دیکاناپه دراز کش یبه سارا مهلت حرف زدن بده رو نکهیبدون ا بعدم

 . دیتنها خواب شبیو اونشب هم مثل د  دیکوب نیپاهاشو با حرص زم سارا

 شد و رو به سارا گفت  ادهیپ  مایهواپ از

 کار دارم  یبرو خونه، من کل ری تو اژانس بگ-

 کنم؟  دایچرا؟ من خستم چجور اژانس پ-

 گهیبهم برو د زیاه سارا، اعصاب منو نر -

 و گفت  د یکوب  نیرو زم   پاهاشو

 زم ی باشه بابا باشه، مواظب خودت باش عز-

 ها روانه شد. یبه سمت تاکس   عیگفت و سر نویا

 .شد   نشیو سوار ماش دیدستشو به موهاش کش نیام یبن

انجام بده،  خواست یکه م یمطمئن شده بود به کار  گهیبخودش انداخت و فکر کرد. د نهییاز ا ینگاه
 موضوع فکر کرده بود.  نیسارا توجه کنه به ا یبه عشوه ها نکهیا یکل شب رو بجا

که روش اول اسمش نوشته  دی کش رونیب  ویرنگ  یدراز کرد و از داخل داشبورد دستبند مشک دستشو
که  یاز خود دستبند کس شتریدستبند بشه، البته ب نیعاشق ا  یروز ی  کردی فکر نم چوقتی شد بود، ه

 اونو بهش داده بود فکرش رو مشوش کرده بود.

 دش زد و به سمت خونه روانه شد. بخو یا روزمندانهیپ  لبخند

 

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

 : سوگند
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 . کردی رو سر م زیم یرو   یبه رعنا انداختم که داشت پشت سرهم شال ها یخنده نگاه با

 گفت  یبا کالفگ سوگل

 گهید میبردار بر شوی ک ی ادی رعناجونم عشقم؛ بخدا همش بهت م-

 به دلم بخوابه دینه سوگل جون، با-

 و گفت  دیورچ  لباشو 

 همشونم خوشگلن اخه-

هم   گهی سرش بود و سه تا د ی رنگ  ییمویبه رعنا که شال ل ینگاه نهیو از ا ستاد یپشتش وا لیسه
 دستش بود انداخت. 

 گفت  یحیکرد و با لبخند مل   لیبه سه ینگاه نهییهم از تو ا رعنا

 همشون خوشگلن نه؟ -

 خنده گفت  با

 همشو بردار  ی دودلعشقم خب اگه -

 .دی رفت و براش خط و نشون کش لیبه سه یچشم غره سکته ا مامان

 چشاشو چرخوند و گفت  سوگل

 ومده یواه واه چه رام کرده داداشمونو ن-

 کوبوندم به بازوشو گفتم  محکم

 فته؟ی م یاتفاق  یتو خفه ش-

 عقلش کمه    لیرام کرد، اصال سه  لویسه  حی لبخند مل هی پرروهه با  یل یاخه خ-

 نترس  دهیسگشو نشون م یاون رو لیبتوچه بزار خوش باشن، حاال اوالشه بعدش سه-
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 خنده .  ری ز میاروم زد جفتمون

 نشسته بود. یکه فشارش افتاده بود و رو صندل  مامانم

 

 رفتن.  شخوانیها به سمت پ  یحساب کردن روسر  یبرا لی همراه سه رعنا

 و گفت  ستادیاومد کنار گوشم وا مهیسراس مامان

 ادیپولش از کجا م نایا گهینم  چیبما ؟ چهارتا شال برداشت، ه یقالبش کرد هیدوستت چ نیا-

 گفتم یعصب

پولدارن لقمه   نایمن که گفتم ا د؟یبا من مشورت کرد چیه  د؟یریبگ  دیمامان جان مگه من گفتم بر-
 فتاده ی ن یاولشه هنوز که اتفاق  نیحاال ا ستنیدهن ما ن

 چنگ زد و گفت  صورتشو

 راحتشم از دستت، هم تو هم اون دوستت یاله  یر ی بم  لیذل-

 بمن چه پسرت جوگرفته-

 دونمیپسرم من م یدختره تور پهن کرده برا نیا-

 د یما دوتا شد و مثل فضوال پرس یهمون لحظه قاط سوگل

 د؟ یگیم یچ شده؟یچ-

 انداخت و گفت  اوردی درم یرعنا دلقک باز  یبرا سرش کرده بود و یکه روسر  ل یبه سه  ینگاه مامان

 نگاهش کن توروخدا، پسرم از دستم رفت -

 دم گوش مامان گفت  رزنای مثل پ سوگل

ها،  کنهیم  تیعقد کوچولورو داره انقدر اذ دیخر هیگفتم اتفاقا، هنوز  نویاره بابا، منم به سوگند هم-
 برسه  یخدا به داد عروس
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 پوزخند گفتم با

 که  دیگوش نکرد یخواستگار  دیمن دهبار گفتم نرخب حقتونه، -

 بهم زد و با تشر گفت  یسلقمه ا سوگل

 تا رعنا خانوم دلش بره  نستایا زاشتی م گرفتیعکس م لیعمم بود از سه-

 رهی م رتشیگیجو م  مدونستمیگوشم زر زر نکنه، وگرنه چ ری سرش گرم شه ز کردمی خب من اونجور م-
 ی خواستگار 

 به مامان کردمو گفتم رو

 پس غر نزن  ،یقدم شد  شی پ یخواستگار  یبرا لیخودت زودتر از سه  گه،ید یخودتم مقصر -

 و رعنا رفت.  لیگفت و به سمت سه ییبروبابا مامان

 . میسوگل هم دنبالش راه افتاد منو

 ما گفت  دنیبا د  رعنا

 ا؟اونج میشام بر یرستوران خوب سراغ دارم؛ برا هیمامان جون، من -

 رعنا انداخت و گفت  یبه سرتا پا یبا اخم نگاه  سوگل

 اخه؟  هیماااه، رستوران چ کنهی الزم نکرده، مامانم خودش تو خونه غذا درست م-

 رو به مامان کرد و گفت  بعدم

 مگه نه مامان؟-

 برخالف تصور منو سوگل تا فرق سرش لبخند زد و گفت  مامان

 می خری عروس خوشگلم بخواد م یرستوران هرچ  میریبگه همونه؛ م یعروس خوشگلم هرچ -

 من باز بود با تشر گفت  یرو به سوگل که دهنش اندازه کف پا بعدم
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 خوادیتو دخالت نکن بتوچه، عروسم دلش رستوران م-

 

 کرد و با خنده گفت  ین یریخودش   رعنا

 مامان جون  یمرس-

که  میدی از دور د ارزمونویو مامان همراه رعنا از فروشگاه خارج شدن و منو سوگل عمه خداب لیسه
 .زنهیم  حیبهمون لبخند مل 

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

 : یراو

 نم با حرص گفت خا ثهیحد

 ؟  هیهدفت چ نیامی بن-

 گفت  یبا خونسرد نیام یبن

 که دوست دارمو انجام بدم یکار   خوامیندارم، من فقط م یهدف خاص -

 مبل نشست و گفت  یخانم رو ثهیحد

 ؟ یگیم یچ  یدار  یدون یم چیدوست ندارم؟ ه یچ یعنی-

 من بچم؟  ی کنیچرا ندونم؟ فکر م -

 ناله گفت  با

 پسرم! -

 از جا پاشد و بسمت مادرش رفت  نیام یبن
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 زانو زد و گفت  کنارش

 ا یاگه پسرتم لطفا کوتاه ب-

 با بغض گفت   مادرش

 اخه احمد داداشمه-

 منم پسرتم مامان جان-

 اخه؟ یبا سارا دار  یچه مشکل-

 کالفه از جاش پاشد و گفت  نیام یبن

قبل برام   ی اون سارا چوقتیاز اون به بعد ه گهیکرده، اون د  کاری سارا چ یدونی مامان جان خودتم م-
 لطفا اصرار نکن  شهینم

 یکنم؟ من حسرت بدل موندم تورو تو لباس داماد کاری خب من اگه سارا رو رد کنم پس خودم چ -
 تو بچه دارن یو هشت سالت شد هم سنا ستی پسرم ماشالل ب  نم،ی بب

 دیاونو ب*وس  یشونیبا لبخند بسمت مادرش رفت و پ نیام یبن

 رم یگیقربونت برم خوشگل من، شما فعال با برادرت صحبت کن ، چشم زنم م یاله-

 مادرش به خنده گفت  باالخره

 پدرسوخته؟  دهیبتو زن م یاخه ک-

 حواله کرد و گفت   یو چشمک  دیخند نمیام یبن

 حالشون خراب شه دنیهمه د رم یگیم دونهی  رمیگیخوبم م رمیگیم-

 شونه پسرش زد.   یو اروم رو دیخند  مادرش

 خنده مادر و برادرش با خنده گفت  دنیو با د نییاز پله ها اومد پا  باربد

 گه ی، منم که برم گمشم د دیبه به چه خوب خلوت کرد-
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 گفت  نیام یبن  دن،یسه باهم خند هر

 ی ار یدرب ی باز  نیری ش ییچا یخوایتو حرف نزن که اگه بهت رو بدم تا صبح م-

 و گفت  ستادیوا نی امیکنار بن  باربد

 ه؟یخبر  دیچه عجب برادر ما بعد چهار ماه خند-

 گفت  ییلب به باربد پررو  ریو ز نییسرشو انداخت پا نیام یبن

 

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

 : سوگند

که تو شرکت گرفته بودم   ییعکسا یداخلش انداختم، همه  یبه عکسا یدستم گرفتم و نگاه ویگوش
 بود.  میتو گوش

که  یی به همون روزا، به روزا گشتمیبرم  شدیدادمو عکسا رو چند بار مرور کردم، کاش م  رونی ب  نفسمو
 باربد بود. یدنایخند یادیبود، حرکات سارا و ز  نی امیبن  یدغدغه ام حرفا

انگار باز هم  یبودم ، ول دهیبود و به هدفمم رس لیمن هدفم فقط بدست اوردن اعتماد سه نکهیبااا
 رکت جا گذاشته بودم. رو تو اون ش  یز یچی

 داشتم تا هرطور شده برم تو اون شرکت صاحب مرده کار کنم. یباز هم هدف انگار

 هیگرفته، تازه  دیمدل جد هیسارا رو باز مدل خودش کرده و باربدم  نی امیکه بن دمیتو اخبار د اونروز
 هم بسته.  گهی شرکت د هیقرارداد با 

کنه و روز به روز شرکتش   شرفتیبرام خوشحال کننده بود ، دوست داشتم پ  نیامی بن  یها تیموفق
 نامدار تر شه. 

لحظه اخر ، همون شب تولد   ن یامیبن  ینداشتم، فقط چشما یچهارماه خواب درست حساب  نیا تو
 جلو چشمم بود. 
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 لی نسبت بمن برگردونه، از اون شب سه لویاعتماد سه نجوریا نیام یبن کردم یفکر نم  چوقتیه
 هم تنها بازار رفتم. یو چندبار  رفتمیدانشگاه م یباهام نداشت، حت  یچکار یه

 قیکه از روزنامه پاره کرده بودمو برداشتم و دق ویبردم باال ، تکه عکس   ویطرف قال  هیجام بلند شدم و  از
 روش زوم شدم. 

  دیانداخته بودم ، با شی تو ک یب یو ط  نیام یکه با بن یبه عکس  شدمیم  رهیهرشبم بود، هرشب خ کار
 . شیشگیها و اخمش، مخصوصا اون پوزخند هم یلجباز  یکه دلم براش تنگ شده، برا کردمیقبول م

 فرو کردم و زل زدم به سوگل. یقال ریباز شدن در با هول عکسو ز با

 نازک کردو گفت   یپشت چشم سوگل

 ؟ یکردیم  کاریچ یداشت  یزن یمشکوک م -

 تته پته گفتم با

 بکنم؟  یخواستیم یچ  یچ یاه برو بابا...ه-

 زد و کنارم نشست، با خنده گفت  یشخندین سوگل

 ی خر خودت-

 زدم به اون راه  و گفتم خودمو

 ه؟یشام چ م،یولکن حال ندار-

 تو عکستو نگاه کن ،یچ یه-

 هااا هیچ الیگودز نیا  یبدون دونه؟یاز کجا م نیحضرت سوگل، ا ای

 تو؟  یگیم یچ-

 زد و گفت   یچشمک



 لعبت رمنده 

318 
 

  یام کرد یچه اخم یاز تو اون عکس رو نگاه کردم، راست شتریبمال، من ب رهیبرووووو، سر خودتو ش -
 بود مگه؟ شدهیچ

 .واریدادم به د هیاون لحظه ها لبامو از غم اوردم جلو و تک  یاداور ی با

 سوگند؟   شدیچ-

 شو برو حال ندارم  الی خیسوگل ب  یچ یه-

 لت تنگ شده مگه نه؟د-

 

 ؟ یچ ینه بابا دلتنگ-

  یچ یه گهیچرا د ؟یچرا از اونشب تولد تو خودت ؟یکن ی پس چرا به عکساش هرشب نگاه م-
 ؟ یخور ینم

 و با بغض گفتم  رونیدادم ب  نفسمو

 بخدا  دونمینم-

 جلو و گفت   دیخودشو کش سوگل

و منو به بار کتک  شدینم ی عصب لیاگه اونشب سه کنمی فکر م نیسوگند، همش دارم به ا نیبب -
 نه؟  ای یحال بود نیکنه ، تو االن تو ا دایتا ادرس تولدو پ گرفتینم

 خب -

 همش قسمته  نایکه ا  دمیرس  جهینت نیبه ا-

 ؟ یچ یعنی-

 ... نویامیچقدر بن  یقسمته که بفهم-

 گفتم یعصب
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 ؟ یچ نوی امیچقدر بن -

 ... ام... نووو یامی بن-

 و چشام و گفت زل زد ت صاف

 مگه نه؟ یدوست دار  نویام یتو بن یابج -

 انگار مغزم و دلم سخنگو شده بودن. ییجورای  گفت؟یم  یچ نیشدم به دهن سوگل، ا رهیتعجب خ  با

 . دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 بودم سوگل؟ دهیچرا خودم نفهم-

 با لبخند گفت  سوگل

 خواهر من، عاشقم که عقل نداره یچون عاشق -

 عر عر کردن با سوگل باالخره بخودم اومدم و گفتم  یکل بعد

هم   گهید ستی من ن شیپ گهید نیامیاالن بن  کنه،یدرست نم  ویزیبهرحال دوست داشتن من چ-
 نمش یب ینم

 ور رفت  یقال  یو با گال  نییسرشو انداخت پا سوگل

 دیدیقسمت شد همو د  دمیحاال شا دونم،ینم-

 اونجا نگاه کنم یبه ادما شهیروم نم رم،ی تو اون شرکت نم رممیبم گهیمن د-

 منم نگفتم برو شرکت  ،یگیم  یچ دونمیم-

 گفتم  هیگر با

جلو چشممه؛  میهمش اون سه روز که مسافرت بود ره،یکنم؟بخدا خسته شدم؛ ذهنم درگ  کاری پس چ-
 هاش  هیو کنا شی اون شب،  ر تشیحما

 کف دستم و  گفتم یکی از دستام کوبوندم به اون یک یبا  محکم
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  دیمسخرشم دوست دارم من احمقم سوگل بخدا عقلم کمه من با یپوزخندا  یحت یعه عه عه!لعنت-
 مارستان یبرم ت 

 داد زد سوگل

 راجبش   میکنیم یفکر  هیحاال  دن،یخب حاال همه فهم س،یه-

 گرفتمو گفتم  جبهه

 بهش فکر کنم، بزار از ذهنم بره  خوامیبسه نم گهینه سوگل، د-

 تو؟ یشد  شیاخه عاشق چ -

 ن یوابستش شدم هم دمیگفت عاشق شدم شا شهینم-

 ی راحت فراموشش کن   یتونیم یسادس، اگه بخوا یوابستگ هی اره بابا مطمئن باش -

 نی هم کنهی اره فکر کردن بهش فقط بدبختم م-

 دستشو دراز کرد و گفت  سوگل

 بده-

 و؟ یچ-

 عکسو -

 سوگل  الیخ یب-

 زد داد

 گفتم بده -

 ؟یدار  نمیبه عکس نازن  کارید اخه چ-

 حذف بشه   دیبا نهیام یکه مربوط به بن یز یهرچ-



 لعبت رمنده 

321 
 

 و دادم دستش. رونی ب دمی و عکسو کش یقال  ریدست انداختم ز دیترد با

 داد  لمیحرکت سوگل اونو جر وا جر کرد و تحو هی با

 ل انداختم و گفتمبه سوگ یپاره شده و نگاه  یبه عکسا   یاخم نگاه با

 بده  رتیبرام خدا خ یدیکنم، زحمت کش نکارویا تونستمیخودم نم زم،ی عز یمرس-

 درحقت کردم یچه لطف   یفهم یخودت بعدا م-

 .کردیم  ییها خودنما کهی از ت ی ک یتو  نیامی عکس انداختم که سر بن یها کهی به ت  ینگاه  یناراحت با

 

خوابالود    یاسم رعنا دکمه اتصالو زدم و با صدا دنیاز خواب پاشدم، با د یزنگ گوش یبا صدا صبح
 جواب دادم

 ها؟-

 خواهرشوهر عجوزه ام  کمی ها و درد، سالم عل-

 عجوزه بچه هاتن، از خداتم باشه -

 تو سرم  ختیر واریاوه اوه د-

 م یصبح زود حال ندار  یدار  کاریچ-

 عشقم-

 ها؟-

 ناز من  یزندگ -

 هاااا-

 نه؟ رونیب  یایباهام ب یخوایم دم یشن-
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 زشت  یدرخت  مونی بگو زرنزن م یدیشن  کهی از اون-

 مثال؟  یچ  یعنیوا -

 من حالو حوصله ندارم رعنا قطع کن فقط  یدیشن کهی همون-

 جون من -

 ر ی خ-

 جون تو -

 ر ی خ-

 ل ی جون سه-

 ر ی خ  یلیاونکه خ -

 ت یترب  یب-

 ی هست-

 بحث نکن بامن سوگند-

 تو؟  یدار  کاری اه برو با نامزدت بچرخ بمن چ-

 ؟ یاینم-

 نه؟-

 گه؟ ید یاینم-

 نننه -

 ی قهرم با-

 .دیچ ی بوق تو گوشم پ یبگم جهنم که صدا اومدم
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 ولن کن بابا خوابمو عشقه رونیب  میبر گهیدختره مرض داره صبح زود م  

 

حفظ   ییتا تعادل هوا رونیپامم از پتو اوردم ب هیپرت کردم اونور و سرمو تو بالش فرو بردم،  ویگوش
 بشه.

 مثل خوره افتاد تو جونم.  یز یچیبخوابم، همون لحظه  کمی بستم تا  چشمامو

 .یتو خونه کپک زد یدیپی بسه انقدر ک  رون،یپاشو برو ب  زدیتو گوشم داد م یک ی انگار

 حس دست بردار نبود.  نیزدم بلکه خوابم ببره، اما انگار ا  یو تو جام قلت رونی پرصدا دادم ب نفسمو

 . بردی خوابم نم گهیکه د یمثل خوره تموم وجودمو برداشته، جور  یز یچ یاسترس دارم و  کردمی م حس

 پتو رو انداختم اونور و از جام بلند شدم.  کالفه

 .جوابمو نده اصال ترسمیاالن زنگ بزنم به رعنا م  ایگرفتم دستم ، خدا ویگوش

 و شمارشو گرفتم. بعد دوتا بوق جواب داد  ایزدم به در دلو

 ش؟ ی فرما-

 من هیعشق جون -

 بله؟ -

 فداتشم-

 هاا-

 قوربون چشمات برم -

 هوم؟-

 نظرم برگشت -
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 خب! -

 شهینم  یز یهوا بخوره تو کله ام چ هیبنظرم -

 ؟یهوا بخوره کلت، چرا بمن زنگ زد رونیب  یو بر  یدر خونتونو باز کن یتونیم-

 ی بچرخ   یکه بامن بر  دمیافتخارو بهت م نیچون ا-

 یهه هه با-

 زدم داد

 طالقت بده ها  ل یسه  گمیقطع نکن م-

 تو؟   یگیم یچ-

 رون ی ب  میبر  ایب-

 ام ینم-

 ی کنیغلط م-

 ی خور یو م  یکنی تو م-

 جان؟ -

 ... یچ یه-

 اه  گهید میبر ای رعنا ب-

 عمرااا یبود قمی وگرنه اگه رف کنمیقبول م  یجون  لی سه یابج  نکهیفقط بخاطر ا-

 زر نزن بابا  -

 ام ینم-

 ر ی خب خب گارد نگ-
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 دنبالت  امیم گهیساعت د میخب، ن یل یخ-

 ی با یاوک-

بودم،  دهی لباس خر یکه گرفته بودم کل ییرفتم سمت کمدم. به لطف حقوقا عی قطع کردم و سر تلفنو
 رعنا رو هم پس داده بودم.  یلباسا

 و صندالمو پام کردم.   دمیپوش  ییمویل  یو شال طوس  یمازرات یبا شلوار طوس  ییموی مانتو بلند ل هی

بود قلبم گرفت، ناخوداگاه   دهیبرام خر نی امیکه بن  یکت قهوه رنگ دنیدر کمد رو ببندم که با د خواستم
  نویامی من بن یانکار  چیه یب  گفت،یسوگل واقعا راست م. دمیبه کت کش  یدستمو بردم جلو و دست

 دوست داشتم.

 . ادیتا ب  ستادمیدر وا یتک به رعنا زدم و جلو هیو در کمدو بستم .  دمویکش یآه

 . نیانداختم تو ماش یرعنا از دور براش دست تکون دادم و خودمو زارت  نی ماش دنید با

 من انداخت و با تعجب گفت  یبه سرتا پا  ینگاه  رعنا

 تو خواهرشوهرجان  ییرو رو برم، چقدر پررو-

 ؟ یر یزر نزن حال ندارم، کجا م-

 من  نیتو ماش یاومد نییپا  یسرتو انداخت گمیحتما به داداشت م ت، یترب  یب-

 قرار محضر هفته بعد رو کنسل کنه  گمیمنم م-

 بخودش داد و گفت  یتکون  رعنا

 شووور یب-

 ؟عشقم  یر ی خب کجا م-

 ه؟ ینظرت با کافه چ-

 گفتم کالفه
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 اه کافه نه، دوست ندارم -

 پارک؟ -

 ر ی خ-

 نما یس-

 نوچ -

 بازار  -

 قرونم ندارم  هیاصال -

 قبرستون؟ -

 کنم ی بهش فکر م-

 

 زد  ادیفر

 رو مخ من راه نرو سوگند-

 گه یبرو د یر یم یکنم؟هر گور  کاری خب چ-

 . یبودم به صندل دهیکه چسب دادیبه تاسف تکون داد و پاشو گذاشت رو پدال گاز، چنان گاز م  سرشو

 ترس گفتم با

 خرت از پل گذشته اما من هنوز ناکامم یدید ز یرعنا جونم تو همه چ-

 رو عوض کرد و گفت  دنده

 رشه ید ترسمیببرمت م  خوامی که م ییاونجا-

 چرا مگه تحفه اس؟ -



 لعبت رمنده 

327 
 

 تمومه یبرس ریزنده داره، د  یقیموس-

برو بخدا شاش کردم   واشیخودم برات تا صبح حامد پهالن بخونم فقط   ا یب  ویق یولکن بابا موس-
 سرجام 

 .شدیو از چراغ قرمز رد م  دیکش یم یینه، مدام ال اشو یباز وونهید یسرعتشو کم کرد ول  رعنا

 دو طبقه نگه داشت. کیرستوران ش هی یناقص جلو یسکته  هیبعد زدن  باالخره

 ونیداخلش نگم براتون که بمببب، دکوراس  یداخل. از فضا میو رفت میشد  ادهیپ  نیاز ماش  هردو
 خوشگل.  یها  یقرمز با صندل یمشک

 .ومدیهم از طبقه باال م اروی اهنگ خوندن  یصدا

 گفت  رعنا

 میبکش  ونیقل  میتونیزنده اونجاست، اونجا تخت داره م  یقی باال موس  میسوگند بر-

 بردم باال و گفتم دستامو

 شهیکه حالم بد م یدون ینزن م ونویخواهشا حرف قل-

  شهینم یز ی چ یبکش بارمی حاال -

 .طبقه باال  میدیو رس می هم از پله ها باال رفت با

 گوشامو پر کرده بود. یاهنگ شاد مازندران یصدا

   اد؟یم هیمکانا چ نیبدم حتما،اخه ا ل ی در به درو به سه یرعنا  نیگزارش ا دیبا من

 دهی د یز یبودن که جز دود چ  دهیکش ونیعجق وجق  و انقدر قل یتخت ها پر بود از پسرا یرو
 . شدینم

 . میکردم و روش نشست دایداشته باشه رو پ  دیتخت خوب که به همه جا د هی باالخره

 کاملشو داد.  سی و با سرو بیدو س ونیسفارش قل  رعنا
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 به رعنا گفتم رو

 یکجاست منو اورد  نجایخدا لعنتت کنه ا-

 خنده گفت  با

 اوردمت از خداتم باشه  یقشنگ  نیبابا، جا به ا نیبش-

 زدم. دیبراش نازک کردم و اطرافو د  یچشم پشت

پسر بود،  پی اک هیکه توش   مونییچشمم خورد به تخت رو به رو زدمیم دی که اطرافو د همونجور
 . اوردنی من شکلک درم یدوتاشونم برا یکیو  اوردنی درم یهمشون با اهنگ مسخره باز 

 . کردی م یاس ام اس باز  یح یبهشون رفتم و زل زدم به رعنا که داشت با لبخند مل  یغره ا چشم

 ی لیزن ذل ی لیبه داداشم بگو خ-

 اورد باال و گفت  سرشو

 حسود جونم-

 دهیگمشو نکبت شوهر ند -

مثال منم با عشقم اس   یتا باهاش ور برم، الک رونی ب دمیکش فمیخودمو از ک  هیزش گرفتم و گوشا رومو
 . کنمی م یباز 

گذاشتم  ویگوش ونیکه با اومدن قل کردمی م یبرد باز   یر ی انگ یداشتم با گوش شدیم یا قهیدق چند
 کنار. 

  کاری نیهم یبگم تنها هنرش تو زندگ دیشا ،ییبرداشت و شروع کرد به هنرنما ونو یقل یبا ذوق ت   رعنا
 بود.

 خوردم و گفتم  ییاز چا کمی

 یخفم کرد  یکشیم ونیچقدر قل گهیبسه د-
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 از خودش دور کرد و گرفت سمت من ونویقل ین

 بکش توهم    ایب-

 تکون دادمو گفتم سرمو

 شهی نه نه اصال، حالم بد م-

 بکش لوس نکن خودتو-

 برما ی ابروتو م-

 گفت  یلحن لوت با

 بکش  قیرف  خرمیابروتم م-

 یپفک دود ونیقل نیا یجا دم،ی رو از دستش گرفتم و مثل عقب مونده ها چند بار کش یاکراه ن با
 بهتر بود واال. دادنیبهم م

 رو سمت رعنا گرفتم و گفتم ین

 خودت بکش گهیبسه د-

 .دادیاش شد، وسطاشم با اهنگ قر م ییمشغول هنرنما یرو از دستم گرفت و بدون حرف ین

 

 انداختم.   خوندیبه خواننده که داشت اهنگ عاشقانه م  ینگاه

واقعا خودمم  کرد،یبود حال منو خراب م نیاهنگ عاشقانه و غمگ یهرچ نوریشب تولد به ا از
 چم شده.  دونستمینم

بود،   ونیبخاطر قل دونستمی. مرهی م  جیسرم داره گ کردمی وسطاشم حس مخواننده بودم ،  یصدا محو
 بکشم تونمیرعنا رو لعنت کنه دهبار بهش گفتم نم نیخدا ا
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قر و فرش بود که متوجه حالم   ریرعنا هم انقدر درگ  شد،ی حال من بدتر م گذشتیم  شتریزمان ب یهرچ
 . شدینم

 اصال.  فهمهی نم ستمین ونیمن اهل قل گمیم یاز اونه ه کشمیم یلعنت کنه رعنارو که هرچ خدا

 .... یخوایحالت بد شد م  یبرات اله رمیبم  یخانوم -

بود که متوجه  ادیهم انقدر ز  یقیموس یاز ترس سرمو اوردم باال، صدا یا بهی غر یصدا دنیشن  با
 گفت.  ی چ شوینشدم بق

 .دنینشسته بودن اخمامو توهم کش مونیی تخت رو به روهمون دوتا پسر که  دنید با

 گفت  یسرمون بودن با تخس  یاون دوتا که درست باال دنیبا د  رعنا

 لطفا  دیاقا مزاحم نش دیبر-

 بود گفت   دهیپوش یصورت  شرتی از اون پسرا که ت  یکی

 زه یناز من ، مزاحم چ یجوجو  یاخ-

   دیمن نامزد دارم خجالت بکش-

 خوشگله خرمی نامزدتم م-

 م یسوگند جمع کن بر کهیخفه شو مرت -

 کردمیبود فقط حس م یچجور  افمی ق دونستمی. خودمم نمدیکش یبلند  نیمن ه دنیبا د  رعنا
 . شهیچشمام داره کم کم بسته م

 .سازهیدنم نماصال به ب ونی ننه نبودم اما قل ونه،بچهیاز عوارض قل  نایهمه ا دونستمیم

 گفت  شخندیپسره با ن  یک یاون

 یر ی پس؟ فکر کنم بم  یکنی م کاریچ  یما باش شیپ شبیاگه  ،یبچه ننه ا  یلیخ گهیاوه تو د-

 خنده. ریبلند جفتشون زدن ز بعدم
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 گفتم  دم یشنیکه خودم بزور م ییصدا با

 کنما یکتلتتون م زنمیم دیگمش  دیبر-

 بمن گفت  یبرداشت و با نگران   فشویک  رعنا

 خونه میپاشو بر  ؟یسوگند خوب -

 با خنده گفت   هیصورت  شرتیت

 خونه ما  می سوگند جونم پاشو بر-

 . شهی امانم نداد و حس کردم بدنم داره سست م جهی جوابشو بدم که حالت تهوع و سرگ خواستم

 گند نده ابروم بره.  یب*غلم بو ری ب*غلمو گرفت، فقط خدا کنه ز ریو ز نییپا دی از تخت پر عیسر رعنا

  یزشت  یها کهیهم به اون دوتا پسر که با خنده ت  یبلندم کنه و منو ببره، هرازگاه  کردی م یسع  رعنا
 .  زدی تشر م زدنیم

 پاشدم و دنبال رعنا تلو تلو راه افتادم، اون دوتا پسر کنه ام دنبال ما اومدن. یجام به سخت از

 که گفت  دمیاز پشت شن  شونویکی یصدا

 ی حت دمیخودم خوبت کنم، پولشم م دمیخونه ما قول م  میبر  ایب-

فقط قدماشو   گفتینم یز یکنم، رعنا هم چ فیدست کتکش بزنم و ک  هی تونستمیجون داشتم م  کاش
 تند کرده بود.    یر خروج به سمت د

 .ی به در خروج میدیو رس نییپا  میپله ها رفت از

تعادلم داشت از   بایرفت و تقر جینمونده بود اما سرم گ نی به ماش یز یچ دم،یدی از دور م نویماش  بایتقر
 . رفتیدست م

 بخورم.  تونستمینم یتکون  چیانداخته بودم رو رعنا و و خودم ه کلموی ه تمام
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زد که من  یزر  هیگوش رعنا  ر یز گولیژ یاز اون پسرا یکی که دوباره  نیبه ماش میدیرسیم میداشت
 متوجه نشدم.

 . نیشد و منو ول کرد تا پسره رو بزنه، منم که تعادل نداشتم با مخ رفتم زم ی لحظه رعنا سگ همون

 مردونه و اشنا همانا.  یصدا هیگفتن  نیحس  ایزدن منو رعنا همانا و   غیج

 . دمینفهم یز یچ گهیرفت و د یاهی بود فقط حس کردم چشمام س یو چ یک یصدا  دونمینم

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

 داشت.  بیغر بیعج  یها یبا گچ کار  یوار یسرم د یتارمو باز کردم. باال یچشما اروم

  د،یبا دکور کامال سف کی اتاق ش هیدرک کردم،  تویخدا من کجام؟ موقع ایباال،   دمیاز جام سه متر پر 
 داشت خواب بودم!!  دیو سف زیتم یکه مالفه ها یتخت دونفره ا یرو

کجا اورده؟ نکنه اون دوتا پسر منو  رعنا رو باز ورداشته منو   نیکجا بود؟ خدا لعنت کنه ا گهید نجایا
 باشن؟  دهیدزد

 شد.   سیو از عرق خحس شد  ی. بدنم از ترس ب دمیکش یبلند غی فکرم از ترس ناخوداگاه ج نیا با

 .منو بدزده رو داشتم، حاال هم سراغم اومده بود یکس  نکهیا یای فوب یبچگ  از

 ، همون لحظه در با شدت باز شد .  دنیدور شونه هام پوشوندم و شروع کردم لرز دستامو

 فکرم از کار افتاد.  یقهوه ا یچشما دنی اوردم باال و با د سرمو

 تخت نشست.  یبه خودش گرفت و با همون حالت کنارم رو ینگرانش حالت اسودگ ی افهیق

بود..درست کنار من..من  نجایبازش کنم، اون...اون هم  تونستمیدهنم خشک شده بود که نم انقدر
 اونو فراموشش کنم اما اون... خواستمیم

 گفت   یاورد جلو و موهامو انداخت پشت گوشم، با با صدا اروم دستشو

 خوبه؟  حالت-
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 گفتم  دهیبر دهیترس نگاهش کردم، بر با

 ...ف...فالح  یاق..اقا-

 شده بود رو زد و گفت  ذرهی اش که دلم براش  یشگیهم شخندین همون

 کنه؟ی درد نم تییجا  ؟یخوب  ،یبله خانم داور -

 من کجام؟  ؟ی کنیم کار ی چ نجایتو ا-

 اوردمت خونه خودم   ،یکه از حال رفت دمتید یتو رستوران اتفاق -

 باال، با اخم گفت  دیکه چهار متر پر دمیاز ترس کش  یبلند  غیج

 ؟ یزن یچرا داد م-

 خونه خودتون؟   یمنو اورد یچ یبرا-

 گفتم  ینگران  با

 کشهیداداشم منو م یوااا-

از دهنت نپره   وقتی ،یاون  شیبهش گفت پ ینترس، به زنداداشت گفتم با داداشت حرف بزنه از الک -
   نایحال رفتم و ا از یبگ

 رعنا کجاست؟ -

 بخره   نیریش   زیچ یگفتم بره برات -

 با اخم گفت  بعدم

که بقول  ییاونم تو ب؟ی اونم دوس کشه؟یم ونی قل یبدون صبحون با شکم خال  یکدوم دختر -
 ی جنبه ا یزنداداشت ب 

 گفتم تی عصبان با

 نگفتم طالقش بده لیجنبم؟ صبر کن اگه ب سه  یرعنا بتو گفت من ب-
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 تخت بلند شد و گفت  یرو از

 خونه  یاستراحت کن تا بر  گهید کمی-

 نه؟ گهید رونی ب ینداز یمنو از خونتون م یاالن دار -

 ترسم یفقط م ست،ین  نینه نه منظورم ا-

 

 ی هوشیبهت شک کنن اخه سه ساعته ب  خانوادت

 دهن باز داد زدم  با

 سه سااااعت؟ -

 ی ر یاورد حتما بخور تا جون بگ  یچ بله سه ساعت، رعنا برات هر-

 گفتم  هیو کنا شی ن با

 من بخورم گدا  ینبود بد کیک هیتو خونه اتون  یعنی-

 کرد و گفت  یز یر اخم

 خرم یو نم  خورمی ات و اشغاال نم نیدر ضمن من از ا ا،یادب شد یب هیگدا چ-

 .ستاد یسرم وا یباال با یاومد جلو و تقر نیام یکردم. بن یلب گفتم و با ملحفه باز  ریز  ییبروبابا

 یسرمو اوردم باال و زوم شدم رو چشاش؛همون چشا  دم،یرفتارش هم تعجب کردم هم ترس  نیا از
 خوشرنگ.  یقهوه ا

 ؟ یکنی م کاریچ  رونیب یاز شرکت ما اومد یاز وقت-

 بکنم؟   یخواستیم یچه کار -

 نه؟  یسرکار نرفت ؟یز ی چ یمثال کار -
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 زد و گفت  یندشخیجواب خودش ن در

 

 دهیبتو کار م ینه، اخه ک گهیجوابش معلومه د-

 زدم داد

 مثل تو  یادم احمق هی-

 برانداز کرد و گفت  سرتاپامو

 ی باهات به توافق برسم خودت نزاشت خواستمیمن م  ،یخودت مقصر  نیبب -

 ؟ یچه توافق-

 من احمقم  ال،یخیب گهینه د-

 گفتم بگو -

 نده  تیاهم-

 گفتم بگو -

 ؟ی کار ندار   نییپا  رمیم-

 انداختم تو گلومو داد زدم مویانرژ تمام

 بگوووووو -

 زد  ادی بسته مثل خودم فر یدستاشو رو گوشش گذاشت و چشاشو بست، با چشا نیام یبن

 چخبرته -

 با لحن اروم و مظلومانه گفتم  نوییاوردم پا صدامو

 گهیبگو د-
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 باز کرد و گفت  چشاشو

 ی کار کن  نجایا یا یم بگفت ؛یعار یب یکار یبابا فکر کردم ب  یچ یه-

 کجاست؟  نجایا-

 خونه من -

 کار کنم؟  یاط یکنم؟ با چرخ خ یخونه تو؟؟؟؟؟کار در منزل انجام بدم ؟ شوکوالت بسته بند-

 حرف بزنم؟  یدیاجازه م-

 خب بفرما -

  یتونیگرفته، م یسه روز مرخص یکارامو بکنه  ، برا  تونهیکرده نم  مانیچند روزه خدمتکارم همسرش زا-
 ؟ یاون برام کار کن یجا یایب

  نویا یمونده کلفت نمیکار کنم؟ هم ی چوب رخت نیا ی!! هه من برم براگهیم یچ  نیا دمیفهمی نم اصال
 بکنم. 

 بکشه. غی ج یدنیگوشه ، نور د هیبهش بدم تا اخر عمرش بره  یجواب  هیکن االن   صبر

 . دونمیمن م یتونیبده که بره بخودش، تو م ی جواب  هیسوگند  نیافر

 مراااااع-

 ی قبول کن دیبا-

 زدم داد

 چرا مثال؟؟؟؟ -

ماهه   نیماهتو که هم هیحقوق  گفت یباربد م  ،یکار نکرد ختیکه باربد بهت ر  یچون به انداز حقوق -
 یکه بخوا یاینم گهید دونمیشرکتم که م ،یومدیتو دو روزشم ن یول  ختیر ش ی پ شیهمون اول پ

 که  اوردمی راه حل، بهرحال من پولمو از سر راه ن نی هم مونهیپس فقط م  یاونجا جبران کن
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از دستش بره.   زارهی قرون نم هیدارم هستا  هیخوبه بچه ما قه،یچقدر حساب کتابش دق نیا اابرفضی
برا خودم ات و   شمیگورباگور بق لی منم پول باربدو خرج کردم رفت نصفشو دادم به اون سه یبدشانس 

 .دمیاشغال خر

 موجه بود  بتمی خب غ-

 صال هم موجه نبود ا-

 مونم یهم نم قهیدق هی نجایا رممی من بم-

 ره ی نم نییوگرنه اون پول از گلوت پا  ،یگفتم که مجبور -

 تو سه روز جبران کنم؟  جوریمن همشو خرج کردم چ  هیلیخ ختهیکه باربد ر یاخه پول-

کارگر   هیبشدت به   نکهی. اونم فقط بخاطر اهیکاف  یمن بخشنده ام، همون سه روز کار کن  ستیمهم ن-
 دارم  ازین

 فکر گفتم  یمنو من و غرغر تو دلم کردم اما بعد کم  کمی

 باش قبول -

  ادی. خسته شدم تو خونه حوصلم سر رفت، از دانشگاهم که بدم مازمیبخدا پول ن  د،یند ریگ توروخدا
 چند روز تو خونش کار کنم؟ شهیم یچ

نره که گفتم االن  نییاون پول از گلوت پا یمجبورررم کرد، چنان گفت اله دیدیکه خودتون د میطرف از
 از حرص.  کنهیسکته م

من   نکهی باشم، با ا  نیامی بن شی پ خواستمینبود، من فقط م نیموافقتم ا لی دل دونستمیم خودمم
 بودم که خواستم فراموشش کنم. یهمون سوگند

 گفت  یا روزمندانهی شد و با لبخند پ نهی دست به س* نیام یبن

 ن ی. فقط غذا بپز و بشور و بساب هم یبکن   ستیام الزم ن  یکار خاص ،یکن ی قبول م دونستمیم-

 کنم ی خودمو جمع نم یجاااان؟؟؟؟ من جا-
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طبق   میمن کار کن اگه حساب کن یبرا ایبرو خونه اتون و بخور بخواب،  ایانتخاب با خودته،  گهید-
  ادیکه اون پول عوضش درب  یبه اندازه سه تومن کار کن  دیهرروز با  بای که باربد بهت داده تقر یاون پول
 ی بهت بهم پس بد دهکه باربد دا یاز پول یات کنم و توام مجبور  ینقد مهیمجبورم جر نمیبب یکم کار 

 گفتم  یمعطل  یب  یمنصفانه نبود ول نکهیا با

 باشه قبوله -

 خانوادت که مشکل ندارن؟-

 بگم سه روز اردو رفتم  تونمینه م-

 فته یشر ن -

 تخت   التیخ-

 خوره یحالم بهم م فهی کث  یلیخونم خ ا،ی پس از فردا ب-

 به اطراف انداختمو گفتم ینگاه

 که زهی تم-

 کج کرد و گفت  افشویق

 ز؟ یتم  یگیم نیبه ا زه؟تویتم شیچ-

 کنه فکر کنم سکته ناقص بزنه. اگه پامو بو گه؟یم ی چ  نهیاتاق منو بب نیا

 ادا دراوردم و گفتم یالک منم

 ی کن یم  یزندگ   نجایا جوریچ فهی کث یل یاره خ فییپ-

 

 گه؟یخب، پس روت حساب باز کنم د یل یخ-

 تخت  التیاره بابا خ -
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 . رونی تکون داد و از اتاق رفت ب یسر 

 شدم زر زدم! ری چرا باز جوگ  دونمیخودمم نم  رون،ی پر صدا دادم ب نفسمو

تو سرش   ینقشه شوم نیامیبکنم؟ نکنه بن  یادم مجرد چه غلط هی یخونه   امیمن سه روز ب  اخه
 داشته باشه.

دستش   ایپر از انواع خوراک   یمشماع کهی مسخره بودم که در با شدت باز شد. رعنا درحال یفکرا ریدرگ
 گفت  یاومد سمتم و با نگران  مهیبود سراس

 

 ؟ی من، خوب  رمی بم  یاله-

 انداختم و گفتم  ایبه خوراک  یولع نگاه با

 ، اره خوبم  شاللیا-

 از دست تو خواهرشوهر  شدمیمن راحت م یمردی درمون همون کاش م یدرده ب-

 خواهرشوهر! گفتیم ومدیحرصش ازم درم  هروقت

 هلو از توش برداشتم.  یران هیو  دم یانداختم و مشماع رو از دستش قاپ دست

 رو بده گشنمه   نایباال سرم! ا  یکنیور ور م  یه هیچ-

 بهم رفت و گفت  یغره ا چشم

 ی وحش-

 تو دستم زدم.  یشکالت  ک یبه ک یو گاز گنده ا دم یبا ولع سر کش ویران

 دهن پر گفتم با

 ؟ ینگفت یز یکه چ  لیبه سه-

 و انداخت سمتم  دیکش یکاغذ دستمال
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 کتابخونه مینگفتم گفتم رفت نه و،ی ببند اون اشغال-

 خنده و گفتم   ری اون رستوران بلند زدم ز یاداور ی با

 ی کتابخووونه!! هه هه اونم چه کتابخونه ا-

 راحت شد، عزم رفتن کردم. المی که تموم کردم و بقول رعنا خ ارویخوراک 

 به رعنا گفتم رو

 خونشون؟  ارهیمنو ب یاجازه داد اروی نینفله چرا به ا یتو یراست-

 با تته پته گفت  ده یپر یاز حرفم جا خورد، با رنگو رو کمی  رعنا

 ش ی شناسیشرکتت بوده و م سی.. خب ... اهان گفت دکترم در ضمن گفت قبال رئ زیچ-

 

 دکترم؟؟؟!!!! -

 خوبش کنم   تونمیامم...اره گفت دکترم، گفت دکترم م -

 زدم داد

 خونه اش؟  یمنو ببر  دیگفت دکترم با د یاز سر راه رس یهر ک-

  میکن برنشده جمع   یز یشرکتته. االنم که چ سی نبوده که رئ بهیغر گه،یکنم شد د کاری خب چ یوا-
 وقت ی کنهی شک م لیسه

که کنار تخت بود   فموی شدم و ک  الیخ یاما ب زدیمشکوک م  یلیباور نکردم حرفشو و بنظرم خ  نکهیا با
 برداشتم.

حالم خوبه خوب شده بود انگار    یو به رعنا دروغ گفته، ول ستیدکتر ن نیامیبن  دونستمیم نکهیا با
 ام کرده بود.  نهی دکتر معا هیواقعا 

 خونش! ارهیچرا اصرار داشت منو ب نیامی برام سوال بود بن فقط
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ما از جاش   دنینشسته بود با د  یرنگ  یکاناپه طوس یکه رو  نیامی . بن میرفت  نیی رعنا از پله ها پا با
 و سمتمون اومد.  دیپر

 به رعنا گفت  رو

 کامل خوب نشده یکجا؟ هنوز که حال خانم داور -

 زد و گفت  یلبخند  رعنا

جان ناراحت بشه، سوگند جان از اقا تشکر کن تورو   لی سه ترسمیم م،یشیمزاحم نم گهینه ممنون د-
 اورد خونه و مراقبت بود

 .دیخونه بود زد و با چشم و ابرو برام خط و نشون کش کی بمن که هواسم پرت دکور ش  یسلقه ا رعنا

 گفتم یخشک و خال یل یخ نی امیصاف کردمو رو به بن گلومو

 ممنون -

 .رونی ب میاز خونه اش زد  یسرشو تکون داد و بعد از خداحافظ  نیام یبن

داره دروغ   دونستمیبکشم، چون م قتویزبونش حق  ر یدوست داشتم رعنا رو خفت کنم تا از ز یلیخ
 شدم و فقط بسمت خونه حرکت کردم   الیخیخواب بودم که ب  جیاما انقدر خسته و گ گه،یم

 

 . یکمش نی و شلوار ج یبلند سبز مقنعه مشک  یانداختم، مانتو  نهییبخودم تو ا ینگاه

 . ادیاول صبح درب یروح  یاز ب افمیزده بودم که ق ملیهم ر کمی

بردم.طبق معمول مامان و سوگل خواب    یبرداشتم و با خودم به سمت در خروج  زیاز کنار م ساکمو
 اردو!  رهی راحت بود که دخترشون م  الشونیخودشون خ  شیبودن، پ

به رعنا هم نگفته بودم فقط خودم  ن،یام یخونه بن رمیمن دارم م  دونستیسوگل هم نم یحت
 و خودم.  دونستمیم
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  لیعقد سه یگرفته شد جمعه حتما برا میاتمام حجت با مامانم تصم یسه شنبه بود و بعد کل امروز
 برگردم وگرنه پخ پخ. 

کنم   کاریام بدجور تو ذوقم زد؛ خو چ یجوراب باب اسفنج  افهیپام زدم، ق  مویو کتون رونی خونه زدم ب از
 ندارم.جوراب 

 کرده بود رفتم. جیمس رامی  روزیکه ادرسشو د نی امیاتوب*وس حرکت کردم و بسمت خونه بن بسمت

و محکم اجازه   یحس قو هیشدم و خواستم برگردم، اما هربار   مونیفکر کردمو چند بارم پش یراه کل تو
 من برگردم.  دادینم

من   زاشتی حس مسخره بود که نم  نیهم دیبقول سوگل دوست داشتن. شا ای  ،یمثل دلتنگ  یحس هی
قبول کرد که من مجبور   دیبا میختم شد. البته از طرف یتهش به خوش  ریمس نی ا دیمنصرف شم . شا

 دن؟ یم  یدور و زمونه دست کس نیشدم، بهرحال حقم داشت پول مفت مگه تو ا

 گرفتم.  یو کوچه هارو در پ  رونیاتوبو*س زدم ب از  دم،یدور بود رس یادیکه ز  یر ی به مس باالخره

 . بیمدل باال و عج  ینایخوشگل و مدرن که دم درشون پر بود از ماش  یها کوچه

 و خوشگل بود که ادم دوست داشت محوش بشه.   بیعج  یساختمونا بقدر  ینما

کردم و جلو   داشیکجاست، باالخره پ  دونستمیدرست جلو چشمم بود و م نی امی خونه بن ینما  شکل
 . ستادمیدرش وا

بود و  یکه نرده ا یرنگ خوشگل و بزرگ  دینگذشت که در باز شد، در سف یز یدرو فشار دادم و چ زنگ
 معلوم بود.  اطی کل ح

 تکون بدم و ببندم.   کلشویشدم و بزور تونستم اون دره گنده با ه  اطشی ح وارد

 و استخر بزرگ. ینشدم، راهرو سنگ  اطشیبودن ح یوگولانقدر خسته بودم که متوجه گ روزید

 خوشگل.  یلیخونه اش هم که سنگ بود و خ  ینما

 از دور منو متوجه خودش کرد.  نیامیبن یبودم که صدا اطی ح محو
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 و خودشو رسوند بمن.   نییدستش بود از پله ها اومد پا یاب پرتغال وانیل  کهیدرحال 

 پوزخند گفت  با

 ی ومدیشب م  یزاشتیسالم، م کیعل-

 دمیسر ساعت رس زونینشده م رید نمیسالم، همچ -

 از اب پرتغالشو خورد و گفت  جرعه

 ا؟ یگفتم ساعت چند ب -

 فردا صبح  یفقط گفت ی ساعت نگفت-

 االن صبحه؟ -

 ام انداختم و گفتم ی به ساعت مچ ینگاه

 گه یساعت هشته صبحه د-

 انداخت باال و گفت  سرشو

 صبح  گنیساعت پنج صبح و م ر،ی خ-

 کله سحر  میگیاوووه اونکه ما بهش م-

 م یوقت ندار یخانم داور   دیمن با شما کار ندارم، االنم بجنب-

 بشه؟  یبجنبم که چ-

 اورد جلو و گفت  سرشو

 ی صبونه حاضر کن ستیرئ یبرا دی و االنم با یتو خدمتکار من  ؟یاومد یچ یرفته برا ادتی نکهیمثل ا-

 گفتم  زدمو  یپوزخند
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صبونه   ی؟ االن که سه ساعت از صبح گذشته کس دینکرد لیخب همون صببببح چرا صبحونه اتونو م -
 که خورهینم

 کردو گفت  یاخم

 شهی گشنم م یدرست کن که بعد ورزش حساب یصبونه توپ و عال  هیرو حرف من حرف نزن، -

  یز یتو اشپزخونش چخبره و چ دونستمینم چیاز کنارش رد شدم، ه عیامو انداختم باال و سر شونه
 نه .  ایکرد  دایپ شهیم

که کردم در  یکار  نیکاناپه پرت کردم، بسمت اشپزخونه رفتم و اول یخونه شدم و ساکمو رو وارد
 سرک بکشم. کمیباز کردم تا توش  خچالوی

 . شدیم دایپ  نجایا لی ته سهبچه نداش یتا کله   ریبگ زادیاز جون ادم نجاروووویا اوووه

 بستم.  خچالویو مربا برداشتم و در  ریو تخم مرغ  پن  ایژامبون و کنسرو لوب کمی

برداشتم و ژامبون و تخم مرغ و کنسرو رو   تابهیماه نتیکنم از داخل کاب  ضیلباسمو تعو  نکهیا بدون
 .نهیداخلش و جدا جدا  گذاشتم حرارت بب  ختمیر

 بود گذاشتم.  نیتریکه داخل و یچوب ین یهم خورد کردم و داخل س اری و خ گوجه

 . دمیداخل سالن چ یغذاخور  زیم  یو همه رو رو ینیتازه دم هم اماده کردم و گذاشتم داخل س یچا

  ینی بش نیپشت ا دادیل مگنده اش. چقدر حا ونیکاناپه خسته نشستم و زل زدم به صفحه تلوز یرو
 . ینی و جومونگ بب

 صورتم سرخ شد. نیام یبن دنیباز شدن در رومو سمت در کردم  ، با د با

 

دارم  دونستمیچشمم بردارم از جام پاشدم، خودمم نم یدستمو از رو نکهیلب اه گفتم و بدون ا ریز
برم تا برسم به پله   میسمت چپ رو مستق  دیبا دمیکه من از خونش فهم  یتمیاما طبق الگور رمی کجا م

 از اتاقا بتمرگم.  یکیها و از اونجا برم باال و تو 
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رو به روم   یمانع  چیو ه رفتمیم  شیچشم بسته به سمت چپ حرکت کردم، اولش خوب پ همونجور
 .نیکه فکر کنم پله بود و پرت شدم رو زم  ینیپام خورد به جسم سنگ هوینبود اما بعد چند قدم 

 داد زدم و ناخوداگاه دستمو از رو چشمم برداشتم و گذا بلند

 

 . کردی رو پام که داشت گز گز م شتم

 زدم  ادی فر مردمیکه از درد م همونجور

 لنده یتا نجایتو خونه مگه ا یچرخ ی م ینطور یخدا لعنتت کنه چرا ا-

 خدا چرا من باز داد زدم؟؟؟ نکنه صدامو  ای

 

اونور تر از کاناپه افتاده بودم و مثل   کمی نی زم یکنم، رو دایو پر  تی . اطرافو نگاه کردم تا موقعبشنوه
 گنده . ستادهیخورده بودم به مجسمه ا نکهیا

 رو پله ها باشم؟  دیمگه نبا نجام؟یچرا ا من

 ی دینم صیچپ و راستتم تشخ نمیب یم-

 

با همون   قا یبود مثل جن دق  ستادهیسر من وا یو سرمو اوردم باال، درست باال  دمیکش یبلند نیه
 .ای ح  یب  کردیلباس تنش م  هی مردیم ل،یاستا

 چشممو ازش گرفتمو گفتم  دمویکش یف ی خف غ یاز پام ج  یدرد ناش  از

 بپوش خجالت بکش   ی؟ برو لباس درست حساب یستادیوضع چرا باال سرم وا نیبا ا-

 شده؟  یپات چ-

 نگاش کنم گفتم نکهیا بدون
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 خورده چیفکر کنم پ  کنهی درد م یل یخ دونمینم-

 اما متوجه شدم که درست پشت سرم رو زانو نشسته و زوم شده رو پام.  کردم ی نگاش نم نکهیا با

 زدمو گفتم  یفی خف غی . جدیلرزیاز خجالت عرق کرده بودم و بدنم م یحساب 

 پاشو برو بپوش لباستو-

 شدهیچ نمیشلوارتو بکش باال بب-

 ا یگفتم برو لباس بپوش بعد ب-

 شده یچ نمیبزار بب-

 نمش یدرست رو به روم نشست. سرمو چرخوندم اونور تا نب  نباریجاش بلند شد و ا از

 برو اونور -

 رو پام گذاشت و گفت  دستشو

 کنه یدرد م  نجاتیا-

دستمو گذاشتم رو   دمیدینم یز یبردم جلو تا دستشو پس بزنم، اما چون سرم اونور بود و چ  دستمو
 که مطمئن بودم دستش نبود. یسطح صاف 

با پوزخند  نیام یبن رهی*نه اش و نگاه خیس یدستم رو دنیچرخوندم سمت دستم و با د سرمو
 و دستمو عقب بردم.  دمیکش یبلند نیمسخرش ه

 هول شد و پرت شد عقب.  نمی امیود که بنب  یحرکتم ناگهان انقدر

 و چشمامو محکم بستم. دمیکش  یبلندتر  غی صحنه رو به روم ج دنید با

 داد زد  نیام یبن

 چته باز -
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از   دمیفهم  دیدویپاهاش که داشت م یبا دور شدن صدا یول  دمید ی نم یز یبسته بودم و چ چشمامو
 کنارم دور شده.

 بودا.  کینزد دم،یکش یق یاروم باز کردمو نفس عم چشمامو

 

 داغم خوردم.  ریقلوپ از ش  هیشده بود انداختم و  ی چیبه پام که باند پ  ینگاه

بود و  دهی نه اما بقول خودش دوره د یدکتر بود. دکتر واقع ی دروغ نگفته بودا! راست راستک نمیام یبن
 کرده بود.  ی چی قشنگ پامو باند پ

 .کردی ضربه ساده بوده و االنم اصال احساس درد نم هیگفته دکتر  طبق

 گفت  رفتیراه م  لیتردم یبود و رو دهیپوش یشلوار ورزش   شرتیکه سو نیام یبن

 ؟یتا اخر خورد رتوی ش-

 اوهوم -

 استراحت کن بعد پاشو کارا رو بکن  قهیخب ده دق یل یخ-

 تعجب گفتم  با

 ها  کنهیجانم؟!! من پام درد م-

 . با اخم گفت نییخاموش کرد و ازش اومد پا   لویتردم

 اردو یاومد یباور کرد یراست راست  نکهیمثل ا-

 تونمینم  کنهی خب پام درد م-

 قهیات شد پنج دق قهیاز االنم ده دق ،ی مواظب باش یخواستیبمن ربط نداره م-

 من...-

 ناهار -
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 ؟؟ ییچ-

 گرسنمه  خوامیناهار م-

 ازدههیهنوز ساعت -

 اب خورد و گفت  کمی

   یبشه اخراج  ر ی بخورم د دیساعت دوازده ناهارمو با زونیم-

 واه واه چه پر افاده ام هست -

 قهیدو دق-

 گفتم دمویجام پر از

 گهید قهیپنج دق رمیخب خب خب، باشه م-

  اطیبسمت ح  عیبرش دار .بعدم سر  یعنیو با چشم بهش اشاره کرد ،  زیابشو گذاشت رو م یقوط
 حرکت کرد. 

بشر! اخه ناهار   نیا یکلفت   امیچرا قبول کردم ب فهممیاورده، من اصال نم رینوکر گ رهی زهرمارت بگ یا 
 هیک گهید نیخدا ا یاونم ساعت دوازده ؟ ا

  نکهیبپزم، با ا یناهار ماکاران  یگرفتم برا میاز جام پاشدم . تصم یاستراحت به سخت نیچند م بعد
 تنها شگردم بود. یکاراندست پختم بد بود اما ما 

 .  دمیخونه کش یدست به رو کممی دست و پا کردم و  ی از سر باز کن یماکاران  یسخت به

 یا هیترک لمیف نیمثل ا خواستمیالبته نم  شست،یاما باز انگار به دلم نم کردمیم  زی خونه رو تم هرچقدر
 باشه!    یخر ک  نیامیها دکور خونه رو عوض کنم، نه بابا بن 

قسمت خونه  هیاگه  شدیمثال بد نم ومدیدرم  دیو سف  یطوس یرنگ سرد  نیکاش خونه از ا یول
 داشت.  ییطال  یها یبا اکسسور  ییمویاز رنگ ل  یهارمون
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با خودم چند   نمیتا بب نجایا امیب خواستمیگفتم، من فقط م یلب بمن چه ا ریباال انداختم و ز یا شونه
 ! وگرنه دکور خونه اش بمن چه مربوط. نیچندم هم

 

 شد.    دایساعت سر و کله اقا پ میبعد ن باالخره

 خوابالو گفتم  یپف کرده و صدا یبرداشتم و با چشا  زیم یاز رو سرمو

 خوابم برد یکرد ریچرا د-

 انداخت و گفت  یماکاران  سیبه د ینگاه

 ؟ یخودت پخت-

 پخت   دیس منو پوشنه عمت لبا-

 نشست   یصندل یکرد و رو یز یر اخم

 اد ی من اصال خوشم نم یخوابیم زیدفعه اخرت باشه سر م-

 نجام ی؟ خوبه کال سه روز ا  یتو چکاره باش-

 من رب دوست ندارم  ادهیز  تیبهرحال بهت هشدار دادم، درضمن رب ماکاران-

 بمن چه -

 ی که بدون گمیم-

 بدونم ، مگه زنتم؟ خوامینم-

 سرشو با تعجب اورد باال و زل زد بهم، خودمم از خجالت سرخ شدم .   نیامیحرف بن  نیگفتن ا با

 خر   یایح  یب  تی ترب یزنتم؟؟؟ نه زن؟؟؟ ب اخه

 و برداشتم و گرفتم سمتش ریجو رو عوض کنم کفگ   نکهیا یبرا
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 بکش   ایب-

بود که طبق   ی گنگ زیچی سرمو اوردم باال، با چشاش زوم شده بود روم، تو نگاهش  دم،یکه د سکوتشو
 بفهمم. تونستمیمعمول نم

انداخت تو ابروش   زشوی بخودش اومد و دوباره اخم ر هوی بود روم که   یهمونطور قفل هیچند ثان  بایتقر
 از دستم گرفت.  روی و کفگ

  صیتشخ تونهیداره و نم  ییحسا  هیمثل من  نمیاکلمه زن شد؟ نکنه  ری انقدر تحت تاث نیامیبن  یعنی
 ...نی امیمنو بن  یعن یممکنه؟  یعنیبده . 

 شوره کمی-

 گهیخب زهرمار بزار فکرمو بکنم د-

 

  گفتم؟یچرا انقدر من چرت و پرت م دم،یکش یبلند نیگذاشتم تو دهنم و ه دستمو

 بانده اس  نی... اهان فکرکنم اثر ایدون ی..مدیببخش-

 گفت  تی عصبان با

 داره مگه باند قرصه  یچربط-

 من... خب  دونمیخب ...نم -

 یبد ینقد مهیصد تومن جر دیبخاطر حرفت با-

 برداشتم و گفتم  زیخ

 نه یوا-

 گذاشت دهنش و گفت  یال یخی با ب قاشقشو

 ست یدو-
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 یوااا یا-

 صدیس-

 نننهه -

 چهارصد  -

 کردم؟؟؟  کاریمگه چ-

 پونصد  -

 کردمو گفتم  اخم

 پونصد؟ چخبرته  ؟یچ یعنی-

 ششصد  کنمشی م یحرف بزن یل یخ-

 ندارم یپول  نی من همچ-

 ضه؟ یمامانت مر-

 ر ی خدانکنه زبونتو گاز بگ -

 بچه هات گرسنه موندن؟-

 واا بچه کجا بود-

 خواد؟ یشوهرت معتاده پول موادشو م-

 تو؟  یگیم یچ-

 و داد زد  زی رو م دیبا مشت کوب یناگهان بطور

علف بچه   هی پول ندارم، اونهمه پولو تو یگ یم یکن یم خودی پس ب   ستیکه گفتم ن  ییزای چ نیپس اگه ا-
که فوقش  یدوتا رژ و الک بخر  یخوایتو م ت ینها ست؟ین بتی که پونصد تومن ته ج یکرد کاریچ
 کو؟  شی صد تومن بق  شهیم



 لعبت رمنده 

352 
 

 بخدا  دی از دهنم پر یبزن دشوی پونصد تومنو ق شهیم-

 کن  یمعذرت خواه-

 جانم؟؟؟؟ -

 

 رم یبگ دهیتا اشتباهتو ناد دیبگو ببخش-

 خوردم.  الی خیو ب دمیکش  یخودم ماکاران یزدم و برا  یپوزخند

 نه؟  یگینم-

 غذا بخورم  خوامیم-

 

 ا یبد دیبا   مهیپونصد تومن جر-

 ست یمهم ن-

ونه  ش یاما وقت کنمی م یدارم شوخ  کردی بهم انداخت ، حتما فکر م یتعجب سرشو اورد باال و نگاه با
مونده سر پونصد  نمی. واال بخدا همستین  یمطمئن شد شوخ گهیانداختم باال د یتفاوت   یامو با ب

 !یکنم کور خوند  یتومن منتکش

 انصافا خوشمزه شده بود. م،یرد  و بدل نشد و در سکوت کامل غذامونو خورد   نمونیب  یحرف گهید

سرش چندتا ذکر   یو باال دمیچ وهیم  یرنگ  ییظرف طال یجمع کردن سفره و شستن ظرفا رو بعد
 کنه گفتم و فوت کردم روش.  ر یو الحلقومت گ یکوفت بخور 

رفتم و ظرفو رو به  دیدیروش نشسته بود و مستند م نی ام یکه بن یبا ظرف به سمت کاناپه ا همراه
 گذاشتم. زی م یروش رو

 شد.  ونشیزیتلو دنیتفاوت مشغول د  یها انداخت و ب وهیبه م ینگاه
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 کاناپه کنارش نشستم. یچشم غره نگاهش کردم و رو با

 اخم برگشت سمتم و گفت  با

 نه؟ یشیارباب م یتاحاال خدمتکار جا یاز ک-

 انداختم تو دهنمو گفتم   یتوت فرنگ دونهی

 نم یبی نم یارباب  نجایارباب ؟ من ا-

 

 م؟ یپس من چ-

 ی بود سمیرئ  یزمان هیاهااان تو!! تو -

 م؟ یپس االن چ-

 همخونه -

 باال و گفت   دیجاش پر از

 همخونه؟  کالیبار-

 گفتم  یتفاوت  یب  با

 ی مجبورم کرد امینبودم ب  یمن راض یدونیبله همخونه، خودتم م-

 

 ی قبول نکن یتونستیم-

 حرص از جام بلند شدم و رو به روش قرار گرفتم با

 یمنگنه قرارم داد یال-
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 ، خودت از خدات بود ری خ-

 ؟ یکلفت امی بود ب هه من؟؟؟ من از خدام-

 یشد یمسخره ام درست کرد یغذا هی یکه، از صبح که به بهونه پات نشست ینکرد یکار خاص-
 هیکلفت بودن چ ی بفهم دمیکلفت؟ ازت کار نکش 

 نکردم؟ غذام بدرد نخور بود؟  چکاریمن ه-

ربع هم  هیام شد غذا؟ جمعا  یماکاران ،یز یچ ییزرشک پلو مهیق یبله بدرد نخور بود، قرمه سبز -
 پختنش  شهینم

 زدمو گفتم یحرص دار   پوزخند

 برگردم خونمون خوامیم گردونمیاصن هرچقدر باربد بهم داده بود رو برم-

 کن فردا حتما بزن به حساب  ادداشتیشماره اشو   ارمی باشه، پس بزار برم کارتمو ب-

 گفت و از جاش بلند شد و بسمت پله ها حرکت کرد.  نویا

سرم من االن مثال  ری برم من اخه؟ خ یگفتم االن کدوم گور  زیچ یحاال من  شه،یم  ری چقدر زود جوگ نیا
 مردم بودم برگشتم! یو ننم بگم هلووو من اردو نبودم خونه   لیاردوهم برم به سه

 داد زدم  ناخوداگاه

 لحظه صبر کن  هینه -

 پوزخند برگشتم سمتم و گفت  با

 ؟ یشد مونیپش-

 زدم به کمرمو گفتم دستمو

 ر ی نخ-

 م؟یهست یمعطل چ گهید ارمی پس بزا برم کارتمو ب-
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 سمت پله ها برگشت تا بره که دوباره داد زدم  به

 ستا ینه نه وا-

 شد.  رهی برگشت سمتم و منتظر تو چشام خ اوردیبا پوزخند مسخرش که حرصمو درم  دوباره

 ندم الاقل روز رو   هیحداقل بزار تا اخر امروز باشم که دستمزد -

 رم یگیکاملتو نم  روزیاالن برو من دستمزد  نیتو هم-

 . امی من به خانوادم گفتم تا جمعه نم  فهمهیحرفش رنگم عوض شد، خره نم  نیا با

 اد یپول حروم سر سفره امون ب  میدوست ندار ینه نه اصالاا، ما خانوادگ-

 گفته حرومه؟  یک-

 گه یحرامه د یباش  دهیکه بابتش زحمت نکش  یخب پول -

 حالله حاللت باشه  گمینه من بعنوان صاحب پوال م-

 گفتم  نوی کوبوندم زم پاهامو

 ن ییتا اخر امروز کار کنم تا اون پول از گلوم بره پا دینه اصال فکرشم نکن قبول کنم، من با-

 گه؟ید یر یشب م ست،ین  یمشکل-

 برم من.  یشب کدوم گور   ره،یبگ  زهرمارت

 کنم ی م یفکر  هیحاال -

 ن ییبده تا پول قشنگ از گلوت بره پا  بشویشام هوس قرمه کردم، زودتر ترت  یبرا یوکا-

 اما خراب شد بمن ربط نداره ها  پزمی باشه م-

 کار دارم  رونیب  رمیتر بپز منم م عی ، سر کنمیمنم حساب کتابتو خراب م  ستیخراب شه مهم ن-

 ؟ یر یکجا م -
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 بله؟ -

 ؟ یگردیبرم یک گمیم  ،یچ یه  دیعا، ببخش-

 بتو جواب پس بدم؟ دیبا-

 باز کردمو گفتم  شموین

 گه؟یهست د یهمه چ خچالی تو  یگفت-

 راحت   التیاره هست خ-

 باشه خدافظ  -

 حرکت کرد.   یو بسمت در خروج دیکش نهییا یبه موهاش جلو یکنه دست یخدافظ  نکهیا بدون

 بسته شدن در مثل فرفره بسمت اشپزخونه حرکت کردم.  با

 لعاب دار بشه. یکه حساب  یزود بار بزار  دیبا وی زمامان قرمه سب  بقول

 تو اشپزخونه مشغول بودم.  ساعتی با ی اماده کردم و تقر ویتند بساط قرمه سبز تند

 نگاه ب اطراف انداختم.  میکه شستم ن  ظرفارو

 به خونه بکشم. یسرک هیکه تموم شدس، پس خوبه  کارام

 رفتم باال.  میخوابوندن حس فوضول   یکه حفظ شده بودم، پس برا  وییرایپذ اتاق

 بزرگ جلو روم قرار گرفت.  یباز کردم و کتابخونه ا ویبزرگ با سه تا در. در اول یراهرو هی

 پس دهنمو براش کج کردمو درو بستم .  کردم،ی با کتاب حال نم اصال

 بودم.  دهیکه رو تختش خواب دمید ویرو باز کردم و همون اتاق یدوم در

 بودم. دهیدرست مثل همون اتاق که د د،یاتاق کامال سف هیرفتم،  یبسمت در سوم جانی ه با

 روح بود. یخونش سرد و ب   یچقدر رنگا د؛یهم ساده و مالفه سف تختش
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 بود. نی ام یبن هیشب یل یکه چهره اش خ یمرد مسن منو بخودش جلب کرد، مرد هیعکس  ز یم یرو

 رو لبش داشت.   یبود که لبخند پهن نیا نی امیفرقش با بن  اما

 دوباره به اطراف انداختم.  یزدم که حتما عکس پدرشه، نگاه حدس

  ن،یامی بن شی . دلم رفت پرونی روح بود که حالم بهم خورد و از اتاقش زدم ب یاتاقش خلوت و ب  انقدر
تا  گهیجنس مونث!! حتما رفته د هی دونمیچم  ایدختر  هی شی نکنه رفته پ یاالن کجاست؟ وا  یعنی

 . ستین داشیاالن پ

بابا   یکه خونه خودشه.... ا نجایعه ا  دم،یخونه راهش نم گهیدختر د هی شی اگه رفته باشه پ  بخدا
 اه  دونمینم

 

 کرده بودم.  ونیزیو تلو یگوش ریکه خودمو درگ شدیم یساعت چند

  زدیبرنج که داشت داد م یکجا رفته. با بلند شدن بو ستیمعلوم ن  اوردینم فشوی که تشر نمیام یبن نیا
 گازو خاموش کردم.  ریپخته ز

 دیباز شدن در نو یبرنج بودم که صدا  دنیو شمع هم روشن کردم. درحال کش  دمیچ زی رو م  ظرفاشو
 اوردن. فیداد اقا تشر

رو اپن پرت کرد  دارو یپفک اومد داخل اشپزخونه، خر پسی که توش پر بود از چ  دیخر سهیبا ک نیام یبن
 گفت  یو با خستگ

 غذا امادس؟-

 بله امادس -

 تعجب گفتم  با

 شد؟یچ  خورمی ات و اشغاال نم نیمن از ا یگفتی تو که م ؟یدیو پفک خر پسیتو چ شدهیچ-

   یخرت و پرت بخرم بخور  کمی اخر شب  یگفتم برا-
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 دهنمو قورت دادمو با ترس گفتم اب

 م؟ یکن کاری مگه اخر شب قراره چ-

 شل کرد و گفت  کراواتشو

 ی خونه رو مرتب کرد گهید دوری نکهیالبته بعد ا م،یکن یباهم باز   شنیاست یپل کمی-

 .شدمایم دهیمنحرف کش یداشتم به جاها  ش،یاخ

 گفتم  یطلبکار  با

 بسه گهیجمع کردم د  یحساب ینداشت فیخونه رو تشر-

 دادو گفت  هیاپن تک  به

هم بعد شام   دوریپس بهتره   یکن ی م فیخونه رو کث ی کل  یبد یاالن غذارو بخوا دونمیمن م ر،ی خ-
 می کن  یبعد باز  یجمع کن 

 هات قشنگه؟  یباز -

 قشنگ یگیم ی داره تو به چ یبستگ-

 و گفتم ختمیرو تو کاسه بزرگ ر خورش

 ی ز یچ یلباس پوشوندن یشیارا ،یدخترونه ا یمثال باز -

. با تعجب برگشتم  ومدیازش درن ییصدا چیو منتظر بودم جواب بده، اما ه ختمی ریخورش م  همونطور
 .کنه ی داره با حالت تمسخر نگام م دمیسمتش و د

 ه؟ یها چ-

 تو بچه دارن یهمسنا ؟یکشی خجالت نم-

 بچه دار بشم اما خب منتظر شوهرم! تونمیمنم م-
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چه  نیبودم من ا یسوت ی. اصال خدامیشونیمحکم کوبوندم رو پ نیامیباال رفته بن یابروها دنید با
 بود زدم اخه؟ یحرف 

  چوندمیرو گرفتم جلوش و مثال بحثو پ  خورش

 چه لعاب دار و خوشرنگه  نیبب -

 به خورش انداخت و گفت  یتفاوت نگاه  یب

 ار یخب ب یل یخ-

 نشستم. یصندل  یتو دلم دراوردم و به دنبالش رو اداشو

 .دمیخودم برنج کش یعالمه برا هیحمله ور شدم سمت برنج و  عیسر زیشتم رو مرو که گذا خورش

 ا یشیچخبرته؟ چاق م -

 رو پر خورش کردم و گفتم  مالقه

 شمینم ینی بیفعال که م-

 خودش شد، اه اه لوس.  یغذا برا دنیمشغول کش یانداخت باال و با وسواس یا شونه

 دم یپرس عیدو قاشق نخورده بودم که سر هنوز

 سوال کنم؟ هی-

 قورت داد و بعد پاک کردن دهنش گفت  غذاشو

 بفرما -

 ؟ یتو مامان دار  گمیم-

 جمعش کردمو گفتم  عیبارم کنه که سر  زیچ ینگاه کرد بهم و خواست  یبی خشم عج با

 اته؟ یح  دیمادرت در ق نهینه نه منظورم ا-
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 بله چطور؟ -

 ؟ یکن ی نم یگ چرا پس باهاش زند -

 پر کاهو با چنگال گذاشت دهنشو گفت  هی

 مستقل نداشته باشم؟ یخونه  ستیسن زشت ن  نیو هشت سالمه، بنظرت با ا ستیمن ب-

 مستقل ندارم  یپس چرا زندگ  کمی داره منم کال چهار سال از تو کوچ یچربط-

 همه مثل هم باشن  ستیقرار ن کنهی خانواده ها باهم فرق م یفرهنگ ها-

 ه؟ین چاسمشو-

 ثه یحد-

 به چشمم خورده باشن  دیبودن؟ بگو شا دهی پوش یاونشب تو تولد سارا بودن؟ چه لباس-

 ومد یاونشب مامانم کسالت داشت ن-

 اهان-

اروم   تونستمیانقدر سوال تو ذهنم بود که نم یخوشمزم شدم، ول ینزدم و مشغول غذا یحرف گهید
 دم یپرس کشنیکه از دهن عروس حرف م ییمادرشوهرا نیمثل ا نیهم  ی. برانمیبش

 ؟ یزن یبه مادرت سر م -

 اره هرروز -

 ی امروز که نرفت-

 کجا بودم؟  یکن یچند ساعت فکر م  نیپس ا-

 خب خداروشکر  ؟یمامانت بود شیعههه پ-

 چرا خداروشکر؟ -
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 تته پته گفتم با

 خداروشکر که رابطت با مامانت خوبه  گمیعا... اهان م-

 بله خداروشکر -

مامانشه   شیکنن که تا گفت پ   دمیخاک توسر ترش کنم،یخودمم جمعش م  دمیم یخودم سوت خوبه
 دخترا نبوده.  شی ذوق کردم که پ

ذهنمو مشغول  یز ی چی شدم، همون لحظه دوباره  دنیقاشق غذا گذاشتم تو دهنم و مشغول جو هی
 کرد.

 ر گفتمهمون دهن پ با

   یراست-

  عیو اونم سر  ن،یامیرو دماغ بن   فتهیو درست ب  رونی دونه برنج از دهنم بپره ب هیباعث شد  همون
 ام افتاد.  یرو دماغ ک نیچشاشو با حرص ببنده. شانس مارو بب 

 با چندش بمن انداخت و گفت   ینگاه نیام یبن

 ؟ یکن ی م کاریچ-

 ترس گفتم با

 د یببخش یوا-

 شدم رو صورتش تا برنجو از رو دماغش بردارم.  خم

بودم که اگه   سیتو ف  سیو سرشو برد عقب.  چنان ف دی خم شدم رو صورتش که خودشم ترس  یجور 
 تو دهنم. رفتیکلش م کردمی دهن باز م

 یبودم که هاله ها شیقهوه ا یاز خدا خواسته زل زده بود به چشمام ، منم مسخ چشا نمیام یبن
 ر چشاش خوشگل بود. داشت. چقد یمشک

 برنجو از دماغش پرت کردم اونور و نشستم سرجام.  عیو سر دمیکش  یاروم نیه
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مثل من از هول به سرفه افتاده بود. منم انقدر حالم بد شده بود که حواسم نبود و نمکو   نمیام یبن
 رو ساالد. ختمیر  یاشتباه

 و گفت   دیبه دادم رس نیام یبن

 ید یپرسیسوال م یداشت-

 

 بهتر شدم گفتم   کمی نکهیسره خوردم و بعد ا هیاب رو  وانیل

 ؟یبرادرو دار  هی نیبپرسم فقط هم خواستمیم-

 باربد تنها داداشمه اره -

 براش مظلوم کردمو گفتم افمویق

 ؟ یندار  یابج  ،یاوخ-

 نه متاسفانه -

 شمیم تی خب من ابج-

 گفتم مگه من؟ ی زل زد بهم، چ ن یبود اورد باال و با چهره غمگ  نییسرشو که تا اون لحظه پا نیام یبن

 ؟ یخواهرم بش-

 نشم یخوای خب م-

دوست نداره خواهرش بشم؟ خب اگه  یعنیشد؟   نجوریاب خورد،چرا ا کمیدهنشو قورت داد و  اب
 . کنهی مثل مادر مرد ها م افشویدوست نداره مثل ادم بگه چرا ق

بعدم دوباره پوزخندشو انداخت رو لبشو   دیکش قینفس عم کمیتکون دادو  نی سرشو به طرف کمی
 گفت 

 د یببخش  خوامینم  غویج غی من خواهر ج-
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 گفتم  زوی مشت کوبوندم به م با

 حقته دهیخدا بهت خواهر نم   یکنیهارو م نکار یهم-

 ؟یتو خواهر دار -

 از خودمم دارم اسم اونم سوگله کتری کوچ یابج هی له،یاسمشم سه دیداداش دارم که د هیاره -

 چه جالب -

 جالبه  یل یبله خ-

 داداشت با رعنا خانم عقد کردن؟ -

 نه جمعه عقدشونه-

 خوشبخت بشن -

 ممنون -

 سر و صدا مشغول خوردن غذام شدم. یو ب دیانه کرمم خوابخوشبخت گهید

 بود. دهیکرمش نخواب  نیام یبن  نیا نکهیمثل ا اما

 بلند داد زد دفعهی

 ن یزم  ختی عالمه خورش ر هیبابا، حواسم نبود قاشق برگشت و  یا-

 گفتم  یتفاوت  یب  با

 کنم؟ کاریچ  یگیخب م-

 ه؟یمواقع چ نجور ی خدمتکار تو ا هی فهیبنظرت وظ  ؟؟یکن  کاریچ-

 داد زدم  یعصبان 

 کنم؟  زشیمن تم ینکنه توقع دار -
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 زد و گفت  دید اطرافو

 توهه فهی پس فقط و فقط وظ  نمی بینم یا گهیجز تو خدمتکار د  نجایمن ا-

 نمدارش کردم.  کمی دستمال برداشتم و  هیحرص از جام پاشدم و از اشپزخونه  با

 بود.  نی امیبن یکنار پا  زی م ری به لکه انداختم، درست ز ینگاه

 .دمشیساب  یو حساب  دمی. دستمالو رو خورش کش  زی م ری ز دمیاز حرص جمع کردم و خز لبامو

خواستم برگردم سرجام تا شامو بخورم همون لحظه خس کردم    دم،یکش یتموم شد نفس راحت یوقت
 اونم بارون برنج!! اد؛یداره بارون م

 زدم  داد بلند

 ؟ یکن ی م یدار  کاریچ-

 کن غر نزن  زشیتم فتادهی ن یخورد حاال که اتفاق   زیاز دستم ل ر یعه خب حواسم نبود، کفگ-

 فوشش دادم. ریاون ز یبا دستم دونه دونه برداشتم و حساب  برنجارو

  یلرو سرم سقوط نکرده، خواستم فرار کنم پارچ دوغ خا  ز ی کل م  هویتموم شد، بهتره زودتر برم تا  گهید
 شد رو سرم. 

 بسته داد زدم یاز ترس بسته بودمو دهنمم باز بود. با همون چشا چشامو

 کشمممممت یم-

 تفاوت پاهاشو انداخت روهم که باعث شد نوک کفشش محکم بخوره تو دماغم. یب  نیام یبن

 صبر کن.  کنم یپارو قلم م  نیا من

و افتادم به جونش    دمیغر ری از رو صورتم پاک کردم و مثل سگ زل زدم بهش، مثل ش یبه سخت دوغو
 و با تموم وجود گازش گرفتم.

 . دادمیفشار م شتریو ب گرفت یم شتریحرصم ب زد یداد م شتریب  یچ هر
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 بود.  شنشیاست یمشغول ور رفتن با دستگاه پل  نیام یبن کردمیرو که جمع م سفره

خورده بچه سوسول، بماند که چقدر   ری دم هم گذاشته بود رو کاناپه انگار ترو که گاز گرفته بو   ییپا
پدرم دراومد تا از سرم   دونهیخدا م گه،یبرو د رم یشب تموم شه م یتو گفت   گفتیم  یام کرد و ه هیتنب

 باز کنمش. 

داخل ظرف و کنارشم ماست   ختمیپفکارو ر پسیو چ دم یبه اشپزخونه کش  یکه تموم شد دست  سفره
 و سس گذاشتم. ریموس

 که هنوزم مشغول بود.  نیام یپفک رفتم سمت کاناپه کنار بن پسیچ  یظرف حاو همراه

 گذاشتمو گفتم  زیرو م   ظرفارو

 سه ساعت؟  یکن ی م کاریچ-

 دادیسرش جوابمو با لحن سرد م ری باهام قهر بود خ چون

 داره  ریگ نجورهیکال هم  یباز  نیا-

 میبکن  گهید یاز ب هیخب -

 دهیم فیک  نیفقط هم گهینه د-

 هست؟  یچ شی حاال باز-

 اوت  یِا وا-

 هن؟؟؟-

 ؟یدیاوت ، نشن  یِا وا-

 باشم  دهید کیو تو عمرم از نزد شنیاست ینه بابا من غلط بخورم پل-

 میکه از زندان فرار کن یکن یبامن همکار  دیتو فقط با  ستین  یخاص  زیچ-
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 ؟ی عن ی نیعه دوتا زندان-

 اوهوم -

 درستش کن عیچه جالب، منم مشتاق شدم سر-

 هیشانس تو چجور  نمیبب -

 پفکا شدم.  پسویمنم مشغول خوردن چ  ش،یشروع کرد به ور رفتن با دسته باز  دوباره

 بمن انداخت و گفت  ینگاه  مین نیام یبن

 بزار تو دهنم  یکی خوادیمنم دلم م-

 ؟یوا مگه خودت دست ندار -

 تکون بخورم تونمینم یکه دستم بنده پامم که خداروشکر کند  ینیب یم-

 ی خور ی کارت که تموم شد م-

 خوام یاالن م-

 دستت  ری خب بزار کنار دسته رو بخور بعد بگ-

 داد زد بلند

 بده   پسیبمن چ دمیدارم بهت دستور م ستیمن بعنوان رئ-

   یخور ینم  نایتو که از ا شد؟؟یچ-

 بوش اومد دلم خواست -

حامله ام!! خخخخ نکنه واقعا حاملس بچم هوس  گفتیاون خوابم افتادم که م ادی حرفش  نیا با
 کنه؟ یم

 چلوندمش و گرفتم سمت دهنش.  ریتو ماست موس یبرداشتم و حساب   پسیاکراه چ با
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 اونو چپوند تو دهنش.  یحرکت آن  هیبا  اونم

 ام بده  گهید یکی-

 گهیبسه د-

 ع یسر-

 . کردی و تند تند درخواست م دییجوی دادم بهش و اونم تند تند م پسی چ ارهدوب

 گفتم  یکالفه شدم و با طلبکار  باالخره

 هی کشهیو سه ساعت طول م یکنی لباتو پاک م ،یخور یبا چنگال م  یزار یموقع غذا خوردن کالس م-
 ی زن یرو هوا م عیهمه رو سر یبعد االن جاروبرق  یقورت بد ایلوب

 زد و گفت  یشخندیبه حرفم توجه کنه ن یذره ا نکهیا بدون

 خب درستش کردم  یل یخ-

 از دسته هارو داد دستمو گفت  یک ی بعدم

 ؟یاماده ا-

 به دسته انداختمو گفتم ینگاه

 ه؟یچ نیامادم، ا و یچ ینه بابا چ-

  دادن و باالخره ملتفت حی سه ساعت بمن کاربرد دونه دونه دکمه هارو توض دنیاقا زحمت کش حاج
 شدم.

 می بر ولیا دمیاهان فهم-

 چه عجب، نفسم بند اومد-

 لوس نشو شروع کن -
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دکمه   یک ی یک ی یکرد، همون لحظه افتادم بجون دکمه ها و شانس  یپل  ویتکون داد و باز یتاسف سر
 . زدمی هارو م

 برم جلو.  بیتا قشنگ به ترت  کردمیو با دقت دکمه هارو انتخاب م رونیاورده بودم ب  زبونمم

 من  شیپ  ایب  ؟یر یسوگند کجا م-

 گهیتو نشستم د شی که پ  رمی نم ییمن جا-

 ه ینه احمق منظورم باز-

 رم یباشه بابا نم  ،یاحمق خودت -

 زده جلو و من موندم عقب.  نیامیبن دمیکه د میشد یمشغول باز  دوباره

 تف تو شانست سوگند یا-

 گفتم نوی کوبوندم زم پامو

 تاسیوا یر ی کجا م ییییهوو-

 دوباره داد زدم یباز  هیدو ثان بعد

 ره؟ ی چرا نم نیاه ا-

پر   هیهم   یهرازگاه کرد،یم ی تفاوت نشسته بود و باز  یب  زدمیزر م  یبرعکس من که کل نیام یبن
 .  خوردی م پسیچ

 سمت چپ  ا یسوگند نرو اونطرف ب -

سمت چپ منم تو حالت نشسته کمرمو خم   رفتی م شتریب   اروی  نیا یدکمه سمت چپو زدم و هرچ منم
 سمت چپ.  کردمیم

 داد زد  نیام یبن

   یخور ی خودت چرا تکون م ؟یکن ی م کاریچ-
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 حرکت کنه   قیدق خوامیم ستایوا-

 د...  یچربط-

 .نیامی پرت شدم تو ب*غل بن هویتموم نشده بود که  نیامی حرف بن هنوز

 مثل قبل زل زده بهم. نی امیبنب  دمیاوردم باال و د سرمو

 . رونیب  دمیخودمو از ب*غلش کش عیدهنمو قورت دادم و سر اب

 شد. ش یبزنه مشغول باز یحرف  نکهیمثل من هول شد و بدون ا نمیام یبن

 

روش    بارمیکه  یتخت دونفره. همون تخت یچپوندم و جهش بردم رو یوار یداخل کمد د ساکمو
 شده بود.افتاده بودم، اصال انگار مال خودم  هوشیب

فردا   گفتیم نیامی . بندمیخوابی م ی حتما حساب دیو چشامو اروم بستم، با دمیسرم کش یرو رو پتو
 هرچقدرم گفتم بگو نگفت نکبت.   رونی ب میقراره باهم بر

 . رمی میم یمن از فضول  گهینم دهیراحت تو اتاق خودش خواب الی رفته با خ االنم

بود که منو گول  شیی بای ز نیهم  دیافتادم، واقعا که چشاشو دوست داشتم شا نیامی بن ینگاه ها ادی
 نه! دم یدوسش دارم، شا کردمی زده بود و حس م

 مزخرف به خواب رفتم. یافتاد بجونم و دوباره با همون حس ها و خواب ها یفکر  یر یدرگ  بازم

 

اومده بود بمن سر   نی امیبن  یعنیشدم، فکر کنم در اتاق بود.  داریبسته شدن در از خواب ب  یصدا با
 بزنه؟ 

از ترس سکته زدم،   ییرو به رو نهییخورد به ا  افمیبه بدنم دادم. تا ق  یجام بلند شدم و کش و قوس از
 تمام دار و ندارمو معلوم کرده بود.  میشل لباس خال خال قهیبود و  دهیپول  دهیموهام ژول

 !ایانداختم باال خب بمن چه مگه من گفتم ب ی تفاوت یامو با ب  شونه
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 دادیساعت که هفت صبح رو نشون م دنیبه ساعت انداختم و با د ینگاه

 

ساعت پنج صبح   گهیکمرش م  زنهیباز دستشو م اره،یپدرمو درم  نیامیاندازه گردو شد. االن بن چشام
 صبحه نه هفت. 

 رون،ی کردم و از اتاق زدم ب  ضی لباسامو تعو عیسر

 

 نبود.   نیامیاز بن  یخبر  چیکجاست، اما ه  نیام یبن  نمینظر گرفتم تا بب  ریاال پله خونه رو زب از

 راحت بدون غرغراش صبونه درست کنم.   التیبا خ  تونستمیخداروشکر حداقل م خب

 دادم. بی ترت یو صبونه مفصل نییرفتم پا  عیسر

قدم نرفته بودم جلو که در باز شد و منم  هیهنوز  ز،ی م  یگذاشتم تا ببرم بزارم رو ین یس یتو اونارو 
 برگشتم سمتش.  عیسر

 .کردی داشت با حوله عرق صورتشو پاک م یورزش  یبا لباس ها نیام یبن

 کرد و گفت  ی ز یاخم ر شهیکه افتاد بمن مثل هم نگاهش

 وقت خواب -

 اپن گذاشتم و گفتم یرو رو  ینیس

 م یکردی م یباز  میتا دو شب داشت شبیواقعا خسته بودم د دیببخش-

 دارم یاما از ساعت پنج ب  کردمی م یداره منم داشتم باز  یچربط-

 انداخت   ینیبه س یمن اومد و نگاه بسمت

 م یبخور اطیح  اریصبونه رو ب-
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 وا چرا؟ -

 شنا کنم کممیکنار استخر صبونمو بخورم،  خوامیم-

 میاز خونه زد نیام یبدست همراه بن ین یبچه پولدارا! شونه امو انداختم باال و س نیاوه چه لوسن ا اوه
 .رونیب

 کنار استخر گذاشتم و زل زدم به استخر.  زیم یرو رو  ینیس

 ؟ یشنا بلد-

 کردمو گفتم  اوردیدرم رشتشویکه داشت سو نیام یبه بن رو

 ستم ینه بلد ن-

  نیکردم، ا  ییچا ختنیو خودمو مشغول ر زی ت مدوباره رومو برگردوندم سم رونیهاش که زد ب  عضله
 . مونیم ادایخوبه گفتم بدم م است؟ی ح یپسره چرا انقدر ب 

 .دم یچرتم چ ی قهیبا سل زوی پر کردم و م ییفنجونو لبا لب با چا دوتا

 تو اب.  دیاب بهم فهموند که پر دیشلپ شد یصبونه بخوره که صدا ادیبرگردم صداش کنم ب  خواستم

 تکون دادمو داد زدم یسر  کالفه

 ام یم یخونه تا تو لباساتو بپوش  رمیمن م-

 . رونی باال و صورتشو از اب اورد ب  دیخودشو کش نیام یبن

 بزار دهنم   ریات لقمه بگ مرویاز اون ن دونهینه صبر کن کجا، -

 زدمو گفتم   یپوزخند

 گه؟یامر د-

 نزار دوباره کلمه خدمتکار رو تکرار کنم-

 ار نثارش کنم که دوباره سرشو فرو برد تو اب.چندتا فوش ابد خواستم
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 هم براش زدم.  یزدم و لبخند گشاد شخندین شی خال یجا   یزدمو برا  یپوزخند

 .  رونیکلش از اب اومد ب  هوی 

براش    یکی کوچ یو با ترس لقمه  نییچشماشه دستمو اوردم پا  دنیمشغول مال نیامیبن  دمیتا د 
 گرفتم .

 استخر رسوند و گفت  یخودشو به لبه   نیام یبن

 لقمه -

 استخر باز کرد.  نیدهنشو اندازه هم بعدم

 ذوق گفتم  با

 ده؟ یم فیچقدر ک  ین یبی م یمثل من اندازه گراز دهنتو باز کن  یگرفت  ادی توام  یییوااا-

 سرجاش.  ادی مغزم ب د یکو بکوبمش تو سرم شا مروی ن تابهی، من گفتم گراز؟ اون ماه یوا

 زدمو جلوش زانو زدم و گفتم ی لبخند پهن نی امیصورت گل سرخ بن دنید با

 بخور انقدر خوشمزس  ایب-

 کم درست مثل قبلنا. ی لیخ  نباریکرد و دهنشو باز کرد، اما ا زیبا حرص برام ت چشماشو

 .  زی رو تو دهنش چپوندم و دوباره رفتم سمت م لقمه

 م. لقمه کره مربا گرفتم و دوباره جلوش زانو زد ندفعهیا

 که کامل لقمشو قورت داد دهنشو باز کرد و منم نصف لقمه رو گذاشتم دهنش. نیام یبن

 

 با همون دهن پر گفت  نیام یبن

 همشو بده ه؟یچ نیا-
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 سمت دهنش.   دیدستمو گرفت و کش  یحرکت ناگهان  هیبا  بعدم

 . نیام یلقمه تو دهنش نرفته بود که تعادلمو از دست دادم و افتادم ب*غل بن هنوز

 تو استخر.  میو تو ب*غل هم افتاد ختیخنگ تر از من تعادلش بهم ر اونم

 . رفتی که تو حلقم م یمطلق بود و اب یاهیفقط س دم،ینفهم یز یاحمقم شنا بلد نبودم و چ منه

 کمرم گرفت و منو کشوند سمت باال.  ریاز ز ن یامیکه حس کردم بن  زدم ی تند دستو پا م تند

 . دمیو تند تند نفس کش  دمیهوا رو بلع رونی کلم از اب اومد ب تا

 معلوم نبود چقدر دستو پا زدم.  م،یشده بود که وسط استخر بود  جوری چ دونمینم

 کشوند. . یمنو ب*غل گرفته بود و به لبه استخر م نیام یبن

در حد   یبلند بلند الک  نیهم یلوس کنم،برا شتریتم خودمو براش ب بهتر شده بود اما دوست داش حالم
 سرفه کردم.  یمرگ بار 

 و گفت  ستادیوسط استخر وا نیام یبن

 سوگند؟ سوگند منو نگاه کن-

 . گهیاستخره د هیافتادم! واال  انوسیتو اق هیحاال انگار   کردم،یسرفه م یبسته بودم و الک چشامو

 صورتم زد و گفت   یبا دست رو نیام یبن

 حالت خوبه؟ نفس بکش-

 . رمی اونور مثال که دارم از هوش م نوریا چرخوندمیبسته بودمو کلمو م چشامو

 کرد و منو گذاشت لبه استخر و خودشم باال سرم زانو زد.  ع یحرکتشو سر نیام یبن

 رو پاش گذاشت و داد زد سرمو

 سوگند سوگند پاشو -
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 .کشهی! چقدر نازمو مدهیخدا من قش، من ذوق مرگ، من شوهر ند یییواااا

 . یحال  یو ب   یهوشی خودمو زده بودم به ب  یخندمو کنترل کرده بودم و الک بزور

 نبود چرا حالت بد شد؟  ادم یاخه عمق استخر ز-

 گفت  یبا نگران  دیازم ند یعکس العمل  چیه یبه صورتم ضربه زد و وقت  دوباره

 نروزو یا نمی نب رمی من بم یشو سوگند، اله داریتوروخدا ب-

 ....نمی امیبن  یعنیانقدر مهمم براش؟   یعنی رم؟یبم  ی اله ؟؟؟یچ

 و با دست هولش دادم سمت عقب.  دمیکش  یبنفش  غیج  ناخوداگاه

 عقب و زل زد بهم.  دیبا ترس خودشو کش نیام یبن

 زدم داد

 ؟ یکن ی م یدار  یچه غلط-

 تو حالت خوبه؟ -

 ست یتو حالت خوب ن  نکهیومه که خوبم، مثل امعل-

 مظلومانه گفت  یل یسرتا پامو برانداز کرد و خ نیام یبن

 ؟ یفکر کردم حالت بد شده، االن خوب-

 نه  دیگیم دمیشوهر ند گمیباز شد. م شمی حرفش دوباره خر شدم و ناخوداگاه ن نیا با

 نگران نباش خوبم من   ؟؟یعه؟؟ نگران شد-

 یا زنه،ی داره لبخند م نیام یمحاله! بن یخوشبخت  نهمهیمنو ا یییزل زد بهم، واااا یز یبا لبخند ر اونم
 . خندهیجان چه نازم م

 دوباره اخمو شد.  شمیدارم ذوق مرگ م دیکنم فهم فکر
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 بشر. نیا شهیادم نم نه،یام ی همون بن نیبابا ا نه

 تمپا کوبوندم به زانوش و گف با

 ا ی خودت  یوحش-

  نجورینگاه کرد، انگار من روش شاش کردم ا  سشیجاش بلند شد و با حالت چندش به لباس خ از
 به لباس بدبخت.  کنهینگاه م

 ی نش  ضی برم لباسامو عوض کنم، توام لباساتو عوض کن مر دیبا-

 گفتم  ناخوداگاه

 ؟ یشیشم ناراحت م ضیاگه مر-

 اما با کمال تعجب گفت  شم،یدوست داشتم بگه اره ناراحت م یلیتعجب سرتا پامو برانداز کرد، خ  با

 گم یمن مهم باشه؟ من فقط بخاطر خودت م یبرا  دیچرا با-

 توجه بمن که بغض کرده بودم اب پرتغالشو مزه مزه کرد و گفت  یب

 رون ی ب میبر م یخوایلباساتو عوض کن بعد صبونه م عیسر-

 

رد شدم و   خوردیکه داشت صبونه م نی امیبن  یتفاوت از جلو یحرص جمع کردم و بلند شدم، ب   از لبامو
 بسمت خونه حرکت کردم.

   ایکن ی صبونه بخور ضعف م  ایب  یر یکجا م -

 خام ینم-

 رون ی ب میپس خونه رو جمع کن بعدش بر-

 رفتم خونه.  عیبرگردم سمتش سر نکهیا بدون

 .  دیکشیخونه رو به گند م یکای و سرام دی چکی ازم اب م یحساب 
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 به اتاقم لباسامو از بدنم کندم.   دمیرفتم باال و تا رس یپله ها از

  دمیسر کردم و از اتاق پر یو شال مشک  یبا شلوار ل یمشک یهود هیبا حوله بدنمو خشک کردمو  کمی
 .رونیب

رم اوردم خونه و   صبونه یخوب تند تند خونه رو جمع کردم، ظرفا یجا هی می قراره بر نکهیا یهوا به
 تند تند شستمش. 

پاک کردم،   موی شونیو عرق پ دم یاپن رو دستمال کش  یرو  کمی. خوندیکه داشت روزنامه م نمیام یبن
 اصال جنبه کار رو نداشتم.

 و گفتم  ستادمی وا خوندی که داشت روزنامه م نی امیبن  پشت

 م یبر ای من کارام تموم شد، ب-

 گذاشت و گفت  زی م یرو رو روزنامه

 امیم گهید نی م هیحاضرشم   رمیم-

 از پله ها باال رفت.  کلسیاروم و ر یلی خ بعدم

 که کرد سرمو اوردم باال.  یبا تک سرفه ا قهیدق کیور رفتم تا بعد  ی تا اقا حاضرشن با گوش دوباره

 . بود دهیپوش  دیسف یها  یبا شلوار کتان کرم و کتون  یاندام یاسمان یمردونه اب رهنیپ هی

  دمیازش نپرس یدنبالش راه افتادم، حت یحرف چیه یب  بم،یچپوندم تو ج ویجام بلند شدم و گوش از
 . میری کجا م

تند   یو دوباره پاشو گذاشت رو پدال گاز و به طرز وحشتناک  میخوشگلش شد  نیهمون ماش سوار
 . روندیم

 .کردم ی که از دسته در گرفته بودم و فقط با چشم باز جلو رو نگاه م منم

  خورهینم  تی اهنگ به رانندگ نیدوست داشتم بگم ا یلیگذاشت، خ  میاهنگ مال هیضبط ور رفت و  با
 عوضش کن. 
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باز بتوپه   دمیترس ی. اما ممیری کجا م  دمیپرسیبهش انداختم، چقدر دوست داشتم ازش م  یرخ نگاه مین
 شدم و زل زدم به جاده. الی خیب  نیهم یبهم برا

 چشمش گذاشت و گفت  یرو نکشویع

برم رستوران    خوام یحال نکردم م یجنابعال  یکه با ماکاران   ییاز اونجا ؛یر ی میم یاز فضول  یدار  دونمیم-
  هی برمیسر به شرکت بزنم توام م  هی دیاما قبلش با یکه تنها نمون  برمیناهار بخورم، تورم باخودم م

 که خارج از شهره یدنید یموزه 

 

 به موزه رفتن ندارم  یاز یمن ن-

 ات کنم؟  مهیجر روزیباز مثل د یفکر کنم دوست دار -

 قبول کنم؟  یگیم  یهرچ  دیبا  یچ یبرا-

 ستمی چون رئ-

 دراوردم و گفتم اداشو

 قراره تحملت کنم گهید روزی خداروشکر که فقط -

برعکس   ومدیکه زدم خوشم ن یناجور بود، خودمم از حرف  یلیحرفم خ   یبرگردوندم. ول شهیبه ش  رومو
سه روز تموم   نیا خواستمینم  چوقتی و ه شدمیمن ناراحت تر م گذشتیکه زدم ساعت که م یحرف 
 شه.

نگاهشو رو خودم   ینیهم سنگ یبه راهش ادامه داد. هرازگاه  نیامیبن یا  گهیحرف د چیه بدون
که زدم   یاز حرف  کردمی چرا حس م دونمیزل زدم.نم ابونینکردم و به خ  یاما توجه ا کردمی احساس م

 جا خورده بود.  کمی

و  شهی از قبل م شتریهر لحظه داره ب نی که حس کردم سرعت ماش زدمیم  دیجاده رو د نجوریهم
 . شدیخارج م  نشیاز ماش یوحشتناک یصدا

 .رونن ی بشن تند م یجا خونده بودم پسرا عصب  هی روند،ی م عیسر یناکبه طرز وحشت نیام یبن
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 بهش انداختم و گفتم یترس نگاه  با

 یاروم تر بر  کمی شهیم-

 کرد.  شترمی تازه ب چیبهم بندازه سرعتشو کم نکرد که ه ی نگاه مین  نکهیا بدون

  شتریمنو ب کردنیخطاب م  وونهیکه اونو د ییو راننده ها زدنیبهش م  نایکه ماش یممتد یها بوق
 . ترسوندیم

 . کردیبه چراغ قرمزا هم توجه نم   یو حت دیکشی م ییال نایماش نیب از

 ترسمیاروم برون من م کنمی خواهش م-

-..... 

 باتوام  ییه-

-..... 

 اروم برون  کنمی االن شاش م-

-.... 

 ی کر  ییییهو-

 برگشت سمتمو گفت   تی عصبان با

 ی ترس یام نم گهید ین یبی سرعت نم گهیروز منو تحمل کن سوگند بعدش د هیفقط -

  یاخه جاده خاک ،یخاک یتو جاده  چوندیکه داشت پ  ینگاهش کردم، با اخم وحشتناک  یشوک زدگ با
 بود.  یکه انقدر طوالن  رفتی کجا م دونمینم چیه ؟یچ یبرا

 گفتم  یلحن اروم  با

 ؟ یاز حرف من دلخور -

 دادم خودم ارومش کنم حیترج  دمیکه د سکوتشو
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 راستش خودمم.... نیبب -

 خب خداروشکر  شه،یداره کمتر م نیلحظه حس کردم سرعت ماش  همون

 بگم... خواستمی من فقط م یتحمل   رقابلینبود که غ  نیمن منظورم ا نیبب -

 ادامه بده سوگند. شه،یخداروشکر داره کمتر و کمتر م خب

 من... یول یدرسته مجبورم کرد  کردمیتو باشم مطمئن باش قبول نم  شیپ خواستمیمن اگه نم  نیبب -

 اخم برگشت سمتمو گفت  با

 برام مهمه حرفات؟  یکن ی فکر م ؟یدیم حی توض یدار  یچ یبرا-

 . رفتیتا هم نم  ستی کم بود، فکر کنم ب یلیخ گهید نی ماش سرعت 

 دهنمو قورت دادمو گفتم اب

 یمن فکر کردم از حرف من ناراحت شد-

 دز داد

  هیحرف   دیچرا با ن،یهم یناراحت باشم هان؟ تو فقط خدمتکار من دینههه ناراحت نشدم، چرا با-
 کلفت برام مهم باشه؟؟ 

منو فقط به چشم خدمتکار   یعن یخدمتکار؟ کلفت؟  گفت؟یم یچ  نیشدم بهش، ا رهیدهن باز خ  با
 .شدمیمنه خر رو باش که داشتم تو منجالب عشقش غرق م  د؟یدیم

  یابونیکه خ نجایا ابون؟؟؟؟یخ ابون، ی و با بغض زل زدم به خ شهیرومو برگردوندم سمت ش   دوباره
 . شدینم  دایتوش پ میجونور زنده ا  چیبود و ه ابونیب هینبود!! فقط 

 گفتم  نویام یترس برگشتم سمت بن با

 کجاست؟  نجایا-

 گفت  دویتو موهاش کش یه دستکالف نیام یبن
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 دراوردم  نجا یچرا سر از ا دونمینم یخواستم ببرمت خارج از شهر ول  دونمینم-

 .... میبرگرد  ای توروخدا ب یواا-

به رو به رو و  میشد  رهیشدن، هردو با تعجب خ  نیی شروع کرد به باال پا نی لحظه ماش همون
 افتاده.   یچه اتفاق دونستمینم

 ترس گفتم با

 شد؟یچ یواا-

 پنچر...  کیفکر کنم الست دونم،ینم-

 . میبه جلو پرت شد یو هردومون به طرز وحشتناک  ستادیاز حرکت ا نی لحظه ماش همون

 با ترس داد زد  نیام یبن

 ؟ یسوگند خوب -

 گفتم یاروم یکه خورده بود به داشبورد اوردم باال و با صدا سرمو

 اره خوبم -

 نمت یبب -

 گم یخوبم م-

 منو نگاه کن گفتم -

 .  دیکش ری سمتش و همون لحظه حس کردم سرم ت برگشتم

 حرکت دستمو رو هوا گرفت.   هیبا  نی امیزدم و خواستم دستمو بزارم رو سرم که بن  غیج  اروم

 با ترس گفت  نیام یبن

 دست نزن بهش خون اومده-
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 دراورد.  یخم شد و از داشبور دستمال کاغذ   عیسر بعدم

شه،  شتر یسوزش ب  کمیبهش وارد کرد که باعث شد  یک یسرم گذاشت و فشار کوچ  یاروم رو اونو
 . رونی ب  ادیکه از چشمام اشک ب یجور 

 انداخت و گفت  ومد یبه اشکام که ناخوداگاه م  ینگاه نیام یبن

 منو ببخش  کنمی خواهش م-

 زدم  یلبخند مصنوع هیبودو بزور جمع و جور کردمو  که از درد مچاله شده افمیق

 شه یخدمتکارش انقدر ناراحت نم یادم که برا ست،یمهم ن-

اش کنم، خوب شد خودمو   هیلحظه بودم که تخل هیحرفش بدجور رو دلم مونده بود، انگار منتظر  نیا
 .مردمی کردم وگرنه م  یخال

 کرد و گفت  یز یر اخم

الزم   ستین  دیاونقدر شد ادیتتو بزار رو دستمال بزار خونش بند بدس ست،ی حرفا ن  نیفعال وقت ا-
 ی نگران باش  ستین

حرفش دستمو گذاشتم روش. کاش دستشو   رو ی سرم برداشت و منم پ یدستشو از رو بعدم
 چرا ورداشت؟  داشتیورنم 

 چش شده  ن یماش  نمیبب رمیمن م-

 .شدهیچ نمی تا بب رونیو کلمو اوردم ب  نیی پا دمیسمت خودمو کش شهیمنم ش  رونی که زد ب  نیماش از

نگاه کرد اما   یتفاوت یسمت من، اول با ب  کیبه الست دی چک کرد و رس کارویدونه دونه الست نیام یبن
 رنگ تعجب به خودش گرفت و با   افشی ق واشی واشی

 

 گرد شده نگاهش کرد.  یچشا

 تعجب گفتم  با
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 شده؟یچ-

 گفت  رهیبگ کینگاهشو از الست نکهیا بدون

 ست ین کیالست-

 ؟ ییچ-

 ست یسرجاش ن کیالست گمیم-

 سرشو چرخوند سمت عقب و گفت  عیسر بعدم

 اوناهاش افتاده اونجا -

 

 که دومتر اونور تر افتاده بود انداختم. یکی به الست یشدم و نگاه   ادهیپ  نیاز ماش  عیسر

 م؟ یکن کاریاالن چ-

 من زاپاس ندارم  ارهیب کیباربد برام الست زنمی زنگ م-

و چون ازم خون   دیکشی م ری ت یل ی. سرمم خرونی حبس کردم و پرصدا دادمش ب نهیتو س* نفسمو
 فشارم افتاده بود. رفتیم

 باز کردمو توش نشستم.  نویدر سمت عقب ماش گرفتیکه داشت شماره باربد و م نیامی توجه به بن یب

که، فکر کنم   دهیاروم برون گوش نم  گمیبهش م یدردش بخوابه. ه کمیبا انگشتام فشار دادم تا  سرمو
 لحظه بود.  نیمنتظر هم قایدق

 در عقب رو باز کرد و کنارم نشست.   نیام یبن نیچند م بعد

 گفت  یخستگ با

 تا برسه  کشهی ساعت طول م  میربع ن هیباربد گفت -

 گرفته گفتم  یصدا با
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 بمونم؟   نجوریساعت من ا میتا ن یعنی-

 بهم انداخت و گفت   ینگاه ینگران  با

 حالت بده؟ فشارت افتاده؟   یل یخ-

 حس تعصب رو که نسبت بمن داشتو دوست داشتم. نیا

 فشارم افتاده  کمی-

 اورد.  رونی تا کمر به جلو خم شد و از داخل داشبور شکالت ب عیسر

  مو یو دستمال خون دیکش یتمال کاغذدس یکرد؛ کل  کی بهم نزد ینشست و خودشو حساب سرجاش
 سرم گذاشت و خودشم نگه داشت.  یرو رو زی و دستمال تم رونیپرت کرد ب 

 دستش شکالتو گرفت سمتمو گفت  یک ی اون با

 کنه ی م میبخور فشارتو تنظ نویا ایب-

حالمو جا   یحساب  شی نیری گاز گنده ازش زدم، ش هی عیبرام باز کرد و تو دستم گذاشت. منم سر  شکالتو
 اورد.

 .کردینگام م یدستش سرمو نگه داشته بود و با نگران ه یهمونجور با  نیام یبن

 قورت دادمو گفتم شکالتو

 یکن ی چرا اونجور نگام م-

 حالت بد شه  ترسمیم-

 مگه برات مهمه؟ -

 دور چرخوند و گفت  هی  تی با عصبان چشاشو

 شکالتتو بخور فشارت افتاده -

 زارم یدستتو بردار خودم دستمو م-



 لعبت رمنده 

384 
 

 بخور اونو   ست،ی الزم ن-

 . دمیشکالت خوشمزمو تموم کردم و زبونمو دور دهنم کش   یحرف چیه یب

  دونستمیم  یز یچ یها.  شهیم یوقتا جن  یبعض نمیا کنه،ی داره با لبخند نگام م دمیاوردم باال و د سرمو
 .ی جن  گفتمیاوال بهش م 

  یخندیچرا م-

 ؟یدونستیم ییشکمو یل یخ-

 تمومش کن  یگفتیم  یداده بود ریخودت گ -

 بهش بزن که   یگفتم تمومش کن نگفتم دوتا گاز وحش-

 با قهر ازش گرفتمو گفتم  رومو

 خوام ینم-

 گوشم  کیکردم سرشو اورد نزد حس

 ی خواینم  یچ-

 گرفته گفتم یصدابفرستمش. با    رونیب تونستمی*نه حبس شده بود که نمیتو س نفسم

 ولش کن  یچ یه-

 بکشم. یعقب و تونستم نفس راحت  دیکش خودشو

 رومو کردم سمتش و گفتم   دوباره

 م؟یکن  کاریساعت بنظرت چ میتا ن-

 م یبکن یخواستیم کار ی چ ،یچ یه-

 گفتم دمویکش یا ازهیخم
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 بخوابم؟   یزار یم ادی من خوابم م-

 دارم  کارتیبخواب مگه من چ-

 کنم زیتم نتویماش  یبگ  یبد ریگ یخوای م دیگفتم شا-

 ی تو زحمت بکش ستین یاز یشدس ن زی اون خودش تم-

 گردمو شکستم و گفتم قولنج

 دم یخواب  ریشب د خوابم،ی پس من م-

 دادم و چشامو بستم. هیتک  یسرمو به صندل  بعدم

   رهیگیاونجور نخواب گردنت درد م-

 بسته جواب دادم یچشا با

 د یرو تخت دونفره بخوابم ببخش ستیهتل ن  نجایا-

 بخواب گهید جوری خب -

 مثال چجور؟ -

و سرشو رو پام    دیمنو سمت خودش کش چوند،یلحظه حس کردم دستشو دور شونه هام پ همون
 گذاشت. 

 ی خوابیبهتر م  نجوریحاال ا-

 ومدیبخوابم؟ قلبم داشت از حلقم م رمیاونوقت بگ مردمیداشتم از استرس م  دونستینم  خوابم؟یم
 .رونیب

فقط   دم،یپد دیجلوه کنم انگار ند  جوری دیبخودم مسلط شدم، باالخره نبا ی ول  دیلرزیداشت م تنم
 نکرده که! بخودت مثلث باش منگول. یکار خاص گهیسرمو رو پاش گذاشته د
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که حس کردم دستش نوازش   امی کنار ب هیقض  نیمکافات خودمو اروم کرده بودم تا با ا یبعد کل  تازه
 . چرخهیوار تو موهام م 

 حسو دوست داشتم.  نیانگار ا جوری  شد،یمانعم م یحس هیاز جام بپرم و بزنم دهنش اما  خواستمیم

 داره.   ییدوستم داره؟ نکنه اونم مثل من حسا یعنی چرا؟  کرد؟یداشت موهامو منو ناز م  نیام یبن

بهش وابسته بشم، عاشق تر بشم و بدبخت    دمیترسین منکنه چو نکارویکه ا فتمی به پاش ب خواستم
 بس.  نویاون فقط تا فردا مال منه هم کردمی قبول م دیشم با

 رفت و چشمام بسته شد. ادمیشد که  سردردمو  قی بهم ارامش تزر یحس نوازشا انقدر   نیهم با

 

 اروم چشامو باز کردم.  زدی که داشت اسممو صدا م نیام یبن یصدا با

 زخمم بود.  یدستاش هنوزم رو یبه اطراف انداختم، هنوزم رو پاش خواب بودم .حت ینگاه

 انداختم و گفتم دیباریم  یکه ازش خستگ نیام ی بن افهی به ق یو نگاه  دمیبا ترس از جام پر 

 من رو پات خوابم برد.  دیببخش یوا-

 اروم از رو سرم برداشتمو گفتم دستشو

 یخسته شد روش زارمیبردار خودم دستمو م نمیا-

 زد و گفت  یلبخند

 فدا سرت -

 وقتا؟ یبعض  شدیچرا انقدر مهربون م شد،یقند اب م لویک لویدلم ک تو

 ن ییپا میبر ای اگه حالت خوبه ب ادیاالن باربد م -

 براش تنگ شده  یلیاتفاقا من دلم خ م،یاره اره بر-

 . میو منتظر جاده رو نگاه کرد رون،ی ب  میزد نیاز ماش  هردو
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بند  گهیسرم برداشتم و پرتش کردم اونور، خون سرم هم د یکه خشک شده بود از رو ویکاغذ دستمال
 اومده بود.

 دادمو کالفه گفتم نیامو به ماش هیتک

 داداشت  ومدی کو؟چرا ن-

 گفت  دیرس یکه کالفه تر از من بنظر م نیام یبن

 رسم یداد گفت االن م امیبابا بمن پ دونمیچم-

 خندهی هرهر م یک یدوباره داره برا ستیمعلوم ن-

 داد زد هوی خندشو بزور کنترل کرد و  نیام یبن

 عا اومد -

 . ومد یکه داشت از دور م   یبلند مشک یشاس  نیدوختم به ماش  نگاهمو

 گفت  نی امیرو به بن  رون،ی ازش زد ب عی پارک کرد و سر نیکنار ماش  باربد

 ؟ یکنی م کاری چ نجایدور بود ا  یل یشد ، اخه راهت خ  ریداداش د دیببخش-

 دراوردم خودمم... نجایسر از ا شدیچ دونمینم-

 من داد زد دنیلحظه باربد با د  همون

 سوگنددد؟؟؟-

 براش کج کردمو گفتم دهنمو

 نه عمت -

 ذوق اومد سمتمو گفت  با

 نجاست یما ا ییایدختر رو شه،یباورم نم ییوااا-
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 زدمو گفتم یلبخند

   ؟یخوب -

 چقدر دلم برات تنگ شده بود  دونهیخدا م  دم،یتورو د میعال-

 که یکن ی بما فکر نم گهید یگرفت  دیتو که مدل جد-

 شهیمثل تو نم  چکس ی نبابا باور کن ه-

 داد زد  نیام یبن

 از کارم عقب موندم  یحساب  میجاش بنداز کویالست دیکمک کن دیایتموم شد ب تون یاگه خاله زنک باز-

 

 . کنهیبه داداششم حسادت م  یچقدر حسود شده، حت نیا اووف

مشغول درست   نیامی و همراه بن  دیکش رونی ب  یکیالست نشیرفت از صندق عقب ماش   عیسر باربد
 شدن.  نیامیبن  نی کردن ماش

 .دادمیبهشون م  خواستنیم یز یچ  وقتیبودم و اگه  ستادهیباالسرشون وا منم

 داد زد باربد

 سوگند اچار -

 و دادم دست باربد.  رونیب  دمیاچارو از جعبه ابزار کش عیسر

 بهم انداخت و گفت  ینگاه میبا اخم ن نیام یبن

 ن یبرو بش  یکار کن ستیالزم ن گهیتو د-

 کمکتون کنم خوامی داره م ینه چه اشکال -

 حالت بد شه  ترسمیازت رفته م ادی نه تو خون ز-
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 چمباده زدم. نیزم  یبهش گفتم و رو یزدمو تو دلم چشم  یلبخند ناخوداگاه

 گفت  رفتیور م  نی نشسته بودو با ماش نیام یهمونجور که کنار بن باربد

 شدیچ نمی کن بب  فیداداش تعر-

از جاش کنده شد شانس اوردم   کمی الست نجایراهم خورد به ا هویبابا، خواستم برم خارج شهر   یچ یه-
 شد یم  یچ دونستیگرنه خدا مبود و  نیی سرعتم اون لحظه پا 

 خطاب بمن گفت  باربد

 شده؟ یبتو چ-

 زخم شد  کمیفقط سرم خورد به داشبور  ستین  یمهم زیچ-

 گفت  دویوسط حرفم پر  نیام یبن

 مردم یازش بخدا داشتم از عذاب وجدان م ومدی چقدر داشت خون م یدیفقط زخم شد؟؟ داداش ند-

 کج کردمو گفتم  لبمو

 م یریم ینم زای چ نیبا ا  میستینه بابا مثل شما بچه پولدارا لوس ن  شده؛یاوووه حاال انگار چ -

 . فتهیب  شیشون یرو پ اهیخط س هیپاک کرد و باعث شد  شویشونیعرق پ نیام یبن

چقدر   دونمیمن م یول  یفهم ینم ی ستیتو دکتر ن  رهیگیبعدا سرت درد م  ست،یبحث لوس شدن ن ر،ی خ-
 کنه ی م تتیزخم اذ ذرهیهمون 

 که با خنده نظاره گر ما بود گفت  باربد

 کنه ی م کاریتو چ شیپ  نجایسوگند ا  دمیباالخره من نفهم -

 زودتر از من جواب داد نیام یبگم خدمتکارشم که بن خواستم

خورده حساب باهاشون داشتم   کم ی کامل پرداخت نکرده بودم و  ویمن حقوق خانم داور نکهیمثل ا-
 د یحقوق ببرمشون خر یبجا خودشون گفتن  نیهم یبرا
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دختره   ن یا گهیحاال باربد تو دلش م د؟؟؟یخر میمتر باز موند؛ من گفتم بر میدروغش ن  نیاز ا دهنم
 داداشم.   شیسر دوتومن پول اومده پ دهیپد دیچه ند

 گفت و مشغول کارش شد.  یلب اهان ری باور نکرده ز زدیداد م افشیکه ق باربد

 اونا ازجام بلند شدم.  رویربع کارشون تموم شد و هردو از جا بلند شدن منم پ هی بعد

 درست کرد و گفت  رهنشوی پ قهی باربد

 بهتره برم  گهیمنم د ک،یاز الست نمیخب ا یل یخ-

 زد و گفت  یلبخند نیام یبن

 مین یبی شرکت همو م امیم گهی منم دو ساعت د یباشه داداش ممنون، بخاطر من به زحمت افتاد-

  چیه کردیتشکرم نم کردمیکار م  لی سه یحاال اگه من برا  زنن،یچقدر افاده و لفظ قلم حرف م نایا ووها
 تو صورتم. زدیام با مشت م  دونهی زدیتازه غرم م 

 رو به من گفت  باربد

  مین یبازم همو بب دوارمیخداحافظ سوگند خانم ام-

 زدم و گفتم  یلبخند

 خداحافظ  -

 از جلو چشممون محو شد.  نش یحرکت ماش  هیرفت و با   نشیبسمت ماش  عیسر باربد

 رفتمو گفتم کردیکه داشت خاک شلوارشو پاک م نیامی بن  بسمت

 شده اهی س تی شونیرو پ -

 ممنون کنمی االن خودم پاکش م-

 .دمیکش  شیشون یپ یناخوداگاه بردم جلو و رو دستمو

 کردم.   نکاروید منم بخاطر حس ترحم اکمک کر یلیچون بخاطر زخم سرم خ  دمیچرا! شا دونمینم
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 .شدیپخش م  شی شونیرو پ   شیاهیس شتر یروش برعکس ب دمیکشی دستمو م یهرچ

 . شیشونیمهلت غر زدن بدم مالوندم رو پ  نیام یبه بن نکهیشالمو فرو کردم تو دهنم و بدون ا گوشه

 برق برق افتاد.    یحساب نه،یا اهان

 عقب و گفت   دیخودشو کش نیام یبن

 دهیتف م  یبو میشونیاه، االن پ-

 ببو*سه نفس نکشه  تویشونیکه خواست پ ی موقع گمیخب بابا عروس خانم، به دوماد م-

 تا فوش نخورم.  ن یتو ماش دمیپر عیکرد و منم سر یظیغل اخم

 گفت   ظیشد، با غ  نشی سمت خودشو باز کرد و سوار ماش در

 خونه  برمتیفعال م  شه،ینم  یخاک  یلباسا نیبا ا  یل ببرمت موزه بعدشم رستوران و خواستمیم-

 با سرعت کم مشغول روندن شد.  نباریروشن کرد و ا نشویماش  بعدم

خودش فکر    شی االن پ یگیکنم، نم هیمن اومدم خورده حسابمو با تو تصو یچرا به باربد گفت یراست-
 دم یپد دیکنه من ند

 بگم سه روزه قراره بمونه خونه من کار کنه؟  یخواستی خب م-

 یکه مجبورم کرد یبگ نمیا یتونست یخب م-

بخرم برات؟ منکه برسم خونه لباسامو    یبنظرت ناهار چ  ؛یموضوعو تمومش کن نیا شهیسوگند م-
 خورم یم زی چی شرکت اونجا  رمی م کنمی عوض م

 بخر  یدوست دار  یهرچ دونمینم-

 .میدیتکون داد و با سکوت کامل به رستوران رس سرشو

 اونو دستم داد و بسمت خونه حرکت کرد.  رون،یپاکت اومد ب  هیرفت داخل و با  نیام یبن
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رفته بود   ایمامانش بود   شیپ اینگران نبودم حتما  نبارینبود، اما ا  نیام یاز بن یخبر   شدیم یساعت چند
 شرکت. 

  یل یخ شی خارج  یشدم، برنامه ها ونیتلوز دنیو مشغول د نییحوصلم سر نره رفتم پا   نکهیا یبرا
 جالب بود و منو محو خودش کرد. 

 نشستم. ی صندل یگذاشتم و رو ز ی م یبرنج رو رو سید

 . زدیبرق م  یز یحاضر بود، خونه هم از تم زیچ همه

 .شدمینگران م شتریناخوداگاه ب  گذشت یم  شترینبود، هرلحظه ب نیامی بن فقط

 خاموش بود.  گرفتمیم شمارشم

 کجاست؟  یعنی ایو نگاهم فقط به ساعت بود، خدا دمیکوب ی م نیزم یاز اضطراب رو پاهامو

که فقط بامن لج  نیامی واقعا دوستش داشتم؟ اخه چرا؟ بن ی عنیبودم؟  نیمن انقدر نگران ا چرا
 ه؟یدوست داشتن من چ لی پس دل  م،یهمشم درحال کل کل باهم  کنه،یم

 و با لبخند رفتم سمتش. دمیحال خودم بودم که با باز شدن در از جام پر  تو

 . دیخنده از لبم ماس نیام ی قرمز بن یخسته و چشما  یچهره  دنید با

 داشت.  یباز کرده بود و چشاش حالت خمار  رهنشوی پ یها دکمه

 گفت  یکشدار  یتلو خورون اومد سمتم و با صدا تلو

 اام سالاااا-

 تعجب گفتم  با

 یسالم، کجا بود  کیعل-

 تو قلبت نفسم -

 تو حالت خوبه؟   یگیم یچ  ؟یچ یعنی-
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 گفت  ستاد،یاومد رو به روم وا درست

 خوبم خووووب-

 مس*ته، بدجورم حالش خرابه.  نیخدا ا ای

 لرزون گفتم  یقدم رفتم عقب . با صدا هی و   دمیکش یبلند نیه

 روت  زمی اب سرد بر هیحموم من  میبر ایخب؟ ب   ستیتو حالت خوب ن  نیبب -

 باهام؟   یایتوام م-

 جلو.  ومدیم ی دهنمو قورت دادمو و رفتم عقب، اونم ه اب

 زنما یم  غیج  ن،یام یجلو بن  این-

 خوشگل خانوم دهینجاتت نم  یچکیبزن ه  غی ج-

و اگه به خودش    ستیتو حال خودش ن  دونستمیبرام قابل تحمل نبود، م نی امی بن یرفتارا نیا اصال
 . ارمیدرش ب یبود که از مس*ت نی ا کردمی م دیکه با یاما االن تنها کار  کشه،یاز کاراش خجالت م ادیب

 گفتم  یلحن اروم  با

 باشه؟  میبخواب میبر  ایفقط ب نیبب -

 خوام یمن تورو م  خوام ی نه من خواب نم-

 .شمی دارم بدبخت م یعنی  نیا وار،یخوردم به د هوی رفتم عقب که  انقدر

 نداشته باشم.  یگذاشت تا راه فرار  وارید یو دستاشو رو ستادیمن وا یمتر  یلیم میتو ن  نیام یبن

 و عرق کرده بودم.  ومدی نفسم باال نم  زد،ی مثل گنجشک داشت م قلبم

 کشدارش گفت  یاورد جلو و زل زد به لبام. با صدا سرشو

 دوست دارم؟  یل یخ یدونست یم-
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 منو دوست داشت؟  زل زدم تو چشاشو گفتم  نی امیستاد،بنیحرفش حس کردم قلبم از تپش ا نیا با

 ی گیدروغ م -

 گهیدروغ نم چوقتیعشق ه-

 ی گیم یچ  یفهمی نم ی تو مس*ت-

 سوگند ستمیمن مس*ت ن -

 دونم یم یهست-

 ی خودمو زدم به م*ست-

 دونم یم ینه م*ست-

 کرد تو صورتمو گفت  ها

 ده؟ یدهنم بو م-

 گفتم  یاما از الک داد یال بو نماص نکهیا با

 اره-

 دروغ نگو -

 ی مس*ت دونمیم دهیبو م-

 سوگند  گنیم قتوی حق  یمردا تو مس*ت -

 تعجب زل زدم به چشاش  با

نداشت،   وقت یکه سارا هچ یدار   ییزای و چرا عاشقت شدم! فقط حس کردم چ شدیچ دونمیمن نم-
 خوامیسوگند من تورو م 

واقعا بقول خودش تو عالم   یعنیتوان نداشتم حرف بزنم.  یحت  ن،یامی و مبهوت زل زده بودم بن مات
مطمئن شدم منم دوسش دارم . منم مثل خودش  گهیهمون لحظه د گفت؟یم قتوی حق یمست
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  دمیکه شا نداختیمنو به فکر م  نیو ا دادیدهنش بو نم  میشده بود. از طرف   نجوریچرا ا دونستمینم
 . یو خودشو زده به م*ستست یم*ست ن

 تر و گفت  کیاورد نزد سرشو

رعنا   نیهم یخونمون تا بهت بگم دوستت دارم، برا ارمتیگرفتم ب میگرفتم، تصم مویتصم  نیا روزید-
  یز یچ ی تیی چا یبابام بود. باهاش هماهنگ کردم تا تو یمی کردم، رعنا باباش دوست قد دایرو پ

باهم   ای یکردبهم ن  یخوب   نکهیدارم. با ا ازی سوگند من به وجودت ن نجا،یا ارمت ی بهونه ب نیو به ا  زهیبر
 ی گمشده من مهیسوگند فکر کنم تو ن یول م یخاطره دونفره نداشت

 گرفته گفتم ی با صدا ن،ییپا دیقطره اشک از چشام چک هی

 داشت  قتیکاش حرفات حق نیامی بن-

 گمیدروغ م یکن ی چرا فکر م-

 ی تو مس*ت-

 ؟نه یتو دوستم دار -

دوست داشتم؟ معلومه که  نو یام یبهش بگم؟ من بن تونستمیم یچ یعنیترس نگاهش کردم ،  با
 برام سخته. شی که نبود بهم ثابت شد چقدر دور یچهار ماه نیدوستش داشتم تو ا

 من...-

 سوگند؟  یتو چ-

 منم...-

 مگه نه؟ یتوام دوستم دار -

 منم دو.....-

 به در میاز جامون و با ترس زل زد میدیاز باز شدن در بود هر دومون پر یکه ناش یوحشتناک یصدا با
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در خونه رو باز   نیامیبن  یعنی  کرد؟ی م کاریچ  نجایا نی.استادیسارا قلبم وا یعصب  یچهره  دنید با
 داشت؟  دیکل ایگذاشته بود 

 . کنهیراجبم م  ییچه فکرا ستیمعلوم ن  ده؟ید تیوضع  نیمارو تو ا یعنی

 باال رفته زل زده بود به سارا. یو اروم بود و با ابروها لکسیانداختم  که ر نی امیبه بن  ینگاه

 گفت  یدر پ  یپ یبلند اومد سمتمون و با نفسا یبا قدم ها سارا

 ؟یی هرجا یدختره  یکنی م  یچه غلط نجایتو ا-

 گفت  یمحکم و جد ی لیبا دستش سارا رو هول داد و خ نی امیبگم بن یز یمن چ نکهیا قبل

 برو گمشو بتو چه  -

 بغضش گرفت و گفت  سارا

 ؟ یدهات یدختره  نیبه ا  یمنو فروخت-

 خشم رفتم سمتش و گفتم با

  نویا یخودت یی بودنم افتخارمه، اما هرجا یکار ندارم چون دهات یدرست صحبت کن، با صفت دهات -
 عشقت  یحت  یبه همه ثابت کرد

 پشت بندم گفت  نیام یبن

 رون ی سارا لطفا از خونه من برو ب-

 مس*ت نبود، کلماتش محکم و پر جذبه بود. گهیحرف زد انگار د یجور  نیام یبن

 با پوزخند گفت  سارا

 خونش؟   یاومد  ادی نم رتی گ یچی از مسافرت ه یدید-

 گفت  نیام یبه بن رو

 م؟ یقراره عقد کن یبهش گفت-
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گفت،   یچرت هیمست بود  نیامی سارا؟ هه پس بن نویامیعقد؟ بن ؟ینامزد دن؛ی شروع کرد به لرز بدنم
 . کردمی منه احمقو باش داشتم باور م

 کرد و با پوزخند گفت  بشی دستشو تو ج  نیام یبن

 اومده بود خونتون؟ یچ یمامانم امروز برا  ینه نگفتم، اما تو بهش گفت-

 بخودش داد و گفت   یتکون سارا

   ؟یچ یبرا-

 ی دونینگو نم-

 من چند روز خونه نبودم تازه امروز اومدم -

 و گفت  دیبلند خند نیام یبن

 ؟یدرحال عشق و حال بود یالغوز یدوباره با کدوم -

 درست صحبت کن -

 گفتم نیامیلرزون رو به بن  یصدا با

 د؟یعقد کن دیخواستیم-

 نه سوگندم، امروز...-

 وسط حرفشو گفت   دیپر سارا

 ه کنیهم م یاوووه چه سوگندم سوگندم-

 به من گفت  رو

 ؟ یدار  یمشکل میبله ما قراره عقد کن -

 داد زد  نیام یبن
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 سارا بس کن چرت نگو-

 با پوزخند گفتم  ن،یامی بغض زل زدم به بن با

 مس*ته ر،ینگ یجد  نویا یحرفا ادی سارا ز-

 زد  ادی فر نیام یبن

 ؟ یفهم یم ستمی سوگند من م*ست ن -

 داد زدم  هیگر با

 ی م*ست دمیفهمیم  دیبا ی گفتیم شی پ  قهیکه چند دق ییاز چرتو پرتا فهمم،یاره م-

 با اخم گفت  سارا

 ن؟ی ام یبن یبهش گفت یچ-

 حرفام.  نیب  دیپریسارا رو مخم بود، همش م نیا

 زدم  ادیفر

 ست یخفه شو سارا بتو اصال مربوط ن یک یتو -

 . ستادیروم وا اومد رو به زدی که مدام صداش م نیام یتوجه به بن یزد به کمرشو ب  دستشو

 اخم گفت  با

 ؟ یزد یچه زر -

 زنه ی زر و عمت م-

 داد زد  نیام یبن

 سوگگگگند-

 بدم حتما.  یسوت  دیکه حالمم بده با یکه! موقع نهیامی ننه بن نیا ی! عمه  عه
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دخترم انقدر   فهممی من نم  ؟یدیفهم رونی منو نامزدم بکش ب یسوگند خانم، پاتو از زندگ  نیبب -
 شهیم  شیریس

 یی تو شیریحرف دهنتو بفهم فعال که س-

محکم برخورد کرد به زخم سرم و دوباره   کهیمشتشو اورد باال و محکم رو صورتم فرود اورد. جور سارا
 شد.  ری خونش سراز

 منو تو آغو*شش گرفتو و داد زد عیسر نیام یبن

 زم؟ یعز یخوب -

 به سارا داد زد رو

 ؟ یکرد کارشیاحمق چ  رونی گمشو ب-

 سر  رهیخ  یتره حقش بود دخ-

چونه سارا   ن یام یقدم رفت عقب، بن هیمن شد و بسمت سارا رفت. سارا از ترس   الیخ یب گهید نیام یبن
 رو گرفت دستشو  گفت 

 اره؟  یزنیعشق منو م-

 عشق تو منم نه اون -

 زد داد

مثل  ید یفهمیم  دیبا یدیپلکیهمون موقع که ب*غل پسرا م ،یستیخفه شو احمق تو عشق من ن-
مامانم با بابات صحبت کرد و    یدیفهمیم یداشت فی امروزم اگه خونه تشر  ،یفتیسگ از چشمم م

 ؟کنسل یدیعقدو کنسل کرد فهم هیقض

با شدت چونه سارا رو به سمت عقب پرت کرد و   نی ام یبن ن،یام یزل زد به بن رتی با بغض و ح سارا
 نشسته بودم و دستمو رو صورتم گذاشته بودم.  نی زم یبسمت من اومد که رو مهیسراس

 صورتتو   نمیدستتو بردار بب ؟یخوب زمی عز-
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 خوبم  خوادینم-

 بردار گفتم -

حمله کرد به    یمثل پلنگ زخم  هویبه صورتم انداخت و  یبا خشم نگاه نیامی که برداشتم بن دستمو
 سمت سارا.

 . دیبه سمت در دو عیو سر دید یخطر  تویهم موقع سارا

عقد   نیامی افتاده، اعتراف بن یهنوز هم تو شوک بودم که چه اتفاق کردم،یتار صحنه رو نگاه م یچشا با
 که خورده بودم. یو کتک  شی کنسل  ن،یام یسارا و بن

 گهید کهیطور  شدیو چشام هر لحظه تار تر و تار تر م دی کش  ریبودم که حس کردم سرم ت   ریدرگ انقدر
 . دمینفهم  یچیه گهی و د دمیرو ند چجایه

 

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

 د یچشم سف یدختره -

 مامان توروخدا بس کن  یوا-

 شب ی یبود یکدوم گور  ست یدختر معلوم ن   نیبس کنم سوگل؟ بدبختم کرد ا  ویو چ یچ-

 بره   اروی نی به هم  نشی بنظرم بد-

 و چکارس  هیپسره اصال ک نیا دونمیمن نم  ؟یگیم یواا پسرم چ -

 اورده ی دخترت گند باال ن نیاز ا شتریبره تا ب میبر دیاصال پسره اشغاله، با نمدویمن نم-

 باعث شد چشامو باز کنم.   بیترسناک و عج یها مکالمه

 من داد زد دنیبود با د ستادهیکه کنار مامان وا  سوگل

 بهوش اومد -
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 شد و کوبوند تو صورتش  یمن عصبان  دنیبا د مامان

 اره؟  یهان؟ اردو بود یبود  یکدوم گور -

 داد زد لیاومدم دهن باز کنم پشت بندش سه  تا

 مارستان؟یچرا تورو اورد ب  که ی زن نیهان؟ ا یبود ی جواب بده کدوم گور -

 یسارا و مکالمه ها نوی امیبن یبودم! همون لحظه صحنه دعوا   مارستانیتوب دم، یفهم تمویموقع تازه
 دارم...  چشمم اومد... سوگند من دوستت یجلو نیام یبن

 داد زد  لیسه

جواب مثبت   یخواستگار  انیب خوانی زنگ زد گفت م  روزیبه اون زنه که د دی با دونمیمامان من نم -
 یبد

من  به؟یغر هیمنو بدن به  خواستنی م یخواستگار؟ من؟ به چه حق  ل،یشدم به سه  رهیترس خ با
 خواستمی م نویام یبن

 گفت  هیبا گر مامان

 بودن چجور اعتماد کنم اخه یاصال اون زنه و پسرش ک  دونمیمن نم-

دختره رو ندارم،   نیحوصله ا گهی اما بگو جواب صدردصد مثبته من د ن،یک می فهم ی فردا م انی بگو ب-
 لوسش  سیپاشده رفته خونه اون رئ

 گفتم  هیسرم با گر  یتوجه به سوزش جا  یباال و ب  دمیجام پر از

   به؟یغر هیاونم به  د؟یمنو شوهر بد  دیخوایم-

 با خشم داد زد  لیسه

 عروس خانوم؟  دیدار یبله مشکل-

 کنم ی من شوهر نم-
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 نه تو  رمیگیم میمن تصم ،یکنیم  خودیب-

 گفتم هیبه مامان با گر رو

 بگو  زیچ یمامااان تو -

 بگم؟ حرف حق جواب نداره یچ-

 کوبوندم تو صورتمو گفتم  تی عصبان با

 د ییولم کنن کنممممی من شوهر نم-

 داد زد  لیسه

 خفه شو نکبت  -

 مامانو اروم کنه رو بمن گفت  لویسه  کردیم یکه سع سوگل

 اعصاب ندارن؟  ینیبیمگه نم گهیتوام ساکت شو د یابج -

 صورتمو چنگ زدمو گفتم  هیگر با

 کنم ی من شوهر نم-

 .رونی با شدت باز شد و پرستار اومد تو و اونارو بزور از اتاق انداخت ب در

دوست دارم،   نویام یبودم بن دهیچرا ؟؟؟ چرا من؟ من تازه فهم کردم،یهق هق مو  کردم ی م هیگر بلند
 که من به اندازه جفتمون دوسش داشتم. نهیمهم ا ست ینه مهم ن ا یحاال اون دوستم داره 

 تخت بخوابونه .   یارومم کنه و منو رو کردی م یسع  پرستار

اوضاع خوبه از اتاق رفت   دیپرستارم که د  دم،یسرم کش  یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش یرو هیگر با
 .رونیب

چرا سارا    مارستانیب  اوردیچرا اون منو ن کنه؟ی م کاریاالن داره چ یعن ی ن،یامی فکرم شده بود بن تمام
دوست دارماش راست بود با دروغ؟ من مطمئنم   یعنی  کنه؟ی م کاری چ کنمیاورد؟ اگه بفهمه شوهر م
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چرا   زنه،بهم سر ب  ومدیرفاش راست بود .اگه راست بود چرا نو ح  یاونشب خودشو زده بود به م*ست
 کنه؟ پس کجاست؟  تی جلو خانوادم ازم حما ومدین

 کردم بخوابم  یسع هیام گرفت و با همون گر هیفکرها دوباره گر نیا یاداور ی با

 

که به همون زخم سرم خورده ازم خون   یبخاطر ضربه ا گفتیبودم، دکتر م  مارستانیتا شب ب  بایتقر
 رفته و از هوش رفتم.

 گهیخاطره بود و بس، د هیفقط   نایزدم. ا  یاونروزا لبخند تلخ یاداور ی و با  دمی زخمم کش یرو یدست
 مونده. یدلم ازش برام باق قیزخم رو سرم و زخم عم نیندارمش فقط هم نویام یبن

تحمل   دیبا  ن،یامی کامال متفاوت از بن  ییایبا دن گهیدادم  هیام،  گهید یکی به بعد من زن  نیا از
و   کردیبا سارا ازدواج م  نیامیبن دیبود، شا نیقسمت ا دی.  شاکردمیو قبول م کردمیصبر م کردم،یم

  امنحتما ب نیام یبود من نبودم. بن یاون شخص هرک  یول گه،ید یکی با  دمیشا شدیخوشبخت م
 که قسمت نشد.  شدیخوشبخت نم

 شده بود پاک کردم و کفشامو که لبه تخت بود پا زدم.  ریکه سراز اشکامو

استراحت   کمینزاشتن من  یفکر بودن که حت  یپشت در منتظر من بودن. انقدرم ب  لی و سه مامان
 . انیامشب ب نیبه خواستگار نحسم گفتن هم عیکنم، سر

درو به سمت   رهیمن کتکم بزنه، اروم دستگ دنیا دب  لیسه  دم یترسیلرزون به سمت در رفتم،م یپاها با
مامان که کامال باهم متضاد بودن تعجب   ونیو گر لی چهره بشاش سه  دنیفشار دادم و با د نییپا

 کردم. 

 با همون حال گفت  لیسه

 شهیتموم م بتاتیاز امشب مص گهیخداروشکر د-

 گفت  مامان

 دقم نده نیاز ا شتر یبس کن، ب  لیسه-
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و بسمت خونه حرکت   میشد  لیسه دیحرکت کردم. سوار پرا یدنبالشون بسمت در خروج  یحرف یب
 .میکرد

. دادیامشب نظر م  یمهمون یو برا زدی زر م یهرازگاه لی، فقط سه میزدیمامان اصال حرف نم منو
 . دیخر وهیو م ینی ریش  یسرراهم کل

سخت بود دخترتو   یلی. واقعا خکنهیداره بدبختم م دونستیاونم م کرد،یم یکه فقط خودخور  مامانم
 . یدیتلفن شن یمادرشو پا یکه فقط صدا یبد یبه کس

 

 .دمیو بسمت خونه دو رونیزدم ب  نیاز ماش  عیسر میدیبه خونه رس نکهیمحض ا به

 سوگل که در رو باز کرد خودمو پرت کردم بغ*لش و به هق هق افتادم. دنیدر و فشار دادم و با د زنگ

 گوشم گفت  ریشده بود زکه شوک زده  سوگل

  نمی اتاق بب میبر ایجونم؟ ب  یابج  شدهیچ-

 تو اتاق و سوگل در و پشت سرش بست.  میرفت  انیب لی مامان و سه  نکهیا قبل

 گفت  یدادمو رو زانو نشستم، سوگلم رو به روم نشست و با نگران هیتک  وارید به

 خوشگلم؟  شدهیچ-

 خوام یم  نوی امیشوهر کنم من بن  خوامی سوگل من نم-

 . هیگر ری بلند زدم ز بعد

 *نه اش فرو برد و گفت ی سرمو داخل س  سوگل

 ره ی وصلت صورت بگ نیا زارهی اروم، مطمئن باش اگه بخوادت نم زمی اروم باش عز-

بهم   مارستانی تو ب ومدین یدروغ گفت، حت  یسوگل اون گفت دوستم داره، بخدا گفت دوستم داره ول-
 سر بزنه
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 و گفت  دیبو*س سرمو

 نکن  ت یکه دوستت نداره خودتو اذ یمطمئن باش بهت دروغ گفته، توام بخاطر کس-

 دارم  ازیسوگل من عاشقشم، من االن بدجور بهش ن-

 گفت  یجد  یلیو خ  رونیب د یاز آ*غوشش کش منو

اون ارزششو   یبفرض اگه هم عاشقش باش  ن،یهم یبهت گفتم فقط وابسته شد  یقبلم گفت  یسر -
افتخار نداد  یحت  یعنی ؟ی چ یعن ی یدونیم مارستانیسارا تورو اورده ب  گفت یم لینداشت، سه 

 یکن ی م تی پس چرا خودتو اذ  ارتتیب  مارستانیب

 سوگل اون...-

دوستت داشت   یلیخ  دیازش خوشت اومد، شا دیشا ادیخواستگاره ب   نیحرف نزن، حاال بزار ا سیه-
 هوم؟

ارزش   اقتیل  یدروغگو و ب نیامیبن  گفت،یاروم تر شدم. راست م کمیسوگل  ی با حرفا کردمی م حس
 دوست داشتنو نداشت.  نهمهیا

 پاک کردمو گفتم دماغمو

 باشه  -

 گفتم دمویخند بعدم

 اد یخواستگار کچل و کوتوله م هی ین یبیحاال من شانس ندارم که، م-

 خنده و گفت   ریبلند زد ز سوگل

 اد؟ ی م دیبا اسب سف اهای شاهزاده رو  یفکر کرد ؟یپس چ-

 .میخندمونو قطع کرد زدیمامان که داشت سوگلو صدا م  یصدا با

 ا ینکن  هیخب سوگند من برم گر-
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 زدمو گفتم  یلبخند

 تخت برو   التیخ-

 بود.   نجایا نیامیتنها گذاشت  ، کاش بن  الیفکر و خ  یاز اتاق خارج شد و منو با کل سوگل

 

سوگل فرو کردم   یکرده بود تو دستا خیدستامو که  ومدی م ییرایزن که از پذ هی  کیسالم عل یصدا با
 و با استرس گفتم  

 ترسم یمن م یوا-

  ریبگ ز یتر تم  وییچا ینیفقط حواست باشه تا مامان صدات زد س ار،یدرن یباز  دهیخب شوهر ند-
 روشون  یز ی نر وقتیتارف کن  ییدستت بهشون چا

برام خواستگار اومده؟ اگه  دونهیم  نیام یاالن بن ،ییچا یوانا یو با غصه زل زدم به ل رونیدادم ب  نفسمو
 ده؟ ینشون م یبشنوه چه عکس العمل 

 . با خنده گفت اوردی حرصمو درم زدیحرف م یبا ذوق مرگ  یکه حساب  لیسه یصدا

 ه داره، اتفاقا ماهم پدرمون مثل پدر شما فوت کرد یچه اشکال -

 .شهیفراموشش کنم نم خوامیم ی باباش فوت کرده؟ ه ن ی امیمثل بن  نمیا یعنی

 هوا.  دمیکه سوگل بهم زد پر یسلقمه ا با

 ی چته وحش-

 توپه  یل یذوق مرگن حتما خ یل یو مامان که خ  لیسه  ه،یچه شکل نمیذوق دارم بب یل یخ یوا-

 اد یمامان که نم  یصدا  یاره ول لیسه-

 افتاد. میوحشتناک مامان دوهزار یخنده ها یصدا با

 تمسخر گفتم با
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 پسره بهتر بود  نیبه هم رفتیبنظرم مامان م-

 .زدیداشت سکته م شیپ قهیخوبه وگرنه مامان تا دو دق یل یسوگند، کوفتت شه. من مطمئنم خ یوا-

 .  دمیمثل فنر از جام پر زدیمامان که منو صدا م یصدا با

 تونستمینم نی هم یبرا  نیبود تا اونا مارو نب دهینه رو پرده کشدوتا دور اشپزخو  یمثل غربت مامان
 . نمیپسره رو بب 

 یپوشوندن مو و چادر و حجاب اسالم یو بعد کل  میختیر  ادیز  یکی کم  یکی هارو  ییکمک سوگل چا با
 بدست بسمت در رفتم.  ینیباالخره س

 به سوگل اشاره کردم تا پرده رو بکشه کنار.   دمویکش یق یعم  نفس

اومد جلو چشمم، بعدم مامان که هر دو با افتخار زل   لی کنار رفتن پرده  در اول چهره خندون سه با
 بدرد نخور بود. ی کهی که صددرصد همون مردت  ،یکیزده بودن به 

 با لبخند گفت من از جاش بلند شد  دنیخانم مسن و باکالاااااس که با د هی یچهره  بعدم

 پسرم حرف نداره  قهیالحق که سل ،یبه به چه عروس خوشگل-

  دونمیکه نم یبه خواستگار کردم، همون یعشوه اومدمو نگاه کمی زدم و رفتم جلوتر.   یمصنوع لبخند
 که قرار بود موهاشو دونه دونه بکنم.   یهمون بدبخت  خواست،ی چش شده بود منو م

مامان کفش پاش نداشت و جوراب   یدوختم که به لطف غرهانگاهمو به پاهاش  شهیعادت هم طبق
 . یپاش بود، شلوار اتو خورده مشک یمشک

بدم، خب  ییبرداشتم و رفتم سمتش تا بهش چا  زیکرد دست از انال  لیکه سه یتک سرفه ا با
 . ینخور  ییچا قهیدو دق یر یم یم کردمیداشتم نگاه م رهیزهرمارت بگ

 و جلوش گرفتم.   ینیگرفتم، بسمت مامان پسره حرکت کردمو س لیبه مامان بعدشم به سه وییچا اول

 صاف و مرتبش بهم زد و گفت  یبا دندونا ییدندون نما لبخند

 ممنون خوشگلم-
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از مامانش خوشم اومده بود زن خوش برخورد و   یی. خدازیاستکون برداشت و گذاشت رو م هی بعدم
 بود.  یخون گرم

جلو   شتری با ترس به سمت اقا دوماد حرکت کردم. هر لحظه ب  د،یحظه موعود فرا رسباالخره ل  خب
 تر.  کیرک کردمی که بارش م ییو فوشا شدیم  شتریاسترسم ب رفتمیم

  رهنش؛ی حفظ شه نگاهمو دوختم به پ  زمی انال بیترت نکهیا یبرا ستادمویبدست  وا  ینیس  جلوش
 برام اشنا بود. پشی . چقدر تیبا کت سرمه ا یمشک یاخوند قهی رهنیپ

واقعا داشتم  گهینگاهمو بهش دوختم، د یاوردم باال و زوم شدم رو صورتش.. با شوک زدگ سرمو
 .میدیم  نیامیبدبختم بن نیا یکله  یحت  م،یدیم  نیامی بن ویهمه چ شدمیم وونهید

 و با افسوس گفتم   نییاوردم پا سرمو

   دییبفرما-

 گفت  شی پوزخند همشگ با

 ی ممنون خانم داور -

با   زد،یروش م  ییچا ختنیاز ر یکه ناش یکه از شلوارش بلند شد و داد و هوار  یتوجه به بخار  یب
 .واریکه دست خودم نبود زل زده بودم به د یلبخند

 

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

 لمیبنده وک  ایعروس خانم آ-

 وسط و گفت  دیپر سوگل

 خوادی م میلفظ ری عروس ز-

 بهش زدمو گفتم یا سلقمه

 رون؟ یب  میاز جوراب عمت بکش ویلفظ  ریاخه ز گفت،یم یزاشتیم گهیبار سوم بود د-



 لعبت رمنده 

409 
 

توجه به دهن باز منو سوگل  یو ب   دیکش رونی ب ییدستشو داخل لباسش کرد و از توش النگو مامان
 اونو سمت رعنا که ذوق مرگ شده بود گرفت و گفت 

 بگو که پسرم دق کرد  عروس خوشگلم بله رو  ایب-

 و گفت  دی رو دستش کوب سوگل

 دورو  یعه عه عه بمن گفت پول ندارم براش طال بخرماا ا-

 خنده و چشم دوختم به دهن رعنا.   ریزدم ز بلند

 لم؟ یبنده وک  ایا کنمی بار چهارم عرض م یعروس خانم برا-

 گفت   نوییکه از خجالت شده بود سرشو اورد پا   رعنا

 با اجازه بزرگترا بله-

  یتالف خواستیفکر کنم م دیپاشی رو سر رعنا نقل م یو مامان جور  میدیو هورا کش غی دست و ج همه
 . ارهیاون النگو رو سرش درب 

 با خنده گفت  لیسه

 پس؟ من بله نگم؟ یاقا من چ-

 جا به جا کرد و گفت   نکشویع عاقد

 میگیبله چشم به شماهم م دیمهلت بداگه -

 بله اشو گفت .   یز یتپخ و ابرور یهم با کل  لی چندتا چرتو پرت گفت و سه عیسر

 گفتم. کیو رعنا رفتم و بهشون تبر لی سه بسمت

 با خنده گفت   رعنا

 خرج کن   یحساب  یمثل من خل نش ایعقد خودت سنگ تموم بزار یبرا نیبب -

 گفت  یبا طلبکار  لیسه
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 ! مگه من برات کم گذاشتمدیببخش-

 و گفت  دیلباشو ورچ  رعنا

 ی بله کم گذاشت-

 مثال؟؟ -

 یکه خواستمو رزرو نکرد یاون دفترخونه ا-

 میکه گفت جا ندار یدیخب خانومم د-

 زنگ خورد.  میکه گوش کردمی دوتا با خنده نگاه م نیکل کل ا به

 . رونی اومد رو لبم و از دفترخونه زدم ب یاسمش لبخند پهن دنید با

 تو گوشم. دیچی اتصالو که زدم صداش پ دکمه

 عشق من کجاست؟ -

 گفتم که عقد داداشمم زمی وا عز-

 رونیب  میبر امیب  خوامیجلو در م   ایب-

 زدم داد

 ال یخی نه زشته ب-

 زشته؟ شیچ-

 کنه یمامانم بفهمه پوست سرمو م میما هنوز عقد نکرد-

 ی نوم منخب بفهمه تو خا-

دعوتت نکرد گفت هنوز محرم   لم یعقد سه  یکه حت یدینکن، مامانم حساسه د تمیتوروخدا اذ یوا-
 ی ستین
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 سوگندم تنگ شده  یخب من دلم برا-

 طو یکه شرا ینیب یخب م  یمنم دلم برات تنگ شده عشقم، ول-

 نگات کنم  کمیجلو در  ای خب حداقل ب-

 ؟ یجلو در -

 ام ی من م یتو هرجا باش  ،یپس چ-

 

 خنده و گفتم  ریزدم ز بلند

 ام یتو باشه االن م یعشق من-

 .  رونی اوضاع خوبه از اونجا زدم ب  دمید یبه اطراف انداختم و وقت ینگاه

 . نشیتو ماش  دمی پر عی رنگش براش دست تکون دادم و سر یلکسوس مشک  دنید با

 . دیبو*س  مویشونیزد و خم شد پ یمن لبخند پهن  دنیبا د نیام یبن

 ب*غلم کرد و گفت  محکم

 دلم تنگ شده بود برات  یکجا بود-

 ب*غلش کردمو گفتم محکم

 تنگ شده بود  ییل یمنم دلم خ دیببخش-

 بهم.  میو جفتمون زل زد  رونیب میاومد گهیب*غل هم د از

 با همون لبخند گفت  نیام یبن

 یمطمئن شم مال من  گهیکه د میزودتر عقد کن  کنم،یعوضت نم  ای با دن-

 دماغشو فشار دادمو گفتم نوک
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 ا یعقدم نکن  ییهو ی  تی مثل خواستگار-

رو    ستیکه تو حال خودش ن یادم هیسختم بودااا پدرم دراومد تا نقش  یول شتره،یب  فشی اونجور ک-
 کنم  یباز 

 کردمو گفتم زونی او لبامو

 تو بود  شی مدام فکرم پ  دمیعذاب کش یلیمن خ  یداشت ول فیتو ک  یبرا-

 تو بود شی منم فکرم پ-

 گفت؟ ی م یسوگل چ یدون یم-

 گفت؟ یم یچ-

ارزش   ستی برات ارزش قائل ن نیام یبن  یعن یسارا رسونده ،  مارستانیتورو نرسونده ب  نی امیبن  گفتیم-
 دوست داشتنو نداره 

 گفت  دویخند بلند

 حرفاس  نیاز ا  شتریب  اقتمیمن ل یگفت یم  یو ه یقرار گرفت  ری البد توام تحت تاث-

 موهامو با دست داد عقبو گفت  ن یام ی، بن دمیخند اروم

به سارا   یو خانوادت دعوات کنن، من کل ننتیمن بب شی پ خواستمی من اگه گفتم سارا ببرتت چون نم-
 ی من بود شی کرد گفت دو روز پ ینامرد یبه خانوادت نگه ول یز ی سفارش کردم چ

 خداروشکر که گذاشت رفت خارج -

 زونی از دست اون او کشمی اره بابا نفس راحت م-

 شد؟ یچ تییدا-

 خوادیاونم م گفتیمامان م رونی کرد از شرکت انداختمش ب نیدخترش به عشقم توه نکهیبخاطر ا-
 رعامل ی مد یو بش یر ی بره خارج ، توام که فراره از فردا جاشو بگ
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 خب خداروشکر -

 مامانم انقدر عاشقت شده؟  یکرد کاری ک چولکن اونارو، کل -

 چطور؟ -

 دلم براش تنگ شده  اری عروسمو ب گهیمدام م-

 گفتم  دمویخند

 بکوب اونجا باشم  دمینترس قول م میحاال بزار عقد کن-

 هنوز تو شوکه چارهی باربدم که نگم برات، ب-

 

 چرا؟ -

از اونموقع  ده،یتو اونم مثل تو خبر نداشت تازه امروز شن  یخواستگار  میاومد میبهش نگفته بود-
 ی چرا منو دست انداخت نیام یبن  گهیم ادیهمش م

 محضرخونه در رفت.   یپاشو گذاشت رو پدال گاز و از جلو نیام یخنده که بن ری ز میزد بلند

 زدم داد

 ن ییییااااامی بن-

 جاااااانممممممم -

 

 *انی*پا
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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