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 quizas!...ساسی: ک  رمان

 

 : سوگند..  سندهینو

 

 درام ،  ،ی : عاشقانه، اجتماع ژانر

 

  یاولم: هوامو نداشت رمان

 

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

 

 :مقدمه

 

 محتاجه...نه به گره زشت ابروهات! تو یبا یز  یبه لبخند ها ایدن

http://www.romankade.com/
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 باز کن،شادباش،خوش باش ، بخند ، برقص..   اخماتو

 کن!..  یزندگ  یرو به خوب هرلحظه

 ؟!.. دونهیچه م یکس

 الن هست فردا نباشد! لحظه که ا نیا د«ی»شا

 نباشه!  یی....اصال فرداد« ی.....»شاد«ی»شا

 

 

 پور(  ی مسعود احسان  ری)سم

 

 : خالصه

 

  یتیمسئول  تا به االن( یپدرش)از کودک یها ییاعتنا  یکه به خاطر مرگ مادرش و ب یدختر سوگند
زند..مگر   یکند و دم نم یرا تحمل م  ییها یمهر یکشد ..زخم ها ، درد ها و ب یبزرگ بر دوش م 

 ؟   ی؟ به چه جرم ستیگناهش چ

 اورد...  ینمدر صندوقچه دلش پنهان شده اما خم به ابرو  شیها غم

 گری... دشودیعوض م شی زندگ ری..مس ردیگیم یگریمجهول رنگ د یاو با ورود شخص ها یزندگ  اما
 که... شودیمال م بر یدارد...اما راز یخسرو د یبه اسم مج یکه پدر  ستی هم ن نیبه فکر ا

 ۱ پارت

 

 نام معشوقه قلبم   به
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 »سوگند«

 

 

   کنم،یتورا در خلوتم تکرار م نام

 در من!  یریمی هرگز نم دانمیم

 ..نکینبودنت رارفراموش کنم هم ا دیشا

 تا نبودنت! نمی بیبودنت را در خود م اما

 است ماندگار در من مادر   یداستان

 حاصل شد..  مراد

 !شودیم  کی،نگاهم تار یاز سنگ کوه  زی لبر

 .. ستی ن یسوگند که دروغ لدایشب  یبلندا به

 محو در چهره داغ تودر رفتن من!  خاطراتم

 گوشم کرده ام ،گرماگرم!  زهیهنوز او تیصدا

 کو؟  تیحاصل شد درخلوتم دست ها مراد

 

 )رضا آشفته(
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به اموزشگاه، به   رسوندمیخودمو م دینگاه رو به سنگ قبر کردم و بلند شدم. وقت نداشتم با نیاخر
 اموزشگاه زبان برادر شوهرش کار کنم. یاومدم قراره تو رونیاز رستوران کسل کننده ب  ای لطف دن

بعد  قهیبه خودم انداختم خوب بود،استارت رو زدم و حرکت کردم. پنج دق  ینگاه  نیماش نهییا از
 ان«یهاد یالملل  نیخوندم » اموزشگاه زبان ب تابلو رو  یبه ساختمون دوطبق. نوشته رو میدیرس

گفته بود که طبقه دوم   ایقدم برداشتم. دکمه اسانسورو زدم، دن یزدم و سمت در ورود  نویماش  قفل
 . هیکه رهام بهش اجاره داده و کالس موسق  ریمال برادرش ام نییپا اموزشگاهشه و طبقه

زده بود  نجایرایمواجه شدم..اسم مد گهیباز با در د یرفتم ول رونی ادم خوار باز شد و ب یحلب  یقوط در
 ان«ی»رهام هاد یبا نوشته مشک  ییپالکارت طال

 با لبخند جواب داد یباز شد و دختر  عیزدم که سر در

   یخانم خسرو  نیاومدسالم خوش  -

 _ سالم ممنونم  

 . انیهمون جناب رهام هاد ایاموزشگاه  ر ی کرد برم سمت اتاق مد ییداخل راهنما رفتم

 به گوشم خورد  یخوش اوازبم و  یزدم صدا در

   دیبفرما -

 کرد.  یتلق لی خوش استاچهار شونه و  یری باز کردم و در نگاه اول چشمام به پ درو

 _ سالم 

   دیسالم بفرما -

 اشاره کرد ، رفتم نشستم  یصندل  به

 مزاحمتون شدم   نجایا یری دب ی_ برا

   دیپر کن فرم رو  نیگفته پس ا ای دن دونمیم -
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 شروع کردم به پر کردنش. گرفتم و  ازش

 مدارکم  نم یفرم ا نیا دی_ بفرما

 گفت  قهیو نکاهش کرد بعد از چند دق گرفت

   یخانم خسرو دیکن کار   نجایا دیتون یاز فردا م -

 زدم   یکمرنگ  لبخند

   انیهاد ی_ ممنون اقا

 نکردم  ی کار کنمی خواهش م -

 برم که صداش اومد    رونی شدم و خواستم از اتاق ب بلند

 ن؟ یتسلط دار یسیشما فقط به زبان انگل  -

 دادن  ادیدانشگاه هشت زبان بهمون  ی_ نه تو

 تکون داد  سر

 کنمکالس هماهنگ یتا با بچه ها دیای فردا عصر ب -

 _ چشم خدافظ 

 رسوندم.   نیخودمو به ماش یخدافظ هیو با  دمیکش یق یزدم نفس عم رونیاتاق ب  از

 

  ی مامان پر یخوشحالم که به هدفم و ارزو یل ی. خرفتمیکالساشو م  یبه زبان دارم ، از بچگ یادیز عالقه
 اون مدر نزاشت.  یعن ی نهیکه نبود که بب یی، ارزو دمیرس

 که دوستش داشتم پخش شد ، گوشهامو نوازش کرد. ییبایرو زدم و اهنگ ز  نیماش استارت
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 نداشت  یخوب  یناخدا ٫من به گل نشست  یکشت

 موج تنها گذاشت  منو رو  ٫ دیشکستمو ند تن

 زدن   ای تنمو به در ٫قشنگ  یشوق مقصد به

 که راه و بلدم    گفتیم  ٫دست ناخداتو دستم

   دیعاشقش شدم شد ٫کردم بهش  اعتماد

 د یوقت ند چیناخدا ه ٫عشق منو  نیا اما

 

دلم بودن. نمه اشک لجوج   یبغضم گرفت واقعا حرف ها  هویدوست داشت ،  ی لیاهنگو مامان خ نیا
 گونه هام سر خوردن  یرو

 

   فهمهیمنو نم  یوسط افتادمو کس  نیا

 رحمه یبکن ناخدا چه ب یخدا کار یا

 به جون منم که راه و واسه تو ساختم  یکشت

 نه من به خودم باختم   ینکن تو برد فکر

 

 _ماکان بند«  »ناخدا

 

پارک کردم. تبسم خونه  نگی پارک  یتو  نویماشباز کردم و   موتی بودم اپارتمان درو با ر دهیرس گهید
 . ۱۰۵گشنه مونده تا من برگردم، از اسانسور به طبقه سوم رفتم و اتاق   چارهی منتظرم بود ب
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که به نامم  یمامان و خونه ا نی که برامون موند ماش  ی زیاز مرگ مامان و رفتن اون مرد تنها چ بعد
همزمان در خونه رو باز  . همراهم زنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم و دونمینم  یچ یزده بود اما برا

 کردم.  

 لو ؟_ ا

 ؟ یخوب  زی به خانم سحرخ -

 زدم   یلبخند

 خوبم!_ بله به لطف تو 

   ینکردم چشم وحش یاوه بابا من کار -

 اوردم   رونی بستم و کفشامو بدر خونه روکردم و  یاخم

 دختره لوس!  ی_ خودت

 لوس   گهیم یبه ک  یاوه ک -

 لجبازم   یول ستمی_ من خداروشکر لوس ن

 خونه ما ؟  ییا ی شب م الیخ یحاال ب  -

 مبل نشستم  ن یاول یرو

 ؟ یچ ی_ نه برا

   مایساله باهم  کیبا مامان و بابا اشنات کنم   خوامیم شعور یب -

   دمیخند

 _ من تنها ؟ 

  زونهیاالن لباش او دمیفهم

 تازه داداشمم هست  گهید اریتبسمم ب -
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   زمی_ خوب باشه به من چه عز

   دیخند

  دایا یول کن شب حتما ب -

 خوب خدافظ   لهی_ خ

 خدافظ   -

 ستاده یتبسم کنارم ا دمیپرت کردم و برگشتم د زیم یرورو  یگوش

 _ جانم ؟ 

  ؟یری م ییجا ی: ابج تبسم

 کنار خودم نشوندمش  و گرفتمدستشو

   نایا ایخونه دن  میریممن با تو ی_ اره کوچولو

 چقدر دلم براش تنگ شده بود   ی: واتبسم

  دمشی _ اره منم چند روزه ند

 شدم و بساط ناهار رو اماده کردم و رفتم تا لباسامو عوض کنم.  دبلن

 **** 

 

 که  یعروس   یبر یخوای_ دختر نم 

 عطرم زد   زدیم یبه قول خودش پروتز یخوش رنگش به لب ها  یکه رژ صورت  یدرحال 

همرنگش ، عاشق پالتومم همش  یو شلوار و روسر ینگاه کردم پالتو خز دار گلبه  نهیا یخودم تو به
 رونم.  ینرم تا روخزه و 
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 بود.  یبود اما مال اون مشک دهیپوشلباسو  ن یهم تبسمم

 

  تی به ظاهرش اهم  یلیموهاش بود خ  ر یهمش درگ نی ماش یتو میدل کند و راه افتاد نهییاز ا بالخره
  یکه ولخرجرتا مانتو نبود. به قول خودش چها  یبود اما لوس و ولخرج انچنان ییدختر مدگرا دادیم
 دوست داره بخره.  یالبته حقوق خودشه هرچ ستین

 

هردو وارد  باز شد و  یکی بود ، در با ت  نایا ایکه مطعلق به دن  ییبای خونه ز دمی حرف به مقصد رس  یب
 .میشده ،شد   یکاش اطیح

 بودند.  ستادهیا یو خانم  ایدن یدرب اصل از

  

 _ سالم 

 جون! یخواهر قشنگش تبسم ، دخترا مامانم گل دوستم سوگند و نیسالم ، مامان ا کی: عل ایدن

   ایخوشبختم مامان دن   دنتونی: از دتبسم

   دمیشد که شمارو د  بمی نص ی_ چه سعادت

، واقعا هم  نیماهتون ، خوش اومد یزد و دستامونو گرم فشرد : سالم به رو  یمهربون یلبخند
 داخل سرده دخترا   نیایر ب ماشاهلل چشم حسود کو دیخوشکل

 . ومدیحرف م یصدا  میدلباز ، سمت سالن دوم راه افتادخونه دوبلکس و  میشد وارد

 قدم شد   شیباز پ  ایدن  نباریا

 مملکت   ستیارت ریداداشم ام شونمیبنده هستن و ا  یکه پدر گرام شونی: خوب ، اایدن

 _ سالم خوشبختم  
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 سوگند خانم   نی: همچن  ریام

 وارد شد و سالم کرد   تبسم

 به اتاقش رفت.  یاحوال پرسبود بعد از سالم و  یمرد کم حرف  ایدن  یبابا

  نی: سالم خوش اومد ریام

 کجا موند  بایخاله فر نی زحمت زنگ بزن بب یب  ی: مامان گلایدن

 ؟! طونی پرهام ش ا ی بای: خاله فری گل خاله

 : هردو مامان جونم ایدن

 باز حرف زد    ایدن هویجمع درسکوت بود که و  مینشست

  گهید  دیمجلس ختما حرف بزن  اورمتونی: نایدن

 ؟ یکن  یعروس  یجون قصد ندار ای: دن  تبسم

 دخترم   ستین لی: وا هنوز جهازش تکم  خاله

   رونیبرم ب  خوامی م ادینه ؟ اگه نم ای ادی : مامان رهامم م ریام

 

.لب باز کردم و  ومدیبه صورتش م  یلیبور خ  لیب یسو  شیبور و ر یداشت موها ییرایگبم و  یصدا
 گفتم: 

 م؟یمزاحمتون که نشد ی_ خاله گل

 زد   یپهن یلبخند یبا خوشحال  ایبگه باز اف اف به صدا اومد دن یزیزد و خواست چ یلبخند

   دتش ی: ببند اونو انگار صد ساله ندتبسم

   یلوس یل ی: خایدن
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   ؟یکن کاریچ یخوای: من لوس حاال م تبسم

   دمی: طالقت مایدن

   دیخند رمی ام دمیخند

   ی_ مگه زنت شده که طالقش بد

 و گفت   شیشونیپزد رو  محکم

 پرهام   یپاک هواسم رفت پ   ایگیراست م  ی: واایدن

بعد وارد سالن شدن به رسم اومد و کردنیم  یچند نفر که سالم احوال پرس یتکون دادم که صدا یسر
کنه    ریچه خوشکلم بود خدا خودش ختم بخ شعوریب  یرهام متعجب شدم ول دنیو از د میستادیادب ا

 رو.  یامشب هی

 سمتمون اومد و دستشو سمتم دراز کرد   یبا لبخند یخانم 

   زمی سالم عز -

 ستادیاومد کنار پدر رهام ا  ونری هم از اتاقش ب ایدن ی فشردم. بابا یزدم و دستشو به گرم یلبخند
 .کردنیهم که با پرهام خوش بش م  ایشد ، دن  یمشغول احوال پرس

 _ سالم 

 نه ؟  یسوگند باش دیتو با -

 ابرو باال انداختم  متعجب

 ؟  نیشناسیشما منو از کجا م  ی_ بله ول

 کرد   یو با تبسمم احوال پرس دیخند

  گهید نیاگاه هست ای پر یشما دخترا -

  میدو سر تکون داد هر
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   نیخوب من دوست مادرتونم ماشاهلل چقدرم بزرگ شد -

مورد نظر خودش    با ادم ینشستم هرکس مشغول هم صحبتهم سالم کردم و  هیزدم و با بق  یلبخند
 بود 

 نشسته بود رو به جمع گفت :   ایکه کنار دن  پرهام

 ؟ هیچه دورهم  نیا میکن یبحث گروه  دیایبابا ب  -

 برادر من   یکن یچه بحث یخوای: مثال م رهام

  میبکش  شیپرو   ی: بحث عروس دیخند  یگل خاله

  کنمینم: من تا تبسم طالقم نده ازدواج ایدن

افتاد   ریامکه باعث شد همه بخندن ،نگاهم به رهام و  ای دن یگاز گرفت با ارنج زدم به پهلولبشو  تبسم
 خنده هاشونم جذابه.  یوا

 کارت دارم   ایلحظه همراهم ب هیاز دهنم در رفت ،شرمنده تبسم جون  دیببخش ی: واایدن

 بودن برام.  بهیعالمه ادم که غر هیمن موندم رفت و   ای بلند شدو با دن تبسم

 خانم دوبار لب باز کرد   همون

 خوبن دخترم ؟  یچحال مادر خوبه باباتو  -

 گفتم اروم انداختم و  نییپا لوم حس کردم سرم و گتوبغض ها رو  هجوم

 ساله فوت شده   کی_ مامانم 

 گفتن خدا رحمتش کنه همون خانم و نیه یصدا

 ؟  دیپدرتون شیگفت : پس پ  ینگفتم که خاله گل یزیچ

   تکون دادم  یبه نشونه منفو  سرم

 _ نه بابا رفته خارج  
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نمبخواستم ناراحتتون   زمی متاسفم عز یل یخ یاسمش فرزانه است گفت : وا دمیخانم که تازه فه  همون
 کنم 

 زدم و گفتم   یتوجه همه به من جلب بود لبخند حاال

 عادت دارم خاله جان   کنمی _ خواهش م

 کمک   نی ای طور که خاله گفت : دخترا م نیمشغول بحث شدن و پدرا هم هم ری، رهام و ام پرهام

 : چشم  تبسم

  میایم _ چشم االن

 غر زد سرم رفت.  ای از بس دن میبه زور بلندش کردم غر غر کنار وارد اشپزخونه شدگرفتم ورو   ایدن دست

کار خاله باعث شد   نیا میببررو   ییرایپذ  لیفرزانه هم به جمعمون ملحق شد و کمک کرد وسا خاله
 . کنمیم  یاحساس کنم انگار سالهاست باهاشون زندگ 

 

 

 ... ینی ریشو  ییچا ایدنمن وها رو و  یدست شیبرد ، تبسم پا رو فرزانه هندونه ه خاله

 جلوشون گرفتم  رو  ینی س  دیبفرما هیرونق گرفته بود با  ونیاقا بحث

  دادمی من انجام م نیدی: شما چرا زحمت کش ریام

   ستیخوب ن ن ی همه دختر اونوقت شما بلند ش نینکردم ا ی کار کنمی _ خواهش م

  ییکه چا  اریرو ب   ینیری ش  زمی گفت : عز ایرو به دن یخنده ابرداشت ، پرهام با تک رو  یچازد و  یلبخند
   کنهی نم ری رو زبونم گ

 معدت  تو  رهی م کنهینم  ریکه رو زبون گ زمیو گفت : معلومه عز  دیخند ایدن
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  عیکرد سر  یرهام تالق  یکه بلند کردم چشمام با چشمالبم کش اومد اما ناخداگاه سرم و دنیخند همه
 رو برداشت.. رفتم نشستم که خاله فرزانه گفت   یچشم گرفتم و اونم چا

 ؟ زمی عز ی پس خودت چ -

  ستمین  ییاهل چا ادی_ من ز

 ارم؟ی : برم نسکافه بایدن

 تنها خوبهه  ینیری ش نی هم یمرس  زمی _ نه عز

 .کردنا فقط بحث خودشون بود که گرم بود یتوجه نم  یچی اصال به ه یپدران گرام  ادیم خوشم

 : سوگند خانم  رهام

 برداشتم و بهش دوختم   ایاز دن چشم

 _ بله ؟ 

 ساکت شدن خندمم گرفته بود  همه

 نره ساعت پنج عصر    ادتونی: قرار فردا رهام

 _ چشم 

 مارمولک   ی: چه قرار  پرهام

 کنه   سیتدر خوادی تو اموزشگاه داداشت م می: بابا ابج تبسم

   زمی : چه خوب مبارک باشه عزی گل خاله

 شد؟  یچ هی: رهام اون قض ریام

 مسعود نرفت   ی: بابا منتفپرهام 
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کاش    یخوب نگاه ازشون گرفتم چه خانواده گرم و  دادیم حی داشت توض ریام یخنده کنان برا رهام
جز  یخانواده اممکنه و  ریزود براورده بشه اما چه کنم که غخانواده خوب داشته باشم و  هی کردمیمارزو 

 تبسم ندارم. 

 

 ! ایاریجون نه هم ن  یگل میریگیخونه ما م لداستیشب  گهیو نهم ها دوروز د ستی: امروز ب با ی فر خاله

 حتما! امیمزم یعز میای گرفت : چرا ن دستش رو  یبا لبخند یگل خاله

 بپوشم اخه   یکنان گفت: من چ غرغر ایدن

 ؟  یلباس بخر دیبا یهر جشنتو  ایدن ی: واریام

 براش بازار شام راه انداخته   خرمی: من که نم پرهام 

 نکهیا یبرا عی گرفته بودم افتادم سرکادو  ایدن  یکه برا یزیچ ادی نگفت  یزیدلخور و ناراحت شد چ ایدن
 گفتم  ا یاوردم و روبه دن  رونیب  فمی جو عوض شه از ک

 جان ؟   ای_ دن

 دادم دستش نگاهش کرد جعبه رو  یرو سمتش گرفتم با ذوق هی باال گرفت ، هد  سرش

   زمیعز یدی: چرا زحمت کشی گل خاله

 که در حقم کرده خاله جان  ه یخوب  ستین ی_ زحمت 

 و گفت   دیکش یغی با ذوق ج   ایلب همه نشست..دن یرو  لبخند

 سوگندد  ییعن ی: عاشقتم ایدن

 و گفتم دمیخند

 واست دوختم  نمونه شو  هی ینداره دوستش داشت_ قابلتو 

  یا قهیبا سل  یل یکار شده خ ری : چه تمبا ی فر خاله
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 نیرنگ قرمز براش دوخت بعالوه ا نیبود واسه هم  ایدن یلدای: خاله جون سوگند فکر شب تبسم
 هم از طرف من   هیهد

 د که با شال سبز ست شده بود..صندل سبز خوش رنگ هم دستش دا  جعبه

ذوق   یبعد هیهد دنیبا د  کردی مدام تشکر مو  کردیدستش نگاه م یبلند تو  یبه لباس عروسک  ایدن
 .. یافتاد به جونمون ماچ و تف مال گهیدکرد و  شتریب

 ؟ی چ گهید لدایاز لباس شب  نمی: خوب ا  پرهام

 از طرف من قبول کن   نمی: زن داداش ا رهام

 باز شده که ساعت اسپورت سبز بود.. یمشک  جعبه

 گفت که همه کالفه شدن. یمرس  یمرس نقدریرهام بغل کرد و اپاشد و  ایدن

  می بلند شد یدیببخش هی ساعت نگاه کردم دوازده رو رد کرده بود با  به

   می: با اجازه ما رفع زحمت کنتبسم

 خاله جان  می_ زحمت داد

 : ا کجا زوده ؟با ی رف خاله

 وقته  ری: برسونمتون دریام

  میاورد نیماش ری_ نه ممنون اقا ام

  می: شرمنده زحمت داد تبسم

  ادیرهام م  لدایگفت: شب  بایکه خاله فر  میکرد یخدافظ هیو بق ایو بعد با دن  میبغل کردها رو  خاله
   دیایب  دمیدنبالتون با

  میای_ چشم اگه شد حتما م

 سمت خونه. میراه افتادو می حرکت کرد نیبه سمت ماش   یخدافظ هی با
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 **** 

چشم تو ادیاز رژمو پاک کردم تا ز یکماسانسور مقنعه مو درست کردم و دستمال برداشتم و  نهیا از
 نباشه. 

لپ  ینشسته بود و سرش تو  یدر اموزشگاه باز بود ، خانم عدالت رونیاسانسور باز شد و رفتم ب در
 تاپش بود  

 _ سالم 

 بلند کرد   سر

  انی اتاق مرب یتو دیبفرما یاومد خوشزم ی سالم عز -

   رمی ممنون االن م یل ی_ خ

 که اشاره کرد رفتم و در زدم.  یاتاق  سمت

 ! دیبفرما -

 شدم  اروم باز کردم که با چند نفر رو به رو  درو

   یداخل خانم خسرو دیبفرما -

  یکیاون بود و  ری ام شیکینشستم که رو به رومون دوتا پسر بودن که  یسالم کردم کنار خانم اروم
 .شناختمینمرو 

 خودش شروع کرد : رهام

 اموزشگاه  نیهمکار شما در ا شونیا یهستن و خانم خسرو دیجد یمرب  شونیخانم هاله ا -

 زدم   یلبخند

 _ خوشبختم خانم 

 دادم و گفتم :   هینکردم تک  یتکون داد وا چه مغرور اعتنا سر
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 کنم   کاری چ دی_ با

   نمتیب ی: رهام جان من برم فعال بعدا م ریام

 باشه داداش به سالمت   -

 

 

 کرد. اخم کردم   یپروا نگاه م یطور داشت ب  نیهم نرفت و  هیپسر دوم همون

 سرکارتون! نیبر یفالحت یخانم هاله اقا  ، دیایشما با من ب یخانم خسرو -

که من  یداشت عجب بدن ورزشکار یبتیچه ه رفتمی، با فاصله از رهام راه م میزد  رونی از اتاق ب همه
 . یو شلوار مشک یبه لباسام نگاه کردم مانتو خاکستر گهیدربرابرش مورچه بودم. به بار د

 طرف خانم   نیاز ا -

 دخترن فقط.  ییچنتابدبخت شدم همه که پسرن و  یوا میپر از ادم شد  یوارد کالس  همراهش

 بعد با اشاره دست رهام نشستن.همه بلند شدن و  ستادمیا کنارش

بار   هی نی کرد  یخانم هاله رو عصب  نیندارکردنشو تیاستاد شماست و حق اذ ی از امروز خانم خسرو -
  شهیکنسل م کالس  نیراه انداخت  ایبچه باز نیاز ا نمیبب گهید

 نگفت   یزیچ یکس

   یشما خانم خسرو لی کالس تحو نمیا -

 نشستم و شروع کردم  یصندل یدرم بست ، روتکون دادم و رفت و سر

زود   دی چون کالس فشرده است با نجایباشم براتون ا  یوارم بتونم استاد خوب  دی_ سالم بچه ها ام
و بعد از هر جلسه درسو پرسش کوتاه   دیزن یحرف م  ینگلسیبگم از جلسه بعد همه او  میشروع کن درسو

 .میازمونک هم دار نکهیو ا میدار
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   نداختنیاعتراض چند نفر بلند شد که مدام متلک م یصدا

 همونجا   ستادمیرفتم درو باز کردم و ااخم کردم و بلند شدم و  یکم

   دیلطفا سر کالس من اعتراض نکن نیازاد عی تمشما مس دیبر دیتونی م  نیدار ی_ اگه مشکل

 نگفتن درو بستم و برگشتم و اغاز کالس.. یزیچ

 

 سرم.  ختنیزدم که چند نفر در کالس ر رونی تمام از کالس ب  یخستگ با

  نیبود  یعال نیبهتر از خانم هاله ا  یلیخانم شما خ -

 _ نظر لطفتونه خانم موحد  

 ن؟ یدرسو بپرس  نیهم شهیم یجلسه بعد یخانم خسرو -

  پرسمی_ بله که م

 

 و در زدم و وارد شدم فقط رهام بود.  انی راه افتادم سمت اتاق مرب 

   دیخسته نباش انیهاد یاقا دی_ سالم مجد

 چطور بود ؟  دی: شماهم خسته نباشرهام

 اومدن  یوقت گذرون یاز چند نفر که معلومه فقط برا  رییبغ  نیباهوش ی_ خوب بود بچه ها

 اتاق باز شد و خانم هاله بدون توجه به من اومد داخل   در

 کالس من  ییای چند لحظه ب شهیم زمی رهام عز -

 گفت   یگرفته بود به رهام نگاه کردم اخم کرد و عصب خندم
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خانم هاله وگرنه   دیدرست کنمحل کاره لطفا رفتارتون رو نجایو ا ستمی: من دوست پسرتون نرهام
   نیاخراج 

 

 زد   یپوزخند یعصب

دلتون جا  تو  ومدمیم  یو با پارت کردمیعمل م  نهمهیمنم اگه ا هیدختره لنز نیاره همش به خاطر ا -
 داشتم 

 

 پسشون زدم. زن،ی گونه هام بر یبه گلوم چنگ زد و باعث شد و اشک از گوشه چشمم رو  یبد بغض

نگفتم تا بلکه از رو بره اما   یزیبود چ  نییپا  ؟! سرم رهیباشه به تمسخرم بگ یک ی  دیبا رمیهرجا م چرا
 زد تا جگرمو سوزوند. یحرف 

 داره دلتو برده؟   یچه نقشه ا ستینمادر که معلوم پدر و   یب  یدختره عمل  نیا -

ذهن شماست من نه به شما فکر   االتی خ نایزد و داد زد : بسه خانم هاله ا زی م یرو  یعصب رهام
   نیشما اخراج  رونی ب  نیبر یا گهید زی نه چ کنمیم

 خفقان فرار کردم.   یبا سرعت از اون فضابلند شدم و   عیسرخوردن چون کالس نداشتم سر اشکام

تقاص پس   دیبا  ینجوریکردم که ا یبه من بکنه مگه من چه گناه  ینیتوه نی حق نداشت همچ  اون
 . ومدیبالها سرم نم  نیمادرم مرده بودم ا ی اگه من جا دیبدم شا

 قهیو با سرعت روشنش کردم تا خودمو به خونه برسونم، اما چند دق نمیسمت ماش  دمیهق هق دو با
دوست   شد یازش قلبم داشت منفجر م دیچکیموندم چشمام کاسه خون بود و اشک م کیتراف یتو

 اا؟ یلعتن دیخوای از جونم م یبگم چبزنم و  غیداشتم ج
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 ادیسال دوباره به صدا اومد وحرکت کردن ، اما دلم بعد از چند ازاد شدندو  یمعکوس بود برا شمارش
 اور خاطرات بد شد. 

 نیا یول  نهیتبسم بب  خواستی اما دلم نم  ومدیم رونی زدم و فقط اشک بود که از چشمام ب پسشون
 بود.  فتیشموقع خونه نبود و 

کردم و اشکامو پاک کردم. نه   خاموشنو یوارد اپارتمان شدم ، ماش باز شد و   نگی تک بوق در پارک با
 ! دی... بایباش یقو  دیباتو یخودت ضعف نشون بد ازدینباتو

مبل   یکردم رو پرتفو ی کشدم و  یعصب  انداختمدو یکلو مید یسرعت سوار اسانسور شدم و به خونه رس با
به ارث  یاز ک  دونمیمزخرفو نم  ی ژگیو نیاو  تی عصبان شهیم ادمیز یها هیگر  جهیاز امروز نت  نمی، ا

 بردم.  

صفحه نگاه کنم ، رهام بود دکمه   یهمراهم منو وادار کرد که برش دارم و به اسم رو یصدا
 کنار گوشم گذاشتم.  یو گوش دمیکشسبزو 

 

 نگفتم صداش اومد  یزیچ

  کنمیازتون خواهش م د؟یچند لحظه به حرفام گوش کن شهیم یخانم خسرو -

   یشرف گند زده رهام اومد جور کش  یاون دختره ب  نیبب یوا

   شنومیم دی_ بفرما

  خوامیمن واقعا شرمندم به خاطر رفتار بد خانم هاله و ازتون معذرت م  -

 زدم   یناخداگاه لبخند شیهمه مهربون   نیبه خاطر ا دیلرز دلم

   د؟یکنی م ی_ اون مقصره شما عذر خواه
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 اخراجش کردم   یعن یاخراج شدن  -

 رفتم  یاونجور دی_ منو ببخش

 کار سکوت بود.  نی بهتر تیاون موقع یتو  یول  نیکردیع ماز خودتون دفا دیشما با -

  یحرفا یل یخ ی وقتا به معن یگاه ستیضعف ن یبه معنا شهیسکوت هم  دی گی_ بله شما درست م 
 ناگفته است

 کارشون باعث نشد که شما.. نیا -

 قطع کردم و محکم گفتم  حرفشو

  ستیاما..مهم ن ادیتوسرخوردم ز ستمین  یفی من دختر ضع انیهاد ی_ من اومدم اونجا کار کنم اقا
 مهم خودمم و هدفم 

 دنبالتون؟  امی فرداشب ب  ی، راست نی خوبه خوشحالم کرد -

 فکر کردم.  یکم

   میاینبود م فت ی ش  مارستانیاگه تبسم ب نی_ نه ادرسو بد

 باشه فعال   -

 _ فعال 

از   دونمیاما نم  شدمیمم که داشتم زود ارو  یخوب  یژگیو  نمی، ا دمیکش یق یکردم ،نفس عم پرتو یگوش
 طور بودم ؟!  نیهم یاز بچگ ایسر عادت بوده 

 . یکوفت کنم تا نمردم از گرسنگ یزیچ هی اشپز خونه رفتم تا  به

 

نشستم تا  یو یت یو موهامو باال بستم ، جلو دمیپوش یکاپشن پشم هیده رو رد کرده بود  ساعت
 شد که خوابم برد. یچ دونمیاما نم نمی بب  یلمیف
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 تبسم«  »

 

 نورا ؟  ینکنه عاشق شد  نمی_ بب 

 انداخت.  نیی زده سرشو پا  خجالت

   دیشا دونمینم -

 هست ؟  ی؟ کامال از حالت معلومه حاال طرف ک دیشا ویچ ی_ چ

 مغروره تبسم  یل یاون خ میرس یبهم نم و میهست یما مثل خطوط مواز دونممیم ای نگ یبه کس -

 گفتم: پوکرا شدم و  هیشب

 .کنهی م یکبر یساعته صغر کی  گه،یدتو حلقت خوب بگو اتتی_ ادب

 تو ، پسر دکتر خدادوست   یشیخوب بابا ادم نم هیل یخ -

 گفتم :خنده و   ریزدم ز یپق

گفته  نی بودم تازه پرو هم هست به سنگ پا قزو دهیند  یچه به تو پسر به اون مغرورو  لغوزی_ اون 
 برو من جات هستم یزک

 بهم و تند و تند گفت:  دیمثل کنه چسب  یکیچشمان متعجب خواست دهن باز کنه که  با

 

   نیدار یاورژانس ضی مر گنیدکتر م یتبسم تبسم اقا - -

 حاال چرا من؟   یکه بدتر از اونتو ضهی خوب اون مر لهی_ خ

 شهیوگرنه روزش شب نم   نهیتورو بب دیبا گهید شست یعاشق پ  -
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 به بازوش  دمیبلند شدم و کوب  دنیدو خند هر

، ضمنا چون خوشکل   شهینم   شبش روز نتمینب  یگفتیم دیاالن که شبه با یطلبت ول  یکی_ 
 ژن دکتر کشم دارم  افمیخوشق و

 

   ومدهیبرو دختر تا صداش ن فتهیهردوشون واموند که نورا گفت : خوبه خوبه خود ش  دهن

 طبقه دوم! ۲۰۷: اتاق سمانه

 کپ کردم.  مارستانی تخت ب  یرو دنشیکه سمانه گفت و با د  ییافتادم سمت جا راه

 

 

 

و   چرت دکتر منفرد از نگاه کردن دست برداشتم یبا صدا یسرش اومده بود ول  یخدا چه بال یوا
 سمتش پا تند کردم. 

 دکتر ؟  یاقا شدهی_ چ

 رو بگم اماده کنن   یولوژیتا بخش راد  نی انجام بدشما کارا رو  -

 _ چشم!

   نیری بگشویزیخون ر   یجلو یول دنیلطفا پاشونم تکون ند  -

 _ چشم 

 بود    یچشماشو از درد بسته بود پاش خون ستادمیرفتن دکتر رفتم کنارش ا با

 ن؟یصاف بزار دستتون رو شهیم ری اقاام دی_ ببخش

 نگاهشو به سقف دوخت.  عیسر یلیشد و خ  رهیمتعجب به من خ باز کرد و  چشماشو
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 برم که صداش اومد    رونی وصل کردم و مسکن زدم خواستم از اتاق بو  سرم

 تبسم خانم؟  -

 نگاهش کردم و برگشتم

 از تلفنتون استفاده کنم   شهیم -

   رمیبگرو  یزیخون ر یمنم جلو دیزنی_ بله حتما تاشما زنگ م

 کنار گوشش گذاشت  رو  ی، گوش گهی نم  یزیچ  یدرد داره ول یل یزدم و دادم دستش معلوم بود خ  رمزشو

 مامان   الو -

... 

 نکن  هیبزار بگم مامان تورو خدا گر یوا -

... 

  مارستانمیاره ب -

.. 

 ساده است   یشکستگ هیفقط  دایاینه ن -

... 

   دیای بگم ب یخوب مامان چ  لهیخ -

 

 رو سمتم گرفت و گفت:  یگوش

 ممنون انشاهلل بتونم جبران کنم  -

 بود  فمی وظ  کنمی _ خواهش م
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 دیدهنم باتو  ومدیقلبم داشت م کردمیحس م رو  نشی نگاه سنگ یسرگرم پاش کردم و گاه خودمو
  چارهیب دیشا  دونمینگاه نکنه. البته نم  نقدریتا ا اوردمیم ن ییپاخوشکل صورتشو   ونیاون دکوراس زدمیم

 !رمای اصال ؟! منم با خودم درگ کردی به من نگاه نم

 ت؟ یشما چند وقته مشغول -

  هیچند ثانو  قهیدق ستیبده روز و چهارده ساعت و سال و هفت ماه و کی_ 

   یماچش کن یبپر  خواستیجذاب از اونا که دلت مو   بای اروم و مردونه ، ز د ینگاه کردم خند  بهش

  قیچه دق -

   ستی_ بعله جناب ارت

ها و تند تند   هیگر یبرگشتم که صداوچک کردم و رفتم دستمو شستمبند اومده بود سرم و   یزیر خون
 چند نفر از اتاق اومد.  یحرف زدنا

 رفتم سمتشون  ی با لبخند  ریخانواده ام  دنیباز کردم با د درو

 هم هستن! گهید یضهایمر نجایا یشرمنده ها ول دیاروم تر صحبت کن شهیخاله جان م_ 

 اشک لبخند زد  ونیذوق کرد بعد خاله م یکل ا یاول دن دندمیبا دسه نفرشون برگشتن و  هر

 تبسم   ی: واایدن

   ی_ سالم بر خاله گل 

   زمی : سالم عزخاله

   دیباش رونی از پاش احتماال شکسته پس لطفا ب یبخش عکس بردار میپسرتونو ببر دی_ خاله با

   ای : مواظبش باشخاله

   دی: چشم خاله نگران نباش  دمیخند
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بردن و   رو یام نمینبمنفرد و  نیا  ختیبه همراه چند تا پرستار منم به بهونه خاله نرفتم تا رو  دکتراومد
 نشستم.  ایمنم کنار خاله و پرهام و دن

 !دهیجواب نم  یچند بار به سوگند زنگ زدم ول گمی: م ایدن

 شده فکر کنم خوابه  کی گفت خونست االن ساعت  شی _ دوساعت پ

   ی: شرمنده توهم تو زحمت افتادخاله

  فمهیوظ   نجامی_ ا خاله من پرستار ا

   خونهیکه م ییمخصوصا اون اهنگ ها شهینم  ریام یب لدای: خداکنه مرخصش کنن جشن شب پرهام 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 که اجازه بدن   خوامیاز دکترشون م نجامی_ اگه مرخص نشدن من ا

   یش  ری عاقبت بخ  زمیبده عز رتی : خدا خخاله

  شیپ قهیرفتم اتاقش که چند دق د یببخش هیدکتر منفرد از اتاق اومد ، با  ینگفتم که صدا یزیچ گهید
 اومد داخلش  

 _ بله دکتر؟ 

  ستمینمنم سه روز و به عهده تو  تشیمسئول مارستانیبمونن ب تا سه روز  دیبا شونیا -

 باشه   ر ی ام دیگفتن با نایفرداشب مامانش ا لداستی دکتر شب  یاقا ی_ وا

 پروا نگاهم کرد   یب

  یتون یپس م یاوال اخم نکن طاقت ندارم دوما من به تو واگذارش کردم پس فکر کن دکتر -
 که گفتم بمونه بهتره  دمیمشکوک د زی چ هینداره اما  میالبته مشکل یمرخصش کن

 

 شدم  نگران
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 ؟ ی_ چ

بوده که   ی خوشبختانه اونجا کس  یهم تصادف کردن ول نیدارن به خاطر هم  یقلب  ی سابقه ناراحت -
  دهیقرصاشو بهش برسونه فقط پاهاش ضربه دتش بده و نجا

که داشتن سمتم  نایا ای زدم و سمت دن رونینگفتم از اتاق ب  یچیه گهیشد د  ر یبه قلبم سراز یناراحت 
 رفتم. ومدنیم

 شد؟ی: چ خاله

 شد تبسم ؟  ی: چ ایدن

 گفت؟  ی: دکتر چپرهام 

  گمینگفته منم نم ریزدم پس اگه ام یمصلحت لبخند

مرخصش    تونمیدکتر گفتن مشهرستان من مسئول پسرتونم و رنی م یچند روز  ستنیدکتر ن یچ ی_ ه
 کنم 

 گفت هو ی رو لباشون اومد اما پرهام   لبخند

 اوردن  و  ریا ام -

  میدیگرفته دگچ یبا پا لچریو یرو رو ریامو  میسه برگشت هر

 

 

 ستگاهیسمانه منتظرم بودن برگشتم او رفتن سمتش منم چون نوراو  هیگر ر ی باز زدن ز ای و دن خاله
 . یپرستار

 ه؟یک  ریام نیا نمیبب : بگونورا

 کردم    زیر چشمامو
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 ؟یداد کیکش ی_ فضول خان اومد

 خوشکل بودا   یل ی: نه بابا من اومدم خسمانه

 _ بابا برادر دوستمه  

 خدا : خوب تورش کن خنگ نورا

 که   میشانسا ندار نینورا ما از ا ی_ ه

 زم؟ یتبسم عز -

  ر ی و ام ایکنارش پرهام و دن خاله بود و  برگشتم

 _ جانم خاله ؟ 

   نجایا ای زحمت ب ی: ب پرهام 

 سمتشون که خاله گفت :  رفتم

 االن مرخص شه؟ شهیم  ی: شرمنده ها ولخاله

 خونه   میبر  دیبا میشده خونه دار ررتموم یام ی: قرصاایدن

 زدم :   یلبخند

   نیانجام بد سشویترخ یخاله کارا ستین  ی_ مشکل

  می: انشاهلل جبران کنپرهام 

 : ممنون تبسم خانم ریام

   ریاقا ام کنمی _ خواهش م

 خونه. گشتمیبر م دیکم کم با گهیمنم درفتن و   یخدافظ هی با
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**** 

 

سوگند رفته بود سر کار منم امروز  تمام از جام بلند شدم به ساعت نگاه کردم پنج عصربود و   یخستگ با
 گرفتم. ینبود کال مرخص  فتمیش

  ری تحر زیم هیکمد و  هیتخت و  هیبه بدنم دادم اتاق نسبتا بزرگمو از نظر گذروندم تنها  یقوس کش
 روانه شدم.  ییپنجره هم نداشت، بلند شدم و سمت دستشو

 یقلوه ا یدرشت و لب ها یقهوه ا یبه خودم نگاه کردم من کامال شبه پدرم بودم چشما نهییا یتو از
  مویبلند قهوه ا یتارها  گفت،یمن به عمه ام رفتم که فوت شده راستم م گفتیم شهیاما مامان هم

 و  رداشتمکرد ب  یم ییدر خود نما  یداشت سوگند رو ادیبه اشپزخونه رفتم  یزیخوردن چ   یبستم و برا
  خچالیواست غذادگذاشتم تو  نیگرسنته به خاطررهم  دونمیوروجک م   ریخوندم : » سالم عصر بخ

کمد بپوش منم برگشتم  یلباستم حاظرع اونو گذاشتم تو  میشبم خونه خاله فرزانه دعوت یراست
 « میشی ست م ایبا دن پوشمیم

 . ایباز کردم اخ جون الزانو  خچالی انداختم تو سطل اشغال در و کاغذو  دمیخند

 

  یخوردم اما بازم گشنم بود. دوباره رفتم سروقت اتاقم تا شکالتادرکمال ارامش غذاموو  برداشتمظرفشو
 مهم شکممه که گشنشه. یاون روز دلم گرفت ول  یاور ادیرو بردارم اما با  هیهد

 گهید یروز هی دیکرد با شهیتنگش بود اما چه م یمان افتاد ، دلم بدجورنگاهم به قاب ما برگشتم
 اشکامو پاک کردم.برم بهشت زهرا به خودم اومدم و  رمی بگ  یمرخص

 خوشبحالت تبسم!«   یندار یو غم  یهست ی:» تو دختر شاد گفتینورا م ادمهی

 تر است. زیغم انگ هیبه قول شاعر خنده تلخ من از گر  کشمیرو به دوش م  یچه غم  دونستینم اما
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کردم قرمز بود تا مچ پا از   یتخت ، بهش نگاه یاماده بزارم رو لدارویکمدم رفتم تا لباس شب  سراغ
که   یعکاس   میمثل هم دوخت که بر ایدنواسه خودش ، من و  میهفت بود. ابج  قهیو  شدیکمر گشاد م

 دلسوز تر از اشناست.  شهیهم بهیغر  گفتیمامان درست م   ینشد ، ولو  میخونه خاله فرزانه دعوت شد

 . بهیو با اشناها صد پشت غر  ییها انگار صد ساله اشنا بهی غر با

 دنبالش نگرم.   گهیگذاشتم که د یکفشش هم کنارتخت گذاشتمش و شال و  یرو

که اومد  دی چرخش کل یگشت صدا یکم کم سوگند برم گهیو د دادینشون متاک ساعت هفت و کیت
 برام باز کرد. مکث اغوشش رو  یرفتم سمتش که ب یبرگشت با خوشحال   دمیفهم

 !ی_ سالم خسته نباش 

  زم ی عز یدرمونده نباش  -

 _ سوگندد؟

 گفتم :  ری سر به زبه هم گره زدم و دستامو

 ؟  یبزن برام موهامو اتو شهی_ م

   کنهی برام م نکارویا دونستمی مدرخواست کنم ازش و  ینجوریبود ا عادتم

  زنمیمنود اتو  قهیموهاتو دق امی بزار لباسامو عوض کنم توهم بپوش م -

 سوگند؟  ی_ باشه ول

 بله   -

 ؟ یکن  کاریچ یخوای _ تو باموهات م

 نباشه   دیدتو کنمی جمعش م یچ یه -

 باشه   رون ی باز ب  هیبزار  ی_ وا

 که   یوسبرم عر خوامی بابا نم یا -
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 حاظر شوخوب برو  لهی_ خ

گرفتم رژ قرمزم   میو قرمز قشنگ بود تصم یشم یسبز  ب یترک  دمیسمت اتاقم رفتم و لباسامو پوش به
 خط چشم.  هیبزنم با 

شدم به رنگ  میبند بند یمبل نشستم و مشغول بستن کفش ها یبه دست رو فیاماده کو   حاظر
 بود. یاقوتیسبز 

کنه وگرنه  موهامو اتو  ادیخداروشکر منتظرش نموندم ب ادیچنتا عکس گرفتم تا سوگند ب  میگوش به
 .میدیرس یم ک یساعت 

   می_ من اماده ام بر

 خوشحال شدم و گفتم ومدیلباس بهش م   یلینگاهش کردم خو برگشتم

 استشمام کردن  رونو یب یتوهم هوا ی_ بالخره موها

گذاشتم بعدشم  رونی ب لداستیاالن جشنه شب  یبشه ول دایپ  ادیخوب چون بلنده دوست ندارم ز -
   خورهیهواهم م رونهی موهام ب شهیمن هم

 تو هوا تکون دادم انگشتمو

   یگیراست م_ اره تو 

سمت خونه  میبرداشت و حرکت کردو  چیخواست دنبالم کنه به ساعت اشاره کردم که تند سوو  دیخند
   خاله فرزانه

 »سوگند«

 

موهام  یبود ه  نییپا نی ماش شهیحواسم به جاده بود اما چون شو کردمی م یدقت راننده گ با
 ر اومد. اعتراض تبسم د یباال که صدا دمیکشرو  شهیششدم و  یتو صورتم ، عصب ومدنیم

 رو  شهی اون ش نییا بکش پا  -
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 موهامو خراب کرد  میرسی_ االن م

 سوگند؟  گمیم -

 _ جانم؟ 

 خونه    امیاخر شب م  رونی ب  میسمانه قراره برتا شب خوب بعدشم با نورا و فتمی فردا من ش -

 برگشتم سمتش نگه داشتم و نوی ماش یبا لبخند ی، ول شدم یاما نگرانش م  ستیبچه ن دونستمیم

 خواهشا مواظب خودت باش خوب؟  _

 ؟یسادیهستم ، حاال چرا وا یباشه ابج -

 شدم  ادهیپو  دمیکشلپشو

 جاست خونه خاله    نیهم میدی_ چون رس

  دمیامشب چنتا کشته م نمیخوب بب هیل یخ -

 گفتم به بازوش زدم و  اروم

 دختر   ستین شتری _ اونجا دونفر مجرد ب

 دوتا چشم  خواد؟؟یم یخوشکلم هستن کور از خدا چ   کنمیخوب دوتاشونو تور م  -

 با کفش پاشنه بلند.  گرفتمیپادرد م  دیوگرنه با  دمیدرست کردم خوب شد صندل پوش  شالمو

هول دادم اول تبسم رفت  و  اطیکه در باز شد. در ح دینکش هیبه ثان  میو دکمه رو زد میستادیدر ا یجلو
 بود. یدلباز اطی ح  یلیخ میپر از درخت شد یخونه ا هی بعد من ، وارد

   ستینبزرگ بشو  ن یفضول خانو ا نیبب  -

 سرده  گهید نی ای: بایدن

خونه ساده   ی، نما میخونه حرکت کرد یقهوه ا یبه سمت در چوب  یو از راه سنگ فرش میبرداشت قدم
 حال هم ساده است هم مجلل. نیداشته که درع  یبود و مورد پسند من عجب معمار  کیو ش
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  هیخودش ک کجاست و  رهی م ادشیکه درخت باشه بره  ییخدانکنه جا گهید ایب -

 اونا گل نرگسن ؟ ایدن ی_ وا

 کرد گفت  میکه تف مال یحساب کرد و  بغلم

 اونا گل نرگسن مبارک خانم خانما منم خوبم ، بعله  لداتی  : سالم،ایدن

 اعتراض خاله بلند شد  یزدم که صدا میشونیبه پ محکم

 مبارک باشه  لداتونی؟  نی_ سالم خوب 

 شانس   یبخشک  یا -

 توهم مبارک   یلدایماهت دخترم  ی: سالم به روخاله

 کردم  خیکه تو   ایحاال ب زی : ممنون سوگند عزایدن

خونه جالب به نظر   یل یخ  دیسفو  یزرشک   نییزایکه با د م یشد  ییرایوارد پذو می اورد رونیب  صندالمونو
 بود. زونیاو یکه گوشه ا شونیمخصوصا قاب خانوادگ  دیرسیم

 مبارک   لداتونی ی_ سالم به همگ

 مبارک باشه   لداتونی: سالم تبسم

 .میکن ی احوال پرس هم سالم هیاجازه دادن بابق  یبه سمتومون اومد و بعد از احوال پرس یگل خاله

 ن ی: خوش اومدریام

 گرفته اش نگاه کردم  گچ یپا به

 ن؟ یخوب ریشده اقا ام  ی_ خدا بدنده چ

 : خان داداش ما پاشون در اثررحادثه شکسته من فکر کردم تبسم خانم گفتن بهتون  پرهام 

 رفت بعدشم خانم خواب بودن  ادمونی: نه بابا ایدن
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 کارتون دارم  نیایم قهیزحمت چند دق ی: مامان ب رهام

 

 .می مبل نشست یمجدد رو یو بعداز احوال پرس م یکرد  یروبه پدران گرام  ومدیاز اتاق م صداش

 زود    دیاریکادوهارو ب  دی: دخترم بلند شو با پرهام بریگل

   ای: چشم مامان جون، پرهام بدو ب ایدن

بحث  سر   میکنم که انشاهلل بعد از خوندنش بر دایشعر از حافظ پ هیمن  انیاقا: خوب تا م  عباس
   یدورهم

  می : پس بزار دعا کنفرزانه

 نره    ادتونیمن واجب تره منو  ی: دعا براریام

 که   خوادیپاتون شکسته دعا نم  ریوا اقا ام -

 _ تبسم بسه  

که   یشاد در کنار کس یزندگ هیاروم بود چشمامو بستم و از ته دلم جمع ساکت و نگفت و  یزیچ گهید
 هیپرهامم اومده بودند و رهامم با و  ایچشمامو باز کردم دن دوسم داشته باشه بدون دغدغه ارزو کردم و 

 نشسته بود. ری کنار ام یشرت قرمز و شلوار مشک یت

 کرد. کارو  نیسالم که اونم هم ی دادم به معن  سرتکون

 است   هیفرهاد: خوب شرپع کن عباس جان که بعدش نوبت هد اقا

 خاله  دنیت کش_ چرازحم

 ز یشب عز نیا یتو میبد هیبه جونا هد  دیما بزرگ ترا با ی: چه زحمت یگل

 من محفوظه مامان؟ هی: هدرهام

 : بعله پسرم محفوظ محفوظه فرزانه
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   دیجان شروع کن: عمو  ریام

بود که من  یشعر نیاز غزل حافظ خوندن و اون شعر قشنگ تر تی اقا شروع کردن و چند ب عباس
 .. زنهی که اون شعر سرنوشت منو از همبن جا رقم م دمینفهم بار خوندمش و   نیاول یبرا

 

 افتاد مشکل ها   یناولها / که عشق اسان نمود اول ولادرکاسا و  یهاالساق یاایاال  »

 چه خون افتاد در دلها   نشیجعد مشک/ ز تاب   دیکاخر صبازان طره بگشا ینافه ا یبو به

 محملها«  دیدارد که بربند یم ادی چون هردم / جرس فر شیدر منزل جانان چه امن ع مرا

 

 برگشت.   تاریگ هیسکوت بودند که رهام رفت و با  یهمه تو زیم یگذاشت روحافظو بست و  کتاب

   ستیخوب ن  یتک دایرهام باهم بخون ی: واایدن

 بخونه بهتره   یکی بزنه  تار یگ یک ی: اتفاقا فرزانه

 کنن   یهم همراه ه یفرهاد با خنده رو به پسرش گفت: پسرم تو بزن رهام بخونه بق اقا

   خوامیاول من کادمو م گهی: نه دریام

  یچهارسالته انگار بچه دوساله او  ستیب  ری: امپرهام 

 شاد باشه  دی: ادم بارهام

 کرم درونش فعال باشه   دیباشه ادم با شادو یچ  یبحثشون مشارکت کرد : برو بابا چ یهم تو ایدن

،    کردمینگاه م یمن به کل کالشون با لبخندبحث رفت و   ی، تبسمم کم کم تو می دیحرفش خند نیا با
 انگار خانوادمن... نایچه خوبه خانواده ندارم اما ا

بلند بشم تا از   مبل یو مجبور شدم از رو نیافتاد رو زم  میبردارم که گوش فمویکحواس خم شدم  یب
 دست فرش پر از گل خونه نجاتش بدم. 
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 ؟ یگم کرد یری: چ  ایدن

طرفم  هی شونه ام از  یگرفته شدم اومد رو سیگ یخرمن موها بردارممو ینشستم تا گوش نی زم یرو
 منو موهام بود  انیجنگ م  یکردم انگار یپوف  یکرد عصب  یم تمی صورتم اذ یرو یموها

 شده ؟  یچ  زمی : عزی گل خاله

 گفتمپشت گوشم فرستادم و صورتمو  یتو  یشدم و موها بلند

 برش داشتم  نی افتاد رو زم لمی_ موبا

 سالمه ؟  -

 گفتم:  متعجب

 ؟ ی_ چ

  گهی م ویبابا گوش ی: اایدن

 کردم و نشستم سر تکون دادم و گفتم که سالمه  نگاهش

 ؟ یفرزانه: چندوقته کوتاهش نکرد خاله

 گفتم: نشستمی مبل م یطور که رو نی هم دمیفهم  منظورشو

 منو کوتاه نکرد   یبلند بود موها ی_ مامان عاشق مو

 خوشکلن من عاشق رنگشم  یل ی: خایدن

  کمند سو ی: خانم گپرهام 

   هیلقب خوب ادی فرهاد: چه بهشم م اقا

به رنگ   یمشک  دنیپرست یبود برا یبلند کردم که چشمام به رهام افتاد اخ که چشماش معبدو  سرم
   ومدیبهش م یل یصاف و بلندش که پشت بسته بود خ  یشب همچون موها

   می: خوب بزار اهنگ بخونریام
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 : موافقم پرهام 

 .کردی ت مهم مشارک یگه گاه یکرد ول  ینگاه م یفقط با لبخند زدیخاله حرف نم ادیز امشب

 زود  دیکن  ییرایپذ نی دخرا پاش میحرف بزن میخوایواسه بعدا فعال م  نی: اهنگ بزارخاله

 شدم که خاله گفت :  بلند

 

 

 و پخش کن   ینیری شو یزحمت اول چا یب  زمی :عز

 _ چشم!

  هییکه تا خود صبح جاتون دم در دستشو  نیهندونه نخور گهید نیخوریم ییچا گمیخاله م -

 : حق با خانم دکتره   پرهام

 که ستمی من پرستارم دکتر ن  -

 توظرفا   زیدخترم انارو بر ایدن نی: باز شروع کردی گل خاله

  یمزاحمم اومدن رو یگرفتم که باز موها ییچا ین یبرداشت منم جلوش س یقناد هیاقا با خنده  عباس
 شونم.

 ش ی چا نمیا دی_ بفرما

 عباس: دست شما درد نکنه دخترم  اقا

   میمسابقه راه بنداز دیایب  ایدن گمیم -

 : مشاعره خوبه!ریام

 : فکر کنم همون بحث بهتر باشهرهام
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  ینفر صاحب چشمان مشک نیاولخاله ها سمت پسرا رفتم و  یجلو  ییزدم و بعد از تعارف چا یلبخند
 قدرت جاذبه داشت. هی یانگار کرد ی وادار به نگاه کردن م منو  یجور هیبود که 

 کنارشون نیبزار رمیزحمت برا اقا ام  یب نی _ بردار

  ابهیماروهم در ی ک یکاش   یی: هپرهام 

  یبلند گفت: » حسود  زاشتیم یهر شخص یرو جلو یاقوتیقرمز  یانار ها یکه ظرف ها یدر حال  ایدن
 !«شهیم هیموقوف تسو

  انیرو لب همه همزمان نما یجور بودن ؟ که لبخند نیهم هم هیبق  ایمن تنها منظور گرفتم  دونمینم
 شد. 

 

 دستم خسته شد! ن؟یداری_ برنم

 : شرمنده حواسم نبودرهام

 : کجابود؟ پرهام 

  چارهی تند رهام منم ترسوند چه به رسه به پرهام ب نگاه

 برداره  یانس شباشه هرکس کادو  ینجوریچطوره مسابقه ا گمی_ خاله م

 کادو ها اسمم ندارن  ی: عجب فکرایدن

   یچه فکر خوب ولیا -

سوسه خوش رنگ و  یدر دستم گرفتم ، زرشکو نشستم کنار تبسم و ظرف انار رو   زیمگذاشتم رورو   ینیس
 الود بود.

 ه؟یچ یخوب قاعده باز گمینم  یول  هیماله ک یچدونمی کردم م: من کادو خاله
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کنسرتا شروع   گهیگفت :» دو هفته د یقورت داد و با تک سرفه اق انارش رو قاش نیفرهاد اخر اقا
دعوت کنه به  همه رو  دیدرست باشه که با دارهیکه برم  ییهرکس کادو ها یباز  نیطبق قانون ا شهیم

 !«کنهیدرست برنداشت مارو به کنسرت دعوت م  کادوشو  کسچیو اگه ه  رهیبگ  طیکنسرت و بل

 

 خود اقا فرهاد.  یهوا حتخونه رفت رو  کلهو ی زدیمبه چهره همه کردم خنده درش موج  نگاه

 ؟  نی کنسرت بر دیدر هرصورت باعمو  یوا -

 رو، اصال کنسرت دعوت من    یباز نیا دی: اقا جمع کن پرهام 

   هیجالب یباز نی: نه همرهام

  دی بردار دیبلند ش یک ی یک ی : خوب اول ی لگ خاله

بچه   نیا نی خودمونم خندمون گرفت ،ع میهمه باهم بلندشدنداد و تمیاهم کسچ یه خداروشکر
 .کننی م رونیب  یکی از گوش او  نیشنویم شونیگوش هی زننیم ی ها که بهشون حرف یکودکستان 

 

مواجعه  ی ست شال ،رژ و کفش بادمجون  هیجعبه قرمز رنگ انتخاب من بود که بازش کردم و با  هی
 !ییبود اما در رنگ مختلف ،گلبه زای چ نیهم   ایمال دن دمیبلند کردم دقشنگ بود ، سرم و  یلی شدم خ

 ه؟ یمال ک یست بادمجون نی_ خاله جان ا

 !«  ایبا خنده جواب داد :» مال دن خاله

 رنگ رو سمتم گرفت    یبهش دادم که اونم جعبه ست گلبهوجعبه رو  کردم یپوف

  نیدی زحمت کش  یلیقشنگه خاله خ  یل یخ  ی_ مرس

 مال شماست   نی: تبسم خانم اریام

 که دست منه مال شماست   نمیا یا وا -
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 درست بود  : رهامم مال منو توپرهام 

   شی شونیکه پرهام زد به پ میزد یلبخند همه

   دایری مال همه جمع حاظر بگ دیاماده کن طا ی : خوب خوب بلخاله

 گفتم :  هویسرتکون دادن که کردن و  یپوفهررو 

پول   یمشارکت دیبا هینجوریسه نفر اشتباه ادرست برداشتن و دونفر کادو  شهینم  ینجوری_ اقا فرهاد ا
 که؟! میبد طاروی بل

  گهی داره درست م ولی: اسادیواو  زیمزد رو   پرهام

 که؟! یدیمطارو یخودت پول بل  یگفت  شیپ قهیچند دقکرد: تو زیرچشماشو  ایدن

 : من غلط مردم خوبه سرکار خانم؟ پرهام 

   دیبه حالشون کن یفکر هیبه هم اقا فرهاد   نیپری گربه موسگ نی بابا ع  یفرزانه: ا خاله

  نکهیا یفکر برا ینگاه کردم همه درحال انار خوردن بودن و اقا فرهادم توبه تک تک بلند کردم و و  سرم
 بده   انیپا یبه باز

 چون تعداد برنده ها کمه اونا پولو بدن   گمیمن که م -

 که  شهی: اره منم موافقم سه به دو نمریام

 بده که کادوش دستش بوده   یاون  طیباشه هرکس پول بل   یمشارکت طای_ نه به نظرم همون پول بل

 !«هیفکر خوب  نیهم ههیسفت بغلم کرد و بلند گفت» عال  یغ یبا ج ایدن

 ؟یما چ طی: پس بلی گل خاله

   دمی: با من من م رهام

کنسرتا رو   خیتار  سر زدم و  نستاگراممیدست گرفتم به صفحه ا مویو گوش  زیم یگذاشتم روانار رو  ظرف
 چک کردم  
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 م؟ ی_ حاال کدوم خواننده رو بر

 است   نهیگذ نیبهرام بهتر ی عباس: کنسرت اقا اقا

 : اره من عاشق صداشم  ی گل خاله

 کنسرتش هست    شیسه شنبه ساعت ش گهی_ هفته د

 ه؟ یک شی فروش  طیبل  خی : تارریام

 کنسرت   رانیا تی ..اها فردا ساعت سه از سانممی_ بزار بب 

   میریگیم  طی : خوبه فردا بلرهام

  یرفت تو  دیببخش هیتبسم زنگ خورد و با  یگوشهو یرد کرده بود ساعت نگاه کردم تازه دوازده رو  به
 مضطرب بود...و  شونیکه برگشت پر یو زمان  اطیح

 ؟ کجا ؟  شدیبلند شدم و گفتم : چ ینگران  با

 گفت:  نداختیدوشش م یرو رو   فشیکه ک یکرد و درحال  نگاهم

 

 

من بوده من  فتیبرم امشب ش  دیمن با ستنیدکتر ن یارایافتاده دست یاتفاق  مارستانیب یتو -
 گرفتم  یمرخص

  گرفتمدستاشو

 ؟یبر یخوایسرو وضع م نی با ا  زمی _اروم باش عز

 مهمه ؟  نقدری: اایدن

 ست؟ ی ن  یپرستارچیه مارستانی: تو اون ب ی گل خاله



 ساس ی ک 

44 
 

 هیمورد اورژانس هیاما  میسپرد  ن ییبه طبقه پاو  میگرفت یو مرخص منو سمانه بوده اما هرد فتی ش -
   مارستانیبزنگ زدن دکتر پرستار کم دارن تو

 فقط مراقب باش! گردمیبرم یمنم با تاکسبرو و   گریبنو یماشچیسو ا یخوب ب لهی_ خ

 با اجازتون ، خدافظ   دیشرمنده ها ببخش -

 مراقب باش  زمی: خدافظ عزخاله

 مطمعن شدم رفته برگشتم داخل.   یدم در همراهش رفتم و وقت تا

 

   یدر دسترس باش دیهر لحظه با ی: چه شغل مزخرف پرهام 

 خونه مخصوصا االن که نصف شبه نرو  یی اقا: دخترم امشبو خونه ما بمون تنها عباس

 _ اخه...

 اهر من  نداره خو یبخواب فردا برگرد خونتون اشکال   ایدن شی رو پ  یامشب هی: پرهام 

  یبر یبا تاکس ست ی: حق با پرهام نصف شبم خوب ن ریام

 و سر تکون دادم.زدم  یگرفت ، بهش لبخندکنارم نشست و دستامو ایدن

ازش ندارم بود کاش   ینشونکه نام و  یخوشحال شدم اما کاش برادر یل ی همه محبت خ نیا از
به دوش  همه درد و نیبود ا  بانمیاگه پشت  دینبود ، شا ییتنها یتو ینطوریا میاگه بود زندگ  دیبود..شا

  شبا درد که تک تک روزا یامان از گذشته ا گردهیگذشته ها گذشت و برنم گهیاما د دم یکش ینم
 ات. ندهیا یبرا یاسترس شهیم

وادارم کرد بهش زل بزنم ، از طرف   میگوش  امکیپ یتکون دادم و از افکارم دور شدم صدا سرمو
 خدافظ عشقم«   گردمینگران نباش صبح برم  دمی» رس خواهرم بود

 . دمیکش یقی نفس عم براش ارسال کردم و  یقلب  یلبخند با
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  گذرنیم یول  یدوشت باشه و هر لحظه شو با اضطراب بگذرون یرو یتیسخته مسئول یل یفرهاد: خ اقا
 دخترم! 

 نداره   وی_ راستش من همه جا مراقب تبسم بودم اون جز من کس 

االنم هست پشتمه و  شهیبرام پر کرد هم ریخواهر نداشتم ام یخواهر داشتم اما جا هی: کاش منم ایدن
 پرهامم دارم   گهیدو

 عوض کرد  درد زدم که رهام بحث رو  یاز رو یلبخند

 وض شه  جو ع کمی  میبزن اریتا گ نیزحمت ساکت باش  یب -

بردم فقط موند    الرویوسا هیاشپزخونه منم کمکش بق یرو ببره تو  یاضاف یبلند شد تا ظرف ها خاله
 .الیاجها و  وهیم

 

 _ کجا بزارم خاله جان؟ 

   نیشما برو بش  مشونیشوری: مامان من و سوگند مایدن

و  میداشت  دیسالن د،از سمت چپ به  رونی و از اشپزخونه زد ب  دیهردمونو بوس  یفرزانه با لبخند خاله
 . میبشنو رمی امرهام و  نیدلنش یصدا شدیباعث م  نیهم

 .. یابکش و میکرد یو ظرف ها رو دونه دونه کف میشد مشغول

 

   یخوشحالدوست دارن و توو یکه دوسشون دار یی، کنار اونا یشب از طوالن هی

 ،  ی دوست داشتن ونهی، د  یمن یلدایتو شب  اخ

   ارهیکم م  نشیری *" و هندونه ش

   ارهیجنس  ارهیجنس  ارهیجنس *"
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 گفت:  کردی پاره مکه داشت پرده گوش منو  یکنار درحال   غیح  غیج  ای زدن دن تاریضربه هم به گ نیاخر

   دیبخوناون قطعه دوست دارم و  دی : رهامم بازم بخونایدن

 ؟ یاریم ییزحمت چا یاقا: خانم ب عباس

که به خاطر   ایدادم به دنکردم و  یهم کفدونه رو  نینبود ، اخر یبه پشت سرم انداختم ظرف ینگاه
 پخش شده بود تو صورتش.  ششی تمام ارا  شیباز ونهید

 گفتم: و  دمیخند

   ترسهی_ برو صورتتو بشور که پرهام م

 زد به بازوم   اورد و رونیبدستکشاشو 

 دلش بخواد  میل یخ شعور ی: بایدن

 شالمو مرتب کردم.  نتا یکاب شهیدرست کردم و از ش  لختمو یموهاکردم و خشک  دستامو

 پخش شده  شتیتمام ارا  یخود دان گهی_ حاال د

 ؟  نیاریمرو  یچا ی نی: دخترا س ی گل خاله

 خاله  ارمی_ من م

از   شدمیطور که رد م نی فنجونا و هم یتو ختمیهم ر ییبا قندون چا ینیگذاشتم تو سفنجونارو  تمام
 کن!صورتتو پاک برو  گهیگفتم: زود باش د و  دمیخند  اینگاه پر حرص دن 
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 گذاشتم. زی م یرورو  ین ی سالن شدم و س وارد

 من برم بخوابم ؟ شهیفقط م  ییچا نمی_ خاله جان ا

 موقع؟  نی: اپرهام 

 گفتم :  گشتمیم لمیکه با چشم دنبال موبا یسمتش و در حال برگشتم

  شهیخوابم هم گهیموقع د نیان من اپرهام ج کهی_ ساعت 

 سرکار   دیبر دیخوای فردا م دیبلند ش  دینشست شتریساعت ب کیاقا : امشب و  عباس

 جان اتاق کنار ما واسه شما و اقا فرهاد    یفرزانه: گل خاله

 اتاق  هیو رهامم تو  ری : من ، امپرهام 

 نامزد باش   شی _ ا نه اقا پرهام شما پ 

 ن؟ یزمرو   ای یخوابی تخت م رو   ری: ام رهام

 تخت   : قربون دستت همون رو ریام

 

 دست لباس دستش بود سمتمون اومد هیکه  یدرحال  ایدن

 حال  یتو نی بخواب یی ستا یامشب هی: غر غر موقوف داداش رهام 

 قرض دادم به شما   یامشب هینگفتم در ضمن سوگند خانم  یزی: من که چپرهام 

 گفتم: زدم و  یلبخند

   رینون فردا پسش بگ_ مم
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 رفت و برگشت داشته باشم   یگفت: مگه چکه ه یعصبان  ایدن

 اخم رو به هر پنجتامون کرد   یبا کم خاله

 ! ادایسرو صدا ب نمینب  دیبخواب   دیبر -

 که صدا باال نره گفت :  یاروم طور ای دن هویرفت طبقه باال...خونه ساکت شد اما   مینگفت یزیچ

 

  میخواب یسوگندم باهم تو اتاق پرهام ممن و  گهید دی: برایدن

   کی: شبت ش ریام

   زمی: شبت خوش عز پرهام 

  ون ی_ شبتون خوش اقا

 گنده  یخرسا نمیبب  نیبر ر ی: شب بخایدن

که  ریام یبه علت پا  ری تاخ یاتاق البته با کمنگفتم هرسه تاشون رفتن تو  یزی گرفته بود اما چ  خندم
 بره.تا راحت راه  کردیرهام کمکش م 

کار و   زیم هی کنسول و   هیدست تخت خواب دونفره و  هی ،  میشد ییو طال دیاتاق با ست سف هی وارد
 بودن و البته دلباز..  ییو طال دیسف  بیهمسم ترک  یواریصد البته کمد د

  یرو بهش که داشت با ارامش موهاشو باز م کردم و  یبود پوف  دهیتاپ و شلوار پوش  هیخودش  ایدن
 کرد گفتم: 

 نجا؟ یا یندار یلباس راحت  ای_ دن

 گفت:  شد و   شیی مشغول پاک کردن اراگذاشت و رو  شونه

 دستمال ها صورتتو پاک کن   نی بعدم با ا زمیتخت بپوش عزچرا گذاشتم رو  -
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که  ای برگشتم سمت دن  زیبهش کردم ت ینگاهتخت و لباسارو برداشتم و گذاشتم رو  فویتکون دادم ک سر
 صدام مشهود بود گفتم: که از تو  یبا حرص  کردی نگاهم م یبا لبخند

 ترم   نی نپوشم سنگ هیچه لباس  نیا کشمتی م ای_ دن

 گفت:   رفتی که سمت در اتاق م یهوا تکون داد و درحال تودستشو

بزنم  یچرخ  اطیتو ح  رمیندارم تا منم م گهیاورده بودم د نجایا یلباسو برا نیبخدا ا یبپوش  یمجبور -
 گردم یبرم یبرم تو بپوش و بخواب جلد ییدستشو و

 و  ایپس دلمو زدم به در ادیهم قرار نبود ب  ینداشتم کس یو منو با اون لباس تنها گذاشت چاره ا   رفت
 اوردن لباسام شدم.   رونیمشغول ب

  یسمت کنسول رفتم با دستمال مرطوب  لم،یموباو  فمینار تخت با کک  زیم یگذاشتم رووتا کردم   لباسامو
 ساعته بود.  ۲۴ عیچون رژ ما  یپاک کردم اما لبمو به سخت شموی گذاشته بود ارا ایکه دن

  رهیاز بس لخت بود ، گ شدیفر نم کردمیم یموهام هرکار سیکردم به دونه دونه باز کردن گ شروع
  یبلند بود حت یعاشق مو شهیتا موهامو شونه بزنم ، مامان هم  رگشتمی باز و  فمی هارو گذاشتم تو ک

  برخوردمامان  دیبزنم اما با مخالفت شد ینزاشت دست به موهام بزنم قبال دوست داشتم مدل کره ا
 *" بود. یحاال تا روکردم و 

که   یو شلوارک جذب مشک یوبنده مشکتاپ د هیکردم متضاد رنگ پوستم بود  یلباس تنم نگاه له
 گذاشته بود.   شیخوش تراشمو به نما یپاها

رنگم   ییخرما  یتار ها دمیرنگ خز دینرم سف یپتو ریتخت ز یخاموش کردم و رورفتم چراغو برگشتم
  نیکردم و بدشانس با اگلو  یاحساس خشک ییهویبرد. تشنم شد   یخوابم نم  مودیصورتم نم  یتا تو

 برم.   رونمیب  نستمتویسرو وضع نم

افتاد   ینم ی اتفاق خوب زدی هروقت دلم شور م شهینداشتم هم ی بدجورشورزد احساس خوب هویدلم  اما
 دادم.. ی اما بزور خودمو دلدار
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 قهیده دقو  کیتحملش کنم به ساعت نگاه کردم از  تونستمیبهم فشار اورده بود و نم  یل یخ یتشنگ
  ایهست   یکس نمی بب  دمیباز کردم سرک کشبود ، بلند شدم و در اتاقو  ومدهیهنوز ن ایگذشته بود و دن

 بود... م سمت اشپزخونه که درش رو به رو اتاق پرها دم ینبود با سرعت برق دو  ینه..از شانسم کس

  کیبرداشتم تاراب و یبطروباز کردم  خچالویاب برداشت منم در خچالیاز  ایبودم دن  دهیقبال د چون
داخل فکر کنم ماه شب چهاره بود چون  ومدیبزرگ خونه نور ماه م یهم نبود از پنجره ها یانچنان 

 پرنور..کامل و 

رو گذاشتم  یبطر عیخنک شدم سر  شی..اخدمینفس سر کش هیو ختمیبرداشتم و اب ر  یوانیل
 برگشتم همانا با هاش روبه رو شدنم همانا..  رونیکه خواستم از اشپزخونه بزنم ب نی سرجاش اما هم

 ستادمیا ینجوریپسر ا هی یعمرم جلوبار تو  نیاول یانداختم برا نییپاسرو وضعم سرم و  ازخجالت
که المپ  دینکش هینزدم به ثان یبگم خلع صالح بودم الم تاکام حرف  یزیچ  تونمیبرم نم تونمینمو

 خاموش شد و صداش گوش هامو نوازش کرد 

   دینجایشما ا دونستمیشرمنده نم -

 زور لب باز کردم   به

 برم    دیکنار با نیبر شهی_ م

و به اتاق رسوندم خودمو و   دمیرفت کنار باتمام توانم دو  دمیکشی بند اومده بود به زور نفس م نفسم
و   پامو مردم یم  یاز تشنگ دیبا ونهیمنم که د کنهی فکر م ی..خاک به سرم حاال باخودش چدمیپتو خز ریز

 ...زاشتمی نم رونیاز اتاق ب 

با   دمیافتاده بود فهم وارید یاش که رو هیبلندش و سا یاز موها نویوارد شد ا ای اتاق باز شد و دن در
 گفت:  زدیکه درش خنده موج م یو با لحن  دیسرعت اومد کنارم خواب 

 اون وضع المپو خاموش  با  نتتینب نکهیدارم من که به خاطر ا ییایبه به چه داداش رهام باح  -

خجالت   یمن هو  دیخندی بود داشت م قهیباعث شد بخنده..چند دق نیهمگرفتم ودهنشوجلو  عیسر
 از ظاهر شدنم با اون وضع.  دمیکشیم

   ای دن یبس کن  شهی_ م
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 دختر چرا صداب بغض داره ؟ چت شد تو  -

 شدم   رهی سقف خ به

 گذشته افتادم  ادی یچ ی_ ه

 ؟ ی دونیرازهات نم   کیدردات بدونم منو شرو  تی از زندگ دیمن دوستتم نبا یراست -

 ش؟ یاز پنج سال پ گفتمیم  دیبا یعنی

 که مادرمو ازم گرفت ؟  گفتمیم یعوض کهی از اون مرت یعنی

 _ راستش... 

 خودتو سبک کن سوگند بگو  -

از دانشگاه که داشتم  یسمت گذشته روز دیو لب از لب باز کردم  ذهنم پر کش دمیکش یاه
 ..گشتمیبرم

 سالت بوده درسته؟۱۸اون موقع  -

 رفتم دانشگاه  ی سالگ ۱۶خوندم تو سن  یالبته با خاطر جهش  خوندمیبود که در م ی_ اوهوم دوسال 

 

 ش« یفلش بک به پنج سال پ »

 

  دیکشادا در اوردم که تبسم دستموکردم و  نیخنده روبه دورب  با

 ازت  رهیگ یعکس م یروان  -

  میدار یناهار چ نمی بب میجون بزن بر  یابج لایخ ی_ ب

 بگم؟  یزیچ هیسوگند  -
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 قربونت برم  _ بگو 

 گفت:  یدوشش جابه جا کرد و با ناراحت یرو رو کولش

 مامان باز با بابا دعواشون شد.. -

 و با لکنت گفتم :  ستادمیا نگهان

 ؟   ی_ ک

خونه ملک و از سند و  ییایزیچ هیاما  ینش  داریقبل خواب من هدفون گذاشتم روگوشات تا ب  شبید -
  زدنی حرف م

 دعواشون شد تبسم ؟ حرف بزن  ی_ سرچ

 گرفتم اوردم باال  چونشوگردوندم سمت خودم و  برش

 مامانو.. خواستیبابا م نکهیسر ا -

 ؟  یچ_ مامانو 

 طالق..  -

مثل   یزیچ  هیدادم بازم حرف از طالق؟ ناگهان  هیپشتم تک پاریبه دپاهام سست شد و  نگفتادامشو
 به مغزم هجوم اورد نکنه االن   یپتک

  دمیدوگرفتم و سرعت دست تبسم و با

 شهیشده و تا دعواشون م ینجوریبابا چند ساله ا دونستمیتا به خونه برسم م دمیدویسرعت م  با
 ؟! شه یمن وسط دعوا باز م یپاهو یچرا  دونمیاما نم زنهیحرف از طالق م 

 

که باز کردم همزمان شد با  انداختم..درو  دیو کل ستادمی در خونه ا یجلو میزدی دو نفس نفس م هر
   یزیشکستن چ  یصدا
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در   یبد  ریتاث  نهیرو بب  زایچ نیساله تو اوج بلوغ ا ۱۵دختر  هیبود  دهیترس  چارهی تبسم نگاه کردم ب به
 اش داره. ندهیا

اما صحنه رو به رومو باور نداشتم اشکام سرخوردن  میگرفتم باهم وارد خونه شد سفت دستاشو
 .. ختنی ریمهاباد م یاومدن..ب  نییپاو

 مامانم.. یگلو یتمام چاقورو گذاشته بود رو  یرحم   یبا ب  بابا

 پدرم پست شده بود ؟ نقدریا یسنگدل شده بود؟ کرحم و   یب  نقدریا یک

 زدم با تمام توانم داد زدم که عرش خدارو بلرزونه   داد

 _ ولش کن! مادرمو ول کن نامرد  

اتاق تا   یبردمش تو  دیلرزیکرد م ینم هیبغلش کردم گر دیلرزیما افتاد تبسم منگاهش رو  باترس
 .. نهینبصحنه هارو 

 مامان و بغلش کردم   شیبرگشتم با سرعت رفتم پ اما

 ول نکن خواهرتو  افتاد دست یدخترم هراتفاق -

و ترس همه  نهیبود، نفرت ، ک   یباور نکردن دمید یزی چشماش چبرگشتم سمت بابا اما تو  باخشم
  دمیچشماش د  یهمه توو

 یچشمامو بستم و صدازدم و  غیکه دستش بود بزنه بهم که ج  یهجوم اورد و خواست با گلدون سمتم
 اهم شد.. صورتم همزمان ب یخورد شدن گلدون و پرت شدن خون تو

چشمامو باز کردم مادرم رفت..مادرم از من دفاع کرد و رفت.. داد زدم و نشستم بغلش   ختمیر اشک
 ..دیکش یکردم نفس نم

 .. دیکشی نفس نم مادرم

 گور شده بود...گم واون پست فطرت رفته بود و   نکهیداد زدم و از هوش رفتم خافل از او   غیج
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که مامان به اسمم  یکه بهم کرد خونه ا یبابا..تنها ارفاق   یو طلبکارا نیماش هیخونه و  هیموندم و  من
 به اسم تبسم بهمون داد به خاطر بستن دهنم اما من رسواش کردم..   نشیماشزده بود و 

 ...برنگشت   گهین رفت و ددادم طلبکارا و او فروختم و  مویپدر خونه

اخرم بود   یول کردم ترم هادانشگاهو کردم ی م کاریچ دی با  اوری کس و  یشهر ب  کی  یمن تنها تو حاال
اما با کمک دکتر   رفتیکه گرفت بزور مدرسه م یولش کردم و رفتم دنبال کار و تبسمم بعد از افسردگ

 بهتر شد.   یل یمنفرد خ

 

**** 

 با التماس گفتم  اینپاک کردم و رو به د اشکامو

 نگو لطفا   یزی چ یبه کس  کنمی _ ازت خواهش م

 گفت  یبا بغض و دی گرفت و بوس دستمامو

نگران نباش االنم  زمیعز میجفت چشمام راز دار خوب تو چشم رو  یدیبرات چقدر درد کش  رمی بم -
 بخواب  

 خوابم برد..  یک دم یخسته بود که نفهمو   سوختیم نقدریتکون دادم و چشمانم ا  سر

 

 

به   یبود.نگاه شبمید یها هیشدم فکر کنم به خاطر گر داریاز خواب ب یدیبا احساس سردرد شد صبح
 بود. می نساعت انداختم ده و

از حمام اتاق صورتمو   دمیشالمو پوشعوض کردم موهامم جمع کردم و  لباسامو عیشدم و سر بلند
 دم یمشغول مرتب کردن تخت د ارویدم که دناوم رونی ب وشستم

   ری _ سالم صبح بخ
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 سمتم   برگشت

   ری سالم صبح توهم بخ -

 ؟ ینکرد داریب_ چرا منو 

   یبود دهیناز خواب یلی خ ومدیندلم -

 زدم که دوباره گفت:  یلبخند

   ادیبهت م یل یبخند سوگند خنده خ شهیهم -

که  خوردنی بودن و صبحونه م تهیپرهام نشو  ریامصبحونه هنوز بود و زیم می رفت رونی از اتاق ب باهم
 انداختم  نییپارهامم همزمان با ما از اتاق خارج شد..خجالت زده سرم و 

   ری _ سالم صبحتون بخ

   یمتعال ی: به خواهر خانم ما صبح عالپرهام 

 ، نشستم   دمیکنار کشرو  یصندل و  دمیخند

 ؟  نی دیسوگند خانم خوب خواب ری : صبح بخریام

 شما بهتره؟  ی_ بله پا

 

 بزنه با خنده بهمون ملحق شدن   یحرف ریخاله ها نزاشت ام یصدا

   ری: صبحتون بگ ی گل خاله

 خاله   ری_ صبح شماهم بخ 

 زحمت   ی: زن داداش اون کره ها رو بده برهام

 من بود برداشتم و گذاشتم جلوش  یها جلو کره
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 ی : مرسرهام

 نگاهش کنم  شدیم فقط روم نمداد سرتکون

 گفتم   یبا ارنج زد به پهلوم که اخ اروم ایدن

 پهلوه  ستی سنگ که ن  ای_ نکن دن 

 : گفت هو ی خوردی فرزانه که داشت با ارامش صبحونه م  خاله

 ؟ هیک یبرا  ادیم  یگوش یصدا -

اتاق پرهام تا برش دارم  یشناختم مال من بود ، بلند شدم و رفتم تو ساکت شدن صداشو همه
 گذاشتمکنار گوشم رو   یزدم و گوش یتبسم بود لبخند یشمار

 _ جانم تبسم؟ 

 سالم سوگند خانم؟ -

 جا خوردم تبسم من نبود   یدختر یصدا از

 _ بله خودم هستم شما؟

   دیاتاق عمله لطفا هرچه زود تر خودتونو برسون یتومتاسفانه تبسم تصادف کرده و االن  -

   ختیترس به جونم خوره انداخت واشکام ر ختیر قلبم

 خانم خانم حالتون خوبه ؟ -

 لکنت جواب دادم   با

  رسونمیخودمو م  امی_ م

  رختیطور که اشکام م  نیها هم ونهید نیا نی برعت تمام ع ای بلند شدم و  هویاز دستم افتاد   یگوش و
 صدا زدم  رو   ایدنو

   ای دن ا؟ی_ دن
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برگشته بودن  گهیگرفتم همه االن د واریاومدم تعادل نداشتم ، دستامو به چهارچوب د رونیاتاق ب  از
 پاهام جون نداشت همون جا نشستم. گهی، خاله با سرعت سمتم اومد و من د کردنینگاهم م

   دیرسیشده؟« به گوشم م یچ گتن»یهمه که م یصداها

 اتاق عمله خواهرم تصادف کرده  ی_ خاله خواهرم ، تبسمم تو

 صدا بود اما از درون کوره داغ بودم    یب میگر

 

 

  ایاصال حال نداشتم و دن مارستانی ب میتا بر میشد نی سوار ماش  یکمک کرد و راه رفتم و همگ خاله
 تا رهام زود تر برونه..  زدیو غر م دادیم میمدام دلدار

 فقط بغض گلومو گرفته بود. ختمی ریاشک نم گهی ساعت گذشت د کیاندازه راه به  قهیدق سه

 ! میدیرس شو اده ی: قربونت برم پخاله

مهم نبود شالم از سرم افتاد و موهام باز شد   یزیچچیبرام ه دمیشدم وبا سرعت دو ادهیحرف پ بدون
صبر کنم اما  خواستنیکه ازم م  ومدیخاله مو  ایدن یمادرم برام مهم بود پشت سرم صدا ادگاریفقط 

 صبر نکردم.. 

 خواهرم باشه؟!مال من و  دیبا هیچرا هربدبخت  ایخدا

 ناینگفت خاله ا یزیاما چ دمیپرس کردیکه با تعجب نگاهم م یپرستار ستگاهیاز ا دمیرس  بالخره
 که تبسم کجاست   دیسپریو رهام داشت با ارامش م  دنیرس

 ؟ یخانم شما خواهرش  -

 داد زدم   تی عصبان با

 ؟ یبهت بگه تا بفهم دیبا گهید ی ک یخواهرشم حتما  گمیساعته دارم م کی_ 
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که   گفتی،داشت به رهام م کردمی بارش م کهیروشو ازم برگردوند اگه حالم خوب بود دوتا ت کرد و  یاخم
 تر از جونم کجاست   زیخواهر عز

 کما   ی که به سرشون خورده رفتن تو یهستن به خاطر ضربه ا وی یس یبخش ا  یتو شونیا -

رفت و با دوزانو افتادم فقط لحظه اخر   یاه یو چشمام س  دمینفهم یزیچ گهیکلمه د نیگفتن اخر با
 بودم.  یاغوش کس یتو  دمیفهم

 

 رهام «  »

 

  شی فرد زندگ نیتر زی البته حقم داشت عز دیدویده بود بازم م دختره سر به هوا شالش از سرش افتا یا
 بود تبسم. 

به پشت سرم   دیدویاش افتاد و اون فقط م رهیگ دنیدو نیزده بود در ه  رویبلندش از شال ب یموها
 ...ستادیمیمگه اون وا زدنی خاله هم مدام صداش مبه پرهام سپردم و مامان و  روی نگاه کردم ام

بازم   ستیحالش خوب ن  نهی بیها نم  هینداد عجب ادم، پرستاره جوابشو  یپرستار ستگاهیا میدیرس
 اروم گفتم ینگفت با اخم  یزیچ

 کدوم بخشن ؟ گفتن که اتاق عملن   ی_ تبسم خسرو

 ؟ ی: خانم شما خواهرشپرستار 

 ؟ یبهت بگه تا بفهم د یبا گهید یک یخواهرشم حتما  گمیساعته دارم م کیداد زد: یبعص

داد اما بودم. روشو ازش برگردوند و ادرسو ی پرستاره عصب  یخندم گرفته بود هم به خاطر خنگ باز هم
 که خاله گرفتش..   وفتهیب  نیزم  یبسته بود و خواست رو شویخاکستر یسوگند چشما

 بودم هم نگران سوگند. ریبودن هم نگران قلب ام ده یپرهام تازه رسو  ریام

   دمیبهش توپ یعصب  کردیبود نگاه م ستادهیا پرستاره
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 زود   ادیدکتر بمگه بگو ین یبی _ نم

 عیاشاره کردم موهاشم ببنده که سر  ای بود به دن زونیبغلش کردم موهاش او ورفتم دو زانو نشستم تند
 .شهیشه بازم خجالت م  داریاورد جلو شال انداخت روش اگه ب شویبقموهاشوانداخت رو شالو 

 

 فقط من موندم تو اتاق  کرد و  رونیرو ب  هیکه همون پرستار گفت و بق یتخت  خوابوندمش

 کارش؟ یاقا شما چ  -

   ادیاون دکتر ببگو  عی_ هرکارش فقط سر

 و رفت که سرم وصل کنه دکتر باعجله وارد شد و بهش نگاه کرد   کرد اخم

 اقا ؟ شدهیچ -

 کرده و شوک بهش وارد شده  هی هم گر یروش بوده کل  یفشار عصب  یچ ی_ ه

 خواهر تبسم خانم هستن؟ -

 کردم  یاخم

 _ بله خواهر تبسم خانمن 

  کردیم یینرمش *" خودنما بلند و   یاشن کنه شالشو کنار زد موها نهیباال انداخت و رفت تا معا ییابرو
   کردنی داشت چکابش م ستادمیخواست دست بزنه رومو ازش گرفتم کنار پنجره ا

 شده دکتر؟  یزی_ چ

   دیکش  یاروم نفس

  نیبهش بد یزیچ هیشد   داریمنظمه فقط ب شیات یعالئم حو  مینه فشارشون افتاده سرم وصل کرد -
 ردن بخوره ضعف ک 

 رفتم.  رونی از اتاق ب  دمیموهام کشتو   یپرستارم پشت سرش رفت دستو   رفت



 ساس ی ک 

60 
 

 : حالش خوبه ؟ مامان

 : رهام حرف بزن خوبه؟ایدن

  دنیکش  یکه همشون نفس راحتدادم  سرتکون

  وی یس یقسمت ا نیبر دی: باریام

از  می ریپرهام م من و  ای پات ن نیتوهم بمون با ا ریبمون داداش ام نجایازحمت تو  ی: رهام بایدن
   میدکترش بپرس

   میایفرزانه جونم مباشه من و یبزرگتر هی دی با شهینم  زمی : عزخاله

   دمیپرس  ینشستم با نگران ریرفتن و منم کنار ام یهمگ

 ؟یخورد _ داداش قرصاتو 

 بود   یعاد دنیکش  ریت هینبود  فیخف  -

 کردم   یاخم

  ی ناسالمت ایکنازدواج یخوا یم یجوون مل کن بابا تو _ صد بار گفتم ع

 کرد   یتر دستامو پشتش انداختم که تک خنده ا زی عز یبرام مثل پرهام بود حت  ریام د،یخند

 رهام  یا ونهیبه خدا د -

 داداش   ی_ خودت

   ونهیباش اصال من د -

  وفتهیدر باعث شد نگاهم سمتش ب یصدا

 برگرد   یاود رونیچرا ب _ ا تو

 بود از دستش  دهیکشسرم و  ومدیدستاش خون م  از
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 رهام بلند شو ببرش داخل   یشد ونهیدختر د -

 خواهرم کجاست؟   خوامی: نم سوگند

بره با   خواستیمو  زدیپاممجبوربودم دستشو گرفتم و کشوندمش داخل اتاق دست و  نباریشدم ا بلند
   دیرزل یکه سرش زدم ساکت شد به خودش م یداد نسبتا بلند

   ستیبخواب حالت خوب ن  ری_ ساکت سوگند مامان رفته از دکترش بپرسه بگ

و تند رفتم سمتش دستاشو گرفتم و با پارچه پهن   دمیموهام کش نیدستامو ب د،یلرزیمکرد و  یدور ازم
 بود با لکنت گفت  دهیفکر کنم از صدام ترس دیلرز یخوناشو پاک کردم ، هنوزم م  یتخنشده رو 

 ..م...برم  خوای: من..مسوگند

   یدیجا فهم  نیهم یخواب یم یری نم  جای_ ه

تاولش کنم باز شال   خواستیجور ازم م نی شروع کرد به دستو پا زدن و همکرد و یاون حالش اخم با
 شدم *"  یسرش سر خورد افتاد عصب یاز رو
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چشماش شده بود سبز با   ختیریدم داشت اشک مجداش کراز خودم  دمی، ترس خورهیتکون نم  دمید
 بود ضعف داره  دای شده بود پ فیضع یلی خ یخاکستر یرگه ها

 تبسم  شی پ یبر زارم ی م ینکن  هی_ اگه گر

   دیان دلم لرز کیاورد و نگاهم کرد  باالسرشو 

 برم؟  یزاری؟ م یگی:راست مسوگند

 گفتم  دیتخت بلند شدم و رو بهش با تهد یدادم از رو سرتکون

  یضعف کرد یبخور ارمیب  یچی تا برم   ینیشی_ م

 بخورم   یچ یبعدا  دمیقول م نمشی :بزار ببسوگند

 نگاهش کردم   نهیبه س دست

  ای سرت کن بشالتو  رونیب  رمی_ باشه فقط من م

 نگاهم کرد  یبا لبخند ری که ام رونی گفت ، از اتاق زدم ب یانداخت و اروم باشه ا نییپاسرشو 

 ؟  هی_ چ

   ایخوب ساکتش کرد -

  یعصب یکه صدا میدیخند گهی باهم د نباریخنده ، نگاهش کردم خودمم خندم گرفت ، ا ری زد ز بعد
 پرستار بود   هیاومد ، نگاهش کردم  یکی

 ساکت لطفا   مارستانیب  نجای: اقا اپرستار 

 بشه  مارایبگم اونقدر بلند نبود که مزاحم ب  دیبابت صدامونم با مارستانی ب  میدونی: ماهم مریام

 از سر جات؟  یکرد و دوباره لب باز کرد: ا خانوم شما چرا بلند شد یاخم

 بخش   میببرتا سوگند و میبلند شد ری،منو ام رونیسمت اتاق سوق دادم اومده بود ب نگاهم

 ؟  یکنی کار مردم دخالت متو  نقدریا شهی: شما همسوگند
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 منه ازتون مراقبت کنم خانم  فهی : وظ پرستار 

چشمت به دوتا پسر افتاد زبونت بازشد حاال  و یکجاست جواب ندادگفتم خواهرم  ی: چطور وقت سوگند
 ؟ یاز من مراقبت کن فتهیوظ 

 نیقعا هم همبهش داد وا  یقرمز شده بود راه افتاد رفت منم خندم گرفته بود عجب جواب خوب قرمز
   کنهیزبونشون کار م وفتهیب یک یطوره چشمشون به 

 تند راه بره   ادیز تونست یبا پاش نم رفتمی اروم راه م ری حرف راه افتاد و منم کنار ام یب

نشسته بودن سوگند  یصندل یرو  هیبقخاله و دست چپ که مامان و  میدیچیپ  میدیراه رو رس یانتها
 سمتشون   دیباز دو

 

 سوگند « »

 

قلبم  دادیممادرم و  یاغوشش..بورفتم تو منم فروبلند شد و  دنمیسمت خاله که نشسته بود با د دمیدو
 بلند کردم.و سرم و  ختمیاشک نر گهیگرفت داروم 

 گفت ؟ تبسم چش شده ؟ من..من بدون.. ی_ خاله دکتر چ

 بود   ا یشونم نشست دن  یرو یحرفمو خوردم دست ادامه

تصادف کرده همون شبم عملش   شبیرسونده دبهت خبرو   یگذشت پرستار اشتباه ری بخ زمی : عزایدن
 به دست اورده   شویاریدوازده ساعت تو کما بوده االنم هوش یکردن و برا

 

مادرمو نگه داشت. نشستم کنار خاله   ادگاری شکر کردم که برام از ته دل خدارو و  دمیکش  یراحت  نفس
 شونه اش بود  یسرم رو

 شماهم گرفتار کردم شرمنده   دی_ از همتون ممنونم ببخش
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   یما جا دارچشمخواهر من شما رو   هیچه حرف  نی: اپرهام 

   نیاز خانواده ما هست یتبسم جزعونزن تو حرفارو  نیا گهید زمی : عزخاله

 ممنونم   یلی خ  یلیخاله خ   ی_ مرس

 خانم شما درست شده باشه   یتا موقع کنسرت هم من هم ابج  دیگذشت فقط با ر ی: پس به خریام

 نگفتم واقعا دلم اروم گرفته بود... یزیچزدم و  یلبخند

 

 اومد   رونیکه بالخره دکتر از اتاق ب م یو ما همچنان نشسته بود گذشتیم قیدقا

 رفتم سمتش  میشد بلند

 دکتر حالش چطوره؟ ی_ اقا

بمونه انشاهلل ظهر منتقلش   وی یس یاتا فردا تو  دیمهربون زد : حالش خوبه دخترم فقط با یلبخند
 به بخش خانم پرستار نق نق مونو   میکن یم

 مش؟ ی نیبب  شهی، دکتر م شهی بشر ادم نم  نی: اایدن

 فقط دونفر   یبله ول -

 _ ممنون دکتر انشاهلل بتونم جبران کنم 

  میشیز خوب شدن تبسم انشاهلل مزاحمتون مبعد ا -

 باال انداختم  یابرو

 دکتر؟   یچ ی_ برا

   ری امر خ یبرا -

 گفتم  یکردم و اروم با حالت عصب  یو رفت اخم   گفتنویا
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 بده به توکه تبسمو  هیک ایب_ تو 

 جواب خواهرت مثبت بود   دی : حرص نخور شا ایدن

 بچست زوده  ی ل ی: تبسم هنوز خخاله

   ایتوهم ب  ایدن نمشیبب   رمیق با خالست من م_ اره ح

دستگاه داشتن روش وصل  دم و  ی..وارد اتاق شدم هرچ دنیبه حرص خوردن من خندنشستن و  هیبق
 بود. ژنینگفت  و به خاطر ماسک اکس یزیباز کرد اما چبود چشماشو 

   دمشیخم شدم بوس و اروم  دمی نرمش کش یموها یرو کنارش دستمو  میرفت

   زمی _ سالم عز

 سرتکون داد  فقط

   یکه قراره عروس ش ای زود خوب ش دیخانم خانما با  ی: هوایدن

 مشت زدم به بازوش  با

   زمی عز گهیپرت م _ چرت و 

 گفت:  دهیبر دهی برداشت و بررو  ماسک

 پدر...دکتر...خدا..دوست...نورا...عاشقشه..من..دوستش..ندارم   -

 : عاشق پدرشه  ایدن

 کردم  یا  هانهیعاقل اند سف نگاه

 _ نورا عاشق پسر دکتر خدادوسته 

 ..نکن... هی..من..خوبم..فقط..گریاب..ج -

 پاک کردم   اشکامو
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 فقط بخواب خوب  میبر دیما با زمی _ عز

   رونیب م یاز اتاق زد یخدافظ هی براش و با  زدمماسکو 

 فرزانه: حالش خوب بود؟ خاله

 کشته توهم بهتره فقط خواهر خودشو : از من و ایدن

خونه من خودم هستم  ن یدکتره مشخص کنم خاله شما بر نیابا نورا و   فمویبرم تکل  دیمن با ی_ وا
   نجایا

 .. زمی : اما عزخاله

 کردم   قطعحرفشو 

  دیخسته شد  دیاستراحت کن دیما بر_ اما نداره ش

   دیبر هیبق مونمیمن که م: گمشو ایدن

 خدافظ   دی: مراقب باشریام

 خونه من   میپرهام تا بر نیو ماش میموند ایدنمن وهمشون رفتن و  یاز خدافظ  بعد

  میایم گهیسر د هی خونه تو استراحت کن ظهر  میبر زمی : عزایدن

 کردم چون واقعا خستم بود   قبول

 

 

 

 

 



 ساس ی ک 

67 
 

نداشت  از تبسمو ی، دلم طاقت دور میخارج شد مارستانیاز ب ایشونم گذاشتم و همراه دن یروفمو یک
 رستوران.  میخونه لباسامو عوض کنم و برا ناهار برگرد میگرفتم بر میتصم نیهم هیوا

ش انداختم خاله فرزانه بود به صحفه روشن شده ا یو نگاه  ستادمیراه ا نی زنگ خورد ب همراهم
 ضعف زدم   یاز رو یلبخند

 _ الو ؟

 ؟  ینداد جوابتو یچرا گوش زمی : سالم عزخاله

 نبود زنگ خوردا! هی_ خاله جان همش چند ثان

  میخاموشه همه نگران شد  ش ی چراگوش ای: دن خاله

   میخونه تا من لباسامو عوض کنم و دوباره برگرد میریم می تبسم حالش خوبه ماهم دار ن ی_ نگران نباش

 بفرستم براتون؟: ناهار و خاله

 زدم  یلبخند

   میخوری م یزیچ هی کهی_ نه خاله جان رستوران نزد

  میایم ی من و اقا عباس هم عصر نیمواظب باش زمیعز  ی: هرجور راحتخاله

 دیخودتونو خسته کن خوادینم دیزحمت نکش ی_ وا

 رفم نباشه فعال ح  میای: ما مخاله

 _ فعال 

 

بوق اومد با سرعت سمت پارس پرهام رفتم و دروباز   ی نبود ، صدا ای قطع کردم نگاه کردم دن یگوش
 غر زد    ایکردم ، نشستم که دن

 نکبت   یکجا رفت -
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 زدم ی بود داشتم باهاش حرف م  تونی_ مادرشوهر گرام

 گرمه  نییرو بده پا شهیخوب ش لهیخ -

کرج اونقدر   یول  یکردینم  ریگ  کیراه بود البته اگه تو تراف قهیده دق هیمان من کرد. تا اپارت حرکت
 نبود مثل تهران که غوغاست.   کیهاهم تراف

 بدم برا روح مادرم    راتی_ نذر کردم برم خ 

 گه؟ی، سمت چپ برم د زمی عز  یکنی م یکار خوب  -

 _ اوهوم  

که توش   ی. خونه امیشد ادهیپپارک کرد و  یگوشه ا هیشد ،  دایسمت چپ که اپارتمان پ دیچ یپ
  یسر ادیاوقات م یاما مامان گفت صاحبش گاه ستی مال منه اما اپارتمان مال من ن کنمیم  یزندگ

 از اتاق کنار ما پره...   ر ییو واحد هاشم بغ کنهیم  یخارج زندگ زنهیم

لباسامو عوض   رفتمیم دیدلباز اما االن وقت نداشتم باپر از درخت و  اطیح  هی میشد اطی ح وارد
 . کردمیم

 پله رو باال برم اسانسور خراب شده بود.   ستیمجبور بودم ب  می وارد شد  یدرب اصل از

   کنهی لعنت بهش چرا درست نم یا -

 انداختم درباز شد.  دیو کل ستادمیواحدمون ا یجلو

 تو بابا    ای_ غر نزن ب

 گفت..سمت اتاقم رفتم و بلند گفتم   یش یو خودشو رو مبل پرت کرد و اخ   کرد یپوف

   یحموم کن   دیوسط زمستون با یگرما  نیاونو بپوش تو ا یحموم توهم برو تو اتاق تبسم لباسا  رمی_ م

 اره وسط زمستون ظهرش گرم شده   -

رو از تنم   یبدم خستگ  یاب رو ی...قطه ها ستادمیاب سرد ا ریحموم و موهامو باز کردم ز  یتو دمیپر
 اومدم. رونی به موهام زدم و بعد از شستنشون ب  ی..شامپو رو به بدبختکردیدر م
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، خودمو خشک کردم و سمت کمد   ومدهین  رونی شر شر اب از اتاق خواهرم اومد ، پس هنوز ب یصدا
 شب. یکردم هم مناسب گرما باشه هم سرد دایپ یزیچ هیگشتن  یرفتم بعد از کل

گرفتم و شونه کردم تا خودشون خشک بشن ،  ..موهامو نمشویمشک نیساده با شلوار ج یمشک تاپ
 یبا شال همرنگ لباس و لبه ها دمیپوش  ییکش مو و روپوش طرح مخمل البالو هیباال بستم با 

 . یمشک

 بپوشم ؟   یسوگند من چ گمیم -

 فقط  یوش سرما نخوربپ  یزیچ هی دونمی_ نم

 ده؟ یخوشکله کجا خر  میلیخ پوشمی م ییموی کردم اون روپوش ل داشیاها پ -

 زم یعز د ی_ تهران رفته بود خر

 

زدم.از  ییو رژ هلو ملیر هیروح نبودن صورتم   یب ینگاه کردم برا نهی، دوباره به ا ومدین  صداش
 و بس.  نیداشتم هم ییهلوو خط چشم ، رژ لب قرمز و  ملیر ه ی یشیلوازم ارا لیوسا

 دنمیبا داومد و  رونی هم ب ایبرداشتم و از اتاقم خارج شدم همزمان با من دن   مویمشک یها کفش
   دیکش یسوت

 خانم    یکنیم ونهیدهمه رو  -

 تو هوا تکون دادم  دستمو

 خانم خانما  یکرد ونهی_ برو بابا خودت پرهام و د

 بود. دهیو روپوش زرد پوش یکاربن  یو تاپ اب شلوار

 ؟  می_ بر

 ؟ یناهار چ -

 دوست نداره    مارستانیب یتبسم تنهاست غذا میفقط بر  دمیسفارش م رونی _ ب
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   امیبردارم ب  چوی باشه من سو -

سپردم   دوی کل میاز واحد خارج شد ای کردم و همراه دن یخودم خال یروبه اتاق و عطر نرگس رو  برگشتم
   نیسمت ماش  میو تند قدم برداشت یدست مشت

 بگم   یزیچ هی -

 _ اره بگو 

 تا خونه خودمون حاظر بشه  میسال اجاره کن کیواسه  هیشما خال  یپرهام گفت واحد کنار -

 زد و حرکت کرد   نوینگاهش کردم استارت ماش  یخوشحال با

  یخوشحالم کرد یل یخ  ییوا ی_ جد

 جور کنن   یمونده بخره کم کم بساط عروس امیبرق لی مامان گفت وسا -

 حالشون خوب بشه  ر یامکه تبسم و  یکن یزی برنامه ر یطور دی_ چه خوب پس حداقل با

 شهیبخشه تا اخر هفته خوب متبسمم فردا تو  یتراپ ویز ی بره ف دیبا  کنهیباز م که اخر هفته پاشو ریام -
  شنیهمش سه روز مونده تحمل کن همشون خوب م

 شما؟  نیگرفتهارو  طیبل  ی_ اها راست

 خوشحال گفت   با

 کرده  یشوخ  هیهمشو بابام گرفت گفت  -

 رفته بود  ادمی_ دستش درد نکنه من که به کل 

 رفته   ادتیبوده  شبیمال د -

   تهایسا شهی_ امروز باز م 

 کردش  فیدوست داشت برامون رد هی ریام شیا -
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راحت   الیو منم با خ  شهیخوب م یزدم خوبه که تبسم به زود هیتک  یو به صندل   دمیکش یق یعم  نفس
 دست نورا و سمانه. سپارمشیکه عقب نمونن بچه ها تبسمم م  رمیالبته امروزم م رم یسرکارم م 

 

 

نگاه کردم که داشت   ای. متعجب به دنومدیم یمیمال می، نس میشد ادهی پارک کرد و پو  نیماش
   دیخندیم

  شهیهم شب سرد م ادیگرمه هم باد مهم  ینیب یم یوا -

   یخوریرو درست بپوش سرما م ی_ اوهوم حاال تو اون روسر

مارو وادار به برگشتن  یشخص یکه صدا میبود دهی نرس یرو درست کرد ، هنوز به در اصل  یروسر
   یاخمو باچهره معمولقد بلند و  یسمتش کرد.. پسر

 امرتون ؟  دی_ بفرما

 خدادوستم پسر دکتر خدادوست  نی بنده ار - -

 باال انداختم    ابرومو

 !دیبگ_ خوب کارتون و 

   ادی : راستش فکر کنم پدر گفتن که من از خواهرتون خوشم منیار

 تبسم دوست نداره شمارو  یول  ادی که م ادیخوب م -

 : من دوسشون دارم نیار

دنبال    نیاقا لطفا بگرد ستمیبه بدبخت کردن خواهرم ن  یمن راضو   ستین  ی_ عشق شما تنها کاف 
 که واقعا دوستتون داشته باشه  یکس

 تا برسه.. ستادمی، ا دمیسمتم د  دنیکه برم نورا رو درحال دو برگشتم
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 شده ؟ یچ ی_ اروم دختر مگه از جنگل فرار کرد

 تند گفت:  و  دیکش یق یعم  نفس

 : تبسم...تبسم..نورا

  داد یمدادم اب دهنشو قورت ماومد و  ینفسش باال نم ادشیز دنیشدم به خاطر دو نگران

 شده؟  ینورا خانوم چ دی: بگ نیار

 

 افتاد و با اخم ازش رو گرفت  نیبه ار نگاهش

اصرار داشته بره به بخش   یلیبهتر شده منتقلش کردن بخش خودشم خ تشی: دکتر گفتن وضعنورا
کامل   یتا فردا بمونه و بعد مرخصه و بعد از بهبود  تونهیگفت م یدکتر اسالم نهیبعد از معا گهید

 برگرده سرکارش. 

 و محکم زد پشتم. دینورا رو بغل کردم که خند ادیز  ی لیشدم خ خوشحال

  یخوشحالم کرد یل یخ  یلیبابت خبرت خ   یمرس ی_ وا

  م یخوریم ییستابعدا ناهارو  ششیپ میبدو بر -

بود   نیی که نورا گفت خوب شد طبقه پا یسمت اتاق   میهرسمون قدم تند کرد نی توجه به ار بدون
 . کردمیم  یپله رو ط یکل دیوگرنه من با

زد و اروم   یسمت مون لبخند پهن  دیو بعد باز کردم ، سرش همزمان چرخ میستادیدر ا یجلو
 اسمامونو گفت  

   زمیط بخند عزفقجان دلم تو  -

 شد   ری _ بفرما جوگ

باند   یشونی پ یرو یاروم بوسه ا، منم باال سرش رفتم و ستادیکرد و رفت کنار تبسم ا یتک خنده ا نورا
 نشکسته بود.  گشید ی جاشده اش زدم خداروشکر فقط سرش ضربه خورده بود و  یچ یپ
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 ؟ گرسنته؟  ی_ خوب 

 سر تکون داد رو به نورا گفتم  مظلوم

 کارت   نمیا اری _ نورا بپر از رستوران دو دست جوجه ب

 . ادیبرفت که غذا بخره و  دهیاوردم با لب برچ رونی ب کارتموفم یک از

 

 « انیدا »

 

 نکردم مامان! داشونی؟ من پ یبس کن  شهی_ م

 شد.  رهیچشاش بود به قاب عکس اون زن خکه تو  یغم با

نگفت انگار خواهر بود برام اما  یزی بارم اخم نکرد و چ کی یمنم وجود دارم حت  دیمکه فه یروز -
 ... دیمج

 اغوشش گرفتم  یاش بلند تر شد ، رفتم کنارش و تو هیگر

 

نبودنمو جبران  یتک تک روزا  خوامیکنم واسشون.م یبرادر دمیکنم ، قول م  داشونیپ دمی_ قول م
 راحت بشه  تومن و  الی تا خ کنمی م داشونیدم اما الزم باشه پ کررو   ریمامان تهرانو ز ستنیکنم اما ن

 بزرگشون کنم عروسشون کنم. خوامیمن م انیدا نمیدخترامو بب خوامیم -

 یتو یماساژ دادم اروم که شد باز برگشت به اتاقش. از سر کالفگ اروم پشتشو  یزارو  هیکرد گر شروع
 که همراهم زنگ خورد. نگاهش کردم ، شماره رهام بود  رفتمی سالن راه م

 _ الو؟ داداش!

 ؟  ی: سالم خوبرهام
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 ؟یچطورتو  ی_ مرس

 ؟یکرد دایکار پ  شدیچ یراست ستمی: خوبم بد نرهام

  دمیکش یاز سر اسودگ  ینفس

 کنم تهران تا کرجه  یط دیکه با ری_ خداروشکر اره اما مس

   متیدیساله ند کیسرم به ما بزن داداش  ه یپس   ی: چه عالرهام

 و جواب دادم دمیخند

 کنه؟   یعروس خوادیکجاست؟ اون پرهام نم  ری _ پس اون ام

   شهیباز م گهیپاش شکسته اما سه روز د رمی کمتر ، ام  دمیشا گهید یماه کی  هی: چرا فکر کنم رهام

 تصادف کرده دلنگرون شدم  یگفت دهیند یجد بی _ خوب خداروشکر اس 

 ؟ یندار یبرم اموزشگاه کار  دی: من بارهام

 _ نه سالم برسون  

 : باشه خدافظ  رهام

به ذهنم خورد. اره   یاجرقه  هو یدنبالشون بگردم اما کجا رو  نکهیقطع شد. باز من موندم و فکر ا یگوش
باشه فکر کنم   ادمیبار منو برده بود اونجا اگه درست  هیکرج! بابا  یتو شونیمیخودشه خونه قد

 . دیبابا مج کیگلشن عمارت کوچ ابونیخ

 

 

 سوگند « »

 

   زمیعز رفتمیبرم وگرنه نم دیمن با مونهیم  شتیهم پ ایجا بخواب دن  نیهم نی_ افر
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 زد    یجون  یب  لبخند

 زودم برگرد  یهست نگران نباش ول  ایدن یابج  -

 زود برگردم شام حاظر کنم    دمیبا نجا یا انیشب م نای_ چشم خاله ا

 نگاهم کرد  یبا ذوق  ایدن

 درست کن برامون   ا یالزن: پاستا و ایدن

 باشه درخدمتم  گهی_ امر د

 ؟  یواسه دسپختت تنگ شده بود مگنه تب خوب بابا خوب دلم لهی: خایدن

 سالن کج کردم و بلند گفتم  واری گوشه د نهیسر تکون داد راهمو سمت ا متبس

 خدافظ   کنمی _ باشه درست م

رژ   فمیک یاز تو  یو شلوار مشک  یو مقنعه مشک  یبه خودم کردم مانتو خاکستر ینگاه ومدی ن ییصدا
شانسم خوب بود  نییباسرعت رفتم پا فموی ک یپرت کردم تو. رژو دمیاوردم و به لبام کش رونیرو ب 

 اومده بود   یتاکس

 

 _ سالم 

 سالم خانم کجا برم؟  -

  انی_ اموزشگاه زبان هاد

 تر کرد   ادیزصداشو   یکم شد،یپخش م یمیدادم اهنگ مال هیتک یداد درو بستم و به صندل  سرتکون

 

 تو سر کنم   ی، ب  ستین عادالنه

 تو  یهوا یب
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 ..ستین عادالنه

 تو  یدست ها  من از یدور

   ستیمن بمانم و حسرت مدام ، عادالنه ن ستین عادالنه

 عشق ناتمام   نیاز ا قسمتم

   ستیرو به راه ن  میمن حال زندگ ریمس هم

   ستیاه نمن حق ما دوتا درد و  ریمس هم

   ستیرو به راه ن  میمن حال زندگ ریمس هم

   ستیاه نمن حق ما دوتا درد و  ریمس هم

 

 بهرام_ عادالنه«  »رضا

 

عبور کردم    ابونی و از خرو به چشم زدم  نکیحساب کردم ، ع رو  هیراننده به خودم اومدم و کرا یصدا با
 تا به اپارتمان برسم. 

 راحت باشه. یاز مرتب بودن همه چ المیزدم تا خ  دیاسانسور خودمو د نهییاز ا گهیبار د کی

باز کرد اروم سالم کردم که ارومم جواب داد. وارد اموزشگاه  درو  یبه دفتر زدم که خانم عدالت یا تق
خانم هاله بودن که  یبودن اگه درست گفته باشم ،بچه ها ستادهیپشت در دفتر ا یتیشدم جمع 

 اخراج شدن. 

 

صحبت    که داشت بلند بلند یاسممو از زبون شخص  ومدی حرف م یدفتر رهام شدم اما صدا کینزد
 از بحث مربوط به منه. یبخش هی  دمیفهم  دمیشن کردیم
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اومدن  انیهاد یکه اقا یاز لحظه ا یگفت: شرمنده خانم خسروو  ستادیکنارم ا  یبا نگران  یعدالت خانم
   نیشما جاشونو تنگ کرد کننی فکر م برنیاومدن مدام از شما اسم م شونمیا

 

نوبت منه. از کنار   نباریدوست داشت گفت و ا یهرچ یدفعه قبل دادمیمجوابشو   دیبا  نباریکردم ا یاخم
 یخانم هاله تالق  نیدوتا تقه به در زدم که در باشدت باز شد و نگاهم با چهره خشمگبچه ها رد شدم و 

 زد که فکر کنم گوشام کر شد. یداد  هوی ادشیز  تی کرد از عصبان  دایپ

 

حق اومدن به و  نیخانم منم بلدم با شما برخورد کنم.شما اخراج شد دیاموزشگاه داد نزن یتو شهیم -
   نینداررو   نجایا

  پوچوچیاعصابشو واسه ه ادینگاه کردم خوشم م شی صندل  ینشسته بود رو لکسیر  یلیرهام که خ  به
 کرد. یخرد نم 

 

، فکر نکن با   یمنو به باد داد یبهتر از همه بودم اما تو تموم زحمتا   نجایدختر جون من ا نی: ببهاله
   یاز خود راض یدختره عمل  رتتیگیم ادی م یزرت یاومد یپارت 

و بهش نگاه کردم تا   ختمی چشمام ر یکه داشتم تو یاما بروز ندادم و با تمام نفرت ادیشدم ز ناراحت
 بدم   لشیتحورو  قشهیال یهرچ

 انیهاد یاقا  دیکن یو فکر م  دیکن یم  ریکه تو فضا س  نییشما نیخانم هاله ، ا یلا ی_ چقدر شما خوش خ 
خانم من تالش    ومدم ین ی..صفات خودتو به من نچسبون خواهشا. بعدشم من با پارت رهیبگتو رو  ادیم

 کار کنم. نجایا تامنم اومدم داد و نشونمنجارو یا یدوست منه استخدام ایاره دن دمیرس  نجایکردم به ا

  یاگرم عمل  یفهمیم  یدقت کن  یاگه کم  ستین  یبگم من سرتاپام مثل شما عمل تونمیفضول  محض
 کنار لطفا!.  دی باشم به خودم مربوطه حاال هم از سر راهم بر
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توجه کنم بهش از کنارش رد شدم و رفتم داخل اتاق درم   نکهیقرمز شده بود منم بدون ا تی عصبان از
 پشت سرم بستم. 

 دوستش و رهام.. ر،ی اتاق شدم ، ام ی تو یتوجه ادمام تازه

 کف دستش  یگذاشت: ماشاهلل چقدر خوب حقشوریام

 سوگند خانم    دیبشن  دی: بفرما رهام

خودم حس کردم   یرو رو  ینیبرداشتم نگاه سنگ وانیل هی  زی م یو از رو دمیکش ی ق یو نفس عم نشستم
 .یقهوه ا لی بیو س شی و موها ، ر  سبز یبودمش با چشما دهیکه تاحاال ند ی، پسر

 خانم هاله رفته. دمیمحکم در اومدکه فهم یتنها صدا رونی ابو خوردم. جمع ساکت بود و از ب وانیل

 

 دنیحاال با د  کردمی نگاهم نم یکه حت یو رهام بلند شد متعجب نگاهشون کردم من  ریخنده ام یصدا
صداش باال    کردی م عیس  رمیامو د یمحوشون شدم رهام اروم مبخند هیچند ثان  یخنده قشنگشون برا

 نره.

 ؟! نیخندیم ی_ به چ

 شد  عیضا یخنده اش گفت : بدجور ونیم ریام

 برم سر کالسم فعال   دیمن با دی_ اها. ببخش 

 شدم که برم اما صداش متوقفم کرد   بلند

   دیچند لحظه صبر کن  -

 سمتم گرفت و اشاره کرد بردارم   یسمتش و پرونده ا برگشتم

 بعد از اتاق خارج شدم. و  برداشتم
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 ان«ی»دا

 

 شدم.  ادهیپ نی از ماشو   ستادمیدر ا یکردم. جلو دایکله تا کرج روندم و بزور ادرس رو پ  هی

کجاست که هم منو هم مادرم و هم خواهرامو ول  دونستمینداشتم ، نم یبود از پدرم خبر یسال چند
خودمون نگه دارم اما االن   شیکرده رفته لعنت بهم که گذاشتم بره و اون موقع قبول نکردم دخترا رو پ

بزرگ   رموداره خواه  ییتنها یداره تو ازی مخصوصا االن که سوگند بهم ن مونمی پش یلیخ  مونمیپش
 . کنهیم

 

 اومد   ییصدا عیم و سرزدو فونیدکمه او  دمیکش یاه

 ه؟ یک -

 پشت در ؟؟  ن یایب شهیم  دی_ بلخش

 ! نیکاردار یبا ک  -

   یخسرو ی_ با اقا

 از محله رفتن  شونیا میدیازشون خرخونه رو  نیما ا -

 دختراشون کجان؟  نیدونی_ شما نم

   یخسرو یرفتن خارج اقا دونمیم نوینه اقا فقط ا -

 ممنون   یل ی_ خ

 

خانم االن   یپر چارهی مادرم ب چارهیتنها گذاشته رفته خارج؟ ب شهر دخترا رو  نیبرگشتم. تو ا  یکالفگ با
 که شوهرش ولشکرده؟!  کشهیم یچ
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  میتا نیرهام البد االن ا  شیسر برم پ  هیرسوندم کرج  کردم تا حاال که بارارو  روشننو یماش
 اموزشگاهشه.

خانم   یچرا پر فهممیاالن مو مونمی پش یلیخ  کردمیمحکم هردوشونو بغل م  کردمیم داشونیپ اگه
 وابسطه دختراش بود. 

 قهیسر کرجم تا دودق نیمن االن او دادینشون مپنجاه رو تاکش  چهار و  کیساعت نگاه کردم ، ت  به
 اموزشگاه. رسمیم گهید

 

اشنا شدم ، واقعا برام مثل   ریامپارسال بود با رهام و قاینگاهش کنم دق  ستادمی اموزشگاه ا یبه رو رو
 برادر بودن. 

 نشسته بود   یرفتم داخل خانم  ااهللی هیساختمون شدم ، در اموزشگاه رهام باز بود با  وارد

 _ سالم خانم  

 باال گرفت   سرشو

 ن؟یکار دار یسالم با ک  -

  نی بهشون خبر بد انمیهاد ی_ بنده دوست اقا

   نینتظر باش چند لحظه م -

  یشده بود و دو رنگ اب  نییتز  یعال  قهیواقعا با سل زیکردم ، همه چ زیانالوارو یدرو د  ستادم یا همونجا
دختره هم  نیا رفتیسالن. کم کم داشت حوصلم سر م یها یواریبود کاغذ د  دیو سف یا روزهیف
 درو باز کردم  باال انداختم و رفتم سمت دفتر و یشونه ا ومدین

   نیخوش اومد انی: به سالم اقا دارهام

 رفت بگم بهشون   ادمی من  دی: ا ببخشیمنش

   ستین  ی_ مشکل
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 .. رونی ب  رفت

 بلند شد و سمتم اومد بغلش کردم به پشتش زدم   رهام

 تهرانا  یاینوقت تو  هی_ 

   انی: به سالم اقا داریام

 سمتش برگشتم و رفتم سمتش  و  دمیخند

 خدا بد نده    یخوب   ری_ سالم اقا ام

 پاهاش اشاره کردم    به

 

 

 جواب دادزد و  یلبخند

 تصادف ساده بود   هی،   ستمیبدک ن ی: اریام

 نشست.    زشی رهامم رفت پشت منشستم و  کنارش

 _ خوب چه خبرا ؟کارو بار خوبه؟ 

 تکون داد و گفت: دستش رو  یخودکار تو رهام

   می: خوبه خداروشکر راضرهام

 شده بود   رهیخ  زیم یکه به گلدون رو ریچرخوندم سمت ام سرمو

 چطور ؟ _ تو 

  کنم ی : خوبه فعال کالسام به خاطر پام کنسل کردم دوباره شروع مریام

 نطرف؟ یا یاومد یواسه چ: تو رهام
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 و گفتم :  دمیکش یاه

 نه رو  یانجام دادم اما دوم ش یکی_ واسه دوکار اومدم که 

 با تعجب نگاهم کرد  ریام

 ؟یانجام بد یبوده که نتونست یمگه چ ی: واسه چریام

 کرج گفتم حاال که اومدم دنبال خواهرامم بگردم   رسونمی_ واسه بار اومدم از تهران بارارو م

 ؟ ی: هنوز دنبالشون رهام

 ؟یگشت: تهرانو ریام

 فروخته بودن به ادرس خونشون تو کرجم سر زدم اما خونه رو  ستنیم نکردرو   روی _ اره تهران و ز

برخورد   واریوارد اتاق شد و در محکم به د تی با عصبان یبگه که دختر یزیدهن باز کرد چ  ریام
 !دمونیترسون  هیکرد.روان 

   نجایشمارو راه داده ا ی: کرهام

 زد و گفت :    یپوزخند

 بزارم کف دستش اخراج شدم اونم به ناحق اومدم حق دختره رو  دونمیهه منم م -

نداره بعدشم من به خاطر رفتار بدت اخراجت نکردم به خاطر   ی: مسائل اون دختر به تو ربط رهام
   رونیحاال هم ب یبدت اخراج شد  سیتدر

 

 چه به رسه به دختره    دم یبلند گفت که من ترس یطور رونویب نیا

 

اون   یشدیکم کم عاشقم م  یداشت دونمیکن من م اهیخودتونو سبد شد برو من   سیا حاال تدر -
 کرد رهام   خرابو یهمه چ یکرد اون سوگند عوض خرابویزد همه چ  یدختره عمل 



 ساس ی ک 

83 
 

 

 کرد، نگاه کردم.  یرهام که االن خونسرد داشت نگاهش م  به

   ارهیم ن ییپاکه ارزش خودشو  یپرو عجب دختر چه

گرفته بود از لباساش  پشت در جلوشو  یکه باز کرد شخص شد و رفت سمت در درو  یعصب  دختره
 . دمینداونم دختره اما صورتشو  دمیفهم

 

 برو از سر راهم کنارررر  -

 که پشت درم بودن گوشاشون کر شد  ییگفت کسا  تی عصبان بانویا چنان

حق  و  نید کنم.شما اخراج شدخانم منم بلدم با شما برخور  دیاموزشگاه داد نزن یتو شهیم  :  رهام
 .نینداررو   نجایاومدن به ا

 

  ی، فکر نکن با پارت  یمنو به باد داد یبهتر از همه بودم اما تو تموم زحمتا  نجایدختر جون من ا  نیبب  -
   یاز خود راض یدختره عمل رتتی گیم ادیم  یزرت یاومد

 

باعث شد صورتمو سمت   ییاشنا یی . صداومدی خوشم نم یی دخترا نجوری، اصال از ا گرفتیمخودشو چه
 نبود.  دایصاحبش برگردونم اما صورتش پ

 

 یاقا د یکنی و فکر م  دیکنی م ری که تو فضا س  نییشما  نیخانم هاله ، ا  یالیچقدر شما خوش خ  - -
خانم    ومدمین ی..صفات خودتو به من نچسبون خواهشا. بعدشم من با پارت رهیبگتو رو  ادیم انیهاد

  نجایتا ا ممنم اومدداد و نشونمنجارو یا یدوست منه استخدام ایاره دن  دمیرس  نجایمن تالش کردم به ا
 کار کنم. 
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  یاگرم عمل  یفهمیم  یدقت کن  یاگه کم  ستین  یبگم من سرتاپام مثل شما عمل تونمیفضول  محض
 کنار لطفا!.  دی خودم مربوطه حاال هم از سر راهم برباشم به 

 

 واقعا خودش بود؟! خواهرم سوگند بود ؟   یعنیبه چشمام شک کردم ،  دنشیبا درفت کنار و  هاله

 نیبدونم ا خواستمی. اما من مدی ابو سر کش وانیل هیاومد نشست و خودش بود و  یهواحال و  یتو
 . کنمی دارم اشتباه م ایدختر خواهر منه 

. چقدر بزرگ شده بود خواهر دمیشنیمرهام که بهش تعارف کرد و محو  یحرف ها  دنشید با
 و تنها راهم رهام بود.   اوردمی سر درم دی ده ساله من. اما پس کو تبسم ؟ با یکوچولو

صداش   زدم که  هیتک  یبه صندل   دیکش رونی و رهام« منو از کر ب ری ام بی» ترک ر یرهام  دنیخند یصدا
 اومد 

 ن؟ یخندیم یبه چ -

 شد!  عی: بد ضا ریام

 برم سر کالسم فعال   د یمن با دیاها. ببخش -

ترفند که حداقل  هیو بلند شد. مامان بزور از بابا عکس سوگند و تبسمو گرفته بود با   گفتنویا
 کرده بود. ریی چهره اش تغ یباشه اخه سوگند کم ادمونیشکلشونو  میدنبالشون گشت

   دی: صبر کنرهام

 و پرونده دست رهامو گرفت و رفت. برگشت

  ؟یکالس ندار: رهام تو ریام

   هیزوجم پره فردام خال یگذاشت سر جاش : من روزارو برداشت و  زش یمخوردکار رو  رهام

 _ رهام ؟ 

 .گفتمیم د یبا ای نه اما دلو زدم به در ایبگم  دونستمینم
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 فکر!تو   یرفتشد؟ بد  یزیچ  انی: دارهام

 شده   تی زیچ هی کنمی: اره منم احساس مریام

 گفتم:بهشو  رو

 ؟یدار خوامی مدخترو  نی_ پرونده ا

 ؟ یچ  یاخم کرد : برا رهام

 _ سوگند خواهرمه رهام من مطمئنم  

 لب باز کرد   ری نزدن. چند لحظه بعد ام یکدوم حرف چیچهره متعجب دوتاشون نگاه کردم ه به

 ؟ یتو مطمعن   انیدا یگیم ی: چ ریام

 گفتم تکون دادم و رو بهشون سر

 _ اره ازش عکسم دارم  

 هم داره  ی: اما سوگند نگفت برادررهام

   اوردم ی خودم نشدم اما به رو  ناراحت

 ویزیچ هیبفهمم  دی_ مفصله داداش فقط پروندشو بده با

 سمتم گرفت  و  دیکش رونی برو یاز کشو پرونده اشد و  بلند

 مادرش فوت شده درش خارجه و : اون گفت پریام

بر من! من..من  یتنهان ؟ وا یاون دوتا تنها یعنیخانم فوت شده بود؟  ی، پر ستاد یاز حرکت ا دستم
 جبران کنم..  دیچه کردم باهاش روندمشون از خودم اما با

 تبسمم مادر داشتن. هانم زنده بود سوگند و  یاالن پر کردم ی نماگه من اون رفتارو دیشا
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فرزند   یاومدم و پرونده رو باز کردم اره خودش بود سوگند خسرو  رونی از فکر ب ریامرهام و  یصدا با
خواهر   یاور ادیمن! با  یخودش بود. خواهرم بود ، خواهر خارج  ۱۳۷۶/۵/۷متولد   یخسرو دیمج

 لبم نشست  رو  یلبخند یخارج

 تو پسر  یشد ونهی: د ریام

 اومد  ادمی خاطره  هی_ اخه 

 ؟یخاطره ا  : چهرهام

 بود   هیمعروف روس  نگیدختر مدل هیشب  یل یاخه خ یخواهر خارج  گفتمی_ به سوگند م

 !انیدا هیشب: اما به تو ریام

   امرزشهیاما تبسم شکل مادر خداب  می_ من و سوگند به پدربزرگم رفت

 

 

 

 

 

 

خبرو به مامان  نیا دی. باکردیباور نم گفتمیبهش م دیبا  یگذاشتم حاال چطور  زی رومبستم ورو   پرونده
  دیتبسمن باسوگند و  داریچشم انتظار نوه هاشه اوناهم مشتاق دتهران بابابزرگ  گشتمیبرمو   رسوندمیم

 اما االن نه! گردوندم یبرشون م 
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 سوگند «  »

 

 د؟یتست باهام کار کن  یخصوص امی من بعد از کالسام واسه چند جلسه ب شهی: استاد محانه یر

 بزاره خوبه؟  ی براتون کالس تست دست جمع کنمی حبت مص  نجایا ری _ من با مد

 یهم داشتم وا یو اشپز دیخر رفتمی م دیرفتن. بلند شدم با یکردن و بعد از خدافظ  دییتا همشون
 زدم. رونی اورد همزمان در اتاق بستم و ب رونیکردم و همراهمو ب  یشبم مهمون دارم که..پپف 

دوقدم منو به عقب هول داد برخورد کرد و  یبا جسم بود اصالنم هواسم نبود که سرم میگوش مشغول
 انداختم   نییپاشخص جلوم سرمو  دنیبا ترس سرمو بلند کردم با د

   دمتونی_ شرمنده ند

 فداسرتون خدافظ   -

رهام باعث شد برگردم   یزدم چه مودبانه.خواستم دکمه اسانسور رو بزنم صدا یلبخند  ..نیهم
 سمتش 

 خونه؟  نیگردی: برم رهام

   رمیم  دی_ نه خر

 متاسفانه   ستین ری قابل تعم  نتونیسوگند خانم ماش ی: راستریام

 گفتم   یبلند کردم و با ناراحت سرمو

 اشکال نداره فدا سر خواهرم  یبابت همه چ   ی_ مرس

  میشیمزاحمتون م میشبم که دار رسونمتون ی: من مرهام

 درد سر بودم  هیما شهیمنم که هم نیا هیچه حرف نی_ ا

 حرفو اصال نزن  نیا یی: شما مثل خواهر ماریام
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 دنیتا زمان رسو  میهرسه سوار شددکمه رو زدم ، در باز شد و لبام اوردن برگشتم و یلبخند رو  بازم
 حرفم نزد.  یحت  یکس

 

 . قفلو زد و در باز شد سوار شدم و می دیرهام رس  ۲۰۷ نیباز شد پشت سرشون حرکت کردم و به ماش در
 دسته گل نرگس بود. ک یکنارم  دیچی گل نرگس پ یاروم نشستم بو

   شنی_ خراب م

 برگشت سمتم  بست یمکه کمربند رو  یدرحال  ریام

 ؟ ی: چ ریام

 رم تو اب رفت بزا  ادمیگال اشاره کردم که رهام گفت: اخ  به

 اب افتاد روبهشون گفتم   شهیبه ش نگاهم

 ن؟ی تو ماش ستین وانی_ل

 : چرا بفرما  ریام

  زهیحرکت کرد منم مواظب بودم اب نر ن یگذاشتم داخلش. ماشگالرو  وانیل یتو ختمیرابو گرفتم و  ازش
 نشه. شونیزیگال چو

 .از پنجره به انعکاس گال نگاه کردم دیبه گوشم رس یاهنگ میمال یصدا

 

   یهمون اولشم ادم موندن نبود از

  یپشتم نبودتو ی جا کم اوردم ول   یلیخ

   کردی همون اولشم چشات برام فرق م از

 سمت من برنگرد  یاما اگه رفت برو
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 ی زاشت یتنهام نم ی داشت معرفت

 شورش دراومد گهید یاشت یهقهر و  یه

 هست  یدلت چ تو

 س  پ یچ ندمونیا

 از قصد  یبهم زد هوی

 ومد؟ یدلت م اخه

 

 استار   پری ها نیهم نیسی وا دیمرکز خر شهی_ م

 همراه اهنگ به گوشم خورد.  ریزمزمه ام یکرد صدا یط  رویسرتکون داد و مس رهام

 

   شهیکه شکست مثل روز اول نم یاعتماد

   شهیبرات دل نم گهیکه بشکنه خوب د یدل

   شهیهمه دلم برات تنگ م نیباز با ا یول

 ؟ شهی، دل مگه از سنگ م یهست یادم  چجورتو

 

 ی زاشت یتنهام نم ی داشت معرفت

 شورش دراومد گهید یاشت یهقهر و  یه

 هست  یدلت چ تو

 پس   یچ ندمونیا



 ساس ی ک 

90 
 

 از قصد  یبهم زد هوی

 ومد؟ یدلت م اخه

 

 معرفت_ ماکان بند«  »

 

دادم و خودم رفتم تو   ریگالرو دست ام شهیدم و از شش اده یتوقف کرد ، پ نمیتموم شدن اهنگ ماش با
 کنم.  دیتا خر پریها

  مینشد و در اخر تصم یبرداشتم اما دلم راض  ایپاستا و الزان لیوسا یها فیسبد برداشتم و از رد  هی
 هم درست کنم.  یگرفتم ماکارون 

 من عجله دارم   دیحساب کن  شهی_ م

 چشم  -

 سمتش گرفتم. دستم داد منم کارتوو  دیسمتم گرفت رسکرد و کیپالست دارویخر

 شدم    نیزدم و سوار ماش  رونی مغازه ب از

  نی_ ببخشد اگه معطل شد

 هم نبود   قهینداره همش دودق ی: اشکالرهام

 ؟یواسه چ دیهمه خر نی: اریام

 _ واسه شام  

  نیدی : چرا زحمت کشرهام

 درقبال لطف شما انجام بدم   تونمیکه م هیکی تنها کار کوچ ستی_ زحمت ن 

 .ی با معن باز همون اهنگ گذاشته شد واقعا هم قشنگ بود و میزدن و راه افتاد یلبخند هردو



 ساس ی ک 

91 
 

 شدم   ادهیمن پاپارتمان پارک کرد و کنار

 _ خدافظ  

 دادن و رفتن منم وارد شدم و خودمو به واحد رسوندم.  سرتکون

 ازم گرفت   کارویپالست  یبا لبخند ایرفته بود ببرم. در باز شد و دن  ادمی دیزدم ، کلزنگو  دکمه

 بانو   ی: خسته نباشایدن

 ، تبسم خوبه؟  ی_ سالمت باش

   زارمی ن مسرجاشو الرویمن وسا یری دوش بگو   یتوهم لباساتو عوض کن دی: اره خواب ایدن

  یکن اب برا سی با اب خ یظرف ی تو اهارویسرخ کن و سو ازیپ  امیتا من م  ستین  ی_ فقط اگه زحمت
 بزار رو اجاق   اهمیالزان

 گفت.  «یو » چشم  دیخند

 

 *" ستادمیدوش ا ری وارد حموم شدم با لباسام ز عی اتاق رفتم و سر سمت

زدم. تند تند موهامو شونه زدم و ازاد گذاشتم  رونیبهم گذاشتم تو سبد و شستم و لباسا رو خودمو
 زدم.   رونیبا شلوار و از اتاق ب  دمیکوتاه پوش  نیلباس قرمز است هیتاخشک بشه 

 تا من امادشون کنم  نیبشبرو ی_ دستت طال مرس 

  شهی: برو بابا دست تنها که نمایدن

 بخور    کیشربتو ک  اهمی نی برو بش شهیم میل ی_ خ

  ایپاستا و الزان ،یمشغول خوردن شد منم خودمو سرگردم پختن ماکاران  یو  یت یرفت پا یذوق  با
 کردم. 
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مواد رو  تو ظرف و  دمیچ ارویالزان یورق ها   اطینشستم ، با احت یصندل   یخاموش کردم و روو  گید ریز
   .ختمیر

 

 

 

 

 نشستم و ساالد رو درست کردم.  ایراحت رفتم کنار دن  الیتموم شد و با خ   بالخره

 ن؟ یدی_ خونه رو خر

 کرد:  نگاهم

 چقدر خوشحال شدم  شهی باورت نم  ی: اره واایدن

   یمن شی _ خوبه که پ

 داد و گفت:  سرتکون

 ؟ یازدواج کن  یخواینم  ایشیم  ریپ ی_ تو هم دار

   دمیلپشو کش کردم و  یاخم

 ندارم _ نه من قصدشو 

بانمک گفت: من که تبسمو درنظر گرفتم واسه داداشم توهم اگه   یلیچهارزانو نشست و خ ایدن
   زنمتیبا چوب م یمخالفت کن 

 رقم بزنه   ی. دست سرنوشته تا چشهیصالح باشه همون م ی_ مهم دل ادمه ، هرچ

 شدم و سمت اشپز خونه رفتم   بلند

 د دا رییتغ شهی:سرنوشتو م ایدن
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   شهیاما ازنو شروع نم شهی_ اره م

   دنیرس یم نایساعت نگاه کردم هفت بود و کم کم خاله ا به

   اری ب رونیرو از فر ب   ایلباس مناسب بپوشم تو الزان رمی_ من م

 

  یجمعشون کردم و شال   ی. موهامم به بدبختیباهمون شلوار قبل  دمیروپوش پوش  هیاتاق رفتم ،  به
 انداختم رو سرم.

بسته درشتشو یچشمامعصومو اتاقش ، اروم یتبسم تنگ شده بود رفتم تو یبستم ،. دلم برااتاقمو  در
 بود.

 گرفت  و تا خواستم بلند شم دستمو دمیرو بوس   شی شونیشدم و پ  خم

 ؟  ی: ابج تبسم

 _ جان دلم  

 خسته شدم   رونی ب  امیب شهی: م تبسم

   یل دراز بکشمب یرو  دیفقط با زمی _ اره عز

 باز کرد  چشماشو بست و  اروم

   زمیعز ایب  اای_ دن

 سرعت اومد   با

 شده ؟  ی: چ ایدن

  مشیرو مبل بخوابون مشی کمک کن ببر یچ ی_ ه

 . امی: باشه صبر کن بالشت و داروهاشو ببرم االن مایدن

 گفت   ی،»اخ« اروم نهیمنم کمک کردم بشو   رفت
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 شد؟ یچ_ دورت بگردم 

و اروم اروم قدم   میگرفتبرگشت دستاشو  ایزمزمه کرد. دن یاروم  «یچ یزد و » ه یکرد لبخند نگاهم
   هیعیو دکترش گفته بود طب  رفتیم جیگ یبرداشت. سرش کم 

 شد؟یچ  نیماش  ی: ابج تبسم

   ستی ن  ری قابل تعم یچ ی_ ه

   ای: فداسرت، تو خودتو ناراحت نکن ایدن

 مامان بود  ادگاری  نی: اخرتبسم

 روش و کنارش دوزانو نشستم  دمی. پتو رو کشد یبعد کم کم دراز کشمبل و یرو مشینشوند

   ین یماش هی خرمیواست م  کنمی کار م  ستیندرست بشو  گهی_ قربونت بشم د

 داشتم مثل سوگند و  یکی: کاش منم ایدن

 خانواده   هیمراقبته و  شهیکه مثل کوه پشتت باشه ،نامزدت که هم ی: تو داداش دارتبسم

سرش اومده بود که خواهرم کلمه » خانواده« رو پر بغض   ییخانواده رو با بغض گفت ، چه بال مهکل
 شد و بلند شدم.  شی. دلم رگفتیم

  یاورد رونیبارو یالزان  ای_ دن

 : اره فقط برو برشش بزن  ایدن

 بخورم  تونمیمنم م ی: ابج تبسم

 زدم    ششیپ هیبغض چند ثان یبرا یلبخند

 سوپم بپزم برات    دیفقط با زمی _ اره عز

 شهیاماده م قهیتو ده دق نیسوپ اماده دار نی: از اایدن

   دینگاه کن ی و ی ت کنمی _ اره هست پس تا من کارارو م
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  یرو گرفت یبود و باال تر قرار م نتیداشت اخه سرتا سر کاب دید ییرایاشپزخونه رفتم که به پذ به
 .ی نسبتا متوسط  یسکو

هم  یماکارون  یبرش زدم و سرشو بستم تا گرم بمونه پاستاهارو هم اماده بود ساالدم برا ارویالزان
 حاظر بود. 

 روش و گذاشتم خودش بپزه.  ختمیو اب ر گید یکردم تو  یخالرو   یپاکت سوپ عیسر

 بازش کردم. اشاره کردم شال تبسمو سرش کنه. رفتم سمت در و  ایزنگ اومد و به دن یصدا

 هم بودن.  قهیبود که دسته گل رز دستش بود چه باسل نفر خاله نیاول

   نیخوش اومد ی لی خ ی_ سالم خاله گل 

 ؟  یفرزانه سالم دخترم خوب  خاله

 تو    دیبفرما ی_ سالم خاله جان مرس 

 گفت :   طنتیشدن . پرهام با ش  وارد

   ایکرد ری: خوب زن منو اسپرهام 

 زدم و گفتم :  یلبخند

   رهیگیپاشون درد م ری داخل اقا ام دی_ دوست خودمه پرهام خان حاال بفرما

 دستم داد  یرز اب  یبا گل ها  یکرد و دست گل یزد و سالم  یلبخند ریام

 ن یدی_ چرا زحمت کش

 نبود   ی: زحمترهام

احوال  یازش گرفتم و رفتن داخل ، درو بستم صدا یهم سمتم گرفت با لبخند ین یری ش جعبه
 .  دمیشنی ا تبسم م ب  شونیپرس

 انداختم. رونی رنگ رو گذاشتم داخلش و کاغذ دورش رو ب  یرز اب یگلدون اماده کردم و گل ها دوتا
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  نیخوش اومد  یلیخ  یل ی_ خ

 بزارش تو اب  شهیگال خشک م نیا ی: ابج تبسم

 دخترم   ی: انشاهلل زود خوب بشخاله

 خاله جان   ی: مرستبسم

و بنفش رو برداشتم سه رنگ مورد عالقه من.  یصورت  یکه خاله نشسته بود و گل ها  یسمت مبل رفتم
 برگشتم به اشپزخونه  

 ؟ ییایلحظه م هی ای_ دن

 خنده کنان اومد   ایدن

 ؟   یزیفنجون ها بر یهارو تو  ییچا شهیم  _

   نیبش  ای: چشم بانو فقط توروجون من بایدن

   امیمزم ی_ باشه عز

 بردم   ییرایم و باخودم به پذگلدون رو برداشت دوتا

   یی: ماشاهلل چقدرم مراقب گالپرهام 

 دخترم    نیبش  ایفرزانه: ب  خاله

  امی_ چشم االن م

 کنار تبسم   زی م یهم رو یکیگذاشتم  ریامرهام و  نیب ز ی م یگلدون رو رو کی

 : سوگند اماده شدا ایدن

 _ اومدم  

  دیبشن  نییایبابا ب  ی: اپرهام 
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   میو بعد از تعارف نشست میبرگشت  ینیری و ش ی چا ین یبا س  ایدنو من

 

 

 مبل ها هم توسط مهمونا احاطه شده بود.  ه یبود و بق دهیچهار نفره تبسم روش خواب  مبل

 ؟  یندار جهیسرگ نمی ببفرزانه: خوب تبسم بگو خاله

  هیع یدکترم گفت طب ی: چرا ول تبسم

  کردنی : کاش زودتر مرخصت نمپرهام 

 مرخص بشن    توننیدکتر گفت حالشون خوبه م زمی : عزایدن

 که اومدم خونتون ممنون فرصت نشد ازتون تشکر کنم   ی _ خاله بابت دوشب مهمون

 گفت   یزیجابه جاشد و با اخم ر یکم

   یتشکر کردن   که همش درحالبابا تو  یا -

  مونهیکه مثل مادرم م یتشکر کرد از کس  دی_ با

ناراحت شدم از گفتن کلمه مادر که سالهاست به زبون  ینگفت خودمم کم یزیزد و چ یلبخند
 . اوردمین

که خدارشکر   رمی از سوپا بگ یبلند شدم و به اشپزخونه رفتم تا بلکه احوال عیسوپا افتادم ، سر ادی هوی
 خاموشش کردم. پخته بود و 

 

   یامون پختبر ی: خوب خانم اشپز چریام

 ؟ یدوست دار ی_ چ

   خوادیدلم م ی: من که ماکارون پرهام 
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  یخوری: سوگند دسپختش حرف نداره سه نوع غذا پخته که انگشتاتم باها مایدن

 انداختم  نییپاو سرم و دمیکش  خجالت

 ان؟ ینم  نای_ خاله عمو ا

 فتن ی : پدر سرکارن ، ش رهام

کنار پرهام نشست و مشغول بحث شد. رهام   طنتی با ش ای نگفتم ، دن یزیچ گهیددادم و  سرتکون
   زدنی م یلبخند  یکه هرازگاه گفتنیم ی چ  دونمیکه نم رمیامو

 بخورم گشنم شده  یاریب  یچیبرام  شهی: سوگند م تبسم

 برات   ارمی االن م زمی_ چشم عز

 

 گشنمون شد   مایمانتظر  : خانم اشپزپرهام 

 : ا پرهاام  خاله

 سفره رو   کنمیماده م_ االن ا

  زیم یاومدن پا میحاظر بود که صداشون کرد یهمه چ ایکمک. تقرب ادیهم بلند شد که ب ایدن
 نشستن.

 خوردن داره  داستی: به به از بوش پخاله

 گفتم  رفتمیکه سمت تبسم م یدرحالسوپ رو برداشتم و کاسه

 _ نوش جان  

   نی ای: شما نمریام

 برداشتم  ا یالزان یکمو  زی دست خواهرم دادم تا خودش بخوره برگشتم سمت مرو  کاسه

  امیمنم م دی_ شما بخور
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 که   شهینم ینجوری: اخاله

   نیخاله خونه خودتونه راحت باش امیمن االن م شهیم میل ی_ خ

 

   نگاهش کردم یکنارش نشستم و با لبخند خوردیدونه خواهرم رفتم که داشت سوپاشو م هی سمت

 مورد عالقت   یایاز الزان نمی_ ا

 دستم داد..کاسه رو زد و بشقابو ازم گرفت و  یلبخند

 غذاتو بخور  برو  ببرنو ی: اتبسم

 نشستم.   ریام یکنار خاله روبه رو زیو رفتم پشت م دمیبوسشو یشونیپ

 تق تق قاشق چنگاال بلند شد و همه مشغول خوردن غذا شدن. یصدا

 

  ان«ی»دا

 

 خودشون بودن پسرم؟  یمطمعن  -

  یناراحت شد اما ناراحت   یفوت کرده حساب ایگفتم پر ی دوبار تکون دادم. وقت و سرم و  گرفتمدستاشو
 گرفت.  ینمدلش اروم  دیدینمتا دخترا رو  کردم ی م کاریواسش خوب نبود اما چ

تاحاال   انی سبزش برم ، دا ی؟ بزرگ شده ؟ خانم شده؟ قربون اون چشما هیچه شکلون برام بگو ازش -
 تو؟  هیشب یدقت کرد

 

قشنگ شده  یل ی. خدونمیمنه و خودمم م هیشب یلیگفت خ  رمی اتفاقا ام دونمی_ اره قربونت برم م
 اما تبسمو نه  دمیمامان سوگندو د
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 پسرم.  ین بگبهشو دیبا یسخته ول دونمیزد : م یلبخند

 اما االن نه! دونمی_ م

 چرا ؟  -

  ایسختکه تو یکه اوارتون کرد؟ همون  یکه تردون کرد ؟ همون می؟ بگم من همون برادر ی_ برم بگم چ
 پشتتون نبود؟

 باور کنن  توننی! پسرم ، دخترا بزرگ شدن مرهیبگ  میتصم تونهیاون عاقل شده م اره برو بگو  -

 

 برم بهش بگم ؟ ییبچشن حاال باچه رو ییساده بود مادرم ، من باعث شدم طعم تنها چه

مادرم. کالفه بود و  یزانوها ینشستم سرم گذاشتم رو  نیزم یروو  دمیموهام کش  یتو یدست
 بهش بگم. ویهمه چبرم و  یبا چه ترفتند دونستمینم

 دادم  رونیو ب مد یکش یاروم شدم ، نفس یسرم قرار گرفت کم یمامان رو یدستا

 ؟ یامروز بار ندار -

  امیمو   رمی_ هروز بار دارم مامان به جز جمعه تا تهران م 

 داشته باشن   اجیبهت احت   دیپسرم شا -

 بگم بهشون   یمامان چطور دونمی_ نم

 پوسکنده ،صاف و ساده بهشون بگو  رک و  -

 زل زدم   نشیغمگ یبلند کردم و به چشماو  سرم

 م یکنی م یتهران و باهم زندگ ارمشونیب  دمی_ مامان قول م

اونجا بزرگ شده  و  کنهی کرج کار مقولت ، قوله اما اون داره توتو  شونیاری ب یتون یم دونمیم زمی عز -
 بره   ارشیاز د ادینم  یکس
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 فکر کردم و گفتم یکم

 م یکنیم  یکرج زندگ میری_ خودمون م

 سمت اشپزخونه   زد و بلند شد و رفت میشون یپ یرو یزد و بوسه ا یلبخند

 

 بگم؟ یزیچ هی_ مامان 

 اره پسرم   -

 ؟ ی_ از بابا خبر ندار

 اوپن اشپزخونه نگاهم کرد  از

   خبرمی نه پسرم چند ساله ب -

   ومدی، بدون خبر م رفتی بود بدون خبر م ینجوریهم شهیهم

 رفته بود.  ادشی گهیمنم د یچش شده بود که حت دونمی نم شمیچندسال پ نیا

 بهش انداختم   یمبل نشستم که همراهم زنگ خورد و نگاه یرو

 بود براداشتم  ریام

 سالم داداش!_ الو

 ؟ ی: سالم خوب ریام

 پات خوبه  یچطورتو  ی_ مرس

 کنن ی برام باز نم نمی فردا برم بب گهی:اره د ریام

 _ فردا پنجشنبه است که 
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 خورده   چیفقط پات پ خواستی: زنگ زدم دکتر گفته اشتباه کرده پات کچ نمریام

   دمیخند

 کرده؟  یزی بابا پس چرا خون ر یا دهیاالن فهم ی_ عجب دکتر خنگ

  میبحثا کن خواستم بهت خبر بدم خونه خواهرت دعوت بود نیبود، حاال ول ا دهی: چون خراش  ریام
  میاالن برگشتو

 : خوب بودن؟ دیلرز دلم

 ده ید بی: سوگند اره اما تبسم تصادف کرده فقط سرش اسریام

 چرا اما دستم شل شد   دونمینم

 _ خوبه االن؟

 مارستانیب  رهیهم م گهیخوبه تا چند روز د میرفته بود ادتی: اره واسه عریام

 مارستان؟ی گفتم: چرا ب هول

   پرستاره خواهرت کنهی کرد : چون اونجا کار م یخنده ا ریام

 .  دیزدم پس به ارزوش رس  یلبخند

 ؟یزنگ زد یداشت یکار ری ام ی_ راست

 نجا؟ یا ییای: اره رهام گفت عصر مریام

 _ اموزشگاه؟ 

 فردا برگرد   نجایبمون ا ای، واسه شام ب  لهی : نه تعطریام

 مامان تنهاست   یسر ول هی  امیبار دارم م ی_ عصر

 خودته فعال   لی: م ریام
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 _ فعال 

 

شده وگرنه    شیزیکه تبسم چ گفتمیبه مامان م  دیمبل از جام بلند شدم نبا یپرت کردم رو رو  یگوش
 . شدیناراحت م  یلیخ

 

 

 تبسم «   »

 

گرفته بود اما  یمن فردا مرخص کنسرت و  میفردا طبق قول عباس اقا قرار بود بردوشنبه بود و  امروز
 .سادم یوا فیامروز دوش

 درک کردم.  شتریبخونه بده ، و حال مرضا رو   یچقدر افتادن تو دمی چند روز فهم  نیا یتو

 اومدم  رونینورا از فکر ب  یصدا با

 _ جانم؟ 

 ؟ی فردا کجا گمی: م نورا

 زدم   یژکوند  لبخند

 _ کنسرت  

 ؟یپس من چ شعوریگفت: ب  یاروم  غیبا ج سمانه

  می_ من خودمم دعوت کس

 ؟ یگفت: ک یبا کنجکاو نورا

 گفتم   یعشوه ا با
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 _ با عشقم  

که نورا   هیچ نیدکتر خدادوست از پشت سرم اومد برگشتم اه با پسر گند دماغش بود اخه ا یصدا
 عاشقش شده ؟ 

 دخترم؟  نی: خوب دکتر 

 _ بله ممنون  

 : فکر کنم خواهرتون گفتن موضوع رو نه؟دکتر 

 ابرومو باال انداختم  یتا

 ون برسونه منم جوابمو گفتم بهش تا بهت ی_ بله ول

 بگم چرا ؟  شهی: مدکتر 

   ستین  یکیبا پسرتون  اتمیروح اخالق و   سازمیچون من با پسرتون نم  هی_ جواب منف 

به هوش اومده و سرمش تموم   نکهیسراغشون مثل ا د یدکتر اتاق شماره چهارده گفتن بر ی: اقانورا
 شده 

 . مارستانیاونم رفت از ب دهینممحلش  یکس  دیفهم ستادی ا قهیداد و رفت اما پسرش چند دق سرتکون

 مطب داره.  کنهی کار نم مارستانیب  یتو یبودم مدرک داره ول دهیشن

 ه؟ یعشقت ک  ی: خوب نگفتسمانه

 گفتم  داشتمی رو برم  شیشو  ستیکه پرونده اتاق ب یدرحال 

   میبر میخوایدوستش م_ برو بابا با خواهرم و 

 از دستشون فرار کردم و به اتاق مورد نظر رفتم. و

 _ سالم خانوم حاتون بهتره؟ 

 که دستم بود نگاه کردم   یبورشور  یتو تشیوضع
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 سرم تموم شده   نیالحمدهلل خوبم فقط ا -

 به سرمش انداختم و اروم از دستش جدا کردم   ینگاه

 دخترم؟ یدیندپسرم و  -

 _ چرا رفتن نماز خونه  

 ساعت چنده ؟  -

 مرتب کردم و اونم مشغول درست کردن چادرش بود  و   تخت

 یرفتن تا نماز بخونن راست شونمی_ ساعت نه نمازشون قضا شده بود منم گفتم من مراقبتونم ا
 حالتون شدن   یایجوعروستونم زنگ زدن و 

 زد   یلبخند

 برم   گهی ممنون دخترم من د -

 نره  جیدوباره سرتون گ دی_ مراقب باش

نورا و ازش   شی رفتم و پرونده رو برگردوندم پ رونی و رفتن ، از اتاق ب  دیکه باز کرد پسرش سر رس درو
 خواستم بزاره تو کمد مخصوصش. 

 خداروشکر رفت. و  نتمی مزخرف دکتر منفرد باز گوشم خورد رومو برگردوندم تا نب یصدا

گچ  گهی خورد پاهاش د ریهوا عوض کنم چشمام به ام اطیح  یخواستم برم تو نکهیبه محض ا اما
به  یازی اصال نبود و  خوردهچی دکتر منفرد غلط بود و فقط پاش پ صیتشخ زدی نداشت و لنگم نم

 .ضشمیکه نگران قلب مر دونمیمنو یفقط ا دونمینم نداشت اما نگران قلبش بودم چراشو کچ

 

 اومدم.  نییپاپله ها اروم  انداختم و از نییو پا سرم

 تبسم خانم؟  -
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 و بلند کردم   سرم

 ؟» چقدرم من متوجه نشده بودم «  نییشما ری_ ا اقا ام

 ؟  نیخوب  -

 ؟  نی شما خوب  ی_ مرس

 اتاق دکتر منفرد؟  نیایبا من ب   چند لحظه شهیم دمتونیبله بهترم خوب شد د  -

 نگاهش کردم   یخالت زار با

 شد؟  یزیچ -

 مگفت ناخداگاه

   ادی _ دکتره مزخرف چندش ازش بدم م

کرده بود به   بیچهره شو دلفر یلی بورش خ  لیسبو  شیرموها و  دنشیشد با خندقشنگ  یلیخ  دیخند
 زل زدم   شیچشمان قهوه ا

 ست؟ ین یالبته اگه فضول ن؟یاومد یفقط شما که پاتون بهتره واسه چ امی _ باشه م

 خوش حالتش رو باال انداخت   یابرو یتا

 اموزشگاه   انی ب توننیمدرکشون اومدم گفتن نم لی_ نه بابا فقط واسه تحو

 ؟یچ_ مدرک 

که بازوم   فتمیمحکم بهم تنه زد و تعادلمو از دست دادم خواستم ب یک ی هوی خواست جواب بده  تا
 سمت خودش   دیمحکم منو کش حصار شد و  ریتوسط ام

  زدی م  شکیمثل کنج قلبم
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رو سرم خراب شد. همه داشتن نگاهمون  ای بهش گرمم کرد.. سرم و که برگردونم دن  یکیهمه نزد نیا
 بودم.    ریبغل ام یو من هنوز تو  کردنیم

 انداختم  نییفرمون داد که زود خودمو جمع کنم ، سرم و پا مغزم

 شرمنده   دی_ ببخش

   دمیشنیواضح م  یلیخقلبم و  یصدا

   دیکن ی م یکه عذر خواه دیستیشما که مقصر ن کنمی خواهش م -

 زدم و خواستم برم که صدام کرد  یپنهان یلبخند

 تبسم خانم؟  -

 نگاهش کنم   شدیروم نم  یحت

 _ بله ؟ 

 داخل دیای قرار بود با من ب -

 لبش بود  یرو  یبلند کردم که لبخند جذابو  سرم

 نداره  یبه من ربط نیکه واسش اومد ی_ خوب موضوع 

 باهاتون دارم  یکار هی دیمنتظر باش شهیم نجاینداره فقط هم یکالاوه اش -

 _ باشه  

 

  یبورش بلند بود و تا رو یبود. موها یداشت ورزشکار  یکل یبا نگاهم دنبالش کردم بدن ه و   رفت
   داشتیبرم  یسر داشت و هراز گاه یرو   ی، کاله ومدیبه چهره اش م  دیرسی م یگردن

 از سوگند داشتم بازش کردم   یامک یاوردم که پ رونی نشستم و همراهمو ب یصندل یرو



 ساس ی ک 

108 
 

 ؟«یگرد یشب برم  زمی » عز-

 «  کنمیم عوضفتمو ی ش  ادیم نبیز گهیساعته د کی_» اره 

کنارم    یفکر بودم که احساس کردم کس ی. توبمیج  یرو انداختم تو یکردم و دوباره گوش ارسالو
صورتم   یرو  یکس  هیبزنه سا یاما تواخواست حرف دمید  روی ب امجذا مرخینشسته ، رو برگردوندم که ن

 !هیمجبور شدم نگاه کنم کافتاد و

 اما خودمو نباختم    دمیترس کردینگاهم مکه اخمالو نیار  دنید با

 ؟  شدهی؟ چ هی_ چ

 ؟ دوست پسرته؟    شتیپ  هیم نی: انیار

 باال انداخت  یابرو ریام

  کارمهی نداره چ ی، به شما ربط  ری _ نه خ

 گه؟ید هیک نیا -

 کردم   نگاهش

   ستی_ خواستگارم که ول کن ن

 ؟  یپرتا رو به پدرم گفتاون چرت و و  یپسره منو رد کرد نیبه خاطر ا : تو نیار

 زدم  یصورتش داد اروم یهمقدش نبودم اما تو ستادمیابود بلند شدم وپرو  چقدر

 ه؟ یزور خوامینمبود من شمارو  تی واقععند چرت نبود و ی_ حرف ها

 کنمیکنار من حلش م   دیتبسم خانم شما بر -

  ستادمیرفتم پشت سرش ااعتماد کردم چشماش بهم ارامش داد و  بهش

 داره که من ندارم ؟  یچ نی: انیار

 گرم کرد  ته دلمو ری مردونه ام یصدا
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 ؟  هیحرف شمیبرادر ناتن  -

 زد : هه تبسم برادر نداره؟   یپوزخند

 !یناتن گهیخنگه داره م چه

 رد کارت  حاال هم برو  شمیگفتم که برادر ناتن  -

 شد  لیزدم و کم کم لبخندم به خنده تبد  یپپزخند از لباش رفت و خودشم رفت ، اروم اروم لبخند نیار

   یخوب دکش کرد  یمرس ی_ وا

 نگفت   یزیچکرد و  نگاهم

   نیحاضر باش  شیبالتون ساعت ش دن میایفردا رهام م  -

 !یهمه چ تیبا ی_ باشه مرس

   کنمی خواهش م -

 برگشتم داخل.اومدم و به خودم عیعطرش موند. اما سر یبو  یرفت ول ی خدافظ هیبا  نیهم و

 

*** 

 

 ؟ ی_ ابج 

 بهم دوخت کتاب گرفت و ازنگاهشو

 جانم؟  -

 خوشحالم که دارمت   یل ی_ خ

   دیخند
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 بخونم   یعروسک حاال بزار کم دونمیم -

 حوصلم سر رفت   گهید_ ا ول کن کتابو 

 خبرم بهت بدم   ه یباشه پس صبر کن  -

 بست  کتابشومبل و  یزوق رفتم کنارش نشستم رو با

 کرده  لیخونش تموم شده جهازشم تکم یکارا شهیعروس گهیسه هفته د ایدن -

 با خوشحال گفتم گرد شدن و  چشمام

   دیرقص شهیم  یعروس هیخوب بالخره  چه یییوا ؟ی_ جد

   یعصب یکردم چهره اش ناراحت بود کم  نگاهش

 شد؟ی_ چ

 افتاد   یاتفاق هی اموزشگاه  یامروز تو -

 فراموش شد شمیپ هیذوق چند ثانکردمو  یاخم

 شد؟  ی_ چ

 من گفت : من و  با

کردن اما   دشییتا  رمیامرهام و باور نکردم. مدرک اورد وکرد ، پسش زدم و یبرادر ینفر اومد ادعا هی -
 من..

 ابرومو باال انداختم  یتا

 م؟یبرادرمونه ؟ مگه ما اصال دار گهیاومده م یی_ چه پرو با چه رو

 زد و سرتکون داد   یتلخ  لبخند

کنه! پدرو   یش برامون مادر، نذاشت بعد مامان مادر میکن  یکه نذاشت باهاش زندگ  میبرادر داشت هی -
 ازمون گرفت  
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 دلش نگه داشته بود. تو  ییکرده بود تنها  یاز من مخف  نویکردم ، ا بغض

درکش نکردم فکر کردم فقط خودمم مه غم دارم  منم سربارش شدم و  دیکش  یسخت یلیخ  خواهرم
 اما..

سوگند دورم حلقه   یو دلم کم کم سبک شد ، دستا ختنیاجازه من ر یب ختنی کردمو اشکام ر بغلش
 شد 

  یازت مخف یزی،گفتم تا چ  میپست دار یبرادر یقربونت برم نگفتم که ناراحتت کنم ، نگفتم که بفهم -
 نکرده باشم  

 گفتم  هیاومدم و با گر رونیبغلش ب از

 ؟   ی_ پس چرا زودتر نگفت 

که   ی، زمان کنمیدکش م یجور هی شو خودم   الیخیناراحتت کنم قشنگم حاال هم ب خواستمیچون نم -
 جبران کنه  خوادیم گهینبود حاال برگشته م میداشت ازشین

 گفتم:   یعصب

 گفته باشم  بخشمشی خود کرده من نم   ی_ ب

 

 

 

 غم و مغزم پر از سوال.و  ینگفت اما دل من پر از ناراحت  یزیچ گهیکرد و د ینینگاه غمگ سوگند

 بپوشم؟ یمن چ  گمایعوض کردن جو گفتم: م واسه

 خوشحالت دخترونه اش رو باال انداخت   یابرو یتا

 ؟ یچ یبرا -
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 ا یدن یکنسرت و عروس  ی_ برا

 برو از االن انتخاب کن بعدشم بخواب ساعت از ده گذشته  دونمینم -

 هیلباسا  نی باز کردم ، از باتاقم شدم. در کمد و  یادا در اوردم و راه یکردم و با حالت لوس زونیاو ابامو
 هیشدم هد مونیروش که سرمام نشه اما پش یبرا  یپالتو مشک هیانتخاب کردم و  یمانتو خاکستر

که حالت لکه  دیسف  یکاپشن پشم هیاوردم  رونی از جلدش باومده بود و ادتمیع یمامان نورا که برا
 داخلش بود. یقرمز و اب  یلکه رنگ ها

 

و شال رنگ شلوارم ستشو  ی*" با شلوار لپوشمیم نویپس هم دمیپوشو  ستادمیا نهیی ا یجلو یذوق  با
 سرد تر شده کرج.  یلیکامل کردم اخه اواخر بهمن ماه خ 

 

 .دم یخاموش کردم و خوابو اباژور کنار تخت رو  دم یتختم خز یگذاشتم و رو یگوشه ا لباسامو

 

**** 

 

دادم واال صبح   دیفحش بود به خورش یباز کردم و هرچچشمامو  یمن به زور الزده بود و  افتاب
اتاق   ی تا فضا رسونهیخودشو به من م یجور هیکه اتاقم پنجره نداره  یمن  یبتابه حت دیالطلوع با

 روشن کنه. فکر کنم سوگند در اتاقو باز کرده.منو

 

 رونیکه ب ییموهامو با کشمو بستم و سالنه سالنه رفتم سمت دستشوتخت نشستم و یغر غر رو با
و به زبون عجق وجق بود که    گفتیمدادم م یزی که داشت چ ومدیسوگند از اشپزخونه م یبود ، صدا
   ؟یبا ک یول  کنهیصحبت م  یفرانسو دمی دقت فهم  یبعد با کم 
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بر اثر موخوره کوتاهشون کردم که تا   چارمی ب یابه خودم کردم موه ینگاه نهییاز اشستم و  صورتمو
 وسط کمرم به زور شده.

و   دیکش ین یاز پشت بغلش کردم که هسوگندم تموم شده بود به طرفشرفتم و  یاومدم صحبتا رونیب
 دستم  یاروم زد رو

 

 

   دمیترسون  ونهید -

 ؟یزدی حرف م یبا ک  یداشتترس برات خوبه حاال بگو کمی_ اشکال نداره 

 از اشپزخونه بود.  رونیکه ب نمی بش زی م ینشست و اشاره کرد پاو  زیم ی گذاشت رورو   نسکافه

که شد جلسه شه تموم   نیکالس که پس فردا اخر نیا خواستیم  کردمی با اقا رهام داشتم صحبت م -
 بهم بده  یکالس فرانسو هی

  یبد  ادی یبهم ترک یقول داد ی_ اوه چه خوب ابج 

 االن نه سرم شلوغه  یسر قولم هستم ول -

 گردو گرفتم    ریلقه پنوبرداشتم  نون

 ؟ یجلسه دار ستیب  یتوکه گفت گمی_ م

 دیاش رو سر کش  نسکافه

ه ازشون شده ده جلسه و د رمیگیاخه زرنگ بودن و زود کتابشون تموم شد و امتحانم پس فردا م -
 واسه قبل از کنکور    مونهی جلسه بعدم م

 _ چه جالب از بستا شد ده تا اونم فشرده 

 نگفت و منم مشغول شدم. یزیچ گهیتکون داد و د سر
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**** 

 

  بستیسوگندم که داشت موهاشو مبلند شدم که برم حاظر بشم و  دادیم شی نمارو  مینپنج و  ساعت
  رونی موهاش بلنده دوست نداره از پشت ب نکهیچرا ا  دونمینباشه. اخه نم  دای پجور باشه و که جمع و 

 قشنگه که؟! یلیباشه خ 

 یبرداشتم به مژهام زدم که حسا ملیر هیکشو ینشستم از تو نهیا یجلوباال انداختم و  یا شونه
 مات هم به لبام زدم و تمام.  یرژ صورت هیکرد و بلندتر شد  مشیحج 

 

  یاز تو یزدم به خودم کفش عطر مورد عالقم و یو کم دم یانتخاب کردمو پوش  شبیکه د ییها لباس 
 بود.  دیاسپورت سف  دمیکمد برداشتم و پوش

 دنبالمون   انیکه نخوان ب میندار نمی دنبالمون ماش ادیگفت م ریام شبید ی_ ابج 

 گفت  کردیمرتب مکه شالش رو  یدرحال 

   میبخر  ن یماش هیدرصدد وامم تا جور بشه  میبخر نی ماش  هی دیتبسم با یدستشونم درد نکنه ول  -

 خرج ننداز تو خودتو   خوادی_ نم

 الزمه  نیکه ماش  شهینم -

 

 هیه بودم. سوگند کرد رشیپشت گوشم گ رهی گ هینگفتم موهامو فرق کج گرفته بودم و با  یزیچ گهید
سبز   یچشما ومدیبهش م  میلیخ  ییکفش البالو بود با شال و  دهیطرح مخمل بلند پوش یمشکمانتو

 .ییرژ هلو هیجاله داده بود و  ملیبا ر شویخاکستر
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   دنشیباز کردم اما بادزنگ اومد و رفتم درو یصدا

 هم رنگ لباس من!  یکپشن پشم و  یبود شلوار ل  دهیکردم مثل من لباس پوش تعجب

 نگاه به لباسش کرد   هیو  دیخند

 ت؟ ی : حاظرریام

 رو ادا کرد گهیبگم پ نه پ اما زبونم حرف د خواستم

 کجاست؟  ای_ دن

 پرهام  شی پ نیماش: تو ریام

 ومد یپس چرا شمارو فرستاد خودش م -

 من اومدم   رفتیم  جیسرش گ  ی: کمریام

همه  هیبقپرهام و  نیسوگند تو ماش ، من و نییپا می..هرسه رفتدهیمجواب همه سواالرو یپسر خوب  چه
 . میسالن مورد نظر شد یو راه ریامرهام و   نیتو ماش

رو   شهی. شدیخر شهیدوست دارم اما نم نویمدل ماش نی ا یل یداشت و خ ییپرهام سرعت باال  پارس
 دادم ، سرما پوستمو نوازش کرد که مور مورم شد   نییپا

 

 ! یخوریبکش باال سرما م زمی عز -

 خوبه   نجوریهم_ نچ

 : سوگند ؟ ایدن

 جانم؟  -

   ادیم  رمیگمثل تو یا ه ی: چه خوبه همساایدن

 که هواسش به جاده بود گفت:   پرهام
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 سوگند ، سوگند فتگیهمش م رمی خونه رو تو اپارتمان شما بگ نی: اخ منو کشت تا تونستم ا

   دمیخند

 ؟یچ_ پس من 

 زد   یچشممبغل نگاهم کرد و  نهیاز ا ایدن

   ی: زن داداش خودم

 . دمیجویمکج کردم ، مدام پوست لبم و رونی خجالت زده سرمو سمت بو  متعجب

   یطوالن ر یمسبلند اهنگ و یبود صدا  نیحرفم نزد..اصلش هم یحت  یاهنگ بلند شد و کس یصدا

 

  شهیشب دلم تنگ م یوسطا

  شهیدلم تنگ م شمیکه پا م  صبح

  شهیاصال هم شهیکه م بارون

 واسه تو  شهیتنگ م دلم

  نمیب یم یعاشقو وقت  دوتا

 نمیشیهرجا که م رمی که م هرجا

  نمیغمگ  یخوشحالم وقت یوقت

 واسه تو  شهیتنگ م دلم

 

 گرفت و همراهش خوند « رو  ای پرهام بلند شد و دست دن یصدا »
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 من   یعنیتو  یعنی یدلتنگ

 میری میهم م یمن و تو ب یعنی

 هم   یو به جا  یکس مینی بب

 من یغم از صدا  میری تا بگ ایب

 

 من   یعنیتو  یعنی یدلتنگ

 میری میهم م یمن و تو ب یعنی

 هم   یو به جا  یکس مینی بب

 من یغم از صدا  میری تا بگ ایب

 

گرفتم که شده بود دستاشو  رهیخ رون یخودش بود و به ب   یزدم سوگند تو یلبخندنگاه کردم و  بهشون
 نگاهم کرد 

 متوقف شد. نیکه ماش  دیبه خوندن نرس  یول یتموم شد و رفت بعد اهنگ

کنار هم جمع  یو همگ میشد ادهیاومده بودن. پ تیچقدر جمعبود و  داینگاه کردم سالن پرو به رو  به
  میشد

 

 ن؟ ی_ سالم عمو فرهاد سالم عمو عباس خوب

 ؟ یفرهاد: سالم دخترم الحمدهلل تو بهتر عمو

 بغلم کرد   یبا لبخند  یبغل خاله گل  دمیدادم و پر سرتکون

 شد    یمشغول سالم احوال پرس سوگند



 ساس ی ک 

118 
 

 م؟یچند فی_ خاله فرزانه رد

 دوم  فی: فکر کنم ردپرهام 

   دنیرامون نم گهید می: برریام

  یشلوار مشکزرد و  شرتینه بابا سو دمیست نکرده که د یبا کس انایاح نمی رهام و نگاه کردم بب  پیت
 .شدیحس م   یعطراشون از صد فرسخ یلختش باز بود و بو یموها

 

   ادیب انیتا دا سمیمی: من وارهام

 ؟!  گهیبود د یک انیدا مینزد و راه افتاد  یحرف چکسی باال انداختم ه ییابرو

چون  رهیبه خاطر ام دمیچنتا دختر حمله ور شدن سمتمون که فهم میدیسالن که رس یدر ورود سمت
 شاگرداشن اگه درست گفته باشم  

 

 ن؟ یخوب ریگفت : اقا ام ری رو به ام  ییداشت با لبخند دندون نما یکه چهره ناز دختره

 هم بهشون ننداخت و چشماشو به کفشش دوخت   ینگاه ریام

 : ممنون خانم سرحد 

  شهی برگذار م یکالسا ک ریجلو اومد و با ناز گفت: اقا ام  گهید یدختر هی

 

همراهش داخل بعد از  دی کشحالم بهم خورد سوگند دستمو گرفت و  نایا ومدنی م چقدرکرشمه
ماشااهلل   می که نشسته بودن مواجع شد تی جمع یکه با انبوه میشد  یوارد سالن اصل طای بل  لیتحو

 کنه. ادیخدا طرفداراشو ز
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  ایبودن خاله ها و شوهراشون کنار هم بودن و بعد پرهام و دن ومدهیبود و هنوز گروه ن  یخال   صحن
اگه اشتباه  انیبود و دوستشون دا ریامکه مال رهام و  موند یم یباق  یبعدشم من و سوگند.. دوصندل 

 نکنم. 

 

 

رو   انیتا گروه و خواننده ب  یسرگرم یو ربع بود که کم کم اهنگ گذاشتن برا  شیش ساعت  بایتقر
 قد بلند همراهشون شدم.   یو رهامم و پسر ری... متوجه امصحن  

 من گشنمه! گمای: م  ایدن

 _ منم 

 منم گشنم شد  -

 تا بخرم ؟  نی خوری م ی: چپرهام 

 نما؟ یس نی: مگه اومدریام

 کردم و نگاهش کردم که کنارم نشسته بود یاخم

 ؟  خورنیم یزی چ نمایمگه فقط تو س دایببخش یل ی_ خ

   ری: پرهام واسه همه بگرهام

 ! نماستیحله هوله واسه س بعد بگو   ای: بایدن

 

داشت   یور رفت.. به سوگند که دستاشو مشت کرده بود و پنهان  شی خرفم نزد و با گوش ری ام چارهیب
 بود ؟  یخشمش چ لی نگاه کردم..دل کردی م فروکش تشویعصبان 

 گوشش گفتم :  کناراروم 
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 شده قربونت برم؟ ی_ چ

 کرد  نگاهم

 شو  هیکه برات گفتم قض هیاون پسره همون  -

، اگه جاش بود جنگ راه  کردی صحبت م ری ام ایاخم کردم بهش نگاه کردم که داشت  ناخواسته
   شدیاما نم نداختمیم

 

  

 

 تموی...فعال عصباندادیمصحنه رو   یبلند شد نشونه اومدن خواننده رو  که تیجمع  غی ج یصدا
 بچسب. ، اهنگو کنمیفروکش م

 

  زننیمتمام کاراشو  یکه گذشته مدادم اهنگ ها قهیزده بود با ورودش تا همچنان پنج دق یمشک  پیت
 کیقطعه از شعرو  هیهمه از شوق دستا باال گرفته بودن  رهیرو مدام راه م جیصحن بک است   و اونم
 . خوندنیصدا م

 

گوش   شی بایز یصدا  ها روشن و به سمت خواننده بود. یو نور گوش کردیمواج وار حرکت م دستا
 را نوازش کرد.   میها

 

 ؟ یسپرد ی مرا به دست ک وانهید

   یمرا باخود نبرد یرفت وانهید

 ؟ یسپرد ی مرا به دست ک وانهید
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   یمرا باخود نبرد یرفت وانهید

 

که با رد  حس بودم یتو کردنیم یو همه هم خوان  خوندی پخش بشه م یک یکه موز  یدار و بدون کش
 کردم گفتم یشدن پرهام اخم

 _ ا اقا پرهام االن وقت رد شدن بود؟ 

 مورد عالقت   ینمک ای در پسی چ هی نمیا ایب  میبزار گوش کن سسی : هایدن

 زوم زد گرفتم و خواستم بازش کنم که سوگند با ارنجش به با  ازش

 شده؟  یزی_ چ

 و رهام.  ری تا بدم به ام دادک یو ک  تویموه چهارتا

 مال شماست   نا یا ری_ اقا ام

 گفت.  یگرفت.» ممنونم « ارومرو  ینینکرد اما س  نگاهم

 

 زدنیداد اسمشو صدا مو  غیکردم و مشغول شدم اهنگ مورد عالقم پخش کرد و همه با ج  بازپسو یچ
 عاشقته «   ایرضاا عاشقتمم « » رضاا پرن  گفتن»یو م

 

   ندیشاعران شعر سرا  یتو از راه رس تا

   دیای شهر ب ن یمردان مبارز به ا قوم

 

 کردم و لب زدم. شیهمراه
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 پنجره ها باز بمانند  یتو از راه رس تا

 و زن بر سر هر کوچه اواز بخوانند   مرد

 

   نیاز ا یکن یاز لطف نباشد گذر یخال

 بن بست   کوچه

 از لطف نباشد بر دل غم زده  یخال

 دست   یبکش  ما

 حضرت  یا یشو نمی توقع ندارم همنش من

   ایدر

 ن یبر ا  یموج یاز لطف نباشد بزن  یخال

 تنها   ساحل

 

دستم  یرو  یزیچ  ینیانداز بود. سنگ نیاوره بود و طن  د یپد یضا بهرام اواز قشنگمردم با ر یهمخوان
 اورده. رونیدستم بود ، فکر کنم گرمش شده که ب  یرو ری حس کردم نگاه کردم به دستام که کاپشن ام

مملو از غم زل زده بود به روبه   یشدم که سوگند با چشما   رهیو به طرف چپم خ   دمیکش رونیب دستمو
 اهنگو. زدی لب م  رو

 حرفم نزدم.  یدر حس اهنگ و من تا تموم شدن کنسرت حت  چیهم که ه هیو بق خاله

 

**** 
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 گرفتم و گفتم : رو   ایخنده دست دن با

 _ اقا پرهام امشب قرض من  

 زد    یلبخند پرهام

 تبسم بانو   نیدار اری: اخت

 رو بهم گفت  یبا اخم  سوگند

 تبسم بس کن   -

 ...بهیغر  بهی تر بود غر بهیمن غر  یبرا  رمی به اصطالح اشنا بود او از ام یوجود مرد یتذکرش برا نیا

 . زدینم  یکسل شد و حرف  ی لیخ  یامروز ستادمیشدم و در کنار تک خواهرم ا ساکت

 

 چتون شده شما دوتا   نمی: بب  ایدن

 خوش گذشت  یلی خ یراست  میخسته شد یچ ی_ ه

حوصله صف  میما نرفتخواننده و   شیعکس گرفتن رفته بود پ یخاله از پشت اومد اونا برا یصدا
 .مینداشت

 بودن. وستهیحاال خاله ها و عموها هم به جمعمون پرهام همه رو ساکت کرد و  یصدا

 

   دیبگه خواهشا گوش کن یزیچ  خوادیم  انی: دارهام

  ستادمیا نهیس ابرومو باال انداختم و دست به یتا

 : االن وقتش نبود داداشانیدا

  یبگ دیوقتشه تو چه االن چه بعدا با میل ی: خ ریام
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 پسرم؟  یبگ یخوای م ی: چی گل خاله

 

 یسوگند بود انگار هیشب یل یبه سوگند متعجب شدم خ ادش یاز شباهت ز دیزبون به لباش کش انیدا
 دوقلو بودن.

 

   دی: سوگند، تبسم من.. من اومدم جبران کنم و ازتون خواهش کنم منو ببخش انیدا

 !خواستمیباشه ؟! اما من نم خوادیجبران کنه؟! م خوادی؟! م نیهم

 گفت:  یبا پوزخند سوگند

 !یکه نکرد یکردیجبران م  دیقبل تر با یل یخ -

 متعجب رو به پرهام کرد  ایدن

 گه؟ یم ی: چ

   کنهیم فی ، و بعدا تعر  هشدار داد ساکت باشه پرهام

وقتا غمت   ی، گاه شکنهیوقتا دل م یباشه ، درسته گاه خوادیم مونهیعباس: دخترم االن پش عمو
   یببخش یتونیمکه باعث شده رو  یاما اون شخص  رهیگیم

 

 باال نره گفت:  خواستی که م یبا لحن سوگند

قابل   ه؟ی ؟ درست شدن  هینیکه شکست جمع کرد یدل ن ی؟ حاال شما جواب منو بد دیگیم  یعمو چ -
 ندارم اما نفرت دارم   نهی ک  تونمیببخشم چون نم  خوامیبرگشته؟ من نم

 

 خواهرم بغضم گرفت.   یاز حرف ها ختنیلجوج اشکام ر قطره
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 نبودنمو جبران کنم   یاون لحظه ها خوامی گفتم م زمی : عزانیدا

 

   شنوهیم یود برام که کسزدم مهم نب داد

  یجبران کنم بسه تو با کارات سالها مارو از خودت روند خوامیمنگو  یه ؟یجبران کن یخوایمو ی_ چ
که ادعا   ییاره تو دیبه دوش کش رو   یبغض سربار نیاما خواهرم با اون سن کمش ا دونمیمن نم نویا
  ی؟ خبر دار میمادر ندار یخبر دار م؟یپدر شد یب یخبر دار نمیبباصال بگو  یجبران کن  یخوایم یکن یم

 که...

   زدمی و داد م ختمیریرفت اشک م   جیگ سرم

 

   میخودمونو از اب بکش میگل میتونیحاال هم م ینبود میداشت ازی که به باال سر ن ی_ تو زمان 

 

ش و چشما  و حمله همه کم کم از گو  ایدن غی ج ی..صدانی زم  ینا نداشتم افتادم با زانو افتادم رو گهید
   رفتی داشت م

 

 

 سوگند « »

 

  یلیکردم خ  هینکنم گر هیگر گرفتمی خودمو مکه همه جلو  یمن ختمیاشک رپاهام گذاشتم ورو رو   سرش
 شدم.   ینازک نارنج ینجوریوقته ا

 چشماتو باز کن!  زم ی _ قشنگم ؟تبسم عز
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هم رنگ من بود اما اعتماد  لهیدوت  یتو  یمونی چشماش بود پش یغم تو زدیصداش م یبا نگران  انیدا
 نداشتم 

  گفتیم یزیچ هیرفته..هرکس  جی سرش گ  یکم ارهینفس بکشه هوش  دیخلوت کنفرهاد: دورشو  عمو
   زدمیمن فقط خواهرمو صدا مو

 

 بهش بده بخوره   نوی : ارهام

   نهیگرفتم و کمکش کردم بشابو  یبطر

 

 

 

 

 

 

که دورمون جمع شدن رو کنار بزنه تا تبسم بتونه نفس بکشه. با   یکرد مردم عیاب خورد ، عمو س  اروم
 دوابروم بود به تبسم کمک کردم بلند بشه.  نیکه ب  یاخم

 راه برم   تونمیخوبم م -

   نیتو ماش میبر ای گفت: قربونت برم ب یبا نگران  ایدن

از پشت منو سمت خودش   یدست بردار نبود. دست انیدا نکهیمثل ا نیسمت ماش میرفت  ایدن همراه
 کنار گوشم گفت: که اروم نمیی برگشتم تا طرف رو ب  یکشوند..من متعجب همراه با اخم

 هات   یبچگ  یهمباز انی: سوگند منم داداشت! منم دا
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 گفتم  یاروم غی تو دهنم با ج  ومدیداشت م قلبم

   خوامینم  چکسویه باشم من هداداش داشت خوام ی من نم کنمی_ ولم کن! ازت خواهش م

 

سمتم گام برداشت و من اروم   تی با عصبان ای دن دنیگرفته بود اسمون چشمام شروع کرد به بار میگر
 . زدمیهق م

بازم دست بردار  و  نیانداخت شونیرو به گر هیقض نیا  نیش الی خیب شهیم انیاقا دا گهی: بسه دایدن
 !  ن؟یستین

 

 حل و فصل شه  هیتو دخالت نکن بزار قض ای فرزانه: دن خاله

 و من و تبسم.  ای جز دن دونستنی؟ از قبل م گفتنینم یزیچ  نیبه خاطر هم  پس

 و گفت  ستادیخودشو بهم رسوند و کنارم ا تبسم

 دستتون درد نکنه واقعا  نیاقا رهام روز مارو زهر کرد -

 تو ؟   یبه رهام دار کاری_ چ

   کردینگاهم م یکه با لبخند انیگرفتم سمت دا دمویتهد انگشت

 جاها   هیچه تو محل کار چه بق  نمتیبب  خوامینم گهیمن د نی_ بب 

 

 گفتم  یو حرص یبازم اخم کردم و عصب  دیخند  بازم

 ن؟ یخندیم  یبه چ نیبگ شهی_ م

   دیرو حل کن  هیقض نیبا ارامش ا دیتون یمداخله کرد: سوگند خانم شما م ریام
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 شماهم ؟    ریاقا ام -

االن   یچی به ه یچ یدست خودتون بازم ه  میسپاری م میگ ینم یچ یه یه گهیفرهاد: بسه د عمو
، سوگند دخترم غرورتو نفرتتو بزار کنار ببخش   دیکن یو حلش م   دیزنی مثل بچه ادم حرف م دینیشیم

 برادرت رو 

 

خودم ،  شی کنم اومدم برت گردونم تهران پ شتریکه غصتو ب ومدمیمن ن زمی لب باز کرد: عز انیدا
 بابابزرگ که منتظرتونن   شیمامانم! پ شیپ

 

 و بلند کردم و نگاهش کردم اشکامو پاک کردم..  سرم

   نه؟یمارو بب  خوادی_ مادرت؟ مگه اون م

 سمت دوخانواده گرفتم  انگشتمو

 ؟  نارویا  یفهمی واسه من از صد تا اشنا اشناترن مهربونن ، با محبتن م نای_ ا

 گرفت  بازوهامو  انیدا

سال دنبالتون   شی سال پستون زدم ش کیمنم مثل تو زخم خوردم من  دونمیم  ویهمه چ دونمی: اره م
  ایپر دونستمیبابا کرج خونه داره اما نم دونستمیکرج م  نیرفت  کردمی تهران اما فکر نم یگشتم تو

   دیکنیم  یخانوم فوت کردن و شما تنها زندگ

 

برادرم بود.   انیکردم ، خودمو انداختم تو اغوش دا هیدوباره گروت مامان بغضم شکست و ف یاداوری با
 نبود؟  

 مامانم.. انی_ دا

 دورم حلقه کرد  دستاشو
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 : اروم باش خواهرم اروم باش قشنگم  انیدا

 ازش جدا کردم   خودمو

نگرفتن  هم دنبالشو سای فرار کرد رفت خارج و پل نکهیا ؟ یدون یبابا مصوب مرگ مامانه هم م نکهی_ ا
   ؟یدونیم

 

  گهینم یزیچو  زهی ریاروم اشک م دمیتا به تبسم نگاه کنم که د برگشتم

 که؟تو  ی: ولایدن

ها تن  شهیبابام مامانمو کشته منو انداخت رو ش  گفتمیم ومدمی . اصال مای_ نصفشو نگفتم بهت دن
 بشه ؟!  یبدنم زخمو

 

طرفم  هینشستم  مکتین یاما گفتم تا سبک شم..رو دمیکشیو رهام خجالت م   ریام یگفتنش جلو از
   دیباریاما از نگاهشون غم م زدنینم  یحرف یخاله گل گمیخاله فرزانه بود طرف د 

که تورو باردار شد و خوب   یبود من باهاش دوست بودم زمان  یزن خوب یلی فرزانه : مادرت خ خاله
 اسمتو بزاره »سوگند« یهمونجا قسم خورد اگه براش بمونو میباهم بود ادمهی

 

اشکامو   یپاهام زانو زد و با دستمال  ینگاه کردم جلو انیصورتمو کنار زدم و به دا یاومده تو یموها
 پاک کرد  

 ؟   یابج  -

 کردم:   نگاهش

 _ جانم ؟ 

 ؟   یمرد اعتماد کن نیبه ا یخوایتو م -
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 قدم عقب رفت   هی  دهیبلند شد و رفت سمتش تبسم ترس انیدا

 : از من فرار نکن تبسم  انیدا

   زنمتیم  یدست روم بلند کن -

 گفت ؟  یچ  دیگرفت خودشم فهم خندم

 بزن  یخوایتو م  ی: من غلط بکنم بزنمت ولانیدا

 خوش باشه؟  انیپا هیقض شهی: م ایدن

 کرد و نگاهش کرد   بغلارو یدن  پرهام

   زمیخوش هست عز  انی: پا

 بازم ادامه داره؟ ای نی کرد یفرهاد: اشت عمو

 برادرم رو نبخشم اما دروغ گفتم ازش نفرت دارم.  شدینگفتم مگه م یزیچ

رو به  خجالت سمتش رفتم و هردمونو بغل کرد و یتبسم و بغل کرد و اشاره کرد منم برم با کم انیدا
 گفت: بودن نگاه کرد و  ستادهیا یشه ا که گو ریامرهام و 

 : انشاهلل بتونم جبران کنم. 

 بود داداش   فهی : وظ  رهام

 : خوشحالم برات داداش ریام

اما از اعتماد کردنم   دمیکش یبغل کرد و من نفس اسوده ا  یکی یکیهم سمتشون رفت و اونارو  انیدا
 . دمیترس کهوی

 

**** 
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 رهام «  »

 

 یبچه ها دیکالس سوگند بود و با نیپوشه ها گذاشتم امروز اخر یرو درست کردم و تو  ستیل
 اومدم  رونیتق تق در از فکر ب  ی. با صداسپرمیدستش مفرانسه رو 

 !اتوی_ ب

 بلند شدمو سمتشون رفتم. یوارد اتاق شدن با لبخند ریو ام انیباز شد و مسعود ، دا در

   ری: سالم عصرت بخ انیدا

   ننی فشردم و اشاره کردم بش گرمدستشو

 م؟ی: خوب مزاحم که نبودریام

 کالس دارم   گهیساعت د کی_ نه بابا فعال کالسن منم 

 اون پوشه منو بده   کننی : منم برم که االن اعتراض ممسعود

 رفت   یخدافظ  هیبا سمتش گرفتم ورو  پوشه

که هموم لحظه سوگندم وارد   اره یبرامون ب یبرداشتم و سه قهوه سفارش دادم که خانم عدالت  تلفنو
   دیکش یق ی اتاق شد و نفس عم

 سالم کرد یاروم یصدا با

 ن ی_ سالم خوش اومد

 بچه ها اومدن؟   ی: ممنونم راستسوگند

 ان ی_ نه االناست که ب 

 راحت نشست  الیخ  با

 سالم   کی: علریام
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 کرد   انیداو  ری به ام ینگاه سوگند

 مغزمم هنگ کرده دمیاز بس دو دی: سالم ببخش

 : ماهم که بوق ؟!انیدا

 گرفت   گازلبشو 

 دیکرد ببخش: دور از جون گفتم مغزم هنگسوگند

 ؟یکردبا مادرت هماهنگ انی_ دا

 : اره قراره فردا که سوگند کالس نداره ببرمش تهران انیدا

   امی: نه من نم  سوگند

 چرا؟ : انیدا

 : چون هنوز.. سوگند

 کرد:  یپوف انیدا

 : خواهشا بهم اعتماد کن سوگند 

 انداخت   نییپاسرشو 

 بتونم اعتماد کنم   یاگه ثابت کن دیبرام سخته شا ی: کم سوگند

   کنهی : خوب تو همراهش برو تهران بهت ثابت مریام

   یایم رونی ب  ییبرو از تنها یتنها بمون یخوایم  ی_ تا ک

 چرا اما چشم ازش نگرفتم  دونمی..نمیکرد چشماش پر از ترس بود و نگران نگاهم

 به خودم اومدم   انیتک سرفه دا با

  شهیداره شروع م میبرم ساعت کالس گهی: من دریام
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 ر؟ ی : اقا امسوگند

 : بله ؟ ریام

 

 

 

 

 

 د؟ یدیاموزش م  تاری: شما فقط گ سوگند

 ؟ یبراچ کنمی هم کار م ولون یو و  انوی: نه پ ریام

 سرپرستار شدنش  هیثبت نام کنم و به عنوان هد نجا یاتبسم و  خوامی_ م

 شده؟  ی: سوگند تبسم چ  انیدا

 زد :   یلبخند سوگند

از طرف خودش به خاطر زحماتش اونو  : سرپرستار شده.دکتر خدادوست گفت به خاطر هوش باالش و 
 منتقل کرده   دیجد  یسرپرستار کرده و دوستاشم به بخش ها

 مبارک باشه  _ 

 با چشماش بهم زل زد  بازهم

   ری شما و اقا ام یبرا  شتریب  یها تیانشاهلل موفق ی: مرس سوگند

 ؟یکالس دار ی: تا ک انیدا

   رمیازشون بگ خوامیساعته تمومه ازمون م می: نسوگند
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 واسه تبسم م یری بگ یبازم مرخص  مارستانیب  میمنتظرم بر  نجای: پس من ا انیدا

   نمتیبی: خدافظ داداش بعدا مریام

 _ خدافظ مراقب خودت باش  

 بود... زی برام عز  یلیرفتم و بغلش کردم خ  سمتش

 سوگندم بعد از برداشت پوشه رفت.  یصندل  ینشست رو انمیدارفت و  ریام

 دوست نداشتم بره؟! چرا

 شده؟ یزی: رهام چ  انیدا

 _ نه 

 کردهیخبر م که بهش گفتم تا االن داشته همه رو شبیچقدر مامان ذوق داره از د یدونی: نمانیدا
 .کردهی م زیتمخونه رو و

 برداشتم و شروع کردم به خوندن.   یگذشته بود. کتاب قهیساعت نگاه کردم تازده سه دق به

 : رهام؟ انیدا

 _ بله؟

 ست؟ یرفتار سوگند سرد ن کمی: انیدا

   هیعی_ خب طب

 صبر کنم!  دی: پس هنوزم باانیدا

 مشکالته. دی_ اره صبر کل 
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تو؟«  یبه رهام دار کاری سوگند انداخت » چ روزیحرف د  ادی خوندمیقسمت از رمان که داشتم م هی
  خورهیمدام حصرت م یخوبه مامان مثل دخترش دوسش داره و ه شهیخانواده ما هم یحضورش تو
 .  کردمی خودم بزرگ مرو  ای پر یکاش دخترا

  دیمج سای چرا پل نکهی؟ ا دونهیچرا سوگند پدرش رو مصوب قتل مادرش م نکهیمبهمه ا یزیچ هی اما
 نگرفتن ؟  رو   یخسرو

 

 تبسم «   »

 

. » من رفتم اموزشگاه کردیم  ییدر خودنما یسوگند رو اداشتیتمام برگشتم خونه و   یخستگ با
 زم« یعز

اگر هست   اهمی  ستین  ای تمیهروقت م نهیهم شهیباال انداختم و وارد اتاقم شدم هم یشونه ا الی خیب
امروز   یسرکار اصال وقت ندارم ول  ایاخوابمی گهیمدام سرش توکتاباشه البته منم که د زنهی که حرف نم

 ...گهیاونم فقط روزا شبا خونم د کنمی کار م فتیش  هیکه سرپرستار شدم 

 

سوگند کم کم بود و  شی ش یکایو صورتمو خشک کردم ساعت نزد  دمیاب پاش یچهره خستم کم به
 خونه.  ومدیم دیبا

  بخشمشی داداشمه؟ من که گفتم نم کردمی قبول م دیبا  یعنیافتاد و اتفاقاتش  روزیبه د ادمیان  کی
 اما چرا دلم رضا نشد که متنفرباشم ازش؟  

 شد؟   ینجوریاما چرا ا بخشمیزود جازدم من که گفتم نم چه

 . میو نخواست ما احساس معذب بودن کن  دیخونه رهام خواب شبمید چارهی برادرم بود اما ب نایدا

   ؟یبه دلم افتاد اما اگه مادرش مارو نخواد چ یب یعج   ترس
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. باهمون وضع لباسا رفتم درو باز کردم و چهره سوگند دیکش رونی زنگ در من و از افکارم ب یصدا
 شد.   انیپشت در نما

 !یاش _ سالم خسته نب 

   یسالمت باش زمی سالم عز -

 ببندم که  خواستم درو   یجاکفش یاورد ازش گرفتم و گذاشتم تو  رونی ب  کفشاشو

   انیب خوانیدرو نبند پسرا م -

 شده بود. نیزای ابروهامو باال انداختم و سمت سالن رفتم که با مبل د یتا

 _ پسرا؟ 

 و رهام و پرهام  انیدا -

 ؟  ادینم  ای_ دن

 از پشت سر اومد   ایشنگول دنشاد و  یصدا

 : سالم زن داداش گلم ایدن

   دینگاهش کردم که خند متعجب

 نکن خواهرمو   تیاذ -

 : زن داداش خودمه دوست دارم  ایدن

نبود وگرنه از خجالت اب   ریسالم پسرا بلند شد برگشتم سمتشون و سالم کردم خوب شد ام یصدا
 .  نهزیمنو زن داداش صدا م ایکه دن شدمیم

   دیبشن دی_ بفرما

   کهی خواهر کوچ  ی : خسته نباش انیدا

 زدم   یمحو لبخند
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   انیاق... دا ی_ مرس

 نگفتم..شد اقاشو  خوب

 پرهام متوقف شد  یبا صدا ارهی ب یزیبلند شد که بره چ سوگند

   میکنی که ما رفع زحمت م یارین یزی : چپرهام 

   شهیکه نم ینجوریا -

 دختر  نیبش  ایب شهیم میل ی: خایدن

 .انیداپرهام سمت چپ رهام و و  ایلنگر انداخت روبه روم دن   کنارم

 شده؟  یزی_ چ

 ..دیفقط با  زمی : نه عزانیدا

  دید یساک ببن دی: برپرهام 

 باال انداختم   ابرو

 _ چرا؟ 

 گهیتهران د یبر یخوای به را خوب م  دهی: چون چ چسب ایدن

 م؟ یایمان شهیم -

 چون منتظرتونن   نیبر  دیخوش اوازش گفت : نه با یدسته مبل گذاشت و با صدا یدستشو رو رهام

 اروم گفت  سوگند

 اخه اونجا معذبم   -

 هستن  هیهست بق ییمادرم هست دا یستی: خواهر من مطمعنم معذب نانیدا

 به پرهام زد   یچشمک  یبا لبخند ایدن
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 : اونجا شوهرم هست  

صدا زد و باعث خنده  رو  ایکه از صداش مشهود بود اسم دن یشد سوگند با حرص یقد نعلبک  چشمام
 . خندهیم یوقت شهیمقشنگ  یلی خ ینازش  یرهام وا  یهمه شد حت

  شهیم  بشینص یمرد نیزنش که همچ خوشبحال

 

   ایتوهم ب  ایدن -

   ایتکون دادم: اره ب  سر

 ؟  نی بری : د نه د زن منو کجا مپرهام 

 مونده تا زنت شه فعال نامزدته  _ اقا پرهام هنوز دو 

 مبل جابه جا شد   یرو  پرهام

  می: مخلصشم  هست

 نه نگاه عاشقانه فقط گفت  ینه خجالتهم که پرو  ایدن

 عشقم  فتهی : وظ 

 پوکر نگاهش کرد  پرهام

 ! نیایب  نیری بگ یمرخص  یهمگ نیا یخوب ب  ارهیشمارو هم ب  خوادیکه سوگند م نطورهی: پس اگه اانیدا

 داداش  میش یمزاحم نم یول  هی: فکر خوبرهام

 انداخت و دستشو گذاشت رو شونش   یبه رهام نگاه انیدا

   ای بارم شما ب هیداداش  ی: مراحم

 .میسفر سه روزه خودمونو اماده کن یعزم رفتن کردن تا براموافقط کرد و  رهام
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****** 

 

  ازیمورد ن ل ی هم پر از وسا فیک هی و شلوار و.. برداشتم و  برداشتم و چند دست مانتو  یک یساک کوچ 
 کتاب و.. کردم. شارژر و و  یشیمثل ارا

با تاپ    یو روپوش جلو باز کاربن  یبرانداز کردم.. خوب بود شلوار ل پمویتو  ستادمیاتاقم ا نهیا یجلو
 .. یمشک

داشت   نهیا یجلو شهیسوگند و بازهم مثل هم سالن کنار ساک  یبرداشتم گذاشتم تو ساکامو
شونه هام برخالف سوگند   یسرم و موهام ازاد گذاشتم رو یانداختم رو یمشک  یشال   بافتیمموهاشو 
 دادم. یم تی اهم یتیدر هر موقع پمیمن به ت

 

 ؟یاماده ا -

  افتمین_ نچ کفشم و 

   یکرد و اشاره کرد به سمت کمد کفش نگاهم

   یاونجا گذاشت -

 بود   ای درو باز کردم که دنو  دمیپا پشت در شن یرفتم و کفشو برداشتم صدا یلبخند با

 باال کمکتون   ادیداره م انمیدا گهید دیای شانس ب یبخشک  ی: اایدن

 ه؟ یک -

 اومدنا  یاماده ا ی_ ابج 
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 شدن.   یکه بزور راض  ای تهران با خانواده رهام و دن میپنج شنبه بود و قراربود بر امروز

 بود  انیدستم. برگشتم دا ینشست رو یکنم که دست چکلو یگرد کردم رفتم داخل تا باز وسا عقب

   دیشما درارو قفل کن  برمی: مانیدا

 زدمو سرتکون دادم  یلبخند

  دشیمانتو کت قرمزش دلبر شده بود بعد هفت سال پوشاون  یهم اماده شده بود چقدر تو سوگند
 بالخره.  

  یموهاشو تو یسرش ول  یبسته بود و شال هم انداخته بود رو بنی فرق راست و از پشت پا یموها
 کتش کرده بود. 

 . نییمنم رفتم پاساکارو برد و  انیدا

 

،رهام سوار بود   رمی ام نیو مادرش و عمو  فرهاد بودن ماش ایپرهام ،دن  نیماش  یبود کهتو نیماش سه
 و خانواده رهام. 

کشورم و شهر مورد عالقه  تختیو حرکت به سمت تهران ، پا میمن و سوگند سوارشد انمیدا ن یماش و
 من.
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 هیشدم  رهی خ  رونی اومدم و به ب رونی زد کنار. از فکر ب انیکه دا میبود تو راه بود یساعت مین بایتقر
 بود.  یسوپر

 سرشو سمتم برگردوند:  انیدا

 ؟ یخوری م ی: چ

 خودم انتخاب کنم؟  امیمن ب شهی_ م

 ..گهید بودمپرو 

 ؟ یاینم، سوگند تو زمی : اره عزانیدا

  یزیچ  خورمینه من نم -

پرهام اومدن و  ایاز ما کنار زده بودن و طبق معمول دن تی هم به طبع نایماش هیبق  میاومد نییپا
 ..رونیب

   ایب  ای_ دن

 پرهامو ول کرد و سمتم اومد  دست

 : جانم ؟ ایدن

   میبخر یزی چ هی میبر  ای_ ب

  میحساب کن میایب  دیبعد صدا بزن نی: شما برپرهام 

 خوان؟ی نم یزی چ هی_ بق

 اومدن  رونی که همه ب نیتند کردم سمت ماش قدم

 سالم  نی_ ا اومد
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 د یو لپمو بوس دیخند  یگل خاله

 ماهت دخترم   ی: سالم به رو

 : مامان زن داداشمه هاایدن

  دیخند کرد و  یتو پهلوش که اخ دمیارنجم کوب  با

   شهیاقا سرش توگوش دمیکردم که د ریبه ام ینگاه  یچشک  ریز

   دیکش  یراحت  نفس

 بهمون ملحق شد  سوگندم

 ی سالم به همگ -

 

 کردن.  یهمه جواب دادن و خاله ها هم باهاش روبوس 

 

 ؟  نیخوریم  ی_ عمو عباس شما چ

   گهید دی: بابا فرهاد مامان فرزانه بگایدن

   دیو رهام پرس ریبرخالف ما از ام  سوگند

   یمرس  خورمینم یزی: من چ رهام

 که  شهی_ نم

   دیریواسه من اب بگ زحمتی : بریام

 

 . ادیب  خواستیکه نم یو سوگند.. همون ایمن و دن یسمت سوپر میو رفت  میداد سرتکون
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 .  یبرداشتم و اب معدن یدنیو چنتا نوش  میشد وارد

  یاون ور ری بگ کیک  ای_ دن

  رونیب  میو زد میلواشک گرفت و خودمون حساب کردسرتکون داد و سوگند چنتا شکالت و  ایدن

 جمع شده بودن.   ریام نی همشون دور ماش میدیرس  کشونینزد

 حساب کرد ؟  ی: ا کپرهام 

 ابرمو باال انداختم   یتا

 حساب شد  گانیمن را ی_ صدقه سر

 بده  گان یرا  یتو اوضاع گرون  : اره جون جدتایدن

   مای خوریکه به شب م  میحرکت کن  دیبا نیبسه زود باش  طونایفرزانه: ش  خاله

   ریمنو بگ یگوش یتبسم ا -

 _ دستم بنده ها 

 دستش شد . یها  یمشغول پخش خوراک نگفت و  یزیگرفت که سوگند چازش  انیدا

 

داده بود. و  هیبه در تک  نیمن بود. سمتش رفتم که کنار ماش کیپالستتو  ریام یاب معدن یبدشانس  
 شده بود. رهی خ  شیبه گوش

 ر؟ ی_ اقا ام

 رو سمتش گرفتم و شکالت هم گذاشتم تو دستش  یکرد ، بطر نگاهم

 خوبه براتون   ین یری ش رهیتوراه دلتون ضعف م نی_ بخور

 بار بدون »خانم« گفت :  نیاول یانداختم و خواستم برگردم که صدام کرد برا نییپاو  سرم
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 : تبسم؟ ریام

داشت اون   یچ یبرگشتم و نگاهش کردم لعنت ؟یچ یبرا دمیمن نفهمو دی بار قلبم لرز  نیاول یبرا
 چشماش ؟ 

 _ بله ؟ 

   نداختی م یمدام چشمک ای ا بود و دنتوجه همه جلب م  حاال

   ی: مرسریام

 زدم   یلبخند

   کنمی _خواهش م

 ..دمیکش یقی... پشت نشستم و نفس عم الفرارو

 مونده بود. گهیساعت د مین بای سمت تهران که تقر می و سوگندم اومدن  دوباره حرکت کرد انیهدا 

 

 »سوگند«

 

 کردم.  ادهی تمام حرصم و سر لبام پو استرس گرفته بودم و  زدی محکم م قلبم

 اد ی: نکن االنه خون ب انیدا

به چهره غرق خواب و مظلومش کردم چقدر دل  نهینگفتم تبسم خواب بود از ا یزیو چ  دمیکش تید
 دختر. نیداشت ا یبزرگ

  کیشت کم کم تارکه قد علم کرده بود. هوا دا الدی، حواسم رفت پس برج م  دمیاه مانند کش ینفس
 اسمان خراش ها. و  ادیز یو چرغ ها کی گرده بود ، تراف جادیا ی و صحنه قشنگ شدیم

 د؟ یتهران ی_ کجا
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 جاده کرده  میتقدگذرا کرد و بعد نگاهش رو  ینگاه

  هی: زعفران انیدا

 گرفته بودم اورانیخونه ن  خوندمیکه درس م  ی_ موقع

پول جور کنم و بدم واسه دانشگاه و خونه اشک  یسخت افتادم که چطور یاور روزا  ادیکردم  بغض
 بباره جلوشو گرفتم.  ومددکهیداشت م

 : قربونت برم اون روزا گذشته بغض نکن خواهرم  انیدا

  نیترس از اعتماد کردنم و از ب خواستمیاز حرفش اما من م ایبود  انیاز وجود دا دونمیگرم شد نم  دلم
 .کنهیواقعا داره جبران م  انیدا ردمکی ببرم چون احساس م

 

 گهیمن چشمام خواب گرفته بود چشمامو بستم و دو مید یرس یو به احتمال زود نم  نیبود سنگ  کیتراف
 خواب فرو رفتم. یایدن یتو

 

**** 

 

 شدم. چشمامو باز کردم   داریتکون خوردن دستام بصدا کردن و  با

 ؟یشد  داریب  زمی : عزانیدا

 شدم   ال یخ یب شهیپخش م  مالمیاومد ر ادمیکه و خواستم بمالونم چشمامو دم کامل باز کر چشمامو

 دم؟ ی_ چقدر خواب

   زدیکنار م و  انیاومد که داشت دا ای شاد دن یصدا

   نمیبب   نیپاش  دنی: خواهرا خوابایدن
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 نگاه کردم   انینگران شدم و به دا ستی تبسم ن دمید برگشتم

  هی جاشم عال  نهیب یخواب هفت پادشاه م ی: نگران نباش خواهر جون ایدن

 

 .. میو منتظرن اول ما بر ستادنیهمه ا دم یشدم و د ادهیپ

 که  نی: خواهران شما که از ماخسته تر بودپرهام 

 ظهر   دمیکن من خسته م بود خوب نخواب : پرهام خوب درک تبسم

 داخل. میبر نیخسته شد  نیستادی: چرا ا انیدا

 گرفت  بود در خونه که خندم ختهیکفش ر نقدریانداخت و درو باز کرد ا دیکل

 ادم ؟  نقدری_ چرا ا

 ه؟یفرزانه: قشون کش  خاله

 بزن   یدر بگو  اهللیفرهاد: پسرم  عمو

 هیاز نظر گذروندم خونه رو چرخوندم و جلوتر رفت چرا باز استرس به سراغم اومده بود. سرم و  انیدا
 پر از درخت و گل.  مانند و ییالیخونه و

 خونه باز بود.   ی. در چوبمیکرد یطچهارپله روو  میرفت  جلوتر

 که به محض برگشتنم   ارم یخودم ب  شیاوردم برگشتم که تبسمو پ رونیشدم کفشمو ب  خم
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 داشت ، قلبم شدت گرفت.  یکننده ا ونهی..عطر دیبغل کس  یتو رفتم

 یبردم. صدا قمیم مواجعه شدم و از خجالت سرم تا تو فاصله گرفتم و سرم باال اوردم که با رها  ازش
 خنده همه بلند شد  

   دی_ ببخش

 : اشکال نداره  رهام

 

،  ومدیخونه م یحرف ها از تو یصدا  ستادیاومد برگشتم سمتش که تبسمم کنارم ا انیدا یصدا
 داخل.  ام یدستمو گرفت و وادارم کرد ب انیدا

.. چشمام گرفتمیتپش قلب مو  شدیم  شتریهر لحظه استرسم ب رفتمی پشت سرش م  یجوجه اردک مثل
 ..دیدینم یا گهید زیسالن چ  یجز فرش ها

 

  کردیکه با اشک نگاهم م یکه بلند کردم با زنخودم قرار گرفت ، سرم و  یپاها  یپا جلو دوجفت
 چرا ارومم ؟   ؟ زنهی تند نم گهیمواجعه شدم..پس چرا قلبم د

فقط نظاره گر بودن برگشتم به خاله فرزانه نگاه کردم به خاله   ومدیحرفم نم یصدا  ی..حتختنیر  اشکام
 که انجام بدم..  فهموندنیاونا بهم م یو رهام..چشما  ریبه ام یحت ایدنبه عمو ها و  یگل

 

  حالشچیبود ، تبسمم که ه ستادهیپشت مادرش ا یگوشه او  گفتینن یزیچشم دوختم چ انیدا به
 مثل خودم بود 

کنار گذاشتم  و  دیترد  زدیدرش موج م یرنگ زن نگاه کردم و برق اشک و خوشحال یچشمان قهوه ا به
 . کردنی اومد و با خنده به ما نگاه م رونی رها شده ب  ینفس ها یو محکم بغلش کردم که صدا
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عطر تنش   بستم و  خواهرم.. چشمامو یمن برا یکنه برا یمادر خواستیبود که م ینبود اما زن  مادرم
 مشامو پر کرد 

   نی دیمادرمو م ی_ بو

که از چشمام خوند   دییبهم انداخت تا  یرفت نگاهجلو   دیتبسم با ترد نباریااز خودش جدا کرد و منو
چه با   گرفتیم میهمه گر یجلوشده بودم و  ینازک نارنج  یلیخ  دایکرد.. جد  هیاونم بغلش کرد و گر

 !لیدل  یچه ب لیدل

 

 بغل کرد. مارو  یباره باز شد و هردودو اغوشش

بهم قول داده برتون گردونه و به  انیارزوم بود بزرگتون کنم اما نشد! ارزوم بود عروستون کنم دا -
 قولش عمل کرد  

 _ چرا ؟  

 کرد  نگاهم

 چرا؟  یچ -

 لبم و ازهم باز کردم که همزمان شد با تبسم   کردنیدور تا دور خونه چرخوندم همه نگاه مو نگاهم

 ؟ چرا ارومم ؟«  زنهی چرا قلبم تند نم »

 

  نیاالن ندار نی با خنده گفت: چون اول استرس داشت انیدا

 شناختش و در اغوشش گرفت   عیسر انیمادر دا ستادیفرزانه جلو اومد و کنارم ا خاله

 : دلم برات تنگ شده بود  خاله

   یاومد یکرد یخوب   کار نطوریمنم هم -



 ساس ی ک 

149 
 

کنار  . اشکامو پاک کردم و مارو تی گرفت و برد سمت جمعمارو  یدستا انیجداشدن و مادر دا ازهم
 نشوند    خودش

 مبل ها جاگرفتن.  یهم رو هیبقبغل دستم نشست و  انیدا

 

فت  به درد اورد خواستم سمتش برم که مادر بغلش کرد » مادر« بعد از هاروم تبسم قلبم و  هیگر یصدا
 سال کلمه مادر از دلم بلند شد. 

 گفتم  انینگاه ها معذبم کرد رو به دا ینیسنگ

   ارمیرفت ب  ادمی نهیماش_ ساکا تو 

   ارم ی: اشکال نداره خودم مانیدا

 ناشناس به همراه بچه هاشون   بهیپنج زن غرو  بهیزدم.. پنج مرد غر  شی به مهربون یلبخند

 صدا کن   نی به بعد منو نازن نیگفت: دخترم از اسمتم برگشت و اروم  انیدا مادر

 

 سخته بعد از هفت سال بهش بگم مادر    دیبا درک بود فهم چه

 کجاست ؟   یی_ چشم فقط روشو

 کنه.. ییراهنما ییسمت روشوو اشاره کرد منو تبسم و  انیسمت دا برگشت

 

پاک پاک.. به تبسم  بود و   یه بود انگار توخالبه چهره ام نگاه کردم چقدر دلم سبک شد نهییا یجلو
 و کامل شسته بودم.  شمیازش گرفتم. اراحوله رو نگاه کردم و 

 ؟ یکنی م یتوهم احساس سبک  یابج  -

 _ اوهوم  
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 جداش کردم.  بغلم ، محکم بغلش کردم و بعد از خودم  دیغزکرد و موهاشو کنار زد و  نگاهم

  قایاتاقا و االنم دق یبرا خوردیسمت چپ پله ماشپزخونه و  سمت راست سالن بود و یورود یراه رو از
 .انیاتاق دا یتو میما باال

نگاها فقط دوست داشتم رهام   نیکه نگاها برگشت سمت ما. از ب  میرفت نییپاکردم و هردو  بازدرو 
 نگاعش کنم.  کشمی خجالت م یل یاخه با اون کارم خ شدمینگاهم نکنه که معذب م

 

 چهار نفره نشسته بود.  یمبل کاربن یکه رو میخانم نشست  نیکنار نازن دوباره

 کنم که دخترامم معذب نباشن.  یمعرف نیلبخند نگاهمو کرد و گفت: بزار با

 چهل ساله باشه با همسرش اشاره کرد   خوردی اما بهش م یمشک یبا موها   یسمت مرد به

 رضوانه و  حانهیدختراش رو  هیخانم: برادرم رضا و همسرش مرض نی نازن

 

   اسی و الهه و پسرشون ال یشما مهد یاشاره کرد: برادر شوهرم عمو  یدو زوج بعد به

همه از برادراشون بودن   سالش باشه یخورده او  ستیب خوردیاخمو بود اما بهش م  یپسر اسیال
 هام نداشتم. ییدا یحت  دمیمن بعد از رفتن به کرج عمو هم ند یعمو داشتم ؟ حت هیفقط 

 

  یو دستاشو گذاشت رو دیرنگ داشت سمتم دو اهی س یکه چشمان  یبلند مشک  یبا موها یدختر
 ؟  نیهست یگفت : خاله شما دختر عمه ناز ین یری پاهام و با زبون ش

 زدم و سرم و اروم تکون دادم   یلبخند

 خاله؟   هیاسمت چ -

 خانوم مداخله کرد  نی نازن
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 سوگند اسمش سوگنده  -

 خانم کوچولو  هیچتو_ اسم 

 

   دیخاله شما چقدر قشنگ یام وا حانهی بلند گفت: ر یخوشحال با

  زمی عز  ی_ توهم خوشکل

که رضوانه به تبسم گفت   یسواال اما جمله ا  نیرضوانه هم رفت کنار تبسم و بازهم هم  خواهرش
   دیفهمی م زیسنش همه چ نیمتجعبم کرد با ا

   یبخند درست مثل اسمت  شهی: خاله همرضوانه

   دیکن  یباز دی وروجکا بر ی: ا انیدا

  نمی خالم بش  شیپ خوامیمن م  ری: نخ حانه یر

 گفته باشم  نمیش یم نجای: منم ارضوانه

   دخترا یزبون  نی ری از ش دنیخند همه

 

 بودم   حانهیبحث همه باال رفته بود من سرگرم حرف با ر یصدا

 ه؟ یک هی: خاله اون پسر خوشکله که موهاش مشکحانه یر

 رهام اشاره کرد  به

 : دوست منه وروره انیدا

   هیخوشکله ککه بوره و   ی کی: پس اون حانه یر

 _ برادر دوستمه 
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 ؟ یازدواج کن یخوایگفت: خاله باهاش م یچشمک  با

 ؟ یگفتم : با ک  متعجب

 بود   حانهیرمن و  شیهمه هواساشون پ  حاال

 کنارم بلند شد و رفت سمتم رهام و گفت   از

 اقا قشنگه  نی: با احانه یر

 د یبه دادم رس انیبگم که دا یچمن مونده بودم  حاال

 نکن   یفضول ایب  زمی : نه عزانیدا

 حاال اونجا بازار حرف هاشو راه انداخته بود.  کردی صحبت م حانهیبه رهام افتاد که داشت با ر نگاهم

 

**** 

 

  میهمه رفته بودن و حاال مامونده بوده بود و دوازده گذشت از

   ارمیساکارو ب رمی: من مانیدا

 کمک   امی_ منم م

 گفت   یاروم غیکه انگار از زندان ازاد شده بود با ج  ایدن

  شدمیخدا داشتم خفه م  یی: وا

  دیخندنگاه کرد و  ایگرد به دن یعباس که سرگرم صحبت کار با عمو فرهاد بود با چشما عمو

 ثبت کنن   نسیگتو   دیبا ای دن یشاهکار کرد یلی: خ ی گل خاله
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دستش رو دور گردن نامزدش حلقه  نزد و یمعترض نشست کنار نامزدش پرهامم حرف  ایو دن میدیخند
 کرد  

 

 متعجب نگاهمون کرد   برگشت و  یچا  یخانوم با سبن نی نازن

 موقع شب؟  نیا نیری : کجا م

   مینگاهش کردو  میپنج نفر برگشت هر

 گهید میاریساکامون رو ب  میری: م تبسم

 نیجون خسته شد  نینازن  دیبشن   نیایفرزانه : ب  خاله

 موقع خوابه  گهید نی زحمت بکش خواستی نم گهیموقع د نیا یفرهاد: خانم رحمت  عمو

 ر یمنو تبسم بود کنارم رهام و ام نی ب انیو اونا مشغول صحبت شدن. دا می بدون توجه رفت  ماهم

 

از گل   اطی تهران کم شده بود. ح  دیشد یاسفند ماه بود و سرما رفتیم یبهار ی داشت رو به گرم هوا
 قدم زدن. یداشت برا یعجب لظتشده بود و  نییدرخت در گوشه ها تز و

 

داخل. من سمت چپ در و تبسم سمت   ارنیبرو   نایو من بازش کردن تا ماش میرفت  اطیدرح سمت
 .اطی کنارهم پارک کردن وسط حو اوردن داخل و  نیسه ماش میراست در بود

   میحرکت کرد انیدا نی و سمت ماش بستمدرو 

 

 هوا خوبه   یل یخ میبشن نجایا یایم انی_ دا

 صندوقو باز کرد   در
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 ه؟ی نظر شما چ دونمی: نم

 نگاه کرد  انیگذاشت و به دا  نییپاساک هارو  رهام

  میشن یندارم م ی: حرف

 منم موافقم  هی: فکر خوب ریام

 داخل گفت:  رفتی که م یدرحالگرفت وساکش رو  تبسم

 خبر بدم   هیبه بق  رمیم

 بخوابن   هیصدا کن بزار بقرو   ای_ دن

 

 بود  یتنقالت خال  یاما جا  میو نشست میپهن کرد  یبه حساط و فرش  میاز بردن ساکا برگشت بعد

   یتخمه خال  ی_ جا

  خوادیم  پسی: اره دلم چ ایدن

 دراز کرد زد و پاهاشو  هیتک یبه پشت  پرهام

  خوادی: منم دلم بخ دربهشت م

  گهید میاریدربهشت از کجا ب خی : اخه پرهام تبسم

 موقع مغازه بازه؟  نی: ارهام

 ؟  میبخر میبر ادی م ی: اره بازه کانیدا

 

 که به سرم زد گفتم   یبا فکرد هوی

 ؟ یشبگرد می_ بر
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   میریم  نیماش  هی: اره با تبسم

 نشدن  داریب  هیتا بق میبر ی: جوون چه فکر خوبایدن

 . فقط میبود  داریخوابربودن و ما ب هیبق اخه

 که جامون بشه   میبر انیدا نی: با ماشریام

 _ باهات موافقم  

   می: مخلصریام

 خودشم خندش گرفت  و  دمیخند

دارم که وسط راه ابالغ   گهید  شنهادیاما بعدا هم پ یبه شبگرد میدیرس اطی از نشستن تو ح نی بب
   کنمیم

 

 برد. رونیب  نویو اورد و ماش دیکل انیدا

 

 

 

 

 

رو بزار   ینشست و ماهم پشت. تبسم ذوق زده گفت : اهنگ شبگردحرکت کرد ، پرهام جلو  پاترول
 ؟یدار

 بده هست کابل رو  میگوش: من تو ریام
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  شیپرفت جلو  انهیموز ای دن هویکرد اما  یپلاهنگ وو  دیرس   شیبود کابل به گوش   ایوسط کنار دن چون
 . دم یکش نییپارو  شهیشو   دمیند.خکردیداشت با تعجب نگاهش م انیپرهام نشست که دا

 

 من خرابم یسرم زد باز شبو شبگرد به

 فقط بدشه حالم  ینی بب یکرد یکار

 شب بخوابم   ذارهینم  یحوصلگ یب

 

 قصد که بشم سرمست  از

 شهر  یتو کوچه پس کوچه ها زنمیم پرسه

 عشقت هست نذار برم از دست   هنوز

 دلم وقت هست  زیباالخره عز  ییجدا واسه

 

 خونه رو اما به دلم دست نزن نیبشکن در ا ایب

 پس نزن  ای رو با غرورت ب وونهید منه

 بزن  شه یحال یول شهیآت دلم

 مست نزن  نیدل تو حاله ا نیشراب ا از

 

 خونه رو اما به دلم دست نزن  نیبشکن در ا ایب

 پس نزن  ای رو با غرورت ب وونهید منه
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 بزن  شه یحال یول شهیآت دلم

 مست نزن  نیدل تو حاله ا نیشراب ا از

 

 

 که رهام فکر منو گفت   کردمینگاه م رونی به ب شهیش از

 وقته نرفتم  یلیبام تهران خ   می: بررهام

 

  ایبا خنده با دنو اخرم راهو کج کرد سمت بام تهران. تبسم نگاهم کرد و  میگشتیبود که م قهیدق ده
 اشاره کرد 

 

   اسمدارویدختره س نی_ بب 

 کنه جاشم خوبه   کارشیچخدا بگم  -

  میگزد: شماهم جاتون خوبه حسودا لبم و ایدن

   یدست جمع  یپاترول داداشون و شبگرد: اره جامون خوبه توتبسم

 واهرم  : قربونت بشم خ  انیدا

  نیی پا کنمی پرتت م نیاز ماش  یحرفو بزن نیا گهیبار د هی انی: داتبسم

 : چه خشن  رهام

  گهیاون پشت د دیکردن به زن من ممنوع شماهم خوش بگذرون ی: حسودپرهام 

 : ا پرهام   انیدا
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   رونایب میتو سر جدتون اومد دی: ول کن ریام

 

   خونهی دلم رفت االن چهار باره داره م دیاهنگو عوض کن  گمی_ م

 کرد    یپل گهید یزد و اهنگ ش یسر به گوش  هی ریام

 

 هوس صحبت عاشقانه کرده  وانمی سر و سامانم دل د یب

 تب دستان تو را بهانه کرده  وانمیتو همه جانم دل د یا

 

 با ناز در کنج دلم خانه کن  نیبنش

 رو پروانه کن   لهیپ  نیتنهاست ا قلبم

 از دلتنگم باز ب دلتنگم

 

 عشق   نیریسوره ش یبا ناز ا نیبنش

 عشق نیهر جا برود د باستی ز ایدن

   باست یز  ایآره دن  باستی ز ایدن

 

 

  ی_ چه اهنگ قشنگ
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 هیبقو شهی برگردوندم سمت ش تبسم پر کرده بود. سرم وو  ری داره بود و بالشتک فاصله ام هیتک تبسم
رد شدن   یعاشق صدا دادیم  یخوب  یصدا  کیهنوزم شلوغ بود و تراف ابونایگوش کردم.. خ اهنگو

 از سرم انداخت دست بردم شالمو درست کردم.   بود شال  ادیبودم. باد ز نایماش

 

 ؟  گمای: م ایدن

  گهید ومدیصداشم در ن  ایگفت که دن یزیچ  ایو رفت درگوش دن  دیکشجلو خودشو  تبسم

 ؟  یبگ  یخواستیم ی_ چ

 گشنش شده  یچی : هپرهام 

  میبخر یزیچ هی سمیوا ی: پس بزار سوپر انیدا

 زدم.    ینگاهم کردم و لبخند نهیتو ا از

   نمیب یدارم م ی سوپر هی: جلوتر رهام

   اریب  یواسه من بستن ی: رهام رفتریام

 

 نگاه کرد    ریبه امبرگشت و  تبسم

 دارن که  میخری: بام م

 . داد و سرتکون داد نیماش یبه صندل هیتک ریام

 رهامم بهمون اضافه شدن.  انیدا میاومد نییپا ایکرد و من و تبسم و دن پارکنو یماش یگوشه ا انیدا

 که نگاهم کرد   دمیکش انویکت دا گوشه

 گفته باشم    خوامایم_ من لواشک 

   خرهیگفت: برو رهام برات مارومزد و  یچشمک انیدا
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  نیزم  نیکه ب فمی خواستم بکه منم تعادل نداشتم و یبود هولم داد از سر شوخ دهیشن  نکهیمثل ا ایدن
 کردم.  ریو هوا گ

شدم. چرا همه جا  نافذ روبه رو  یهمه در اومد..چشمامو باز کردم و با دوتا چشم مشک  ع«ی»ه یصدا
 فرشته نجاته منه؟  

 ؟   رمیمن همش تو بغلش م  شهیم  یچرا طور اصال

 

 مغازه شدم.    وارد هیبه رهام گفتم زود تر از بق  « یشدم اروم » مرس  خودم اومدم و بلند به

 

بار رفته  هی سمت بام تهران که فقط  میدوباره حرکت کرد  و  نیسمت ماش میبرگشت  دیخر  یاز کل بعد
 بودم. 

 .  میگوش کرد  خوندیکه م یمیبه اهنگ مالحرف نزد و  یکس گهیخود مقصد د تا

 

  ام یتا من ب دیبشن  دیکن  دایجا پ  هی دیشما بر کنمی جا پارک م هی: خوب من تا ماشبنو انیدا

  یکایو با پالست میشد ادهیدست هم راه افتادن. ماچهار نفرم پشدن و دست تو  ادهیپرهام پ و  ایدن
 . کردی پوستمو نوازش م یخنک می، نس میراه افتاد یخوراک 

 

خودشو به ما   انمیکه دا میرفتیاروم راه م و  مین ماهم پشت بودو رهام چند قدرم جلوتر از نابود ریام
 ازم گرفت.   کاروی رسوند و پالست

 و به تهران نگاه کردم.   میهمون لبه نشست میشدیبود و همه جا نم   یمکتی که ن میجلوتر رفت یکم

 سکوتو بهم زد   تبسم

   نمیبب   دیعاشقا حرف بزن نیا نیع نی : چرا روزه سکوت گرفت
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 لواشکام ؟ : خوب پس کو ایدن

 مال تو   نای ا ای: بانیدا

 زحمت اون ابو بده تشنم شد    ی: بریام

گذاشتم شدم و توهم مخلوط کرد و  پسیچخودم مشغول باز کردن پفک و ابو دستش دادم و یبطر
 .میوسط و مشغول خوردن شد

 

 

 

 «   ریام »

 

بردارم که   پسیبود. برگشتم که چ گذاشتم دهنم.. ساعت از دوهم گذشتهبرداشتم و پسیدونه چ هی
 چه مرگم شده؟  دونمیلرزونده بود اما نمافتاد که ناخواسته دلم و ینگاهم به دختر

 کی! دونمی مرگم شده و نم هی ی. به قولکنهی م یشرویبه قلبم وارد شده و هروز پ یماریمثل ب یحس هی
برام سخت   دنینفس بکشم نفس کش تونمیحس کردم احساس کردم نم نمیقفسه س یتو یان درد

تار شد. فقط گوشام   و  رهی تا بتونم نفس بکشم. چشمام ت شدیدهنم باز و بسته م یشد... مثل ماه
 بردارم.   بم یقرصامو از ج  تونستمیو من نم   شدیم شتری . قلبم هر لحظه دردش بدیشنیمهارو  فحر 

 

 شدم من؟  ینجوری. چرا اینفس بکش یتون ب یکن یکار یسخته نتون یلیخ

برادر   ن یدوسش داشتم ع یل یرهام خ چارهی ب دمینشیرهام و م ی، صدا دمیشنیمرو  هیگر یصدا
 همون زلزله قلبم اومد.  ایاشنا  ینداشتم بود. اما صدا

 قلبم درد نگرفته بود. ینجوریتاحاال ا یداشتم ولرو  یقلب  یناراحت  نیا یمادرزاد یبچگ  از
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   ؟یقرص لعنت نیاما تمام عضالتم گرفته بود.. پس کجاست ا زدمیچنگ مو  قلبم

اروم اروم تونستم نفس   یول کندمیزبونم گذاشتن.. داشتم جون م ری ز یزیبه زور باز کردن و چ دهنم
 بکشم.   

 .  دمیشنی ، صداها رو واضح م  شدیگرم بودم کم کم داشت حالم خوب م یجا

  یزلزله قلبم تلق یکامل بشه که با چشمان قهوه ا دمی، چشمامو هم زدم تا د ایبرگشته بودم به دن  من
 پاهاش بود و دستش کنار صورتم.   یو اگه اشتباه نکنم سرم رو کردینگاهم م  یکرد. با نگران

 

 ... گفتم: من...من دهیبر دهیبر

 نتونستم ادامه بدم. کردم و  سرفه

 گرفت  دستم و  رهام

 داداش ؟  ی: خوب

 برادر ماهم نگرانم بود.   زدیصورتش موج م  یتو ینگران

 از کنارم اومد  ایدن هیگر یصدا

 قربونت برم؟  ی: داداش خوب ایدن

 زدم و سرم و اروم تکون دادم.  یلبخند

 د تبسم اوم یو رهام نشستم اما صدا  انیکمک پرهام ، دا به

 دراز بکشه  دی: باتبسم

 

 من؟چرا؟   یبرا ؟یک یبود؟ برا نگران
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نبودم اما  یراض تمیوضع نیاز ا دمیپهن شد و من دراز کش یقرار گرفت و فرش  نی زم یرو  یبالشت
 مجبور بودم تحمل کنم 

 

 گذشت   ری : خداروشکر به خ ایدن

 ؟  هوی : چت شد انیدا

 گفتم:  اروم

 شد    ییهوی دونمی_ نم

 چهار زانو نشست و متفکر گفت:  تبسم

 ن؟یشد ینجوریا ییهوی: تاحاال 

 و گفتم دمیکش  یاروم نفس

 نگرانم و صد البته استرس که ناراحتم و  ی_ نه فقط مواقع

 د یش یبدتر م ینجوریا ری دکتر اقا ام یری : خوب چرا نمسوگند

 

 من جواب داد یبه جا انیدا

 نداره  یگفته مشکل ی: اخه رفته ول 

 است   ونهیدکترت واقعا د  نیا ری: ام رهام

 نگاهش کردم  متعجب

 _ چرا؟ 



 ساس ی ک 

164 
 

. اولن واسه ارهینم  شیپ  یکه بگن برات مشکل ستیبردار ن  یشوخ ی_عروق یقلب یماری: چون ب  تبسم
  یخودیاالن ب نیفرق داره بب  تی قلب ی، دوما تو ناراحت خوادیعمل نم گنینشن م  ادیز تی که اذ ییاونا

 ! یشد ینجوریا

 

بخواد قلب از   یاگه جراح یول  گفتیراست م. حق داشت و کردمی نگاهش م زدی مدت که حرف م  تمام
 !اد؟ی م ری کجا گ

 . ستیدرست ن نیو ا ندازمیکنم اما هربار پشت گوش م یبرم جراح  کنمیاون پا م پا و  نیساله ا کی

 شدم و نشستم  زی خ مینشسته بود و تو فکر بود. ن مکتین یرو رهام

 _ چته رهام؟ 

 نگاهشون به رهام افتاد  همه

   ست ین  یخاص زی چ یچ ی: ه رهام

   ادیخونه من خوابم م میبر دی بابا پاش   دی: ول کنایدن

 شونش   یگذاشت رورو   ایسر دن پرهام

 : بخواب تو  

 پرهام گرفت   ی از بازو یشگون ین ایدن

 برم خونه بخوابم    خوامی: نه من م

 ؟ میخستم بر  ی_ اره منم کم

 

و نگران  رفتی . حالم بهتر شده بود اما رهام کنارم راه منی سمت ماش میموافقت کردن و راه افتاد ههم
 بود.
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 _ رهام چته تو؟ 

 کرد و موهاشو به پشت فرستاد   نگاهم

 کردم ی فکر م یزیچ هیداشتم به  یچ ی: ه

 ؟ ی_ به چ

 تبسم اومد  یصدا هویبه اسمون کرد که پر از ستاره بود. چه قدرم قشنگ بود  ینگاه

 سوگند شکار لحظه هاست ماه و ستاره کنار همن   نیبب  ی: واتبسم

 در کنارش داشت   یشکل بود و ستاره ا  یچرخوندم و نگاه کردم به ماه که حالل و  سرم

 قشنگه  یل ی: خرهام

 خندون  اسمش بود خوشحال و  هیتبسم نگاه کردم واقعا شب  به

  ومدیاسمش بهش م چقدرهم

 وقته  ریکه د میبر ادیابم م : اخ که خوسوگند

 خواب بود. ای. دننی به ماش میدیرسو میدوباره حرکت کرد ماهم

 حرکت سمت خونه. پشت رل و انمیداو میچهار نفر پشت نشست هر

 

  یفضا یل یبدون صداشون خ نی چون دخترا خواب بودن. واقعا ماش ومدینم رون یب  کسچیه یصدا
 . نگاهم سوق دادم سمت تبسم که خواب بود ، سوگندم خواب بود.  هیخفقان اور

 از ته دلم خوشحال بودم که بعد از هفت سال برادر دارن.  چقدر

 

 .  کردمی تمام وقت داشتم به تبسم نگاه م دمیبه خودم اومدم د میدیکه گفت رس  انیدا یبا صدا 
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 خوابن    یوقت شنیم نی : اخ چقدر سنگپرهام 

 و اروم گفتم :  دمیخند

 _ غر نزن ببرش داخل  

   میشد ادهیپ

 کنم   داریبنشونتون بدم تا منم دخترا رو اتاقارو  امیداخل ب نی: شما برانیدا

   ینجوریا  شنی: بد خواب مرهام

 دوتاشونو بغل کنم که ؟!  تونمیببنده گفت : نمدرو رفتی که م ینیه در

 گفت   انیرفت جلو و رو به دا رهام

  کنمی: من کمکت م 

 حتما   کنمیواقعا جبران م  ی: مرسانیدا

 اومد  ان یاعتراض دا یناخواسته رفتم جلو و تبسمو بغل کردم که صدا منم

 

 

 

 گفت  شد و   یاومد تبسمو بغل کرد و راهزد و   نویماش  قفل

 ر ی حالت بهتر شده ام کمی تازه  یریگی که کمر درد م شهی: نم

 _ بزار من در و حداقل باز کنم دستتون بنده. 

اتاق   یاتاق رو نشون داد و بعد دخترارو خوابوند اونجا و ماهم قرار شد تو انیباز کردم و دا درو
 . میبخواب   شیبغل
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 به مشامم خورد.  یعطر خوب یبو هوی عوض کردم و  دمیکش رونیب  یشلوار راحت هیتو ساک  از

 داشت.  یخوب یبو  یل یخ دادیعطر م  یدستمو بو کردم بو  کف

 چشماش بود.  یکه دستاش رو  دمیباال انداختم و کنار رهام دراز کش یشونه ا الی خیب

 _ رهام؟ 

 هوم  -

 اد؟ ی_ خوابت م

 اروم   دیخند

 ؟ ی چ یاره برا -

 ول کن بخواب  یچ ی_ ه

 .ما بود   یپاها نییپرهامم پا بود و  دهیدراز کش انیچپم دا دست

 کردم بخوابم. عیو س دمیکش  یچشمام بود. پوفخنده تبسم جلو   ریاما همش تصو بستمچشمامو

 

**** 

 

 باز شد و  دراتاقهو یکنم که  دایپ  مویکه کردم دست بردم تا گوش یکار نیاروم باز کردم و اول پلکامو
 اومد داخل. انیدا

 د؟ یبلند ش نیخوای: ظهر شده نمانیدا

   ادیکه خوابم م بابا ول کن من ی: ا رهام

 برن مدرسه   دیدخترا که صبح با نیا نیع ی_ شد
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 مامانم اومد یکه صدا میدیهمزمان خند هی هر

 دارشدن؟یب انی: دامامان

 شدم و گفتم   زی خ مین

 م یداری_ اره ب

 

. خانواده دورهم بودن و رونی از اتاق ب میرد میدیصورتمو شستم و لباس مناسب پوش  نکهیاز ا بعد
 .کردنیداشتن صحبت م 

   ری _ سالم صبح بخ

  ازدهیساعت  ری ظهر بخ می: بهتره بگ رهام

 گفت   مالوندیمکه چشماشو  یدرحال  ایباز شدن در اتاق اومد و دن یصدا

   دیزنیچقدر حرف م  گهید می بخواب نیبابا بزار ی: ا

 خواهرم رفت   ایدن و سمت   دیچ زی م یرو رو لیخانوم باخنده وسا نی نازن

 کنم  داریبشور تا منم برم دخترامو بصورتت رو برو   زمی : عز

 ن؟ یبود داری: تا ساعت چند ب بابا 

 : دو    پرهام

 خانوم: چه خبرتون بوده  فرزانه

 خاله جون  میدور زد رونی ب می: چون رفت تبسم

 اومد   رونی ب یبود بدون روسر  بیعج زد یبرگردوندم داشت موهاشو شونه مو  سرم

 نشد؟ داری: سوگند بانیدا
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 شه  داریتا ب کنهیخانوم: چرا خانم نازم م  نی نازن

 گفت: چپوند دهنش و تو که یت  هیاومد نشست و  ای که دن میتا صبحونه بخور  زیم یپا مینشست

  زنهیپلک م  نیها همچ کنهی صبح که چشماشو باز م شهی باورت نم  یناز داره وا یخداداد کنهی : ناز نم
 که..

 ادامه بده  دینبا دی فهمپرهام بلند شد و تک سرفه رهام و یصدا

 منفجر کردن. یخونه انگار  یبعد بمب خنده تو و

 

   ری : سالم ظهر بخ سوگند

 نشستت   ی: سالم به روایدن

 گشنمونه  د یبابا ول کن ی: ا تبسم

 هم مشغول صحبت شدن. هی و بق میصبحونه خوردنشستم وهم به جمعمون ملحق شد و  انیدا

 شب؟ ید نی: سوگند جان کجا رفتمامان

 کرد و گفت  یاروم سرفه ا سوگند

 : بام تهران جاتون سبز  

 کردم.  یجام بلند شدم و تشکر از

 

 سالن و بحث از سر گرفت    یتو مینشست یهمگ

 _ رهام  

 جان   -
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 ام کرد  ونهیدختره خالص نشدم د نی_ از شر ا

   دیخند

 حقش رو بزاره کف دستش   یکی  دیبا  ستیدختر ول کن ن نیاخ ا -

   ؟ی_ خوب ک

 کن  یکار هیهاله به لطف سوگند خالص شدم توهم  نی من که از شر  -

   زنهی تازه زنگم م دهیم  امی_ اوف هروز پ 

 گفت   یکه کنارم بود با چشمک ایدن

 تبسمه   نهیگذ ن ی: به نظرم مناسب تر

 کردم :   یاخم

 وسط   می_ نه چرا دختر مردمو بکش

 

 ؟  دیکن یپچ م: چتونه پچ  مامان

 امروز؟  میکجا بر میخوش بگذرون  م یاومد دی: ول کنانیدا

 د یرنگش کش یقهوه ا  یموها یتو یدست یبا خوشحال  تبسم

 عمو ها  نی خاله ها ؟و همچن می: اره به نظرتون کجا بر 

  گهیخوبه د نجا ی عباس: هم عمو

  میخونه ا: نه بابا همش تو رهام

  یزی چ یپارک  می: برمامان
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  هیبا زنگ خورد و  شیعمو گوش هوی اما  رنیبگ میتصم هینگفتم تا بق یزیساکت نشستم و چ منم
   رونی رفت ب د یببخش

 اتش  پارک اب و می: خوب برپرهام 

 

 

 

 

   ستی _ نه پارک هم خوب ن

 بعد عمو برگشت داخل.  هیچند ثاندر اومد و  یصدا

 شد؟   یفرزانه : چ الهخ

  دیکش ینشست و نفس عمو

 کرج  می برگرد دیبا نکهی: مثل ا

 

 ان؟یهاد یشده اقا یزیخانوم: ا چرا ؟ چ نی نازن

 شده؟  یزی : بابا چرهام

 کرج سرکارمون   میهم عباس جان برگرد هم من و دی: متاسفانه بابابا 

 

کردم و   ی. پوفمیبرگرد دیبا ومدهی هنوز ن نیاما بب  میخوش بگذرون میاعتراضات بلند شد. اومد یصدا
 به رهام نگاه کردم اونم مثل من بود. 

 اخه؟  ییهوی_ چرا 
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 م یبرگرد دیمابا ی ول مایجان مزاحم شد  نی: شرمنده نازنمامان

 رفت کنار مامانم نشست   سوگند

  گهید میگردیهمه برم گهیدوروز د دیبمون  نجای: ا شما چرا خاله جان ا 

 کرج  میگردیما برم  موننیدخترم تنها برن پسرا م   شهینم گهینه د:  خاله

 بود؟    یچ لشیبمونم خوشحال بودم؟ دل خواستمی م نکهیچرا از ا دمیکش  یراحت  نفس

 با خنده گفت: خاله جان شماهم.. تبسم

  ینجوریمتوجه نشدم اما فکر کنم مغزشون منحرف شده که ا منظورشو  دنیبعد همراه دخترا خند و
 . خندنیم

 

 ظهر؟  میدار یخانوم چ  نی: نازنسوگند

 یماهگفت گوشت و  انیشد و گفت: دا  انیخانوم نما نیصورت نازن  یغم بار اما لبخند رو نگاه
 واست عدس پلو درست کردم   یخورینم

 ؟  خوردیابرمو باال انداختم مگه سوگندم نم یتا

 کنم   جمعالمویوسا ی: من برم کممامان

 کارت دارم   یایلحظه م هیجان  نی: نازن خاله

داشتن بزرگ بود   یاز نظر گذروندم سالن قشنگسالن نبود. خونه رو تو  یحاال جز ما کس رفتن و  هرسهو
 .ادیاما نه ز

 اورد.  رونیمنو از فکر ب  ایدن یصدا

 

 کارت راه افتاد داداش؟ نمی: بب  ایدن
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 نگاهش کردم   جیگ

 ؟  ی_ چه کار

  گهیمزاحمت د نی: همپرهام 

تبسم    چارهی که زد ب  یبعد با حرف  ی ابرو به تبسم اشاره کرد ولبا چشم و  اینگاهشون کردم که دن یحرص
   اوردی سرشم باال نو  دیخجالت کش 

 به داداش؟  یکن ی: زن داداش کمک مایدن

 بغل کرد و رو به پرهام گفت:  سوگند خواهرشو  کرد؟یم تشیذخوردم اخه چرا او  خندم

 خجالت نده  خواهرمو بگو  ی: ا اقا پرهام به نامزد گرام

گذاشت رو  دستشو  نباریگوشش گفت که ا ریز یچ دونمینمو رفت کنار تبسم نشست و   دیخند ایدن
 بلند شد رفت  صورتشو 

 قهقه دوتاشون بلند شد.  یصدا و

 

 . میو رهام شکل عالمت سوال بود من و

 

 تبسم «   »

 

  یچ نی . اا بب  ونهیبرد دختره دکردم. ابروم رو  یسه بار ط و  اطیح کردم و  یبر پدرش لعنت. پوف یا
 مزه   یلوس ب گهیم

 سرم و سمت اسمون باال بردم.  رفتمیطور که راه م نیبه کمر هم دست

 تا ادم شه  ایدن  نیپشت سر ا یبزن یک ی شهینم ایخدا ی_ ه
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 باعث شد به طرفش برگردم   بایز یمردونه ا یصدا

   تونهیچرا م -

   رینداشتم اقا ام یمن منظور دیببخش ی_ وا

   دیمنو ببخش دیشما با  کنمی : خواهش مریام

 رفت و گفت:  یینگاهش کردم ، به طرف دستشو متعجب

 خواهرم   یبابت حرف ها -

 

 کنه. یمعذرت خواه دیکه داداشت با  ای خاک تو سرت دن یا

 تا روم رو برگردوندم سوگند بود.کنارم نشست و  ی نگاه کردم ، شخص اطی پله نشستم به ح لبه

 ؟ هی_ چ

 اومدم اب و هوا عوض کنم   یچ یه -

   یابج گمی_ م

 درست همرنگ درخت سبز بود   شیگربه ا یرو به درخت دوخته بود چشما نگاهش

 !ی کردیازدواج م _ کاش

  دیکشنگاهم کرد و لپم و  زیت

 دردم گرفت   ی_ ا

 کنم؟  کاریچبعد اون وقت تورو  -

 کردم و گفتم  زونی او لبامو

   گهید مونمی داداش م شیمن پ ی سربارتم ول دی_ ببخش
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 گفت :  رهیکه دردم نگ یکرد و اروم جور یاخم

 من کرج  و  یبرات تو تهران باش  شهی بعدشم من دلم تنگ م  زمی عز یتو تک خواهرم  هیبرو بابا سربار چ -

 

 نگاهش کردم   انهیموز

 ؟ یدار ویکلک چرا کرج؟ کس ی_ ا

   دیخند

 ؟! مای کرد یندارم بعدشم کرج زندگ وی اخه خنگول من ، من که تهران کس -

 شدم رفت.   پوکر

 بحثا   نی_ ول کن ا

  ومدیقشنگ بود. داشت سمت ما م کلشی ماشاهلل چقدرم ه ریام یسوق دادم سمت قد و باالو نگاهم
 کارت دارم «   سایوا ر یرهام که گفت» ام یصدا هوی

 با ذوق کنار ما نشست.  اومد و  رونی هم ب ای رو سمت صداش برگردوند. دن ما

  میدرست کن  دیخاله گفتش شام با خودمونه با  گمی: م  ایدن

 _ باشه  

 شب   میدرست کن یچ -

  میناهارو بکش  می خوای داخل که م نیای: تو ناهارو بخور بعد به فکر شام باش ،ب انیدا

   میایم  رترید قهیچند دق ری : من و امرهام

 

که قربونش برم از کنار همسرجان تکون نخورد و من و  ای. دنمیداخل شد ی و راه میداد سرتکون
 .  میجون شد  نیسوگند مشغول کمک به نازن
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 !خوامیناله گفتم: من نارنج م با

 

   رینگ رادی ا ستیگفت: ن  بردیپر از عدس پلو رو م سی که د یدرحال  سوگند

 بده دخترم   وانو ی فرزانه : اون ل خاله

 دادم. هیتک   نتایم و به کاباوردم بعش داد رونی ب  تیرو از کاب  وانیل

   د ینیبچ دیبر رسهیجون: درختم فکر کنم داره اگه دستتون م نی نازن

 اومد   ایدن یصدا

   دینارنج بچن  دیبلند شو با تبسم بر  ری: ام

   دی_ خودتو پرهام بر

 به اشپزخونه برگشت و ظرف ساالدا رو دستم داد  سوگند

   ایب  نیببر بعدشم برو بچ نویا -

 

 

 

 

 

  نی. حاال ارونی پا تند کردم سمت ب  زویم یکنم ، ظرف رو گذاشتم رو کاریچ دونستمینم تی عصبان از
 درخت نارنج کجاست؟ 

پر بار بود حاال از شانس  نارنج داشت و  یکردم. سمتش رفتم کل داشیپ اطیچرخوندم و گوشه ح چشم
 .  دیرسیدستم نمبد من همشون باال بودندو
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 .  دمیو دستم و دراز کردم و باز پر دمینشد ، باز پر  دمیپر یه

 دم  شاخ و  یغول ب یبد  وهیم نییپا نیا شد ی_ اه گندت بزنن نم 

 

زدم و برداشتم و افتادم به جون  یچوب افتاد لبخند هیکه چشمم به  کردمیداشتم غر غر م  طوریهم
سمت خودم  گرفتم و رو  یشاخه اکردم و بازم دستمو دراز کردم و  یدرخت اما از شانسم بازم نشد. پوف

 پشت سرمه.. یکه حس کردم کس  نمیبچ کردم نارنج رو  عیو با دست چپم س دمیکش

  دنی. برگشتم که فحش بدم اما با ددیچ یه راحت قرار گرفت و نارنج و ب یمردونه ا یدستام دستا کنار
 . دیحرف تو دهنم ماس ریام

 

اخه قد بلند  دیرسی بودم قدم بهش نم ری دستاش اس نیگرفته بودن و منم بشاخه هارو  دستاش
  ریصورتش قشنگ بود. داشتم ز  یتمام اجزا یرنگش خورد لعنت یقهوه ا ی.نگاهم به چشما ستمین

 رفتم. رونی دستش ب ریانداختم و از ز نییاپ. سرم و شدمینگاهش ذوب م

   ی_ مرس

   دیخند

   خوانایهم م هیبق  نیشو بچ هیبق  ایب -

  ستادمیدستم داد گرفتم و ا. سبد و ستادمیا یبه لبام اورد و رفتم کنار با فاصله اسالم یلحنش لبخند از
 بزاره تو سبد.و  نهیتا اون بچ

  یومدیزودتر م  گمای_م

 سبدگذاشت تو رو   نارنج

  دیشم طول کش  یتا راض  -
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 بسته ات.   یبا اون موها یپسر که خوشکل  ینازش  ی ول کنهیم میچه ناز اقا

  یلخت قهوه ا یو افتاد تو سبد. موها  دیتو صورتم و کشش پوک ختیموهام ر  هوی بودم  دهیبس پر از
 .  دیرسی به نظر م یینور افتاب خرما یرنگم تو

کرد   تیپشت گوشم هداو موهامو اروم   ستادمیروبه رو ا ری بودم باموهام تا بزنمشون کنار که ام ریدرگ
 و رفت.

چم شده  دونمی. نم رونی بپره ب نمیاز س  خوادیقلبم م  یشی م کمی نزد یبا دلم که وقت یکرد کاری چ یلعنت
 چه مرگمه. دونمیوارد بدنم شده نم  روس یو هی ایبه قول دن

 

 دهن باز کرد   اینفر دن   نیبا سرعت داخل رفتم اولخودم اومدم و   به

 پس چراموهات بازه ؟ -

 !سازه؟یکه از کاه ،کوه م  ایبگم من به دن ی. حاال چ ری کردن به جز ام یهمه نگاهم م حاال

   کردیجون با خنده نگاهم م نی .  نازنانیسمتم اومد و دستمو گرفت ، نشستم کنار خواهرم و دا سوگند

  گهیکش موم د دیپوک  دیکنینگاهم م  ینجوریبابا چرا ا ی_ ا

 خنده. ریاعتراضم همه زدن ز نیا با

 

 حرف من خنده داشت    ی_ کجا

 عروس قشنگمو   دینکن تیاذ گهیفرهاد: ا بسه د عمو

 کردم   ینگاه  یحالت زار با

 _ شماهم عمو ؟ 

 بلند شدم و سمت اتاق رفت   یبا حالت عصب  دنیخند بازهم
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  یا کجا تبسم ناهار نخورد -

   ستیگشنم ن خوامی_ من درد بخورم نم

 

  کی کوچ زیچ  هیشدم من سر  ینجوریلحاف و اشکام در اومد. چرا ا ی. نشستم رودمیاتاقو بهم کوب در
راحت  گفتن که من نا ینبودم که شدم. اصال چرا ناراحت شدم ؟ مگه چ ینازک نارنج رهیگیم میگر

 شدم؟  

 اتاق زده شد باز لجاجت به خرج دادم   در

 نوش جون خودتون   خوامی_ نم

 بود   ینیجون وارد اتاق شد دستشم س ن ینازن اروم باز شد و  در

 زانومو بغل کردم.. کنارم نشست و چونمو گرفت و سمت خودش برگردوند  دو

 قهر کن با شکمت قهر نکن دورت بگردم   یخوایم  یقشنگم با هرک -

   زنهیپسم م گفتمیم یخود یکه چقدر مهربون بود من ب اخ

   خوامی_ نم

 

 اشکامو پاک کرد  زد و  یلبخند

 تو ؟ یبرا ری بهتر از ام یواسه خودت ک  ینمخا گهیدتو   ؟یمگه بده عروس ش زمیعز هیچرا گر -

 

 با اوردن اسمش، چرا؟   دیلرز دلم

   سازنیاز کاه کوه م ی_ اخه اون که منو دوست نداره که همه الک 

 گرفت  دستم وزد و  یلبخند
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نمال   رهیسر منو ش هیچ دونمیمادرم عاشق شدم و عاشق شدن هم م هیاز کجا معلوم ؟ هوم ؟! من  -
 چرا؟  یدونی اما نم  یدوسش دارتو

 _ خوب چرا؟ 

از اونم  ریو به غ کنهی م  جذب خودشرو  یک ی ییهوی ستیچون دوست داشتن که دست خود ادم ن -
 یچون تازه دار هیچ  یدونینمرو   یکه دار یاما حس ی. تو دوستش داررهیبگجاشو  تونهینم  یکس

 گرفت.   شی به باز شهی. عشق مقدسه نمیکن یتجربش م 

 

 ارومم کرد با حرفاش. اروم گفتم :   چقدر

 چرا لجم گرفت   دونمی _ دست خودم نبود نم

   دیخند

 مگه نه ؟  کنهی عاشق شده اما انکارش م زمیدختر عز -

 نگاه؟  هی_ اخه با 

.  یعاشق شد یماها و سال ها طول بکشه تا بفهم  ستیقرار ن زمیعز شهینگاه هم م هیعشق با  -
همه جا باشه و ساعت ها نگاش   ی، دوست داشت ی،نگرانش شد دیدلت براش لرز یدیهروقت فهم

گذراست. من    زیچ هی. هوس زمیعز یریبا هوس اشتباهش بگ  دیاما نبا  یتو دوسش دار ی عنی یکن
 کردم عشق من به پدرت با نگاه اول بود اما.. تجربهرو  نایا

 غم بار شد   نگاهش

 خودش رفت اما من هنوزم عاشقشم.. -

 هم شمارو هم مادرمو دوست نداشت؟   یعنی_ چرا بابا رفت ؟ 

  دیکش یاه
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از باباش   گهید انمیداو  ادیاز دستمون بر نم یکه چرا رفته اما کار میماهم سردرگم زمی عز دونمینم -
 دلسرد شده. 

 

 قعا عاشق شدم ؟ وا یعن یشد  ریمن موندم و حرفاش. فکرم درگبلند شد رفت و  و

 رو برداشتم تا غذا بخورم.   ینیکردم و س یکالفه ا پوف

 

 سوگند «  »

 

 خاله   نیموندیکاش م  -

 شد    نیسوار ماشو  دیبوسصورتم و   یگل خاله

   زمیعز گهیدوروز د نمتیب یم -

 . میخوش بگذرون  انیکه قراره به قول دا میما موندحرکت کرد و رفت. حاال پسرا و  ن یماش و

  میودور هم نشست میو فرش پهن کرد اطی به ح میبرگشت

 زد و روبه تبسم گفت:  هیتک یبه پشت  پرهام

 خوب خانم خانما چه خبر؟   -

   دیفکر بود نفهم  ی که به شدت تو تبسم

 ها؟  -

 ابرو اومد : چشم و  ایدن

 ار؟ ی  یهواست کجاست ؟ رفت پ -
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 زد:   یلبخند تبسم

   خورهیحالم بهم م مارستانیاز اون ب گهینه د ایادامه بدم کارمو  دونمیرفت اخه نم  مارستانیب  ینه پ -

 اورد   رونیب  یگوشسرش رو از تو  رهام

 چرا خوبه کارت که؟   -

 کرد   ینچ

 نوراهم قصد داره ول کنه  یخونه بمونم راست  خوامیازش زده شدم م دونمینه نم -

 

   وستیخانم هم به جمعمون پ نی نازنالوچه برگشت و گذاشت جلومون و پر از تخمه و  یبا ظرف انیدا

 انجام بده   رسونهی به ارامشت م یدون یم یهرکار زمی خودته عز لی_ م

 شکوند وگفت  یتخمه ا انیدا

 رتبه ات چند بوده؟ -

 گفت  زدیگاز مکه الوچه رو   یدرحال تبسم

 شانس اوردما    یعنینود و نه  -

 کردن و من مشغول خوردن الوچه که رهام صدام کرد   یبا دهن باز نگاهش م ایندو   پرهام

 _ بله ؟ 

 ؟  رمی چند لحظه وقتت رو بگ شهی: م رهام

 ابرمو باال انداختم چه مودب  یتا

 د؟ ی_ بله فرما

 نه نجا ی : ارهام
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 گفت  انیکرد که دا یمعذب مهمه منو نگاها

 اتاق من   یتو  دیبر -

   ومدیاونم پشت سرم مدادم و زود تر از رهام رفتم و  سرتکون

 هم گذاشت ، نبست.  یدرو روو   میاتاق شد وارد

 شده؟  یزی_ چ

 چرا نگران شده بودم. دونمینم

 تخت نشست و گفت  یرو

 اومده   شیپ  یمشکل  هیراستش  -

 تخت با فاصله ازش نشستم  یرو

 ؟ یشده جون به لبم کرد ی_ چ

 نگاهش کردم   شهیرو بهم دوخت برعکس هم  نگاهش

   میبر دیبا -

   کردی م میداشت عصب گهید

  م؟ یبر  دیخوب کجا با دی گی_ ا چرا کلمه کلمه م

 بهم قالب کرد و نگاهشو به دستاش دوخت   دستاشو
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  یایو ازم خواستن که مرب  یبرم مالز دیبا ایهشت زبان زنده دن دیراستش به عنوان اسات -
 اون هشت نفر شما و مسعود رو انتخاب کردن. نیمتاسفانه از بودم ببرم و اموزشگاهمم باخ

 

»   یکن یخواستگار  یخواستیخوبه نم  دهیکشش م نقدریشده ا  یدادم ، حاال گفتم چ رونیو ب  نفسم
 واال« 

 کنن ؟  کاریچ خوانین؟م یبر دیبا ی؟ حاال واسه چ نیبابا هم  ی_ ا

 نگاه کرد :  بهم

 مصاحبه و  یالملل  نیمدرک ب  یبرا  یسه جلسه اموزش  -

   ؟یالملل  نی_ مدرک ب 

 جذاب زد   یلبخند

هم همراهم  انی دوتا از مرب دی مدرکم رو انجام دادم و االن جوابش اومده و با یکارا شی دوماه پ -
  دنی و مدرک به شماهم م رنی گیشما هم خوبه چون از شما هم تست م  یباشن و صد البته برا

 

 کنم   کاریچ دونستمینم یخوشحال  زا

 واقعا ؟  ی_ جد

 انقدر استرس نداشتم واسه گفتنش  گهید دیشیخوشحال م دونستمیم -

 منو انتخاب کردن؟ یچطور شهیباورم نم  ی_ وا

 کالهشو درست کرد   زد و  هیدستاش تک به

 قرعه انداختن   -

 . میدیخندیمخودشم خنده اش گرفت حاال هر دو  دمیخند
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 بگم  انمیبه دا دی_ پس با

 اره گفتم تو جمع نگم بهتره   -

که دستام  نیکرد که خواستم از پشت سر بخورم زم  ر ی گ یشد پام به چ یچ دونمیشدم اما نم بلند
 معطر گرم.  یجا یشد و رفتم تو دهیتوسط رهام کش

 

سفت گرفته بودن و اون منو   راهنشوی دستام و از پشت پ  دیکوب ی م جانیهداشت از شدت ترس و  قلبم
 سفت نگه داشت بود.  

 . ی بودم انگار یامن یجا

 انداختم و با انگشتام ور رفتم نییمشت شده ام باز کردم. سرم و پا  یفرمان داد و دستا مغزم

 _ شرمنده به خدا از عمد نبود  

 

 از عمد نبود  دادم که  حی براش توضچرا بغضم گرفت و  دونمینم

 گفت   سسیدستامو گرفت و ه جلو  اومد

 منتظرن البته نه با چهره گل انداخته  هیبرو بق  دونمیاروم باش م -

شب رنگش که دلم لرزوند   یچشمام سوق دادم اخ اون چشما یباال اوردم و اروم نگاهم و توو  سرم
 چرا؟

 به خودم مسلط شدم.   رونیب  میتکون دادم و رفت سر

 کرد   یم فی تعر یزیخانوم داشت چ نی نازنمشغول بحث و خنده بودن و  یهمگ

 گفت:  ییباز با پرو ایدن

 ؟  یمنف ایمثبته  -
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  میو رهام همزمان به هم نگاه کرد من

 ؟  ی_ چ

 !گهید تویخانم: جواب خواستگار نی نازن

 فکر کردن. یچزده شدم اخ که با خودشون   خجالت

 راجب کار بود    نیه فکر کرد_ اشتبا

 

 رهامم نشست  به کنارش اشاره کرد و رفتم نشستم و  انیدا

 رو بهتون بگم  یزیچ خوامی_ راستش م

   می: سروپا گوش پرهام 

 تکرار کردم و ساکت شدم   ننیرهام و ع  یهم ساکت شدن و من شروع کردم.تمام حرف ها واقعا

   دی: من مراقبش هستم نگران نباش رهام

 

دور شونم حلقه شد و   انیدا یباعث استرسم شد اما دستا نیگفتن و ا ینم یزی چو  کردنینگاه م همه
 خانم گفت:  نی نازن

 حتما؟   یبر دیبا -

کردم مادر بود   یمن و درکش م ی. نگران بود برا میما تازه کنار هم جمع شد کردمی رو درک م  شینگران
 خودش نباشم.  یاگه بچه واقع  ینگران نباشه حت شدینم گهید

 

 دستام و گرفت   یبا ناراحت تبسم

   ؟یپس من چ یبر یخوایواقعا م -
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   تی ناراحت بود و معلومه نارضا همه

  دمیقول م شتونی پ  گردمیخانوم من برم   نینازن   دی_ نگران نباش

 نگاهش رو ازم گرفت  ایدن

 اخه ؟  دیری است کجا م گهی ه دمن هفت یعروس -

 کرد   یدست شی پ رهام

تو و تا اون زمان هم کالس سوگند خانم تموم شده هم  یهفته بعد عروس  قایدق  میبر  ستیاالن قرار ن -
 بسپارم   تونمیپرهام م و انیدست دامن اموزشگاه رو 

 

 ؟یری م یخانم : سووگند دخترم کالس چ نی نازن

 زدم و رفتم کنارش نشستم   یلبخند

 دارم تا اون موقع تمومه فشرده است   یکالس فرانسو دمی_ من اونجا درس م

 که تمام مدت ساکت بود گفت   ریام

 راحت داداش   الیمنم مراقب اموزشگاهم نکران باش تو برو با خ -

   رینگاهش کرد و دست گذاشت رو شونه ام رهام

 همرام   یایب  دینه توهم با -

 چرا؟ : ریام

 چرا   گمیکارت نباشه بعدا م گمیچون من م -

 صداش مشهود بود گفت   یکه تو یبا حسادت  تبسم

  نطوره یاگه ا امیمنم م -
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 ظرف الوچه که تموم شده بو نگاه کردم   به

  ن؟ی_ الوچه ها تموم کرد

 ابرو باال انداخت  پرهام

 بله تموم شد   -

 به تبسم نگاه کردم  یبا لبخندکردم و تخمه برداشتم و یپوف

   بردمتیوگرنه م شهی_ نم

 گفت  رهام

 مردن  شتریتنها نبودن شما چون اونجا ب  یبرا میبری چرا نشه تبسم هم م -

 

 

 

 

 هفته بعد «   کی»

 

 

  ییایم  یکنیکالستو ول م یکاری بگه مگه ب ستین یک یمغازه. اخ  یصندل ینشستم روکردم و  یپوف
 لباس عروس اخه؟!  دیواسه خر ونه ید یایدن نیکمک ا

 نیلباس تن مانکن وسط مغازه. ا نیگذرا به تمام لباس عروسا انداخت و رفت سمت چهارم ینگاه
 .  گرفتیتبسم داشت حرصمون ممن و گهید دیپوش یبود که م  یلباس نیپنجم 

 



 ساس ی ک 

189 
 

لباس ها   دی اما بازم خر یعروس یخونه بودن و کارا دیخر یوام برا ری و پرهام درگ  ایمدت دن نیا یتو
 .  شی موند واسه روز قبل از عروس

خداروشکر رفتن کمکش منم که  یهم باهاش بود اما چند نفر یکه زحمت اشپز چارهی ب  یگل خاله
 نکرد که حداقل کمکشون کنم.   لی رهامم تعط  نیکالسا ا ریدرگ

قشنگ  ک ی لباس عروس ساده اما ش نیا یچقدر تو اومدم نگاهش کردم رونی از فکر ب ای دن یصدا با
 .  دیرسی به نظر م

 زد و گفت   یسوت تبسم

 پرهام   چارهی ب -

 هیال هیپفدار و روش خنده. لباسش دنباله داشت و  ریز می و ماهم زد دیبار خجالت کش   نیاول یبرا ایدن
 تور طرح دار تا 

بود.   یقیقا  قهیتور استر داشت که بدن مشخص نشه و  ریز   باال تنش داشت. قسمت باالته قسمت
 بازم از همون تور بود اما بدون استر.  ناشیاست

 

   ؟یخوایم نویحاال هم ادیبهت م  یل ی_ خ

 داد و روبه فروشنده کرد   سرتکون

   خوامینم د یواسه خر رمیو قراره اجار بگ خوامی م نویهم -

پاساژا  ی. تومیکن  دیتبسم خرکه من و  میبعد از اتمام لباس رفتسرتکون داد و  یبا لبخند  فروشنده
 که مورد پسندم باشه نبود.  یزیاما چ میگشت

 برقرار کردم  و اتصال و  ستادمیاوردم ا رونشی ب فیزنگ خورد و از ک همراهم

 _ الو جانم خاله؟ 

   ت؟یی سالم قشنگم کجا -
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 م و گفتمبه اطراف کرد  ینگاه

 _ پاساژالماس دنبال لباس 

 و گفت   دیخند

 لباس؟  دیعروسم خر -

  یرفتن مغازه بعداومدن و  رونی مغازه ب یکردم که از تو یدخترا نگاه به

 قشنگه   میلیخ میاجار گرفت  شدیگرون م دش ی_ اره اما چون خر

 گفت:  یذوق  با

   میگفته باشم همه دورهم نا ییظهر خونه ما  نیماشاهلل خودشم قشنگ خوب زود برگرد -

 ؟  نیندار ی_ چشم کار

   یالکم بخر رنگ مشک هیسر راه  -

 خاله؟ کاری چ یخوایکلک م ی_ ا

 قطع کرد.  یخدافظ  هیو با  دیخند

  یل ی. خکردیانکن م که خانمه داشت تن م  یبه دخترا رسوندم و تا برگشتم چشمم خورد به لباس خودمو
 به نظرم قشنگ اومد  

 _ دخترا اون خوبه؟ 

 نگاهش کرد اما چشماش برق زد  برگشت و   یبا خستگ تبسم

 قشنگه اره چه ساده و -

 .م یمغازه و ماهم پشت سرش رفت یذوق زده زود تر از ما رفت تو ایدن
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 _ سالم 

 درخدمتم   نی: سالم خوش اومدفروشنده 

  میخوایاون لباستن مانکن رو م -

 .  زیم یگذاشت رو با چند بسته برگشت و  قهیو بعد از چند دق یبه لباس کرد و رفت طرف اتاق  ینگاه

 هست   یشمی و سبز  ی، کاربن ی: در سه رنگ زرشکفروشنده 

 .میتبسم مشغول انتخاب رنگش شدمن وو  یصندل   ینشست رو ایدن

  خوامیماسمالش رو  زی_ سا

 بهمون انداخت و دوتا بسته رو جدا کرد و سمتم گرفت  ینگاه  خانمه

 برداشت   تبسم

 ساقدوش عروس  میبردار بش  یتوهم زرشک خوامی رو م  شیمن زرشک  -

خستم بود از   یل یخونه. خ یبه سو  شی. و پ میدیکرد و ماهم خر دشییهم اومد کنارمون و تا ایدن
 . میدیفقط لباس خرو تازه  میبازار بود یتو  ازدهیهفت صبح تا 

 

خونه بود پس اوناهم    یو رهام جلو ری ان نی. ماشمیاومد نییپارو پرداخت کردم و   نیماش هیکرا پول
 برگشتن حاال من چرا ذوق زده ام ؟ 

کارتن بزرگ   هیدست من و  کیکه دربازشد. دوتا پالست  دینکش هیرو فشار داد و به دوثان فونیا دکمه
 خستم. یل یخ  یلیبود. خ  ایلباس عروسم دست دن 

 مبل   یرو می نشستو میکرد یجون یداخل و سالم ب  میدیرس

   شی: اخایدن

  دیعباس: خسته نباش  عمو
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 نمونده واسم   ییپا گهید میچقدر راه رفت یعمو وا ی_ مرس

 شربت برامون اورد.  وانیاومد سه تا د رونیاز اشپزخونه ب  یگل خاله

 کربال   د یباهم بر یدستتون طال انشاهلل همگ یمرس -

  گهیموقعه ناهاره د دیبه صورتتون بزن  یاب دیبر دیفرزانه: انشاهلل پاش خاله

 ساعت نگاه کردم و با ناله گفتم:  به

 هزارتا مغازه مارو برد    است یدن  ریهمشم تقص ادی_ اخ من خوابم م

 شاد پرهام اومد  یصدا

   یبه سالمت نیبرگشت  زیعز یبه خانما -

  می: نه هنوز توراه ایدن

 خنده کنان کنار پدرش نشست   ریام

 ن؟ یدیفقط لباس خر نیچهار ساعت رفت  -

 گفت  فرهاد رو به پسرش کرد و  عمو

 _ توکار خانما دخالت نکن پسرم  

 . میو ناهارو خورد میدیچکمک هم سفره رو به جمعمون اضافه شد و رهامم

 

**** 

 

  شگاهیارا امینم گهی_ اصرار نکن د

 تا باغ   شگاهی از ارا یبردار لمیواسه ف نی ایخوب حداقل همراه پسرا ب لهی: خایدن
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 گفتم :و  دمی موهام کش یال یدست

 مرد و زن جداست؟  ای دن  یول  امی_ اونو که م

   دیخند

 ؟ی چ یبرا میجدا نکرد گهی: نچ باغه بزرگه دایدن

 شال بپوشم گفتم.. خوامی_ اخه نم

 گفت:   یادامه حرفمو بزنم با حرص  نزاشت

 ؟یدیفهم  ادیبه اون لباسه م ی زاری باز م یبندیموهاتو هم نم نمیگمشو بب  -

 کردم گفتم  یپوف

 خوب برو تا منم حاظر شم ساعت سه شد  لهی_ خ

 : خدافظ  ایدن

 _ خدافظ  

 

  رشیالک زده بودم تا بعدا درگ شی ساعت پ کیتخت و بلند شدم از  یقطع کردم و انداختم رو ویگوش
 نباشم.  

   نجایا ای_ تبسم ب 

 اومد   صداش

   نجایا ادینوراهم م رسنیجونم م یو ناز انیاالن دا نییمن برم پا یابج  -

مدت   نیا یرفته بود. تو  ادمیپاک  ادی و گفته بودم زودتر ب انیبه سرم اصال هواسم نبود که دا خاک
  یاونجا زندگ یخونه کرج بخره و همگ هی یو قراره به زود دنمونید ومدیهم مو  زدیهم زنگ م انیدا
 خوشحالم.   یل یبابت خ نیمن از اخونه و  هی یتو میکن
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اومدم   رونیهوا بخوره. از اتاقم ب  یباز گذاشته بودم تا کم   نطور یتخت ،موهام هم یگذاشتم رو لباسمو
  یچا عی. سردادینشون مرو  مینجور کردم و به اشپز خونه رفتم ساعت سه وجمع و رو   الیاز وسا یو کم

 .  ین یری ش یبا کم  زیم یگذاشتم رواوردم و رونی ب خچالیاز رو  وهیمدرست کردم و 

 بلند شد و سمتش رفتم.   میگوش یاما صدا انی تا ب ستادمیدر رفتم و ا پشت

 برداشتم   کردیم  ییرهام خودنما اسم

  _ الو

 ؟ ی: سالم خوبرهام

 ن؟ یسما خوب ی_ مرس

 مبل و با موهام ور رفتم  یرو نشستم

   د؟یرس انی: دا رهام

   انیم رون یدارن از اسانسور ب میدیو د  دمیکش سرک

 شده؟ یزی چ نیدی_ اره تازه رس

 نه  ای  دیرس نمیگفتم بب  رشیکم هوا شده تا   نشی: نه اخه گفت ماش رهام

 ن؟ یندار یبرم کار دیمن با دیببهش  ده ی_ اره خداروشکر رس

 : نه خدافظ  رهام

 _ خدافظ  

  یلیکه خ  کردمیاحساس م  زده بود و   خیدستام  یاز چ  دونمینم ای  جانیاز ه ایبود  ادی ذوق ز از
 خوشحالم  
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 اوناهم وارد شدن.  مبل و   یرو گذاشتم رو یگوش

 جون    ی_ سالم ناز

 منم بغلش کردم  دستاشو از هم باز کرد و  یخوشحال با

 دلم برات تنگ شده بود  ؟یجون: دختر قشنگم خوب یناز

 زد   یلبخند

   نطوری_ منم هم

   انیسمت دا رفتم

 ؟ ی_ سالم بر برادر گرام

   دیخند

 ؟ ی: سالم خوشکل خانم خوب انیدا

 متفکر به خودم گرفتم  حالت

   ستمیبد ن ی_ ا

 کردم. یاخل و با نوراهم احوال پرسکردم د شونیو راهنما دنیخند

 ترک کارت عوض نشده؟ یبرا متینورا تصم نمی _ خوب بگو بب

 زد و گفت   یخجول  لبخند

  گهید می راحت نطوری تنگ نشده تازه تبسمم هم مارستانینه اصالنم دلم برا ب -

 

 خودشونه.  میسرکار نرفتن شکم کرده بود اما به هرحال تصم گهید یبرا شونییهو ی میتصم از

 تعارف کردم که بخورن.  یتکون دادم و چا  یسر
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 برم لباسامو بزارم تو اتاقت ؟  شهیسوگند م گمی: منورا

  هیچه حرف نیا زمی _ اره عز

 اتاق خودش  یبرداشت و رفت گذاشت توبا اعتراض لباس  نورا رو  تبسم

   کردینگاهم م یجون با لبخند یناز

 شده ؟   یزی_ چ

 مادرش جواب داد  یبه جا انیدا

 جشن؟   شهیساعت چند شروع م ستین یزی چ ری خ -

 بود.  انیدا یروبه رو  قاینشست کنار نورا که دق برگشت و  تبسم

 

 . شگاهیدر ارا میبر دیهفت و چهل با یول میگفتن هشت اونجا باش -

 : پس هنوز مونده تا اماده شدن!نورا

 خوان؟یهات کمک نم  مادر خاله نمیجون: اره قشنگم هنوز زوده بب یناز

 تموم شده    شیهم اشپز ی،خاله گل گهیها کمکشونن د هی_ نه همسا

   نکیپارکتو  ارمیبنو یماش رمی : پس من مانیدا

 پنچر شده اره؟   نتیرهام گفت ماش  انی_دا

 نگاه کرد   انیبا تعجب به دا تبسم

 برادر من   یستیاخه چرا مواظب ن -

 گفت  یبا ذوق  انیدا

 به بعد مواظبم  نیچشم از ا -
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 به نورا زدم که با خنده گفت:  یداخل چشمک  ارهی بنو یتا ماش رفتو

 من شور»شوهر« دارم   یلوس یل یخ -

 گفتم :   دمیخند

 شوهرت؟ _ کو

 گفت : و دی به شکمش کش یدست

 بچم  لقمه نون حالل واسه من و هیبگم دنبال  یچ یه -

 . خندمیم  یخودیب  کردمیبود ؟ احساس م یاز چ میاما انرژ میرفتیم سهیمن و تبسم از خنده ر حاال

 

**** 

 

 کردم و با حرص گفتم:  یو پوف  دمیموهام کش یال یدست کالفه

 ببندمشون اخه؟ ی_ اه چطور

 اروم گفت : موهامو شونه کرد و جون اومد کنارم و شونه برداشت و  یناز

   یدختر مجلس نی هم قشنگ تر شیارا ی ب  یحت  یخوشکل یببندموهاتو  یتو هرطور -

کوتاه لخت باز   یرنگ و موها یاون کت دامن مشک  ی.  تودیموهامو بوس  یروگذاشت و رو  شونه
 . دیرسی قشنگ به نظر م

 به سرم زد. دهیا هی هوی. و من موندم و موهام  رفت

 

، به طرز   هیجدا کردم از بق جلوم رو فرق کج زدم و همون دسته رو یو موها ستادمیا نهییا یجلو
دار بمونه. بردم پشت سرم   چی دادم تا نوک موهام و بعد تاف زدم تا پ چشی مو پ شهیاز ر یقشنگ
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  ی. ما بقنباشه دایها تا پ  رهیگ یکردم و چند تا از موهام اورد رو  رشی، گ  ریموهام با چنتا گ یالبه الو
 موج دارش کردم.  یفقط کمهم ازاد گذاشتم و

 

 باشم ؟    نیمنتقل شده بود که دوست داشتم امشب قشنگ تربهم یاز ک  جانیه نیا

  یوسطا  تا  ناشیبود که است نجایمشکل ا یول  دمشیپوش باال انداختم ، رفتم سراغ لباسم و  یا شونه
 پا گشاد بود.پف دار. و از کمر تا مچ  یو کم  بازوم بود

  

خط چشم و  هیو   ملی، ر کیمات تموم کردم .و شمیبا سه قلم ارا  حاال هم  کردمی نم شیارا ادیز شهیهم
 شده.  یتمام که به قول تبسم چشمات گربه ا

 کردم که کج نباشه گفتم :  ینگاه به خط چشمم م نهیا یکه از تو نطوریدر اومد هم یصدا

 ه؟ ی_ ک

 با خنده گفت:  نورا

 موهامو ببند   ای ب گهیتبسم م گمی_ م

 سمتش   برگشتم

   امی_ االن م

   خوامیمتو ی: بابا خوشکل اصال من مثل مدل موهانورا

 زدم   یکرد لبخند زونیاو لباشو 

 منه  هیونم شب شما که لباسات زنمیمدل م نیبراتون هم  امی _ باشه م

به   شتریاما ب دمیدوباره رژ قرمز رنگ رو به لبام کش به نشونه تاسف تکون دادم و  یدر رفت سرو  دیخند
 درست رنگ لباسم. خوردیم  یزرشک
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 جون باعث شد سمت در برگردم نینازن  یصدا

   یعروس  یپسرا چارهی ب -

اغوشش   یتو هیاز ثان یکسر اومد داخل ، سمتم قدم برداشت و در انمیزدم که دا  یخجول  لبخند
 رفتم فرو 

 :   گفتاروم 

 قشنگم   یابج  یخوشکل شد -

 به قد و باالش نگاه کردم    یازش جدا کردم و با لبخند خودمو

 ؟!   ینکن  یدخترا رو زخم ی_ توهم جذاب شد

 

 گفت:   رونیب   رفتیمو   گرفتیمکه دست مادرشو  نطوریهمو دیکشو لپم و  دیخند

 باغ   میری راست م کی  میرسی نم شگاهیبه ارا -

 

و   دمیپوشرنگ که پاشنه بلند بود و   یمشک ی،کفشا الی خیول کن ب  کشتمیم  ایکردم ، حاال دن  یپوف
 بپوشم.  یزی چ رشیز خواستمینم گهیبود د نیلباسم ا یزدم. خوب  دید نهیی ا یخودمو از تو یکم

 

 میاون حس دوران بچگ کردمی دامن لباسم نگاه کردم احساس م نیخوردمو با ذوق به چ  یچرخ
هست که االن از  یهرک یول  میگریم  یاز کو میو انرژ  ام یک ونیمد دونمیبرگشته و همشم نم

 . خبرمیدلم ب یوجودش تو
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جون   ینگاه ناز نیدر اول و   زدم  رونی از اتاقم بشال هم انداختم وروش و  دمیرنگ پوش   یمشک مانتو
 .دمیحال الک زدن ددررو 

 جون؟  ی_ شماهم ناز

 و ناخوناشو فوت کرد   دیخند

 بود گفتم بزنم   یدستام خال -

 _ بزن قربونتون برم  

 خدانکنه مادر   -

  

 

 اتاق تبسمو زدم و وارد شدم که با خنده گفت   در

   ؟یدیپوش چرا مانتو  -

 ؟   یخشکلتو چرا پوشوند  ی: موها نورا

 بهشون کردم »  یا هانهی د سفاتاقو بستم نگاه عقل ان در

 رفت که اخه عقل کال! ینجوریهم شهیمانتومه نم_ تو 

 

مثل مال  شدینورا کوتاه بود اما م  یموها  نشستن تا من موهاشونو ببندمدو سر تکون دادن و هر
   ارمیب  رونشی خودم ب

 

مدل   یمثل هم و حت شایلباسا مثل هم ارا مینگاه کرد  نهییا یتو یاز اتمام موها هرسه با لبخند بعد
 موها. 
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جذاب به نظر    دیسف رهنیپو  یکت شلواره مشک یکرد الحق تو  یبه ساعت نگاه کرد و پوف  انیدا
 رو به ما گفت : مرتب کرد و جون شالش رو   یخوشکل بود. ناز یل یخو  دیرسیم

 روش خوبه ؟   دمیکه پوش ییدخترا مانتو -

   اریب  رونشیاونجا حتما ب  نیرفت ادیبهتون م  یلی: اره خاله خ نورا

   گهید رونیب ارهی_ وا خوب معلومه م

 ؟ نی هنوزم سر لباس بحث دار گهی: بسه دانیدا

 

گذاشتم و  فم یک یتوخونه رو  دی. کلنییپا میاومدن و راه افتاد قهیبعد از چند دقو  مینگفت یزیچ گهید
 نداشتم.رفتم اخه حوصله اسانسورو   نییاز پله ها پا اطیاروم و با احت 

 

 که ...  نییپا دمیرس

 

 

 

 

البته به زور چون چهار نفر پشت   میسوار شد کردم و   ی. پوفدمیدرهام عمو فرهاد و و   ریام یجا به
 رفت جلو.  انمیداو میبود
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 اروم گفت:   نورا

  مید یچنتا کشته م نمیبب  -

 با ناز چشماشو به هم زد  تبسم

  میدیبه کشتن مرو  یروسمعلومه کل ع -

 جون مداخله کرد   یناز

گوش تبسم گفت که تبسمم خجالت   ری ز یزیاروم چ  یول  نیشدقشنگ  یلیماشاهلل هزار ماشاهلل خ -
 زده به اقا فرهاد اشاره کرد.

 

 ن؟ ی گیم ی: باز چانیدا

 ..میندادو جوابش رو  میبود دهیرس گهید

 

**** 

 

اومد تو   یاروم  غ یو تا برگشتم تبسم با ج یگوشه ا هی گذاشتم  فمیو با ک  دمیکشرو یبشال رو  ومانتو
 از خودم جداش کردم  بازوش گذاشتم و یبغلم. دستام رو

 ؟  هی_ چ

 گفت :   یبا ذوق نورا

  ادیمبلند تو  یمدل فقط به موها نیا -



 ساس ی ک 

203 
 

  یاز موهامو رو یکردم دسته ا  نهییبه ا یدوباره نگاه  یبغل کردم و بعد از انداختن سلف  هردوشونو
به دست گرفتم که نگاهم  مویباز نبود. گوش ادی بود اما ز یلباسم هفت  قهیشونه چپم اوردم. خدارو شکر 

 تا ببندم.   میکه گذاشته بودم پشت کاور گوش یافتاد به پابند

 

   دیدخترا صبر کن  ی_ ه

 گفت   زونیاو یبا لب  نورا

   گهیمارو د نی همه بب میبابا بزار بر -

 .  رونیب  میپاهام و بعد همراه دخترا زدرنگ رو بستم دور مچ یو پابند نقره ا یصندل  یرو نشستم

 باغ.  طی و بعد مح  یالمپ سی راز گل و  دهیکه پوش یی راه رو هیاول رخت کن بود بعد  خداروشکر

 

 گفت :  یبا ذوق نورا

  می ری عکس بگ نیسیوا -

 باغ.  طی سمت مح میعکس گرفتم و دوباره کنار هم حرکت کردو میستادیا یک ی  یک یبود   یخوب  نظر

 

کردم اما   داشون یپ  زیکه دور م گشتمیم  خاله فرزانه ای ی و دنبال خاله گل  میداشتیهم قدم برم کناراروم 
 عمو فرهادم کنارشون بود.

   ششونهیجونم پ یناز می_ دخترا اونجا بر

   میغرق ش جانی در ه می: اخ برنورا

 . میرفت   زیزدم.و سمت م  یلبخند م و کرد نگاهش
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 _ سالم خاله ها  

 بغلمون کرد   یکی  یکیبرق زده نگاهمون کرد و  یبا چشمان  یگل خاله

 پسرا   چارهی ب نیماشاهلل چه خوشکل شد -

با   میبه کشتن بدپسرا رو  میخواستیکه م میبود  ییانداختم حاال همونا نیی خجالت زده سر پا هرسمون
 .میدیحرف خاله خجالت کش 

 عباس   شی فرهاد : خانم من برم پ عمو

 که با اعتراض گفتم  دیبوس موی شونیفرزانه پ خاله

 اون رژ قرمز خوش رنگ   شهیم_ ا پاک 

 بود.  دهیهم کت دامن پوش  اونا

 

 فرزانه و  ی: خوب خاله ها دوستم نورا ، نورا خاله گل تبسم

پسرا  و  یزرشک  پی ما تو  اهیس پی جالب بود اونا ت یصندل  یجابه جا کرد روخودشو یجون کم  یناز
 از ما.   یمخلوط

 

   مینگاهش کرد میاومد برگشت یدختر یصدا

 سالم فرزانه جون   -

   ادم نبودن هی نگاهش کردم بق پوکر

 ؟  ستین ی: صندل  تبسم

 جون گفت   ینازمرموزانه رو به خاله فرزانه و  خاله

   رسهیم ایدن گهید قهیکه چند دق  اریبطرف مردا هست برو  _ فکر کنم
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 باغ.   میما زودتر اومد رنی تا عکس بگ هیبودن اتل رفته

 . میکه مجبور میکردم با اشاره به دخترا فهموندم بر یپوف

 گفت   یدختره با حالت چندش همون

 ؟   نیک نایا -

   رونی هر سه مون چشمامون از حدقه زد ب یحرف خاله گل با

 نوراهم که دوست دختراست. فرزانه جان و  ندهیام ، سوگند عروس ا ندهی: تبسم عروس اخاله

 رفت  کرد و  یابراز خوشبخت یو با لبخند دیبادش خواب دختره

 

   میهرسه گفت هوی

 بود خاله ؟ یچه کار نی_ ا

 .ارهیبرامون ب انیدا  زنگ بزنم  دیو عقلم نرس میر ا یب  یکه صندل میرفت یما حرص  نیباز خند اونا

 

حس  نگاها رو  ینیکه سنگ میگشتیم انینداشتن با زناا ، دنبال دا  یسمت مردا که فاصله چندان میدیرس
 کردم.  

 ؟   ینی بیمو  انیتو دا گمی_ م

 نچ  -

 اونجان   میبر دهی: عه داره دست تکون م نورا

و   میحرکت کرد قینفس عم هیتپش قلبم با  الیخ  یتا قدم اولو برداشتم قلبم شدت گرفت چرا؟ ب اما
 .گهید یجوان یپسرو  ریامبود ، رهام و   انیبهشون دا میدیرس
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 _ سالم 

 و نگاهمون کردن  برگشتن

 شونم   یدستشو گذاشت رو انیدا

 شده ؟  یزیچ -

  می خوایم ی: صندل  تبسم

 

 

 رهام «   »

 

 گشتمیاما چرا من داشتم دنبالش م دمیندگذروندم اما شخص مورد نظرم و رو   ت ینگاهم تمام جمع  با
 ؟ 

  ؟یگردیم ی: دنبال کس ریام

 خوردم.  جا

 _ نه 

   دیبه کتش کش یو دست دیخند

 هست ؟  یمعلومه حاال ک -

  زیو همه چ  کردمیدل مد وباهم در شهیکه داشت بهم گفته بود کال ما دوتا هم ی از حس  شیروز پ چند
 .  میدونستیهمو م

 .  ارهیسرش مبال رو  نیا شیاراد ریغ یاون دختر داره با کارا گفتیاما م هیچ  دونسیرو نم   حسش



 ساس ی ک 

207 
 

 

   گردمی_ دنبال مامان م

 دروغ گفتم  دیفهمیخوب م  دمیمنم خند دیخند

 مامان اومد   یصدا

 رهام ؟  -

 کرده بود.  رییو نگاهش کردم. امشب چقدر مادرم تغ برگشتم

 _ جانم! 

 میهمراهشون ماهم دار دیکردم شما دوتا نر یباغ پرهام رو راض  دیزودتر بر  دیسوار ش دی: برمامان
 باغ   میایم

 

از پشت بسته   یفرق کج ازاد و مابق  دمیبه موهام کش ی . دستریهمراه ام میدادم و راه افتاد سرتکون
 بودم.

 داد؟یمکه دلم گواهش رو  یبودم ؟ اون یک دنیتا خود باغ تند روندم چرا مگه منتظر دو مینشست

 

پرهام   گهید قهیمشغول صحبت مهموناهم نشسته بودن تا ده دق میباغ جمع شده بود یهم تو دور
 . ومدنیم نایا

   ؟ی: رهام پکر مسعود

   دمیسر کشرو   شربت

 _ نه بابا خوبم 

 ببر حتما   نوی فردا ماش انی: داریام
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  دیخند انیدا

 ره یخوب از سر شب تبسم بهم گفته حاال نوبت ام  لهیخ -

   یاط یاحت یب  یلیدادن بهت اخه تو خ تذکرات الزم و  دونستمی: ا خوب نم ریام

  ییعطر اشنا یبونداشتم البد مامانش بوده. اما دست تکون داد حوصله برگشتن رو  انیدا دمیدهو ی
 اومد و وادارم کرد برگردم.

 

اون دختر   ی . اره براستادیان ا کی قلبم  ومدیم دشیبه پوست سف یل یاون لباس که خ یتو دنشید با
 اون بود سوگند... کردیم  ستیبود که قلبم داشت ا کمندسویگ

 

 سوگند:  ی شون یگذاشت رودستش رو  انیدا

 شده   یزیچ -

  می خوایم ی: صندل  تبسم

حاال که به طرز  بلند و و  ییخرما کردی جذب خوش مرو  یهرکس  باشیز یاوناهم ست بودن. موها پس
 خورده بودن و اون رژ..  چیپ ییبایز

 . ینبود ینجوریکه ارهام تو گهیخودم تشر زدم چشم شده بسه د به

 اون پشت هست   ی: صندل  ریام

 که کنارشون بود با ناله گفت :  یدختر

 ن؟ یدیپاس محاال شما مارو  میریبگ  یشما صندل شیپ میا یفت ببابا خاله گ  یا -

   کنمی: من کمتون م  مسعود

 گفت :   ریکردم که ام یاخم
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   نیبراتون شما بر ارهی محمد ب گمینکرده االن م ازین -

 برقصم  تونی دسستون طال انشاهلل عروس ی: اخ مرس  تبسم

 ..  می دیخند  هویماهمه خندمون گرفته بود و  حاال

 با لبخند دلرباش گفت:   سوگند

 واسمون  یکه ابرو نزاشت میبر -

   نیوفتین زهی ل نجای: سوگند اانیدا

 

  نکهیداماد. و من خوشحال از ااهنگ بلند شد و خبر اومدن عروس و  یجواب بده که صدا خواست
 . ومدنید مدامااستقبال عروس و  یاوناهم دنبال ما برا

 

 

  

باغ تا   یطرف و اون طرف فرش قرمز که از وردو نی باغ و ا یحجوم برده بودن سمت ورود همه
 .. زدنیدست مو سبد به دست کل و  ستادنیعروس و داماد انداخته بودن ا گاهیجا

 

 . میو نگاه کرد میستادیا یواسه قلبش خوب نبود گوشه ا ادیز جانی که ه ریخاطر ام به

 ؟ یخوب ری_ ام

 حالش بد بود   یخونه قبل از اومدن کم  ی بودم اخه تو نگرانش

 داد   سرتکون

 خوبم داداش نگران نباش   -
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و بردار    بردنیم گاهیعروس رو سمت جا ی. با کل و شادستادیاومد کنار ما ا انمیزدم ، دا یلبخند
 شبش بود.   ن یپرهام امشب بهتر کمیکوچ

هم بدون   ای سرشون. دن یرو ختی ریبردار گل م لمیبه دستور ف یافتاد به سوگند که با لبخند نگاهم
 قشنگ تر بشه گفته بودن بدون شنل بهتره.   لمشیف نکهیا یشنل وارد شده بود برا 

 

قوم مغول بودن  شدیم شتریب ینیر ی جمع کردن ش یو ازدحام برا شدنیترم کینزد گاهیبه جا هرلحظه
  نا؟یا

 «   مینی بش میگفتم» بر رایخنده رو به پ  با

 سروقتشون.  میقرار شد بعد از خلوت شدن برقبول کردن ، و  اوناهمو

صدا باال اومد. خندم گرفته بود   نیهمراه ا رمیسر ام  نباریاومد و ا زدی و صدا م  انیتبسم که دا یصدا
 زشت بود. انیدا یاما جلو

 کنار گوشش گفتم :   اروم

 ارم برات  د زیسوپرا هی_ داداش نگران نباش  

   دیخند

   ؟یزیچه سوپرا -

 ست ین زیسوپرا گهی_ بگم که د

و بورش و من دوست داشتم حاال چه برسه به  ییطال یاون تارها  دیبسته اش کش یبه موها یدست
 .  هیبق

 گفت :  دیخندیتبسم م یکه داشت به غر غرها یدرحال   انیدا

 خوب شد ؟   رقصمیم  امیبسه بابا چشم م -

 و گفت:  دیشونه اش کش یازاد رو یبه موها یدست  یخوش حال با
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 هم هردو  ایسوگند  ای یرقص یبا من م ایشد پس  یاره عال  -

 کردم   مداخله

 با من   انمیاقا دا کیشر د ی_ تبسم خانم شما بر

   کنمی م سهیسوگند بود.. حاال چرا من نشستم اونو با سوگند مقا هیکه داشت شب یشیارا دیخند

   یمرس ارمیبا ابکش برات اب تی بده انشاهلل عروس رتونی خدا خ ی: واتبسم

 

خجالت زده رفت سمت دخترا که داشتن وسط با چنتا دختر   دنیو از خنده من پسرا هم خند دمیخند
 کم شد و همه رفتن نشستن.   تی . کم کم جمعکردنیصحبت م 

 پشت سر ما بود.    قایکه دق یجیشدم و رفتم سمت د بلند

 

 «   ریام »

 

 از اون دختره داشتم. یامک یشدم که بازهم پ میکه رفت مشغول گوش رهام

 عشقم؟«  ی هست یعروس یتو ی» چرا زودتر بهم نگفت -

اصال به اون  باشم و   یبدون گوش قه یرفتم سمت رختکن حداقل دودق بلند شدم و   یکردم و عصب یپوف
 دختره مزخرف فکر نکنم. 

 اومد  یدختر دهیترس یصدا  هوی باز کردم  کهدرو 

   ریاقا ام نییخدا شما یوا -

  فیباال انداختم و رفتم داخل دنبال ک یدخترا بود. شونه ا شیکردم تبسم بود اون که االن پ نگاهش
 بندازم داخلش.  ویتا گوش  گشتمیمامان م



 ساس ی ک 

212 
 

 

 ترسوندمت   دی_ ببخش

 گفت:  بست ی ش مخوش تراش  یپابه مچ فیظر یکه نشسته پابند یدرحال 

 سوال  هی ریاقا ام گمینداره م یاشکال -

 نکردم کالفه گفتم  دایپمامان رو  فیک

 ؟ ی_ چ

  ستادیا نهییا یجلو  نباریا

 سوگند گرفت  سراغتو از من و ای دختره سون نیا -

 برگشتم نگاهش کردم   متعجب

 ؟ یشناسیرو از کجا م ایتوسون  ؟ی_ چ

 و با اکراه گفت   یصندل  یرو نشست

 تا رابطش با...  ری از بس کالس گذاشت واسه ما از لباسش بگ واریسرشو بکوبم تو د خوادیاخ دلم م -

با  دختر جلوتر رفتم که سرشو باال اورد و  نیکرد ا ونیلبشو گاز گرفت. د هوی دیحرفش که رس ینجایا به
 شده نگاهم کرد. شیارا یچشما

   ؟ی _ رابطش با ک

 گفت   دهیترس

 تو   -

 زدم و گفتم :   یپوزخند

 که جواب بده  هیک دهیام م یخودش پ هی_ اون توهم
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 من  یقدم هی یتو ستادیازد و  یبشکن 

 نبوده  از طرف تو  یغامیب چیه شی تو گوش  دمیگفتم بهش اخه د نویمنم هم -

 

 .  کردیداد و من و » تو « خطاب م  ری ضم رییراحت تغ  چه

 _ فضول 

 غنچه کرد کرد و لبلشو  یاخم

  یی جوجه طال  یخودت -

   دیو که خودشم خند دمیلقبم خندم گرفت و خند از

  دمیقشنگه پسند ی_ چه لقب خوب 

 به کمر زد   دست

 بهت بگم دوست داره دمتیجونت گفتش اگه د  ایسون نیا یاها راست  ینگفتم که تو بپسند -

 کرده بود با دلم ؟!  کاریچ دی خودش خجالت کش و

 گرفت دستشو مچ

 ؟ یبهش گفت یزی کرد تو چ جای _ ب

 کرد که دستشو ازاد کنه  تقال

 خاله جوابش داد   یمن نه ول -

 ول کردم  دستشو

 گفت؟  ی_ مامان چ

 گرفت  دامن لباسش رو ازم فاصله گرفت و یکم
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 گفتش.. گفت...   -

 که باحرفش چشمام گرد شد   دمیبه موهام کش یکردم و دست یپوف

 منه و.. ندهیگفت تبسم عروس ا -

 

 خودم حدس زدم. اش رو  ادامهو

بهم کمک کن تا   یتونیبدون اون مزاحممه و اگه م  نویبهت گفت جوابشو بده فقط ا یزی_ اگه چ
 دکش کنم  

 باال اورد   سرشو

 ؟ یاما چطور کنمی کمکت م -

 نکنم.  یکار کردمی نم نی تضم موندمی. اگه مدمی کش یق ینفس عم رونی نگفتم و رفتم ب یزیچ

 

 

 

 

کنارم  رو  ینبودن با چشم دنبالشون گشتم اما حضور شخص انیداصحن باغ ، رهام و  یتو برگشتم
باغ   یکجا بود درست در ورود نیاخمام رفت تو هم ازش فاصله گرفتم. اه ا  دنشیحس کردم. با د

 شد.   داشیپ

 ؟یشده خانم موسو یزی_ چ

 شد گفت :  دایلمنت شده اش پ یکه تمام دندون ها یلبخند چندش با

 امشب با من برقص   -
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 گفتم :  یبا لحن سرداخم کردم و  شتریپرو بود ب  چه

 برم   دی_ شرمنده من با

 که صدام باال نره گفتم:  یطور تی کرد با عصبان کیبهم نزد خودشو

   سیپل  زنمی م چشمم خانم وگرنه زنگ_ گمشو از جلو 

بگم که صداش اومد برگشتم طرف فرشته نجاتم ، واقعا هم  یزیشد خواستم چ  کینزد شتریبو  دیخند
 اون لباس..  یفرشته شده بود تو

 ؟   زمی شده عز یزی: چ  تبسم

 یداشت اون دو گو یشد و دستاشو دور بازوم حلقه کرد نگاهم کرد که نگاهش کردم. چ کمونینزد
 رنگ ؟   یقهوه ا

   میهردو نگاهش کرد ایحرف سون با

 

 ؟  یهم دار گهیخواهر د ینگفته بود ریام -

 گفت: دراز کرد سمت تبسم و پرو دستشو  پرو

   زمیخوشبختم عز رمی من دوست دختر ام -

 

 ؟  کنهی پس چرا انکار م  بهش زده  تبسم نگفت مامان اون حرف رو  مگه

 خانم محترم  ستمیمن خواهرش ن ی: ول تبسم

 باال رفت   ایسون  یها ابرو

 ؟   یکارش ی پس چ -

 کنم بو هامو پر کرد بزار عطرش و هیعطر موهاش اومد و ر یبو ستادیدستمو ول کرد و جلوم ا تبسم
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   ؟یداشت کاریبپرسم با نامزدم چ شهیهمون نامزد م ای رمی: بنده نوشن کرده ام تبسم

 شد و با حرص گفت :   سرخ

 دک کردن من اما... یبرا لمهیف ی خاله گل یمن فکر کردم همه اون حرف ها -

 گرفتم دستاشو  ستادمیتبسم ا کنار

   دینبود خانم حاال هم بر لمی_ اونا ف

 زد   یپوزخند

 دروغ   ای دیگیراست م  نمی بب دیبا -

 دستامو ول کرد و با حرص گفت:   تبسم

رو    نیبشحاال هم برو شتر ینه کمتر نه ب یدیفهم یهنراموز هیمن  ری ام یخانم تو فقط برا ای سون نیبب  -
 .. یلبو ش  هیشب  شتریتا ب  نیو رقص من و نامزدمو بب  یصندل

 

 دختر. دستاشو به کمر زد   نیا هیری گرفته بود اخ چه بازگ خندم

نامزد منه و اگه  ریکه ام یبا گوشات بشنو تونبیهم م ا ی ینی بب یتونیهم م یه اگه خواست : تازتبسم
 .. یمفهومه خانم گوجه فرنگ نهیچشمت ه ر ز رفته رو نامزدم حسابت با کرام الکاتب نمی بب

 

 گرفت   دستمو

   هیمنتظرن بق زمیعز می: برتبسم

  گاهی. داشت سمت جارفتمیمن از خدا خواسته دنبالش مو  دیاون همه ادم دست منو کش یجلو و
 منه و فرشته نجاتم.   یجلو یگوهر هی کردمی حس م  کردنی نگاه م. دخترا همه داشتن مارو رفتیم

 . م یو با چهره متعجب همه مواجه شد میدیرس
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 رفتم سمت خواهرمو بغلش کردم و دم گوشش گفتم :   الی خیب

  زمی عز ی _ خوشبخت بش

 زد همراه با چشمک و اشاره به تبسم  یلبخند

 کردم   یتفاوت به خودم زدم و با پرهام هم روبوس  یب  چهره

   نی_ داداش خوشبخت ش 

   یتو باش یداداش انشاهلل نفر بعد ی: مرس   پرهام

 چه خبره تبسم؟  نجای: ا نورا

   ستادیا ایو اومد کنار دن  دیخند سوگند

   استی دن یعروس -

 

 هامون هوا رفت و تبسم گفت   خنده

 شد؟ یچ نیبگ -

 از من کجنکاو گفتن :  ریبه غ همه

 شده؟  یچ -

 ذوق گفت :  با

 دک کردم    روی خواستگار ام -

 باز متعجب نگاهش کردم که خودم ادامه دادم  همه

 _ منظورش مزاحم بنده بود 

 ت  بود و گرف ستادهیبا ذوق دست تبسم که کنار سوگند ا ایدن
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  ینیاخرشم همها گوشنکرد و  رهیکمک بگکه از تو  مییداداش جوجه طال نیمن گفتم به ا ییوا یجد -
 که من گفتم شد 

   نیدست اومد: حاال چرا دست تو انیدا

 

 اخماش توهم  شده بود و  ی رتیغ

  ادیخودش ب   تونستیبود نم ستادهی ا ایسون  نیکردی م تیاونجا اگه رو  نکهیا ی: خوب معلومه براسوگند
 بزاره که   رویو ام

 خانم خانما ؟  یبود ی: خوب در نقش چ  پرهام

 

 پرهام زد   یبه بازو  یبا اعتراض مشت  ایدن

 لقب من بود   -

 زد   غیکه ج دیلپشو کشو   خندبدم

 خراب شد  شمی: نکن اراایدن

   نجایا ایب  ری: ام رهام

  ستادمیکنارش اشاره کرد و منم رفتم کنارش ا به

 ؟ هی_چ

 باال انداخت   یا شونه

 کنار   یایگفتم ب یوسط بود  یچ ی: ه رهام

 نگفتم  یزی کردم و چ یپوف

 بود ؟    ینقشت چ ی: خوب نگفت  نورا
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 بهش کرد :   یا هانهینگاه عاقل اندر سف تبسم

  گهی در نقش مامانش خوب معلومه نامزدش د -

 زدم   یو من فقط لبخند دنیبغل خواهرش که باز همه خند دیخنده ما خجالت زده پر با

 خانم   یخجالت  نمیبب  نجایا ا ی: ب انیدا

 اهنگ بلند شد و رهام کنار گوشم گفت:   یاومد سمت برادرش و بغلش کرد و همون لحظه صدا تبسم

   یستیتنها ن  میو باهاش برقص البته ماهم هستبر   زمیسوپرا نمیا -

 

 

 

 .میماهم دورشون حلقه زدو   داماد برن وسطدرخواست کرد عروس و  یج یباال رفت و د  غایج یصدا

 

 سوگند «  »

 

 گفت:  یجید  میدیاما د میدارکردم ما حکم دست زدم واسه عروس و دامادو فکر

  کسهیمیبگم که اهنگا ر نمیعاشق و ا نیمجردو  نیزوج   یرقص تانگو تند چرخش نمیشما و ا نیا -
 پشت سر همه چنتا اهنگو

 

 مانند ماهم وارد شدن.  رهیدامادم به جمع دادستا باال رفت عروس و  یصدا

  کرد ی تر م یباز دهن باز کرد و مارو عصب  یجید
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  رقصنیم  یو با نفر بعد خورنیچرخ م قهیدق هیو بعد از  رقصنی باهم تانگو م  برمیکه اسم م یینایا -
 درحال چرخش باشن   دیکال خانما با

 

 باز گفت :  یجیاعتراضمون در اومد که د یصدا

 . یکی هرکس بره با  خونمینمرو  یاسام انی. خوب به درخواست اقا داستیاعتراض وارد ن -

 

 دهینقشه کش نای.. اری و ام ایو من ، تبسم رهام ، دن انیرفت سمت نورا ، دا  کمال تعجب پرهام در
 بودن ؟ 

 یدست راستم توو انیشونه دا یو اماده منتظر اهنگ. دست چپم رو میستادیا یهمگ الیخ  یب
 کمرم.   یدست راست اون رودستش و

 

برادرم بود.   ی. نگاهم به چشمام یتند ترش کرد یو خواننده که شروع کرد کم میاروم تکون خورد اول
 ته چشماش بود.   ی ب یعج   طنتیش هیو  کردی نگاهم م یبا لبخند

 

  هویبا دلم که  رمی ، ورم رمیدرگ

 برد   زمویرام تو شد همه چ  چطور

 چشمک ناب هی ادم با  نیاخه ا مارمیب

 کرده خراب شدم نقش بر اب  منو
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و دستمو ول کرد   دمید رو باال برد و منم چرخ دستش بو یدستم که تو انیدا دیکه رس اهنگ  ینجای»ا
  دمیخند میگرفتپرهامه دوباره حالت تانگو   دمیکه فهم گهید یاغوش شخص یو افتادم تو  دمی، چرخ

 «  م یتکون خورد یبهش نگاه کردم که با چشمکو

 

  وانمیسامانم ، دل دسرو  یب

 صحبت عاشقونه کرده   حوس

  وانمیتو همه جانم دل د یا

 دستان تورو بهانه کرده  تب

 

افتادم   نباری من. ا دنیباهربار چرخ شدیو دامن لباسم باز م دمیدوباره همون اتفاق افتاد و من چرخ  »
همه با هربار چرخش ما  و میشدی با چرخش دست به دست م ییجورا هی گهید یاغوش شخص  یتو

 اشودست یبا لبخند  ری بود ، ام ایبه قول دن  ییجوجه طال ر ی م. اون شخص ا زدنی و دست م  غی دخترا ج
 دستم گذاشت «  یدستشو تو یکیاون کمرم گذاشت و  یرو

 

 ، تو با اون   ی، دلو برد یدیرس تا

 جذاب نگاهت   حالت

 من  وی، دار  شهال چشم

 اهت یاون دوتا چشم س یفدا من

 کنارم  یباش  تو یبا تو ارومم وقت من

 راهم ، عشق جذاب  روبه

 نگاهم  رهیم یهتو  یناب ، سمت چشما یایرو
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و داشتم سقوط  دمیتعادل شدم چرخ  یب  نباریبازوهامو گرفت و منو چرخوند و منم ا  ریام نباریا »
لرزه به    شیمشک یشد ، و همون لحظه چشما نیزم یگرفتتم و مانع افتادم رو یکه دست کردمیم

د  ینگاهم کرد.. و نفهمگرفت و فرستاد پشت و حالت رقص تانگوشونم و  یرو یاندامم انداخت ، موها 
 به سرم اورد «   یبا نگاهش چ 

 

   یییطال  یروزا یعنی عشق

   ییشب خوب دوتا هی

 قرارم   ی قرارم ب  یکنارت ب  من

 

دوست  بود که دوستش داشت ، اره من رهام و   یهرکس با کس نباریا دستا باال رفت و و  غی ج یصدا »
رهام بودم   یمشک  یاوردم که واقعا من عاشق مو مانیخواننده من ا یداشتم اما چرا ؟ و با جمله بعد

 «   بایمواج و ز

 

   یمشک یبا مو  یخودت عشق

   یاز تو خود عشق نگم

 قرارم   یکه دارم ب  یار حال  نگم

 

تند   رقص تانگو  نباریو ا دیموهام نفس کش یش گرفت و توحالت رفت گرفتم و منو از پشت در اغو »
 داد.« عشق رو  یمن معن یبرا
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   یاز تو دلشو ندارم بر یوا یا

 امشب  یبر زارمیمگه م من

   یبریاز تو دلمو کجا م یوا یا

 امشب  ینر یتو بمون  یکاشک 

 

   یاز تو دلشو ندارم بر یوا یا

 امشب  یبر زارمیمگه م من

   یبریاز تو دلمو کجا م یوا یا

 امشب  ینر یتو بمون  یکاشک 

 

 

که » دوباره ،   یرقص جهان  ابقاتی شد. انگار اومده بودن م شتریب  غی سوت ج یتموم شد و صدا  اهنگ
. و من بدنم داغ داغ بود و  زامونی سر م میرفت یگوش نکرد و همگ یکس  یدوباره« سر داده بودن ول

 دونستم. جانیتب ه نویا
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سمت اون طرف   میرفت یاعالم غذا کرد و همگ یجی؟ د  ی. اما تا کومدینم رونیهر سه مون ب یصدا
 شدن. دنیمشغول کش یباغ و همگ

 

تنه بهمون زدن که  هیکه چنتا پسر اومدن و از عمد   کردیو داشتم به غذاها نگاه م زی سمت م رفتم
  میمواجعه شد ری،رهام و ام  انیبرگشتم که با دا  یعصب

 

 گرفت :  پسره رو  قهیرفت و  انیدا

   یزن یبار اخرت باشه به ناموس مردم تنه م -

 گفت :  یبا پوزخند پسره

  هیحاال انگار چه تحفه ا -

 گفت:  تی رفت سمتشو با عصبان  ریام نباریا  کردی م میحرص  داشت

 جلوش   یجلب توجه کن یخواستیکه م یهمون تحفه ا -

 نکنه   دایخدا کش پ یا با ترس گفت : و نورا

 نبودن که جلب توجه کنن. یحواسش نبود و اوناهم طور یاطراف نگاه کردم خداروشکر کس  به

 ست یشد واسه قلبش خوب ن ریچرا درگ ری : اخ خدا امتبسم

 

 بر جمع کردن بحث داشت که پسره گفت   عیس  انیو دا ری رهام رفت کنار ام  گفتیم راست

   دیشونیوس  لیوک دی کارشون ی اصال شما چ -

 گفتم   نهیاخم رفتم طرفش و دست به س با

 ؟   یکارمی _ برادرم هستن تو چ
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   ستادیو بشقابشو گذاشت و اومد جلوتر از دوستاش ا دیخند

 ؟ نی خان داداشتون باد کرده ک شترازیدوتا که رگ گردنشون ب نیپس ا -

 

 اقا عباس و اقا فرهاد از پشت اومد   یداص

 شده؟  یزیمنن ،چ  یپسرا -

 رفتن  کردن و  یعموها چرا عقب نشسن دن یبا د دونمینم پسره

 عمو   ی: جونم ابهت مرس تبسم

  زنهی بخواد تنه م ی چه وضعه لباسه معلومه هرک نی: اخه اانیدا

 

 کردم :   یاخم

  یکردیاون پسره رو ادب م ی گیاگه راست م یدیم  ری _ چرا به لباسمون گ

   پوشنیمعلومه لباس مدل دار م ه یعروس  نجایاونا ادم باشن ا انی: بسه دارهام

 تون  قهیرو  نینداخت یم یشال  هی: حداقل  انیدا

 ؟ یدعوا راه بنداز یدوست دار یدی م ری گ ی: چرا الک  تبسم

 زدم    یپورخند

   ی؟ همون بهتر که نبود یجبران کن  یخواستیم  ینجوری_ ا

 

 بسه خواهراتن  انی: داریام

 با داد گفت :  انیدا
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   ستنیمن ن یخواهرا نایشما شد اصال ا ریهمش تقص  -

 

 مارو بشکونه  خواستیبود م  یو شکست پس تموم حرفاش دروغ بود ؟ تموم کاراش الک دیلرز قلبم

 برد. حاال خاله هاهم به جمعمون اضافه شده بودن  یعروس یتمام ادما یجلوابروم رو  ختیر  اشکام

خدا بزنه تو کمرت که به خدا  یشد  کیاره از قصد به ما نزد یعوض یادی ش ییدروغ گو هی: تو  تبسم
 خودخواه   ی خاک تو اون سر من که رام تو شدم عوض ی.. لنگه بابات یجبران کن  یخوایم یقسم خورد

 

 گونه هام  یاومد رو یسونام  تنخینداشت رهمه بغض رو  نیتحمل ا گهید

 با داد  رهام

 نداشت ؟   یاونا برات ارزش  ی؟ ابرو ی کرد کاریتو چ انیدا -

 

 خانم   نیزدم به صورتشو برگشتم طرف نازن یمحکم یل یجلو و س رفتم

 نیا یکه پا  یخواب یاون همه ب فیح  یباباش بزرگ کرد نی شغال رو ع هیتمام زحماتت که  فی_ ح
   یدیپس کش

 و به صداها توجه نکردم..  دمیگرفتم و دودست تبسم و  فقد

 

 رهام «   »

 

 روبه من کرد   یبا پوزخند انیدا

   اریدر نادم خوبا رو  ی؟ ادا هیچ -
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 که دوستش داشتم  ی قلب شکته کس یطرفش و منم زدم جا رفتم

 نداره رو  یچ یه  اقتیرهام اون ل  میبر  ای: ب ریام

 کنه.  دایپو مامانم رفت تا دخترا رو میببر میخوایعروس رو م  میاعالم کرد یجیو به د  میبرگشت  یعصب

 

و   ایاز باغ مهمونا برگشتن و ماهم تا خونه دن میرفت یبا حال یهم از اتفاقات ناراحت شد.. همگ ایدن
 . میبود رفت نایداداشم که درست ساختمون سوگند ا

نداشت هم دلم  یدست کم  رمینکرده و منم نگران شده بودم ام داشونیگفتش که پ یبا ناراحت  مامان
 هم سوگند و تبسم..  سوختیواسه داداش و زن داداش م

 

**** 

 

تبسمم  ری اموزشگاه بود و طبق گفته ان  دمیدیکه سوگندو م ییروز گذشته بود و من تنها جا سه
 یخدافظ هیدش بود. با خو یو تو   زدینم  یبرگشته به سرکارش و خودشو مشغول کرده.. اصال حرف

نداشت. بهتر بود برم برسونمش   یرفت امروز فکر کنم سرما خورده بود چهره اش زرد بود و حال خوب 
 بره.   بهیبا غر تا

که رفت بهش شک   ییخودم راه افتادم دنبال اما جا  سپردم دستش وو  اموزشگاهرو ی زدم به ام زنگ
اونم تند.. مهم  دیبارون بار دمید  هویبود  یهم ابرهوا   رفتی کردم... داشت از کوچه پس کوچه ها م

 ..رهی بدونم کجا م خواستمی م شمیم سینبود خ 

 

 سوگند «  »
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، پشت سرم    از اب سی و تمام بدنم خ دیباریداشتم ، بارون م  یکوچه پس کوچه ها تند قدم بر م یتو
ستبرش بود   نهیس ی..دستم روسمیمجبور شدم وادستم کشده شد و هوی ادی کردم داره م یحس م

    دست اون دور کمرمو

 

 من شو   الیخی ازمن رهام ب  یخوای_ چه م

 درست چشمامو باز کنم   تونستمیخاطر بارون نم  به

 حالت ؟  نی با ا یری م یشم کجا دار  الیرو بخ  یچ ی_ چ

 

 :  گفت ی با داد اروم هویکردم اما ولم نکرد مه  تقال

 

 که عاشق تو شدم گفتم حتما توهم منو. رو بگو یاصال من عوض  -

 گرفت از حرفش شکه شده بود اما مگه من دوسش نداشتم ؟  بغضم

 

  یفهم یم می ابونیدختر خ هیمن  یکن ی که تو فکر م ستمین  یمن اون  یعاشق تو شدم ول  می_ اره من لعنت
 دختر با هزار تا غم..  هی ینه مادر یدخترم که برادرش تردش کرد نه پدر هیمن 

 

 محکم فشار داد و  دستم

    سوگند ارمیخودم مرو  ی_ _ دخل اون لعنت 

 صداش زدم    باناله

 _ رهام! 
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 جان دلم    _ _

 نمناک از اشک نگاهش کردم   یو باال برم و با چشا سرم

 ... یعوض انی_ اون دا

 م..نتونستم بگماش رو خورد  ادامه

 کردحرف بزنم   وادارم  سرم رو دوباره باال اورد و  ضی غ با

   کرده؟ تتیباز اومده سراغت؟ باز اذ ی_ بگو جون به لبم کرد _

 مثل بابام   هیعوض هیمنو شکوند.. اونم  یاون عوض  _

 

 کردم هیخفه نکردم بلند گر کردم بلند هق هق رو  هیگر

سرم و بزارم *" سوگندم اروم   یعنیفشار داد  یگذاشت و کم  مسیموهام خ یمردونه اش رو  یدستا
 .  زمیبهت بخوره عز ی دست اون حت زارمیمال من نم یباش چشم قشنگم تو فقط مال من

 

 اشک لبخند زدم   ونیم

 مردونش گرفت  یدستا یو صورتم و تو دیو بوس میشونیپ  

 موهام انداخت و باز تو چشمام نگاه کرد...   یرو رو شالم

 سوگندمم...  _ _

 شد..  سشی خ  یو موها اهشیس  یقفل چشما چشمام

 _ جانم  
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..من اگه زمیبود نه خانواده ات عز تی _ _ من اگه عاشقت شدم به خاطر خودت بود به خاطر پاک
  مهیارم چون نمتفاوت بودند منو مجذوب خودش کرد..من دوست د نکهی دوست دارم به خاطر ا

 .. دمیتو د یگمشده خودمو تو

 کنم   ی باهات زندگ تونمیمن نم یول  _

 کرد   یاخم

 _ _ چرا؟ 

 انداختم   نییپاو  سرم

 برات باشم    یهمسر خوب تونمی_ چون..چون من نم

 ؟ گهیم  نویا ی_ _ ک

 _ من 

سوگند ، به  تونمیباور کن من بدونت اصال نم یریبگ میمن تصم  یگفته جا ی... اصال ک ی_ _ تو ب 
 اسمت قسم   یمعن

 

 پر بغضشو نداشتم یقطع کردم طاقت صدا حرفشو

 

 عاشقتم   یلیرهام ، من دوست دارم خ رمیم ی_ من بدونت م

     

 تبسم «   »
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  زدی رو نداشتم. امروز دلم شور م ی چی نشستم. اصال حوصله ه یمو درست کردم و روس صندل مقنعه
 .  دمیکه نورا برام اورده بود رو سر کش یباال انداختم و نسکافه ا یشونه ا الی خیچم شده ب دونستمینمو

نرم اما باز برگشتم و با اسرار به   گهید خواستمیکه م یحالم داغون بود اما برگشته بودم سر کار من هه
 گشتم.. دکتر خدادوست به همون پرستار بخش بر 

بود. برداشتم و از جام بلند شدم تا به محوطه  ری بهش نگاه کردم امهمراهم بلند شد و یصدا
 برم.   مارستانیب

 

 _ الو ؟

 ؟ یی: سالم کجاریام

 چش بود ؟  نیا وا

 شده؟  یزی چ ؟یچ یبرا مارستانمی _ سالم من ب

 نگران گفت:  یبا صدا ریام

 شد   هوشیبغش کرد و  ادیخواهرت به خاطر ضعف ز انمارستیب  امیراستش دارم با رهام و سوگند م -

 

 شده بود ؟ با لکنت گفتم   هوشیخواهرم ب   دیتند تپ دلم

 االن؟  دی_ کجا

   مارستانیسه راه ب -

 _ باشه باشه خدافظ  

شد. دست   دایرهام پ نیتا اومدن بفهمم و همون لحظه ماش مارستانیدر ب دم یقطع کردم تند دو و
 پام ترمز زد.   یکه رهام جلو نیسمت ماش  دمیخودم نبود دو
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 اومد  رونیب  یعصب ریام

  ؟یخودتو به کشتن بد یخوای دختر م -

 نگفتم و رفتم سمت در   یزیچ

 _ خواهرم کجاست ؟ سوگندم کجاست؟  

 

 «   ریام »

 

 نداشت.   یبرانکارد سوگند و بردن داخل تبسمم حال  با

   رمی م باش من همراهش م: تو مراقب تبس رهام

دستشو  ی افتاده بود. رفتم کنارش و با شک و دو دل نی زم یو رو کردیم هیتکون دادم داشت گر سر
 یدرشت و نمنامکش نگاهم کرد و با هق هق سرشو گذاشت رو یگرفتم و بلندش کردم. با چشما

 . نمیس

 

 نه؟!  هیل یدختر خ هیهمه درد واسه  نیرفت ا یلحظه ا یبرا نفسم

 محوطه بود.  یکه تو یصندل   یکردم بلند بشه نشوندمش رو  کمکش

 نکن بابا فقط ضعف کرده  هیانقدر گر  شهی_ خوب م

 سرشو برگردوند سمتم  تند

 نیا ی، مادرمه ، پدرمه همه کس منه تو ستیاخه اون خواهرم ن کشمیم یمن چ  یدون یتو چه م -
 نکبت بار.    یزندگ

 کردم   یپوف
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خودتو تا خواهرتم خوشحال باشه بعدشم سرماخورده   یخوشحال نشون بد دین بااالتو  نی_ بب 
 که   ستین  شیزیچ

 مقدمه گفت:   یب هوی

 ؟  ریام خوادیم یچدلم یدون یم -

 . زدیانداختم طاقت نداشتم نگاهش کنم چقدرم قشنگ صدام م نییپاو  سرم

 ؟ ی_ چ

  هیتک نیکنم البته خواهرم به ا هیراحت بهش تک  الیخواهرم باشه باخ که پشت و پناه من و  یکس هی -
 داره  ازین  شتریگاه ب

 برادرش   یمنم جا زارهی_ رهام هست تنهاش نم

 کرد  نگاهم

 رهام؟   -

 زدم و سر تکون دادم  یلبخند

 بارون  ری_ امروز عشقشون رو اعتراف کردن اونم کجا ز

   دمیاز خنده اش منم خند دیخندهو ی

 رهامه   ریهمش تقص نایپس بگو ا -

 داره اخه  ی_ ا داداشم چه گناه

 ذوق برگشت طرفم   با

 خبرت    نیبا ا یخوشحالم کرد  یلیخ  ریام -

   دیوز  یخنک مینس

 ؟ینشست نجایا ی_ تو کار ندار
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 حوصله ندارم انجام بدم سپردم به نورا   یول پرو دارم  -

 داخل   میتنبل پاشو بر ی_ ا

  میقدم هم راه رفت هم

   ییاعتراف گرفته خدا یبارون جا  ریز گمیم -

 گفتم زدم و   یاروم قهقه

 نداشتن  _ واال خواهر خانم شما داداش منو اغفال کرده بعدشم فکر کنم حال برگشتن رو 

 ، سر تکون داد  میها رو باال رفت پله

 شه   کی شر  یکی راحت شه حداقل مشکالتش رو با   الشی چه خوب کاش زودتر ازدواج کنه و خ -

 .خنده و غم.  یحت یهمه چ یشدن تو کی شر  نیهم یعنینگفتم ازدواج  یزیچ

 

 داخل.  میو رفت  میکرد دایپکمک نورا دوست تبسم اتاق رو  با

 گفتم :  ی شوخ به

 که حالت از منم خوب تره زن داداش  _ تو 

 بهم رفت که خندم گرفت.  یاز خجالت گاز گرفت و که رهام تند برگشت سمتم و چشم غره ا لباسو

 بود   ستادهیکنار خواهرش ا یبا لبخند تبسم

   زم؟یعز یخوب  -

 ساداست   هیسرماخوردگ  هی: اره خوبم  سوگند

 اعتراف گرفتن بود اخه خواهرم صعف کرد   یبارون جا ر ی شوهر خواهر جان ز -
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با   یپسردر باز شد و  هویکه  دمی جاخورد و نگاهش برگشت سمت من که همه همزمان خند رهام
 وارد شد  دیروپوش سف 

 

   دهیاز شما بع یها خانم خسرو مارستانهیب  نجایاروم تر ا - -

 

 رفت سمت در  پوکر نگاهش کرد و تبسم

بعد گزارش   نجایا یسیفال گوش وا یبعدشم به توچه فضول مملکت اوم ستی ن دیاز من بع  یچ یه -
 من با پسرا بودم ؟  یبد

 کرد   یاخم  پسره

   ستی الس زدن ن یجا  نجایا دمیحتما گزارش م - -

 دخالت نکنم  مدیبگم که صالح د یزیچ خواستم

خواهر م ، شوهر خواهرم و برادر شوهر خواهرم هستن    ستنین  بهیدوست دارم به تو چه بعدشم غر -
 به شماچه  

 تبسم خانم   نیحداقل اروم تر بخند  - -

 درو محکم بست و برگشت و با خنده گفت :  تبسم

 سمانه دوستم  شهیو عاشق پ مارستانهیفضول ب -

   ایدهن به دهن ش نیبا ا   نمینب گهی: د سوگند

 شد    دایپ شتریب یلخت قهوه ا  یرنگشو درست کرد که موها یمقنعه مشک  طنتی ش با

 ؟ چشم عروس خانم   یدیدستورم م -

 جمع باشه  الیوسا میفردا پرواز دار یاها راست گهی با تشر : ا بسه د رهام
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 . میگفت یباشه ا  هیسه فقط  هر

 

 

 

 

 تبسم «  »

 

 

 دکتر گفتم : کردم و روبه  یپوف

   دمیقول م  گردمیزود بر مو   رمیهفته م کیدختر فقط واسه  ی_ اقا

 گفت :  یعصب  یو با لحن زیم یگذاشت رو  خودکارشو

  یسر کارت و حاالهم مرخص یشغلتو دو هفته نشده برگشت ای یخودتو مسخره کرد  ایخانم شما  -
  شهیخانم نم شهینم یخوایم

کردم و دوهفته   تیسرکارم اره من خر گردمیبدون دوباره برم نویا یول  رمیمن که م شهی_ جهنم که نم
  دونستمینمو  ومدنمین لیچون خودمم دل ومدمین

 

 طرف در رفتم که صداش از پشت سرم اومد  به

   ارمیسرجات م یهفته خانم نور  کیخوب فقط  لهیخ -

  برنگشتم

   شهی_ ممنون جبران م
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 سمتشون رفتم و گفتم :  یسالن منتظرم بودن با لبخند ی، همشون تو رونیب  زدمو

 شد   یبزور راض   کردیقبول نم  شعوری_ ب

شنبه صبح  و  میستین رانیما اپنجشنبه اخر ساله و  یراست  نی: خوبه پس فردا صبح اماده باش رهام
   رانیا میرسیم

 بلند شد   ی صندل  یاز رو سوگند

 مراقب خودت باش زودم برگرد خونه   -

 گفت   ریتکون دادم که ام سر

 به کارات برس تنبل   -

 _ اصال من تنبل خوب شد 

 : اره ریام

 _ پرو  

 از رهام گرفت  و  دیو کل  دیخند

 : خدافظ  سوگند

 _ خدافظ ، رهام مراقب خواهرم باش لطفا  

 زد و رفت    یو تنها لبخند برگشت

 

**** 
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 بود.  شی هوا سر نبود ، چمدونمم اماده کرده بودم و االن وقت ارا ادیخودم افتاد ز به نهییاز ا نگاهم

چون موهام و باال سفت بسته  دی تر به نظر رس بای که چشمام ز دمیخط چشم کشو  ملیر نهییا یجلو
 بودن. ی جوری خودشون هم یشده  بود انگار   یبودم چشمام حالت بادوم

، به رنگ   یبود و سرش مچ   یپف  ناشیجلو باز که است یمانتو رنگ زدم همرنگ شالم. ییالبالو رژ
 بود خوب تموم شد.  یشلوارم که اونم مشک یرو زده بودم تو ی. تاپ مشک ییالبالو

 

 اومدم و در اتاقم و قفل کردم.   رونیو ساک و کفشام از اتاق ب  نکی برداشتن ع با

 درست کرد . شالش رو  نهیاومد و طبق معمول باز از ا رونیاز اتاق ب  سوگند

بود که  دهیرنگ پوش   یخاکستر یلباس سر هم  هیمبل نشستم اون  یگذاشتم کنار ساکش و روو ساکم
هم روش انداخته بود.  یو روپوش جلو باز صورت خوردی رنگ م یکمرش کمر بند صورت  هیناح  یتو

 داشت.  به سر یموهاشو فرق کج گرفته و شال خاکستر

 

  عیسرپشت در بود خودشو ی اشک یبا چشما ای درو باز کردم دنزنگ در اومد و بلند شدم رفتم و  یصدا
 بغلم.  یانداخت تو

 که میری می نم میگردی_ برم 

 پاک کرد  و اشکاشو  دیخند

  د یگاو یل یتازه عروس خو  تونمیکه همسا دیهم به من نزد یسه روز سر نیاتو   شعورای: بایدن

 بغلش کرد اومد و  سوگند

 اصال حالم کوک نبود  دیببخش -

 زد   یچشمکابرو اومد و  چشم

 هم عروس جان   ی: خوب مخ بردارشوهرمو زدایدن
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 کند انداخت و پوست لبش رو  نییپاخجالت زده سرشو سوگند

   یقرن تو رژ قرمز زد ستیبعد ب شهی_ اا رژت پاک م 

 گفت   ای *" شد و دن الی خیب

فرودگاه   م یایگفتن ن ریامزنگ بزن رهام و  نیدیبعدشم رس کنهی االن پرهام کلمو مخوب من برم که  -
 .کنهی م هیساعت هفت صبح بعدشم مامان گر

 

 . میشد  نیی پا یو راه میکه اون دختر کرد رفت و ماهم  در خونه رو قفل کرد یتفو از ماچ  بعد

 .کردنینگاهمون م یکه با لبخند ژکوند میدیدپرهام و و  ا یدن نییبه پا  دنمونیمحض رس به

 

 کردم   یتصنع  یاخم

 همسرجانشان قرار بود کلشو بکنه   و  انیقرار نبود ب  ای_ بعض

 شد.   نیبا خنده سوار ماش ای انداخت که دن ای به دن ینگاه پرهام

 : احوال خواهرن  پرهام 

 زدم  یلبخند

 ؟ یچطورتو  می_ خوب 

 ونن فرودگاهمنتظرت ریامباال رهام و  نی: بپر  پرهام

مطمعنم  داشتم اخه تاحاال سوار نشده بودم ورو  مایاسترس هواپ ی. کممیو سوار شد میتکون داد سر
 . شهیحالم بد م

 

 ارم گفت:  یبا لحن سوگند
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 بهم خورد   تونیشرمندم به خدا که عروس یل یخ -

 تار موتون  هی ی: فداپرهام 

 برنگرده  گهیو اون پسره مزخرف د  نینداشته باش ریدرد گهیانشاهلل که د زمی : اشکال نداره عزایدن

 دادم.  دهیتک شهیو سرم به ش دمیاروم کش یاه

 

  ایدست به کمر به دنهم بودن. برگشتم و نایفرودگاه و در کمال تعجب خاله ا  میدیبعد رس قهیدق دو
 حال من بدو اون بدو..  دینگاه کردم که عقب گرد کرد. و دو

  شعوری ب  یزنی حاال منو گول م  سایوا  یجرعت دار_ 

  کردنیکه داشتن باتاسف نگاهمون م یخنده همه بلند شد و مردن  یصدا

 گفتم  هی برد  دهیو بر دمیکش یق یو نفس عم سادمیوا

که بگم عمرتون بر فنا ما مثل شما افسرده  دیخوریبه حال ما تاسف م دیاگه دار نیدیادم ند هی_ چ
 کودک درونمون فعاله  میستین

 رفتن سر کارخودشون  همه

 دختر  تو  یپار یفرهاد: ماشاهلل چقدرم انرژ عمو

 سمتشون و ساکم دست گرفتم   م یرفت ای و با دن دمیخند

 و خدافظ   می_ سالم عل

 و منو بغل کرد و اروم در گوشم گفت :  دیخند  یگل خاله

 مراقب خودت باش عروس گلم   -

 زده گفتم :   خجالت

 خواهرم عروسه   ستمیمن که عروس ن ی_ چشم ول
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 سمت خودش دیکشبا تشر دستمو گرفت و  سوگند

  نمی بب نجا یا ای کم چرت بگو ب -

 و من و سوگند بغل کرد و همون لحظه اعالم پرواز کردن.  ریپسرشو ام هیفرزانه با گر خاله

 

 شد    رید می: برریام

 .میرفت   مایو به سمت هواپ   مینفر ساک به دست ازشون دور شد رچهاره

 

 من کدومه؟  ی_ ا صندل 

 ما  ی: پشت صندل رهام

 ابرومو باال انداختم  یتا

 جا؟  هی  دین یشیبا سوگند م_ تو 

 گفتم   ریداد روبه ام سرتکون

   دیبشن یهع  کننیهنوز ازدواج نکرده چه مارا م نی_ بب 

 

، سرخ شده اش معلوم بود   دیسف  یکه از لپ ها  یو خجالت  یو نشست سوگندم با لبخند دیخند رهام
 نشست کنار رهامش. 

 تنبل   نی: بش ریام

 کردم   یپوف

   ی_ ا خودت



 ساس ی ک 

242 
 

همون  شهی حالم بد م   رهیاوج بگ ما یهواپ دونستمیکنارم نشست. م  یصندل  ریپنجره نشستم و ام  کنار
 صداش کردم  لحظه مهماندار رد شد و

 ن؟ یترش دار یزی چ نجایا دیخش_ بب 

 تکون دادم و گفتم  یباز شد، سر ششیافتاد ن رینگاهش به ام تا

 _ خانم باشمام  

 ن؟ ی گفت یزی هواسم پرت شد چ دیا ببخش  -

 کرد  یدست شی پ ریام

   نیاری ترش ب یزیگفت برام چ -

 زد و رفت    ریبه ام یداد و چشمک  سرتکون

 باال انداختم  ری ام یو ابرو برا دمیخند

 شد   دای_ خواستگار برات پ

 سوگندم بلند شد که سرشون به طرف ما بود  خنده رهام و  یصدا

   خندنیم یه گهی: بسه د ریام

افتاد که  یو بزارم کنار پام که نگام به پسر فمینگفتن و منم خم شدم تا ک  یزی چ گهیو سوگند د رهام
 . کردیداشت نگاهم مبود و  دهیپوش یکت و شلوار رسم

 کردم و اومدم باال  یاخم

   ؟یزاشت ینم  نییپا  فتی اگه ک یمردی: نم ریام

 با لحن اروم گفتم :   یول  یعصب

 ؟  هیمن چ  ری_ خوب اون نگاهم کرد تقص
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بده   رشی که خدا خ ستیخوب ن ادی حالم ز  دمینگفت اما ناخداگاه حالت تهو گرفتم و فهم یزیچ
 و لواشک برگشت.  مویدختره با دوتا ل 

 

 : بده به من   ریام

 حالش بده بره دراز بکشه من اونجا مواظبشم   یلی: خواهرتون اگه خمهماندار 

 برگشت که مهماندار هشدار داد که برنگرده  سوگند

 مراقبشم   نجای : من خودم همریام

 

  

 

  

 . شهیجات حالم بهتر م  یبا ترش  دونستمیرفت و منم مشغول خوردن لواشک شدم ، خودم م دختره

 قهیکردم که به دودق یبرداشتم و اهنگ پل مویگوشش و منم هنذفرگذاشته بود رو هدفونشو  ریام
 خوابم برد :)   دینرس

 

**** 

 

 رو براتون ارزو مندم  یسفر خوب  میدیبه مقصد رس زیعز نیمسافر - -

 شه،یواسه ما زهرمار م گهید یکه تو برامون ارزو مند باش  یخوب یلب گفتم:» سفر ری کردم و ز یپوف
 واال« 
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 .رفتمی و من کالفه و اروم کنار سچگند راه م میوارد فرودکاه شد یهمگ

 که قبال به رهام گفته بودن.  میشد  ییجا  ی و برداشتن چمدونامون راه شیاز تفت  بعد

بود   نییو سرم پا  زدمی واسه خودم حرف م نطوریمن خبر نداشتمااا. همو  یبود مالز  یشهر قشنگ چه
 ..دیمنو کش یکه هو دست

 

 یا بهیغر  هیبا  هویافتاده که  یچه اتفاق نمیبلند کردم بب ، سرم و  زدی قلبم محکم م ییهویشدت شک  از
 چشم تو چشم شدم. 

 بود نبود؟!  مای هواپ یپسر تو همون

از پشت سرم   همشونهویپسرا گشتم که اوردم و دنبال سوگند و  رونی دستمو از تو دستش ب یاخم  با
 ظاهر شدن  

 گفت:  یبا نگران  سوگند

 شده؟   یچ -

سرم کردم    ضی شد تازه شالم از سرم افتاده بود ، باغ رهی و نافذ داشت بهم خ  اهیس  ییکه چشما پسره
 زدو گفت :  یکه لبخند

 من نجاتش دادم. ومدیداشت با سرعت م نیهواسشون نبود و ماش ونشیا -

 

   میبر  ریدخترا ، ام می ممنون بر یل ی: خرهام

که   ینی سمت ماش  می، برگشت و راه افتاد کردیابروهاش داشت به پسره نگاه م نیب  یبا اخم ریام
 خودمم سوار شدم. و  نیماش یمنتظرمون بود. ساکم و گذاشت تو
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چهره  یحتمالقات نکرده بود و   یبود که تاحاال با شخص خاص  یکه صاحبش مرد میدیرس یهتل به
قراره از چهرش   دنیکه به سوگند م یرهام و مدرک   یالملل نیمدرک ب یمهمون  یاما ط  دهیند یاونو کس

 کنه »خخخخ«  ییرونما

 بپوشم :)  یچ  یمهمون  یو منم مشتاق که تو دادیم  حیداشت توض رهامنارو یا همه

 دیمدارک و.. کل یاتاقا رو خواست اونم بعد از برزس دی هتل کل  رشیبه مسئول پذ یس یبه انگل رهام
 هم بود.   یکه روبه رو ی،دو اتاق ستمیطبقه ب میداد و ماهم رفتو

  یکمد. رو یچپوندم تو ارو اتاق. خسته چمدون باز کردم و لباس هیاتاق و اون دوتا هم  هیو سوگند  من
 من گشنمه. ظهره و  کهینزد دمیکه د  دمیتخت دراز کش

 

 سوگند رفت درو باز کرد.  صدا داد و  هودری

   ه؟ی_ ک

   یصندل ینشست رورو از سرش کند و  شالش

   خورنیم یدست جمع   هیگفت ناهار رو با بق -

 تخت و موهام و باز کردم   ینشستم رپ متعجب

 جشن دعوتتن؟  نیکه به ا ییهمه اونا یعنی_ 

   یمدرک اومدن از هرجا و هر کشور یکه برا  ییاونا یاره ول -

بود ،  شهیتخت قرار داشت و پشتش پنجره تمام ش  یکه روبه رو نهیاا یکردم و رفتم جلو  یپوف
 پاک کردم  شمویارا

 

که بلند*" بود.  دمیپوش یا روزه ی ف یاب زیر یخوشرنگ با گلهاباز  یصورت  ری حر کیتون هیکمد تو  از
 زدم. یرژ صورت  هی ضهینبودن عر یخال یو موهامو هم که باز گذاشتم برا دمیپوش نیشلوار ج 
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و شلوار راسته و   دیخنک پوش  کیتون هیبه سوگند نگاه کردم مشغول بستم موهاش بود اونم و برگشتم
 گرفت   سیموهاشم گ

خوش   یجذابم باشه. لبا  یسادگ  نیدر ع  تونستیبود و م یشیاراچ یوهره اش نگاه کردم بدون ه به
 رنگ بود. ییکه خرما ییموهاسبز رنگ و دهیکش یو چشما  یقلم ین یفرم و ب

 

  شعورایب  رونی و اومدن بمن رفتم در اتاق پسرا رو زدم که هردو درو باز کردن    و میاومد رونی ب هردو
 کرده بود :)  یعطر رو رو خودشون خال

 ؟   می_ بر

 می: اره بررهام

 .. یالب میدیرس قهیدق کیبعد از و  میرهام جلو من و خواهرم پشت اونا وارد اسانسور شدو  ریام

 همه نشسته بودن.  شتریبو  یصندل   یبزرگ گذاشته بودن و کل زیم هی و

 خواهرم کنار هم و پسرا هم کنار هم.. من و مینشست میرفت

   دمیکش  تی از سر عصبان یو پوف دمیدرو   یهمون پسر ناج رهی خ یها نگاه

 نشنون گفتم  هیکه بق یجور اروم

 ما ؟ شده رو  خشی م هیک  رهیپ  نی_ رهام ا

 ؟ ی: ک ریام

 دستم نشسته بود  بغل

 نشسته   ییما کنار دختره مو حنا ی_ اون پسره که روبه رو 

 با خنده گفت:  رهام

 هتل جشن و و  نی هم سی اون پسر رئ -
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 بود  ماهمیهواپتو  یمدام نگاهش به ماست حت  کنهی چشمام کار م یلیخ ی داره ول هی_ او بچه ما

   دمشی: اره د رهام

 معذب بودم. میخوریبزرگ غذا م زیم  هیچرا همه سر  نکهیرو اوردن و من غر غر کنان از ا غذا

 . خوردنیراحت نبود اما پسرا داشتن مو  کردیم یداشت با غذاش باز سوگندم

 به سرم زد رو به سوگند گفتم :   یفکر هی

 غذاها رو؟  میاتاق خودمون بخور میبر گمای_ م

   دیخند

   ست؟یزشت ن -

 گفتم :   یجد

   ظیغل شی با لباس عروس و ارا  رزنهی _ زشت پ

 اومد خودمم خندم گرفت   ریامه اروم رهام وخند یصدا

 نگران رهام بلند شد  یصدا

 ن؟ ی خوری چرا نم -

 تر   کی اورد نزدشدم سمتش و اونم گوشس او  خم

   میستی راحت ن می_ چون من و سوگند معذب

 !؟ی: خوب چرا زودتر نگفت ریام

   خورمیم یزیچ هیاتاق بعدا  رمی : من م سوگند

   امی _ ا صبر کن منم م

   رونیب  میدنبالتون بر امیبعدا م  دی: مراقب باش رهام
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 _ باشه  

 

*** 

 

 گفتم : خنده با لباسم نگاه کردم و  با

 دهی بدبخت خارج ند گهیم  نتمیبب یهرک  گمای_ م

   رهی که مغزشو به کار بگ  ستیجز رهام ن  یکس دمیشد و فهم پیباز مشغول تانشست و کرد و  یاخم

 

از برف   دهی پشت بود که درختا پوش اطیداشت روبه ح   یقشنگ ویدر پنجره رو باز کردم وکردم و  یپوف
از   مردمی پشتم پر از برف بود. هواهم سرد شده بود خوب شد کاپشنمو اوردم وگرنه م اطی بودن و ح

 سرما. 

 

 سمت کمد رفت  تخت دونفره گوشه اتاق بلند شد واز رو  سوگند

  رون یب  میریماماده شو -

 _ باشه. 

 

 دیسف  یکاپشن پف  هیکه تنم بود  یدیتاپ سف نیهمرو   دمیپوشو  دمیکش رونی ب دمویسف  شلوار
 کاله کم داشتم. هی. فقط اوردم از توش   رونیموهامم بو   دمیپوش

 سرم.  یگذاشتم روکاپشن بود در اوردم و  ن یکه ست هم  دهیتو لباسا گشتم و کاله سف از
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  بای خط چشم زدم سوگندم تقر  هیپاک کردم و فقط  شمم یپ قهیعطر زدم رژ چند دق یکم نهیا یجلو
 اماده بود.

 

 ؟   می_بر

  رای که باال اوردم پوبستم سرم کفشامم دم در بنداشو رونی ب میو زد میوسط اتاق برداشت  زیمرو از رو  دیکل
 .ستادنیکه منتظر ا دمیدرو 

   کاریبمدرکن و من و تو  ریسوگند درگاز فردا رهام و  ی: خوب امروز ازادبن ولریام

 باال انداختم و گفتم  شونه

   دیخر یبریمنو م _ خوب توهم 

 پوکر نگاهم کرد   ریام

 پرو   -

 

 

 

 

 

  ادهیو چه خوب که پ میجا غذا بخور هیکه  میمرکز شهر بود رفت ی، چون هتل تو میراه افتاد یهمگ
 رفت.   شدیم
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از برف   دهی انچنان پوش ابونایاالن دماغم قرمز شده. خ دمیفهمیاومد اما مهم نبود فقط م  ردی باد  کمی
  نجای. ادهیع رانینه ا نجایسال نو هستش البته ا کینزد گهیچون د شدنی داشتن اب م ینبود ول 

 بود.  شی چند روز پ  دشونیع

که نگاهت   شدنینم ختیبود که م نیا شیخوب   نجایا  یبود و هرکس مشغول کار ادیو امد ز  رفت
 کنن..

 

 اورد   رونیمنو از فکر ب  ریام یصدا

  میرستوران بر  نیا نی ایب -

 سردرش نگاه کردم رستوران کواالالمپور چقدرم سادهدو قشنگ بود.  به

 مشغول بودن نشسته بودن و  یما بعد پسرا وارد شدن و کم اول

 

 شده بودن.  دهیسوخته مرتب چ یقهوه ا یزهایم

  میبشن می _ خوب اونجا بهتره بر

 . زی سمت م میگرفت و باهم رفتدستم وسرتکون داد و سوگند

 زدن منو شد. دیور رفت و رهام نشست و مشغول د شی با گوشنشست و  یصندل   یرو ریام

همونو سفارش   یهم داشتن و من عاشق ماکارون  یرونیا یبرداشتم و نگاه بهش کردم اا غذارو  منو
 سفارش دادن. کیکقهوه و هی دادم و سوگندم پاستا سفارش داد پسراهم چون غذاذخورده بودن 

 

   امی بشورم بدستمو رمی: من م ریام

   رونیبنداز ب   نمیزحمت ا  ی: ب رهام
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 . ارهیتا گارسون غذاهارو ب  می کردی و حاال ما سه تا ساکت همو نگاه م  رفت

زده بود  یریکه تماس تصو یاسم خاله گل دنیبا دزنگ خورد کنجکاو نگاهش کردم و ری ام یگوش هوی
 خودمو سوگند گرفتم. یبرداشتم و جلو یبا شوق 

 

  _ سالممم خالهه

   دیشوق خند با

 ؟  نیخوبن ؟ سالم ریامرهام و  نی سالم دخترا خوب -

  رونی ب میاومد میخوب  ی: سالم خاله ، همگسوگند

 کنار خاله جا گرفت و واسمون بوس فرستاد  ایدن

 : سالم منم برسون  رهام

   رسونهی : باشه ، خاله رهام سالم مسوگند

 شد  رهیمتعجب بهمون خ اومد نشست و  ریام

 خندش بلند شد   ی بوس فرستام که صدا  ایموقع واسه دن همون

 

 کنه؟ ی م کاریچمن دست تو ی: گوش ریام

 تمام گفتم :   ییپرو با

 وقت زشت نباشه  هیبکنم  ی عرض ادب هی_ دوست دخترت زنگ زد گفتم 

 مشغول صحبت شد با مادرش :)و  دیقاب رو از دستم  ی گوش شعووریصدا زد ، ب رویو ام  دیخند خاله
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  دیسفمدام سرخ و  چارمیو خواهر ب کردنی به سوگند رهام افتاد که داشتن اروم صحبت م نگاهم
 .شدیم

 مزاحم خلوتشون نشدم. نگفتم و  یزیچ

 : مامان سالم رسوند ریام

 باهاشا   می_ خوبه سالم کرد

 خوب بسه تنبل خانم   لهی: خ ریام

 استار   یاقا ی_ خودت

 چونه زد و نگاهم کرد  ریز دست

   یچه لقب خوب  -

 لحظه گارسون اومد و سفارشارو اورد.  همون

 

اون دوتا تنها باشن واسه  خواستمی م میبزن  یکه چرخ رونی ب میحساب کردنش زداز خوردن غذاذو بعد
 گفتم :   نیهم

 کنم نگاه لباسا    خوامی من م زهی_ ام چ

 نگاهم کرد  برگشت و  سوگند

 نگاه کن میری ب زمیباشه عز -

   دیتنها باشن اونم باهوش فهم  خوامیبهش فهموندم م یچشمک هی نگاه کردم و با  ریام به

   رمیمن همراش م  نی: نه شما برگردریام

 : باشه  رهام

 : مراقب خواهرم باش  سوگند
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   میکردی مثال نگاه لباس م یو الک ابونیاون طرف خ می و رفت میشوق برگشت با

 حاال ؟   میکن کاری : خوب چریام

 قشنگ بود   یلی افتاد خ نیتریو یکه نگاهم به لباس تو  چرخوندمیم چشمداشتم

 کرد.  یبه پول مالز لی و پول رو تبد یبر صراف  یعنیدر اورد  نجایشد رهام پوالرو به واحد پول ا خوب

 

 گفتم : کردم و  یپوف

 حرف بزنم    یسیانگل ستمیبلد ن  یول  خوامیم_ اون لباسو 

   می: من بلدم برریام

 کردم   کجسرمو

 ی _ مرس

 

تا پرو   ارهیبهش گفت برام اون لباسه رو ب ریامبلغور کرد و  یزیچ هیبلند شد و  ییو اقا میمغازه شد وارد
 کنم.

 نگاه کردم و اروم گفتم   ریاورد به امکرد و لباس رو  ینگاه چندش  پسره

 ؟  ری_ ام

 کرد  نگاهم

 بله؟  -

   ییایهمرام ب تا اتاق پرو  شهیم کنهیداره نگاه م یلیپسره خ  نی_ ا

 کرد و و سر تکون داد  یاخم
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 گرفتم واسه خواهرمم بخرم.  میقشنگ بود تصم یل ینگاه به خودم کردم خ نهییا یاز تولباسو و  دمیپوش

   رونیعوض کردم و رفتم ب لباسو

   یصورت   یکی  ری بگ یمشک  یک ی خوامی م نوی_ هم

 .  رونی ب میحرفمو تکرار کرد و بعد از حساب کردن زد نی هم رمیام

 

 

 

 

*** 

 

و مدرک   دادیفردا سوگند امتحان م یول گهید یکسا یمابق جشن بود و مدرک دادن به رهام و  شب
 بهش.  دانیم

 یچ یتخت نشستم که عضا  ی اوردم و دادم و رفتم کنارش رو رونیببودم و   دهیکه خر ییها لباس 
 . گرفتیکه من داشتم عزا واسه لباس نم یبپوشم گرفته بود ، خواهر

 

 کدوم رنگ ؟  ی_ ابج 

 دستم کرد   یتو یبه لباسا ینگاه

 ؟  یدیخر یک -

 ،کدوم ؟  روزی_ د

 کردم   پیتا ریام یبرارفتم  عیرو برداشت و رفت که بپوشه. سر یزد و مشک  یلبخند
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 «  ؟یکنیواسم م یکار هیپرو  ی» اقا-

 جواب داد شد و  نیانال عیسر

 خانم تنبل ؟« ی» چه کار-

 ه؟« یبپوشه چه رنگ یچ خوادیرهام م نی» بب -

 یکه صدا کندم یپوست لبم و م  دونمیهم نم  یچ یاسترس گرفتم حاال برا ینداد صبر کردم و کم جواب
 بلند شد   میگوشامک یپ

 

 «   دی» کت شلوار سف-

 کردم   امکیپفرستام و   سیدهن سرو کریاست

 بپوشه بدو «   یکن مشک شی » برو راض-

 خوب رفتم «    لهی» خ -

 

جلوش بود و مثال اون قسمت از   ی واریبلند گفتم و از جام بلند شدم و رفتم سمت تخت که د  شیاخ
 .کردیجدا  م  کشی سالن کوچ

. پاک از  زدیگوشاش و مدام لبخند م  یتو نداخت ی م یبزرگ زرد رنگ  یه قلبداشت گوش وار یلبخند با
 . نیدست رفت ا

 .ومدیم ی بود به لباس مشک دیقشنگ نشسته بود مخصوصا که پوستش سف   یلی تنش خ یتو لباس 

 

من که دخترم دلم خواست چه برسه به رهام   نهیا یجلو   شایشده بودم و نظاره گر دلبر رهی خ  بهش
و   ستادمیا نهییا یشدم و رفتم کنارش جلو دنی. از فکرم خندم گرفت. منم مشغول پوش چارهیب

 شدم.  شیمشغول ارا
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  ادی : چه بهت مسوگند

 زدم  اطی چشمم و با احت خط

 خواهر جون    ادیم شتریب _ به تو  

 

خوش رنگ. موهامم اتو کردم و باز گذاشتم که تا وسط   یزدم و رژ صورت  ملیر هی عیمن سرکنار و  رفت
  یمشک  رهیزدم و گ یصورت   فیگل سر ظر رهی گ عی. فرق کج گرفته بودم و کنار گوش چپم ومدیکمرم م 

 رنگم دادم به سوگند بزنه.

 غمبرک زده بود  و  کردی بود و به لباسش نگاه م نشسته

 ؟  زمی_ چته عز

 کرد   یپوف

 بازه    یلیلباس خ  نیا -

 گفتم   نداختمیمرو  میقلب  یکه گوشواره ها یدرحال کنارش و  نشستم

   ستاین رانی ا نجای_ ا

 . روزیبودم د دهیکه خر دمیپوش رنگ رو  د یزد و منم بلند شدم و کفش سف  یالک لبخند

 پا بود.   مچ  یتا زانو و تور روش تا رو شی ریداشت ، تکه ز کیبند بارمدل باز باز نبود دو لباس 

 قشنگ شده خواهرم   یلیرو باز گذاشته بود و خ  وهاشم

چقدرم قشنگ   یتو اون کت مشک  شعوریپشت در بود ب  ریدر اتاق اومد رفتم درو باز کردم که ام یصدا
   کلشیبود ه

 

 پرو ؟  یاقا هی_ چ
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   یخجالت یانداخت اخ ریو ز سرش

 ؟ نیاماده ا -

 میای_ اره االن م

و در اتاق رو قفل کرد رهامم به جمعمون ملحق شد و درنگاه اول   رونیب میاومد و هردو زد سوگند
 به سوگند. واقعا حق داشت.   رهیخ

 » خخخخخ«   یخودم سوگندو بفرستم اتاق اونور  شیپ  ارمیب یامش رویام گهیم طونهیش

 

 کنار گوشم گفت  شد و اروم  دهیکش  یتوسط شخص  دستام

 ؟   یدیفهم یکن ی دستامو ول نم -

 ول کنم جذاب جان   ونمید مگه

 .ومدنیو اون دوتاهم پشت سر ما م  میسر تکون دادم و راه افتاد اروم

تق تق کفشام به گوشم  ی. صداشدیپخش م یخارج  میمالاهنگ یو صدا  دمیرس نیی طبقه پا به
 و اعصابم خورد شد. خوردیم

 : تبسم   ریام

 گفتم  ناخداگاه

 _ جانم! 

 گفت   ریشدم و خواستم جمعش کنم که ام شمونی لحظه از جوابم پ کی

   یچ یه -

زن حضور داشتن با من   یتعداد کممرد بودن و  شتریسمت ما چهار نفر جلب شد و ب  یعده ا توجه
 پنجاه نفر مرد.  نفر زن و  یسوگند سو
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  یناخونام بمونه رو یفکر کنم جاو   دادمیاروم قدم برداشتم و از استرس دستاشو فشار م ری ام کنار
 پرو   یاقا چارهیدستش. ب

  

   کننی دارن نگاه م یلی خ می: کجا بشن  سوگند

 کرد   یاخم  رهام

   زی اون م میبر -

   زی کرد به طرف م اشارهو

 .زدنی حرف م یرقص و عده ا یمشغول خوردن ، عده ا ی. عده امینشستو  میرفت

 ؟ ی کن کارشیچ یخوای م یریبگمدرکو نیرهام ا گمای_ م

 نگاهم کرد    شینافذ مشک یبا وشما رهام

 واریقاب کنم بزنم د یچ یه -

 بهش کردم   ینگاه

 ؟ میگردیبرم یک ی_ اره جون خودت راست 

  گهیدوروز د دی: بعد عریام

 

 . زدیمبلند شدم نورا بود که زنگ   دیببخش هی زنگ خورد و با  گوشم

چرا قطع شد. خودم گرفتم شماره رو اما باز بوق   دونمی و اتصال کردم اما نم ستادمیا یگوشه ا رفتم
با کت   یکه باال اوردم پسرنفر شدم سرم و  هیخواستم برگردم که شاخ به شاخ با کردم و  ینخورد پوف 

 جلوم ظاهر شد.  غعیت  شیش ی و صورت دیشلوار سفو
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 کردم و گفتم  یاخم

 کنار اقا  _ برو 

 دونستمیادامه داشت و از ترس نم نژوری جلو و هم ومدیعقب اون م رفتمیشد. من م کینزد شتریب
 .  دیشنینم  یکس زدم یم غمیکنم ج  کاریچ

   کردی م شتریترسمم ب نیو ا ستمیهم بلد ن یاومد خارج  ادمی

شد از ته    یو من اشکامم جار کردی تر م کیو اون هرلحظه ثورتش بهم نزد یا  شهیش واریبه د  خوردم
  کیو بهم نزد  گفتیم یچ دونمینم نداشت و  یا دهیبهم برسه تقال کردم اما فا ی کی دل خدا خدا کردم 

 . شدیتر م

 

 «   ریام »

 

نگران شدم. سوگند و رهام هم دنبالش    ستیبود که تبسم ن قهیبود و االن ده دق میبه گوش نگاهم
  گشتنیم

 سرش اومده باشه  ییبال  ترسمیم ستیدنبالش اون زبانم بلد ن  رمی : من م سوگند

   رمی من م  نی: نه بش رهام

 کردم   یپوف

 . نی باش دیشما دوتا با  رمی_ من م

 

 

مجلس نکردم من دنبال زلزله خودم بودم.  یبه دخترا  یتوجهو   کردمی خوب نگاه مجارو  همه
. رفتم جلو تر  شدیم کینزد یمرد که داشت به زور به شخص هیکه انعکاس  نهییا یافتاد رو چشمامهو ی
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 هوی دادی و سرش و تکون م کردیم هیجوش اوردم. تبسم من بود داشت گر دم یکه د یو با صحنه ا
 رفت هوا.   غشیج

 

مشت هوالش کردم.   هیگرفتم و پسش زدم. بهم حمله کرد و پسره رو  قهیسمتش و  دمیهوا دو یب
 شدم تا اون پسره الدنگ بزنم.   یجر شتریهق هق تبسم بلند شد. من ب یصدا

 بهم گفت   رو

 مگه؟ یکارش یچ -

که   یکس شدمیم ریزلزلم داشتم درگ یشد. من برا ریصورتش که اونم باهام درگ ی زدم تو  یمشت یعصب
 نیچقدر معصوم بود ا کردیم هی پناه داشت گر یحاال ب به نام خودش ثبت کرده بود و از قلبم و   یمین

 دختر زبون دراز وراج. 

 

 تبسم بلند شد  یلگد و به پهلوش زدم که صدا نیاخر

   ستیبسه واسه قلبت خوب ن ری_ ام

طرف    دمیکش یجون م  یبازومو گرفت و ب  نبارینکردم بازم زدمش که ا یبودم و توجه  یعصب من
 خودش. 

   گفتیم دتمیکشی که م نجوریهم

 ر ی هم به فکر خودت باش ، قلبت ام کمی شیترو خدا بسه کشت ریام -

   دیچ یپ یاونو ولش کردم که از درد به خودش م دیکش یری هو ت  کیو  دیلرز قلبم

  کنم ی م تی باز ازت شکا زنمت یر نامزدم مدور و  نمت ی بب گهیبار د کی_ 

 . ستی و خداروشکر کردم که تبسم بلد ن گفتمیم یس ینگلیبه ا همشنارو یا

 گرفتش اومد  یو تبسم نگران بود ، صدا  دیکشی م ری مدام ت قلبم
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 ترو خدا جوابم و بده!  ری ؟ ام کنهی؟ قلبت درد م  یخوب  ریام -

 

 گفتم  دهیبر  دهیزبونم بند اومده بود اما بر یبگم انگار تونستمینم یزیچ

 باال   می_ بر

  دمیترسی و م شدیم  شتریباال و من هر لحظه درد قلبم ب میتکون داد و کمک کرد و با اسانسور رفت سر
 و زلزله من نتونه منو حمل کنه. فتمینرسم به اتاق و همون جا ب 

و هر    زدیچنگ م. دستم قلبم وختیری بود و اشک م رهی دستامو گرفته بود و نگران بهم خ دستاش
 اتاق.  یجا گذاشته بودم توقرصامم و  شدمیلحظه بدتر م

 

 

 تبسم «  »

 

اوردم و در اتاق رو باز کردم. کمکش کردم رو تخت دراز بکشه از   رونی به سرعت ب  بشی جو از تو  دیکل
 به خودش.  دیچ یپ یاونم داشت از درد مکنم و  دایپرو  شی گشتم تا قرص لعنتو ترس همه جارو  ینگران

 . کردیم کبابگرمو یج نیلبش پاره شده بود و ا گوشه

 : قر...صام..تو..کمد.. ریام

   دمیفهم نگو  یچی ه شی_ ه

 یزبونش گذاشتم و سرش و گذاشتم رو ری تخت نشستم و قرص رو ز یکردم و رفتم رو دایپرو  قرصا 
تم پشت  قلبش بود.موهام اومده بود تو صور یدستاش که رو یبالشت. ناخداگاه دستامو گذاشتم رو

 چشمامم بسته بودم.و  گفتمیلب ذکر م ری گوشم فرستادم ، ز
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 . کردیم نگاهمک ی کوچ یبا لبخند ریبه دستم اومد چشمامو باز کردم که ام  یفشار

 زدم  لب

 ؟ ی_ خوب 

 بگه که انگشتمو گذاشتم رو لبش  یزی چ خواست

 تکون بده حرف نزن  فقط سرتو  شی_ ه

 . اما ناخداگاه اخم کرد  دیانگشتمو بوستوهم   ای الیخ  ایخواب بود   دونمینم

 بود. ی اون عوض یدندونا یبازوم که جا   یکردم و افتاد رو دنبالنگاهشو

   هی_ کار اون عوض

 شه ؟ کت ینزد یچرا گذاشت -

   دمیکش  یبهتر شده بود نفس راحت  حالش

 گاز گرفتم کردم دستشو  یکردم عقب نرفت نگران نباش منم تالف ی_ هرکار

   دیخند

   نییپا میایباال بعدا م میحالش بد شد اومد  ریبده نگرانه بگو ام امی به خواهرت پ -

 دادم.   امیتکون دادم و به سوگند پ یسر

 دادم  هیتاج تخت تک به

 اخه   نیی دستم برم پا  نیبا ا ی_ حاال چطور

 شد   زی خ مین

 بخواب  یکن ی م کاری_ ا چ

 



 ساس ی ک 

263 
 

 نکرد   ییحرفم اعتنا به

 

  یدیچرا پوش  تو یزیچ هیعوض کن،  حاال سوگند بپوشه لباستو  -

 نشستم کرد و چهار زانو  یاخم

  ادیبهم م میلیتازه خ  دمی _ واسه دل خودم پوش

 زد. مهی تخت و روم خ یو خوابوندم رو دیحرکت دستامو کش هی یتو هوی

 لباس رو عوض کن   نیا وفتهی بهت م  زی چهارتا ه یاما چشا ادی اره بهت م -

 کردم که بلند شه   تقال

 نکن   ری_ ام

 از خنده  دیلرز صداش

 نکردم   یکار -

 چشماش نگاه کنم  یگرفتم. وادارم کرد توو چونم و  دی فرو بردم که باز خند قمیتو وزده سرم   خجالت

 ؟ ن یی پا میمنم خوبم بر -

 اورد  کمیددادم و خواستم بلند شم که صورتشو نز سرتکون

 عوض کن خوب؟ لباستو  -

 کردم   کیزدم ، دستامو دور گرندش حلقه کردم و لبامو به گوشش نزد  یثیخب   لبخند

 ؟ ی_ اگه نکنم چ

  ومدیبلندش م  ینفسا یصدا

 .نیی پا دمیدستش در رفتم و با خنده از تخت پر ر یجدا شدم و از ز ازش
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 «   ریام »

 

 زلزله خانم دارم برات   یکشیدستم در رفت واسه من نقشه م ری از ز هویدختر.   نی ا کردی م ونمید داشت

 سمت در که گفتم  رفتی م داشت

 ؟ یدیجواب م یچ  یکرد کاری اون دستت و بگن چ ی_ اگه بر

 گفت   ییپرو با

   رهی کار ام گمیم -

  ی. دستامو گذاشتم رودیچسب  واریو به د دیشدم بازم ترس  کیابروهامو باال انداختم و بهش نزد یتا
 سرش   یباال وارید

 بزار.. یبنداز یخوای_ خوب پس اگه گردن من م

 

 دهنم . نفساش بلند شد  یرو گذاشتدستاشو

   ینجورینکن ا ترسمیم ریام -

بغلم. دستامو دورش   دی. و پردی چک نییاز چشماش پا  یکه قطره اشک  دمیدستشو ناخداگاه بوس کف
 حلقه کردم و اروم گفتم 

 ؟   زمیشده عز ی_ چ

 چنگ زد و گفت   کتمو

   امینم نیی من پا ریام ترسمیم -
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 .چوندیپ  یقشنگ م چقدرم

 خوبه ؟   نییپا میری_ باشه نم 

  ینه ول ایدوسم داره   دونستمیکرده بود بادلم ؟ اما نم کاری به اشک نشستش نگاهم کرد چ یچشما با
 زدم   یلبخند دیکه به ذهنم رس یزی با چ

   مینه بر -

 ؟  مینر ای می_ خوب بر

گذاشت گوشه لبم جدا شد و اشکاشو پاک کرد. نگاهشو بهم دوخت و دستشو باال اورد و  ازم
 اما مهم نبود. سوختیم

 گفت :  نگران

  امیمن االن م نیبش  نجایا ریام -

 ؟  یکن کار ی چ یخوای_ چرا ؟ م

 .ستادیکرد و اومد کنارم ا سشی خ  یسمت دستمال و کم  رفتهو یکه  گشتیم یزی دنبال چ سردرگم

   ینجوریا شهیکنم بد مپاکبزار خونا رو  -

 نگاهش کنم  ریبا دل س تونستم یکردن خون گوشه لبم شد. حاال م مشغول پاکنگفتم و  یزیچ

 در اومد و بازشد...  یصدا هوی اما
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به دختره نگاه   یمنم با اخم و برگشت و  دیتبسم ترس درو محکم بست. خودشو انداخت داخل و   یکی
 کردم. 

 ؟  نجا ی_ کاروان سراست ا

 باز کرد و هول گفت   چشماشو

 . شدمیدنبالم بود مجبور شدم وگرنه مزاحم نم یکیدرا همه قفل بود منم  دیببخش -

 

 گرفت.  دستشورفت کنارش و  تبسم

 دنبالت بود؟ ی؟ ک شدهیچ  زمی نداره عز یاشکال -

 شد   ریسراز اشکاش

 دوست پسرم   - -

   زهیری اشک م ینطوریاکردم ، حاال خوبه دوست پسرشه و  یپوف

 رو بهم گفت :   تبسم

  میریجا باش باهم م نی، دخترجون توهم هم امیفقط برم لباسمو عوض کنم ب امیمن االن م ریام -
   نییپا

 

که رو حس کردم سرم و  یا هیشدم. سا میل گوشمشغوتخت و ینشستم رو یرفت و منم با اخم تبسم
 .  کردینگاهم م یباال اوردم دخته با لبخند

 شده خانم ؟! یزی_ چ

 درسته ؟  یباش   یرانی ا دیتو با -

 اخم کردم   شتریب
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   میرانی_ بله ا

 پاک کرد اشکاشو تمام کنارم نشست و   ییپرو با

 بزرگ شدم   نجایاما ا میرانیمنم ا -

 گفت  یعصب  هویتخت بلند شدم که  یرو از

خودمو کشتم چقدر  یمهمون  یمن تو ؟ ینگام کن یستیحاظر ن  یکم دارم از اون دختر که حت یمن چ -
   یکردی اما تو فقط به اون دختره نگاه م ینگات کردم تا نگاهم کن 

 

 نقشه تو سرش بود  داشته و  یگرد شد پس قصد و غرض چشمام

 زدم   یپوزخند

 خانم    نیهست یخوب  گریبهونه بود ماشاهلل باز  _ پس تموم کارات

گرفتم و دستاشومچ  هیاز ثان ینرفتم عقب و در کثر نباریا ک یشد رفتم عقب بازم اومد نزد  کینزد بهم
 اخش در اومد   یفشار دادم که صدا

 

 کن!گوشات فرو خوب تو   نویا یدی_ او دختره نامزد منه فهم

 لبخند چندشش گفت:  با

 جون   ری ام یکن  اهیمنو س خوادی پس حلقتون کو نم  -

 .  نیدختره با ضرب افتاد زم هویصورتش که  یول کردم و خواستم بزنم تو دستشو

 

 تبسم «   »
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  یو بدجور زاشتمی تنها م ر ینبابد اون دخترو با ام دمیلباسم پوش یبرداشتم رو  یکت ل  هیکمد  یتو از
 هم دلشوره گرفته بودم 

 دختره اومد  یقفل کردم و خواستم برم داخل اتاق که صدا درو

 

خودمو کشتم چقدر  یمهمون  یمن تو ؟ ینگام کن یستیحاظر ن  یکم دارم از اون دختر که حت یمن چ -
   یکردی اما تو فقط به اون دختره نگاه م ینگات کردم تا نگاهم کن 

 

 زد دلگرم شدم   ری که ام یت کردم با حرفمشدستامو یگرد شد و عصب  چشمام

گفته تا اون دختر رو از خودش برونه اما چرا دفعه قبل  یالک  دونستمیبا حرف بعدش قلبم تند زد م اما
 گفت نامزد؟ نجایاما ا یگفت برادر ناتن  مارستانی ب یکه نجاتم داد تو

 

دستش باال بود که بزنه دختره رو اما رفتم و محکم زدم تو صورتش که  ریرفتم داخل اتاق ام عیسر
 . نیافتاد زم

 

 بگه که گفتم  یزی نگاهم کرد خواست چبرگشت و  ریام

   دمی_ همه رو شن 

   ستادمیا ری کنار ام رفتم

   یکنی بار اخرت باشه با پسر نامزد دار نگاه م میعقد کن میخوایم میو برگشت  میما نشون کرده هم -

 گفت :  تی بلند شد و با عصبان ترهدخ

  هیکبریدختره ا نیهم اقتتی_ ل
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 وادارش کردم نگاهم کنه صورتش گذاشتم و  یبگه که دستامو رو  یزی برگشت چ یعصب ریام

 اروم باش خوب ؟!  ریام -

 کرد و چشماشو باز و بسته کرد.   نگاهم

 .دی خند  رمی و ام دمیو درو محکم بست. خند رونی از اتاق رفت ب دختره

 

 شم من   گریبرم باز   دیخدا با ی_ وا

 خندمو جمع کردم و گفتم نشستمیتخت م  یکه رو یدرحال 

 ن؟ ییپا می_ بر

  مییساعته باال کی میاره بر -

 

 رو باز کردم.   امکیبرداشتمش و پ زی بلند شد و رفتم از رو م  میگوش امکیپ یصدا

 بهتره ؟ «   ری حال ام نییپا  نیاین گهید شهیداره تموم م  ی؟ مهمون  نیخوب زمیطرف سوگند بود :» عز از

 کردم و فرستادم   پیتا

بازم حالش بد   دیگناه داشت گفتم شا نییپا ومدمین نی به خاطر هم دهیخواب  ری» اره خوبه فقط ام-
 بشه «

 

 ه؟ ی: ک  ریام

 : گفتمدمو یخند

 وقت حالت بد نشه  هینشستم تا   شتیمنم پ یدی_ خواهرمه گفتم تو خواب
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 دروغ گو  ینگاه تورو خدا ا -

 

 باز بلند شد  امکمیپ یصدا

تو   یسردرد داره قرص دار چارهیتو اتاق خودمون ب ارمیباش منم رهامو م  ریام شی » پس امشب تو پ -
 بساتت ؟ « 

 کردم  پیچشمک براش فرستادم تند تا کریاست

 خوشبگذره «  یهست ، راست فمی ک ی_» اره تو

 نگفت.   یزیچ گهیفرستادو د یعصب   کریاست

 

 تخت   یرفتم نشستم رو  ریتوجه به ام یب

 داشته  دیسردرد شد ششهیسوگند گفت رهام امشب پ  یتموم شد راست یمهمون  نیبش  ای_ ب

 نگران گفت  ریام

 رهام سردرد داره ؟  -

 دادم  سرتکون

   شهی_ خواهرم مراقبشه نگران نباش خوب م

 شهیچه م  یلباسم راحت نبودم ول نیکرد و رفت لباساشو عوض کنه منم که لباس نداشتم با ا یپوف
 کرد.

 

کردم  پاک  شمویاومد رفتم داخل و ارا رونیکه از حموم ب  ریگذاشتم ، ام یگوشه ااوردم و  رونیب  کفشامو
 خوب صورتمو شستم. و
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 موهامو شونه بزنم  خوامیشونتو بده م ری_ ام

 گفت    دیکش یتختش دراز م  ی که داشت رو یدرحال 

 کمده بردار   یرو -

 گفت   ریکردم و به لباسام نگاه کردم که ام یشونه زدم و پوف نهییا یو موهامو جلو  برداشتم

   کنمی رهامو بپوش چراغم خاموش کن من نگاه نم  ایمن  یاز لباسا یکی -

 

رنگ که لگو قرمز   یمشک  شرتیت  هیلباسا  نی کمدش رفتم و از ب زدم و سر تکون دادم سمت یلبخند
 .  دمشیپوشحموم و یروش بود رو برداشتم و رفتم تو دیسف

 رونم بود.  یتا وسطا  شیگرفت برام گشاد بود و بلند ، بلند خندمم

 

کنار  و اروم اروم اومدم سمت تخت و لباسم و دمیترس  یبود کم  کیکه باز کردم اتاق تارو   درحموم
 کفشم گذاشتم. 

 ؟  ری_ ام

 جان ؟  -

 د یتند کوبدراورد و  یباز ونهیباز د قلبم

 تا من خوابم ببره المپ روشن باشه؟ شهی_ م

 نفره داشت. هیبود که تخت دونفره نبود ، دوتا تخت  نیاتاق ا یخوب

 تخت   یروشن کرد و نشست رو  اباژور

 بمونم ؟  داریا خوابت ببره بت یخوایم -

   دونمیدلم خواست کنارش باشم نم ا یکرم داشتم  دونمینم دم یتخت دراز کش یرو
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  ی_ نه بخواب توهم گناه دار

   دیخند

  کیبمونم فقط   داریمن ب یزاریهمم نم یترسیاگه اتاق روشن باشه توهم که هم م برهیمن خوابم نم  -
 راه وجود داره  

 خدا خواسته گفتم   از

 ؟ ی_ چه راه

   میدوتامون نخواب -

 

 گفتم  یکردم و حرص یپوف

 پنجره هم داشت خوب بود.  نجایحداقل ا ادیز  یکی ، مترسم از تار ادی _ من خوابم م

 و به کنارش اشاره کرد   دیباز خند ریام

 من بخواب  شیپ   ایب  یکنیاگه قبول م -

 شدم  رهی کردم ذوقمو کور کنم و متعجب بهش خ عیس

 _ هن؟؟

 شد   کیبابا ساعت  یکن یقبول نم جورهچ یکنم ه کاری خوب چ -

پتو رو   عیسر ششیاما چاره نداشتم رفتم پ کردیشدم و رفتم سمت تختش. نگاهش منو ذوب م بلند
 منم بشه.  یکه جا دیکنار تر خواب ریپاهام دادم ام یرو

 نداشت.  یبود اشکال کیتار مهیاما اگه ن دمیترسیمطلق م کیمن از اتاق تار شدک ی اتاق تار بعدو

 

 . خوردی که باال بردم نفساش به صورتم م که دستاشو دورم حلقه کرد. سرم و  دمیو چسب شرتشیت
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  بایو ز اومد اروم  صداش

 

 تبسم؟   یکنی م کاری با من چ یدار -

 که  کنمی نم ی_ من کار

   یکنی م یم بازبا دل یدار -

   ستیاصال خوب ن  ی_ دل باز

   دیخند

  وننهید -

   ی_ خودت

 فقط بخواب  ششیه -

 بخوابم  خوامی_ نم

 »خخخخ«  کنهیبه من صدق م نیکرم از خود درخته ا گنیامشب من کرم داشتم م کال
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 ناز گفتم   با

   ررری_ ام

 زلزله  هیباز چ  -

   ادی_ خوابم نم 

 مرموز نگاهم کرد   دمیدیماز صورتشو یکم

 ؟  ادیخوابت م   یتو که گفت -

 چوندمی پ یکه دادم خندم گفت اما سر یسوت از

   دی_ خوب االن خواب چشمام پر

 گفت   دیترد با

 تبسم  -

 _ هوم 

 نگاهش کردم  و   نشیقفسه س یگذاشتم رو دستامو

 بهت بگم  یزیچ  خوامیم یمن.. راست -

 ؟ یچ،تو _ خوب بگو 

 ولش کن   یچ یه -

 ؟  کنهی م  یازم مخف ویزیچ هی  کردمی احساس م چرا

هام فرستادم. من دوسش داشتم  حهیباال انداختم. چشمامو بستم و عطر خوش بوشو به ر یا شونه
   دونمیاما اونو نم

   ری_ ام
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 جانم ؟  -

   یبهم کمک کن خوامی_ راستش م

 ؟  ی چه کمک -

 ؟ یکن  یتو نقش اونو باز شهیم تونمیبهش بگم اما نم  خوامینفرو دوست دارم م هی_ من 

 

  دی کردم صداش لرز حس

 باشه   -

   میزنگ بزنم بهش خوب شروع کن خوامیبهش بگم تازه م یکنم چطور نیتمر خوامی_ م

 رفت   لیتحل صداش

 اره  -

 ته دلم با تموم احساسم گفتم  از

 _ دوست دارم  

 اومد   نشیغمگ یصدا

 منم..منم دوست دارم  -

 دوسم داره؟ گهیبهم م یعنی_ 

 بعد صداش اومد   ینگفت اما کم  یزیچ

  برو بهش بگو گهیاره م -

 

 گفتم   یلبخند با
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 گرفتم    _ بهش گفتم جوابمم

 اومد   صداش

 ؟ یچ -

 تکرارم نداره   گهینم  شتریبار ب  هی_ اخبار 

   شکستی تموم استخونام داشت م  دیمنو چسب سفت

 عاشقتم به خدا  -

 دورش حلقه کردم  دستامو

 _ منم به خدا  

باشه مگه حتما  یزندگ  هیبارم دختر شروع کننده  هیمگه  هیجالب بوداا چ ینگفت ول یزی و چ دیخند
 نهیا  مهمو  کننیچطور فکر م هیبق  ستیمن برام مهم ن و  یاعتقاد هی یاول پسر بگه البته هرک دیبا

 .میبا هم  ییدوتا دیجشن ع

 

 زدم*"  یاورد. لبخند رونیداغ شد و منو از فکر ب  میشونیپهو ی

 افتاد دنبالم.   هوی کنهینگام م یبا اخم ریام دمیرو روشن کردم که د  اباژور

 عیبغلش. دستاش دورم کرد *". سرو افتادم تو  دمیلباسم و از پشت کش هویمن بدو اون بدو که  حاال
. چراغ خاموش شد ، حاال  دیکنارم خوابو منو بلند کرد *" و دیبرگشتم و صورتمو پنهون کردم که خند

 ..  کیاتاق تار ه یمن بودم و عشقم و 

 گرم شد*"به خواب رفتم... چشمام
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 سوگند « »

 

   یراحت بخواب  اریب  رونی_ رهام کتت رو ب 

 .دی زد و دراز کش  یلبخند

دوسش داره. چه خوب که رهام بهم گفت وگرنه محال بود   ری راحت شد از جانب تبسم که ام الممیخ
 خواهرم تنها بمونه.قبول کنم فعال ازدواج کنم و

 تخت نشستم و موهامو باز کردم.  یرو

 _ رهام ؟ 

 جانم ؟  -

 صدام کن    یداشت یکار خوابمیم  نیی_ من پا

   برداشتم که برم اما دستاش مانعم شد و دور کمرم حلقه شد. بالشتمو

   دییموهام فرو کرد و بو یو نگاهش کردم ، دستاشو تو برگشتم

 عاشق موهاتم سوگند  -

به خون نشستش نگاه کردم   یور رفتم که چونم و گرفت ، به چشما شرتمیانداختم و با ت نییپاو  سرم
 ناخداگاه گفتم 

 ام چشمات کاسه خونه بخواب من ره رمی بم  ی_ اله

 اومد   شیکمون یابرو ها نیب  یاخم

   زمی خدانکنه عز -
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باشه  یاغوش کس یبود که نخواد تو یاغوشش ک یدستشو باز کردم و منم رفتم تو هیو  دیکش دراز
 که دوسش داره ؟

 هی ختنیشدم که موهام ر زی خ  یدوتامون و نم  یکردم*" پتو رو بلند کردم و انداختم رو نگاهش
 گذاشتم. نش یقفسه س یروطرفم. خم شدم *" و سرم و 

 و گفت   دیموهامو بوس یخندش اومد رو  یصدا

 

 ؟ یدیبار که خونه ما خواب  نیاول ادتهی -

 زده گفتم   خجالت

 چون لباسم مناسب نبود   ی_ اوهوم چراغو خاموش کرد

  دیکش یاه

 جدا کنه مارو  یکس خوامیمن گهید یشیمال خودم م رانیا میبرگرد -

 بازوش زدم   به

 جداکرده رهام ؟ مارو  ی_ ک

 مادرش که بعد اون سراغتونم نگرفت.   یحتعرضت که دوست ماهم بود و یاون داداش ب -

 گرفت   بغضم

 گاه همه   هیکنم نه خودم بشم تک هیتک  یکیدغدغه به  یب خوادیدلم م یل ی_ رهام خ

 نوازش کرد   موهامو

 حاال بخواب   شمی گاهت م هیخودم تک -

 خوابم برد.  دیبه سه نکش بستم و  چشمامو
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******* 

 

کرده بود هم من امروز   دایگاه پ ه یها بود ، هم خواهرم تک یرانیا دیخوشحال بودم هم ع  یلیخ  امروز
عشقم  شبمیمالقات کنم. د نجا یا سی امتحانش موفق شدم و قراره با رئ  یچون تو رمیبگقراره مدرکم و 

جشن  مونه ایبرگذار کردن   ناریراحت شد ، طبق قولشون نبود و فقط سم  الشیخمدرکشو گرفت و 
 .م یرانیا دویباشم حاال خوشحالم ع دیهفته با هی گفته بودن  یالک می. و فردا قرار برگردشبید

 

 اومد و به رهام چشم دوختم.  رونیجلوم از فکر ب   یقرار گرفتن دست با

 _ جانم؟ 

   دیخند

 میزنگ بزن  نایبه مامان ا میخوای لپ تاب م یپا  نی بش ای بال ، ب  یب -

نشستم.  کردی م فیتعر یزیچ ری ام یدادم و بلند شدم رفتم کنار تبسم که داشت با ذوق برا سرتکون
 کنه. یابد رو  یشاد  نیدل از خدا خواستم ا زدم و از ته شی به خوشحال یلبخند

 

 بزن دکمه رو   ری، ام نی: خوب اماده اتبسم

  انینما ایدنخاله فرزانه و  ریکه تصو دینکش هیتا بردارن که به چند ثان میفشرد و منتظر بوددکمه رو  ریام
 شد.

 

 _ سالم خاله  

 ؟ یسالم مامانم خوب -

   دنیگریبرم یدلم چقدر دلم تنگ شده براتون ک یزای : سالم عزخاله
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  میچهارتامون بهم نگاه کرد هر

 : فردا  ریام

 زد و گفت :  یغیج  ایدن

 دلم تنگ شده براتوننن   یلی خ  نیبرگرد شعورااایب -

 پرهام اومد  یصدا

 ؟ چه خبر   نیبه داداشا خوب  -

 به چونش زد یدست تبسم

 ؟  ریمگنه ام تس ین یزی حال چجز عشق و  نجای_ دسته تبر ا

 کرد  کارو  نیرهامم متقابال همدور شونه خواهرم قرار گرفت و  ریام یزدم ، دستا یلبخند

 

 گفت :  یبا چشمک  ایدن

 چه خبره اونجا؟   -

   دیخند خاله

 بالخره شد؟  -

   میچهارتامون متعجب گفت هر

 شد؟  ی_ چ

 دورش حلقه کرد نشست و دستاشو  ایکنار دن   پرهام

 ؟  نییتونیفقط خودتون م نیفکر کرد -

 خواهرمو   ی، خفه کرد  یتونی: نه توهم م ریام
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 زد  ریام ی با اعراض به پا تبسم

 نامزدشه دوس داره   -

 

 که خاله گفت  دنیهمه خند  شیحسود از

   نهیعروسشو بب ادی که ب یخال   یگل یجا -

  میباهم  یهمگ دیع ن ی_ نگران نباش

   فهی: نت ضع ریام

 . میکرد یقطع شد و پوف  هوی

 

 

 

 

 

 

 

 

  فیکال نتا ضع نباریا یول  میریتماس بگ یبا گوش  میکرد باز وصل نشد و مجبور شد عیس ری ام یهرچ
 شده بود. 
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که   زدینم یحرفبود و  رهی. تبسم هم به لپتاپ خاموش خ دمیابو سر کش وانیکردم و ل  یکالفه ا پوف
 که گفته بودن.  ییبرم به جا دیبا گهیساعت د می ن قرار دارم و  یاومد با اون مرد پنهان ادمی هوی

رهام   یکه صدا  دمیکش رونیب  یزیچ هیلباسا   نیسمت کمد و از ب دمیاز جام بلند شدمدو دو هول
 اومد 

 سوگند ؟  شده؟یچ -

  دمیموهام کش نیکردم و دستم و ب یپوف و برگشتم

 برم اتاق اون مردک   دیبا گهی ساعت د مین یچ ی_ ه

 .کردنیگرد نگاهمون م یحاال پسرا با چشمابلند شد و اومد سمتم و  یغ یبا ج تبسم

 

  الیخوش خ نایکرد. چقدر اکارو نیور رفت و رهامم متقابال هم شی مبل لم داد و با گوش یرو ریام
 بودن.

تنها نباشم ببرم همراه  نکهیا یگرفتم تبسمم برا میو تصم دمیپوش نیبلوز و شلوار ج  هیکمک تبسم  با
 خودم. 

 پسرا که کال از دور خارجن.  اون

 

 مبل.  یاماده نشستم روموهامو بستم باال و با زدن عطر حاظر و  یبه سخت  بالخره

 د؟یجا بشن نی هم نیخوایشما م میریتبسم م_ من و 

 باال اورد سرشو  ریام

   نییپا میاینه ماهم م -

 نشست   ری ر امرفت کنا تبسم
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   ترسمیم ادی باالست من از ارتفاع ز یل یاون مردک اتاقش خ رریام -

 ترس نداره  میماهم همراهتون زمی : نگران نباش عز رهام

 من.  یزدم. چقدر خوبه که مهربونه مرد مشک  شی به مهربون یلبخند

من مطمعنم اون عشق بگه و  بهشو یزی چ هی خواستیم  یگرفت و بانگاهش انگاردست تبسمو و  ریام
 کنه.ترس و از وجود خواهرم پاکچشماش منتقل کنه و   قیاز طر خواستیمرو 

 

 ۴۰۵۸اتاق شماره  میرفتیم د یطبقه هشتاد. طبق نوشته با میدیرس  بالخره

 در.  یچند نفرم جلوبودن و  ستادهیاسانسور بود. چند نفر پشت در ا یدرست روبه رو که

 جلو و گفتم :  رفتم

 هستم با اقا قراره مالقات دارم   یخسرو_ 

تمام مدت سرش  زد شده بود و  یتبسمم همراهم داخل اومد صورتش کم اشاره کرد برم داخل و  مرده
 . کردی نگاه نم رونیبه ب  یا شهیاز اسانسور ش بود و  ر یبغل ام یتو

 اومد   صداش

   دیبشن -

 

  یکس خواستی . چرا نمدمشید یما نمبود و  واریصورتش روبه دو  شی صندل ی عن یبه ما بود  پشتش
 نتش؟ ی بب

   دیباش رونیخودتون ب دیببندداخل درو  دیاریهم بپسرا رو  -

 چشم اقا  -
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عطر رهام   دنی. با شندادیتبسم و گرفتم و اونم محکم دستامو فشار م یبه جونم افتاد چرا؟ دستا  ترس
 حس کرد ، اومد نشست کنارم.  ترسم و راحت شد و نگاهش کردم که یکم  المیخ

 و اون مرد.  میکنار تبسم نشست. و حاال ما بود رمیام

 

 اتاقم ؟   یایچرا خواستم ب یدون یم -

 لرزون گفتم  یصدا با

 _ نه 

 دلخراش و افتضاح  دیخند

  یجواب بد ویزیچ هیاول  دیچرا ؟ اما با گمیبهت م -

  یمنو در بر گرفت. داشتم کم فی ظر یمردونش ، دستا یشدم ، دستا  رهینگفتم و به رهام خ یزیچ
 اون اومد. یاما باز صدا  شدمیماروم 

 

 واسه مدرک ؟ یومدیچرا تاحاال ن  -

 خودم مسلط شدم  به

   کردمیکار م گهید یاموزشگاه و قبال جا یکرده بودم تو دای_ چون من تازه کار پ 

 کرد   که زد تعجب یحرف با

 درسته ؟ یکه خودت نخواست ورکیوی ن یو قرار بود بر یرستوران مترجم بود یتو -

    د؟یدونی از کجا م ناروی_ شما ا

 د یلرزو د یسرخ اتاقک رو دربرگرفت اما باز صداش اومد و دل من باز ترس یسکوت فضا  قهیدق کی

 سوگند   یبدون  زاروی چ یل یتو قراره خ -
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 تبسم گفت    نباریا

   یعالفمون کرد  نمیبده بب مدرکو یبه مادار کاریچاصال تو  یکنی م یچرا خودتو مخف  -

 اروم بود   نباریا صداش

   زنمیساکت باش دارم با خواهرت حرف متبسم تو  -

 مداخله کرد  رهام

  ن؟یخانم من نش یخصوص  میو وارد حر نیبدمدرکو شهیم یول  دیببخش -

 

 دلم اب شد قند تو  تی کلمه » خانم « و اون » م « مالک  از

 زدم.  یلبخند

 ؟ یخانمت؟ مگه تو ازدواج کرد -

 پرو بود  نقدریا چرا

   نیمدرکو بد شهی_ اره قراره ازدواج کنم هم من هم خواهرم حاال م

 

ان قلبم پر از نفرت ، خشم   کی دمیکه د یزیمن از چ، و  دیو چرخ  دیچرخ یصندل هوینگفت اما  یزیچ
مادرم افتادم و مدام اون صحنه غمبار جلوم رژه  ادی دنشیشد. با د یدلتنگ یحت، حرص ، غم و 

 .رفتیم

 

 گفت  یاز من نداشت و حاال رهام بود که با نگران یو به تبسم دوختم اونم دست کم سمیخ چشمان

 ؟   زمی عز شدهیچ -
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 تبسم ؟  شی شناسیم شدهی: چ ریام

 

 که سالها بود فراموشش کرده بودم.    یبودم به مرد هری خ من

 

 مخم بود   یرو  صداش

 دختر پدرشو فراموش کرده باشه ؟  هی شهینشناسن ؟ اصال مگه م شهیمگه م -

 

داشتم بگم  یبگم اصال چ تونستمینم یچی ه ختیزدم و اشکام دونه دونه ر غیج هو فوارن کردم و  کی
 اونجا باشم.  خواستی پست اصال دلم نم یبه اون عوض

 

 رهام «  »

 

بلند سوگند شک کردم که اونو  یدختراذپر از اب شد اما از نفس ها یبرگشتن اون مرد چشما با
  شناسهیم

 

 دختر پدرشو فراموش کرده باشه ؟  هی شهینشناسن ؟ اصال مگه م شهیمگه م -

 

 هیخوشحال نشد ؟  دنشیکه سوگند گفته بود خارجه اما چرا از د یشدم ، پدرش بود؟ همون شکه
 هست   یزیچ

 تبسم بلند شد و هق هقشو به هوا رفت  سوگند و غیج  یصدا هوی
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    یتو پدرم باش  خوامینماره من فراموشت کرده بودم و   یست یقاتل ، اصال تو پدر من ن ی: عوضتبسم

 

کردنش داشتم و در اروم  عیمن سوگند و بغل کردم و س طرف هیاز  شدمیداشتم کنجکاو م شتریب  قاتل؟
  شدنیماما مگه اروم  کردی تبسم و اروم م ریام گهیاز طرف د

 

  شهیداره بدتر م  می: رهام پاشو برریام

 کردم و رو به مرد گفتم  یاخم

   یچه به روزشون اورد نی ، بب زارنیکه دختراتون ازتون ب  می هست ی_ شما چه پدر

  یسالهاست تواشک و  نهمهی. اکردی م هیگربود و  دهیدور سوگند حلقه کردم که سفت بهم چسب دستامو
 حاال فوران کرده.خودش نگه داشته و 

 

 بلند شم که صداش اومد  خواستم

 هنوز حرفم تموم نشده  دین یبش -

 اومد و سرش داد زد   رونیاز اغوش ب  سوگند

اصال چرا   ؟ی بگ  ویچ یخوای؟ م یست یقاتل ن ی؟ بگ ینکشتمادرمو تو  ی؟ بگ یبگ  یواخیم ویچ گهید -
 ؟   یتلل  یلل ی نجایا  یایتا ازادت کنن و ب  یرشوه داد ؟یفرار کرد

 

 اروم تر شده بود  یحاال دخترا کم میمتعجب بود ر یقاتل مادرش بوده؟ من و ام گفت؟یم یچ

 زپد باش حرفاتو بزن  میما کار دار  ؟یبگ یخوایمگه نم گهید: بگوتبسم

   زمی : اروم باش عزریام
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 نگاهش کرد   تبسم

 چطور ؟  ریام چرخهی دورسرم م لمیکه االن مثل فبره اون صحنه رو   ادمی یاروم باشم ؟ چطور یچطور -

 

مرد قدر بلند    هی. صداش اومد. نگاهش کردم ؟ شدیتبسم شکست و اروم نم یها  هیاتاق رو گر سکوت
 که مو نداشت   یو سر دیسف شی ونه با رو چهارش

 

 و حرفاتون بمونه واسه اخر کار    دیساکت باش دی! اما باگمیخوبه م و؟یهمه چ یبدون یخوایم -

 

 اون مرد شروع کرد.  نگفت و  یزیچ یکس

 

 

 

 

 تبسم «  »

 

 

کف  یتو  یسوزش  هویو منتظر بودم اون مردم حرفاشو بزنه.  کردمیمشت محرص مدام دستامو  از
دستم حس  ی. درد تودادمیفقط دستام محکم تر فشار م شدهیدستم احساس کردم برام مهم نبود چ

   کردمیم

   ؟ی: خوب  ریام
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 اره. ی دادم به معن  سرتکون

 

خارج   رانینم از ا، به گمرک ، به همه رشوه دادم که بتو سایمن رشوه دادم به پل یتو درست گفت -
  ریتو االن اون زنده بود و تو ز یبود جلو ومدهیازت محافظت کنه و ن خواستیبشم. اگه مادرت نم 

 خروار ها خاک.  

 

شدم به   رهی انداختم و خ نییپابدم اومد. سرم و  شتری ازش ب زدی راجب خواهرم بد حرف م چقدرم
 ه درست مثل من. مشت کردو دهیمحکم فشار مسوگندم دستاشو  دمیدستم اما د

 

 و چرخ خورد و باز گفت :  ش یصندل  یرو نشست

 

و   شدیمشترکمون گذشت اما اون بچه دار نم یسال از زندگ کی ازدواج کردم و  نیکه با نازن  یزمان  -
 . میکردکه دوست فرزانه بود مچ شدم و ازدواج ایراحت با پر یل ی. خرمیگرفتم که زن بگ میمن تصم

 

 . با نفرت زل زد به رهام کردی باال اوردم که داشت به رهام نگاه مو  سرم

هفته بعد از ازدواج ،  کیازدواج کردم. اما  ایمن با پرمن عاشق مادرت بودم پسر اما اون نخواست و  -
 داد که حاملست اما..  لیمیا نی نازن

 

 چنگ زد و با نفرت گفت  خشم به برگه  با

شد نه؟   یباهم قاط زیمشکل از منه. هه خنده داره همه چ دمیباردار بود و من فهم یا گهید یاز کس -
 د؟ یمن یشما دوتا بچه ها یکه اگه من نازام پس چطور نیشد جیگ



 ساس ی ک 

290 
 

 

 به پدرم.. هه پدر   کردیکه با اخم نگاه م ریبه ام دم یاز لحنش مشتمو باز کردم و چسب  دمیترس

 

به  خواستمیم گهیشده بودم و د  ا ینظر دکتر رفتم و کم کم درمان ها جواب داد. من عاشق پر  ریمن ز -
اما سقت شد. دختر من    بچه دار شد  ایرفت پر  شیرو طالق بدم. کاراخوب پ  نی برگردم و نازن  یزندگ

 دارو ها جواب نداد. گهیسقت شد و د

 

که قرار بود بشه کوهم.  یمرد  نهیس یپنهون کردم توسرم و  دهیاخرش رو با داد گفت که ترس کهیت
 دستاشو دورم حلقه زد و با خشم به اون مرد زل زده بود. نگاهم کرد  

 نگو   یچیفعال ه زمی : اروم باش عزریام

 

  چارهیکردم. ب ییاما باز بهش اعتنا سوختی. کف دستم مدیدادم و قطره اشک از چشمام چک سرتکون
  کردی م عینفرت به پدر زل زده بود و دستاش مشت شده بود و رهام س خواهرم هنوزم باخشم و

  ومدهی بود از بابا خوشش ن دایارومش کنه.اما رهام هم از چهرش پ

 

 دستش گرفت اون مردک تاس پست فطرت   یتو خودکار

 

اما پا قدمش   ارمیبچه ب هیپرورشگاه  بودم حاظر شدم از ا ی بود چون عاشق پر یخوب  نهیپرورشگاه گذ -
 ..توو  ییمن تو  یمارینحس بود. اره سوگند من ازت منتفر بودم چون مقصر ب

 

 رهام. یچقدر خورد شده بود جلو چارهینگفت و ب یزیچ سوگند
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 من کرد   روبه

 

سرطان دارم اما بعد از اوردن   دونستمینم لیاره من اوا مونیتو زندگ یحاد شد چون تو اومد میماریب -
 .  مارمیب دم یتو از پرورشگاه فهم 

 گهیها نحس بود. من شمارو ول کردم چون ازتون متنفر بودم چون د ییشما پرورشگاه یهردو پاقدم
 از دست دادم. باهاتون مهربون باشم. اره من قاتلم چون به خاطر شما دوتا، زنم و  تونسمینم

 

 یکه قراره همسرم باشه. خواهرم خورد شد جلو یکس  یودم ، جلومن خورد شده ب ختیر  اشکام
. به کف زدینم  یحرف کسچی بلند شدم. هاومدم و  رونیب  ریتحمل نداشتم از اغوش ام گهیهمه. د

  چی. هبودچیاما دردش در برابر درد قلبم ه سوختی، م ومدیدستم نگاه کردم. خون م

 

 شد.  کهیقلبم هزار ت  گهیحرف اخرش د با

بگم و   قتویحق  خواستمیم  نجایا نی ایندارم بزنم اگه خواستم ب  گهید ی من حرف رونیب  نیاالهم گمشح -
 .ینه دخترداشتم و یمن نه همسر دیبدون نویا

 

   دیشن یو م ریام  یگرد کردم صدا عقب

 با خودت   یکرد کار ی تبسم دستات ، چ -

 زد. دادهو یشدم که   رهینبود برام، به سوگند خ مهم

 

مثل   یمرد هو*س *باز هی یکلمه مقدس پدر که بزارن رو فیتو بزارن ، ح یاسم پدر که رو  فیح -
 .  یبردی ماهم م یوگرنه ابرو یکه چشمش دنبال زن مردم بوده. هه خوب شد که رفتتو
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 یبه توچه تو به خاطر کارا میکه هست میهست یواسه ما. پرورشگاه زارهی پست کالسم م  مردک
    خواهرمنه پاقدم من و  یشد ضیمر  فتیکث

نه باش درست مثل پسرت که مارو ول کرد درست   یباش میتو زندگ  خوامینم گهیقسم د یعل یوال به
 مادرم.  یفهمی.. مکه غم خوار ما بود مادرم بود   یول کرد تنها کس مثل زنت که مارو 

 

 گفت  گرفت و و مچ دست منو برگشت

 مدرکشم بخوره تو سرش   رانیا میگردیبرم میبر -

 .زدم به قلب خورد شدم    یپوزخند

 گفتم: . برگشتم وگفتمینم یزیاگه چ موندیدلم م یتو

 

دخترام    یبار از خودت بپرس هی اصال شد  میکردیحساب م چیهما اصال تو رو  یبگتو  نکهی_ قبل از ا
بهت فکر کنم    خوامینم گهیاصال د ی. برات متاسفم خوب شد رفتیبود تی ماری کجان ؟ فقط به فکر ب 

   تو شی احترام دارم تا پخانواده نامزدم عزت و  شیهم پ یل یام ه یدختر پرورشگاه هیاصال من 

 

 ولش کن  میبر  ای: بریام

 به اسانسور   می. برگشتمیزد  رونی از اتاق بگرفت و  مویزخ  دست

 

 با دستتون  نیکرد کاری چ نی: بب  رهام

 بغض دار  لرزان و  یبا لحن سوگند

 کم تره  دمیکه کش ییدردش از دردها ستیمهم ن -
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 گفت  یدستامو گرفت و با اخم ریام

مادر   هی. تو فقط یداشته باش دیبه اسم مج  یپدر ستی قرار ن  گهیتمام ماجرارو فراموش کن! تو د -
 و حاال خودم مثل کوه پشتتم. استیاونم پر یدار

 

تموم  گهید اده یز یل یدختر خ هی یبرا   یهمه بدبخت نیبخوره سوگند ادلت تکون اب تو  زارمی : نم رهام
  مییبه بعد خانوادت فقط ما  نیشد از ا

 

 شده بود.  یکه لباسش خون  ری ام چارهی بانداختم تو اغوشش و  خودمو

 

**** 

 

 گرفتم.   لیتحو و با دست چپم ساکم و دمیکش ینگاه کردم. اهشدم و   یچی دست باند پ به

 طورم شد.  نیهمنوشته بشه و  از نو میبود فراموش بشه تمام ماجرا و زندگ قرار

 

 زدم و دست راستم دور بازوش حلقه کردم.  ی، لبخند کردینگاه کردم نگران نگاهم م ریام به

 _ خوبم نگران نباش  

 زم؟ یده رو خوب عزخن شهیهم  یاسمت باش  هیدرست شب یتبسم قول داد -

   جنابی _چشم عال

که از دور برامون دست  میگشتی صحن و دنبال خاله م  یبودم تو دهیرس گهی. ددیو لپم رو کش  دیخند
 .تکون دادن 
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 د؟ یسرنوشت جد یبرا می: بر رهام

 . میراه افتاد  قیعم  یو با نفس  میباهم سرتکون داد یهمگ

 

 منتظرمون بودن.   یبهشون که همگ میدیرس

 : سالم عروس قشنگم ی گل خاله

 اغوشش رفتم   یتو

 براتون تنگ شده بود   ی لی_ سالم خاله دلم خ 

   ریبخ  دنیفرهاد : سالم دخترم رس  عمو

 : سالم بابا سالم مامان  ریام

   ی: سالم پسرم خوش اومدخاله

 به دستم افتاد  نگاهشهو ی اما

 با خودت مادر ؟  یکرد کاریچ -

 زدم   یلبخند

   دهیبربا چاقو   ستی ن یزی_ چ

 به صورتش   زد

 خستمه خاله جون  یل یمن خ  میبر یچه کار نی_ ا ا
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دعوت   ی خونه خاله گل یو از قضا همگ میعازم رفتن به خونه شد یهمگ هیبا بق یاز احوال پرس  بعد
 .میبود

 

خواهر  یبرداشت که صدا یتعارفش کردم با لبخند که پوس کنده بودم  ییها وهینشستم و م ری ام کنار
 شوهر بلند شد 

 

   دی: اوه اوه بزار عقد کنایدن

 دوتا داماد  میمفصل چون دوتا عروس دار یعروسعقد و  هیاما  کننیم: عقدم   پرهام

 

 

 

 

 

 

 به رهام و سوگند گفت   کردی تعارف م ییکه داشت چا خاله

 میاقا عباس شمال و بعد از سفر جشن دار یالیو میریم  یبگم فردا همگ نمیمشخص شده و ا خی تار -
 خوشکل   یاونم مفصل واسه عروسا

 

دونه انگور  هی. از ته دل خداروشکر کردم و دیچرخیداشت به کام ما م ایدن نکهیزدم. مثل ا یلبخند
 ساله. دهی اومد فردا شب ع  ادمیدهنم اما  یانداختم تو
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 ؟  میسفره پهن کن ایلب در شهیها م دهیسال جد دی_ اوه خاله فردا ع 

  ه یخوب  شنهادی: پ  پرهام

 سر دارن.  ریز یمن مطمعنم نقشه انگفت و  یزیچو  دیخند ریزد به پسرا که ام  یچشمکو

   میکنی : خاله جان ما زحمتو کم م سوگند

 

 . میفتیفردا راه م نیتازه لباسم که دار دیجا بمون نیفرهاد : عه کجا هم عمو

 خونه فرد.. می_ نه عمو بر

 ادامه بدم  نزاشت

  د یمونی که اقا فرهاد گفت م  نی: هم  عموعباس

 گفت   طنتی با ش ایدن

 _ به به چه شود 

 با تشر   رهام

 زن داداش ؟! -

نزاشت من ناراحت باشم و   یاز سفر برگشتم و کس نکهیمن بازم خداروشکر کردم از ا و  دنیخند یهمگ
 بود.  ریکس ام  نیاول

 

 

 و من خوابم گرفته بود.  دادیدو ظهر نشون م ساعت
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 _ خاله من کجا بخوابم ؟

 م؟ یپرهام بر اد ی: ا منم خوابم م ایدن

 .  ایپرهام رفتن اتاق دن ایدن

 : برو اتاق من استراحت کن  ریام

 بلند شم که خاله گفت   خواستم

 برو اتاقت استراحت کن   یپسرم توهم خسته ا ریام -

افتادم که با چه  یاون شب مهمون  ادی یهم خندم گرفت هنوز عقد نکرده ؟ ول دمیخجالت کش هم
 شدم. الیخیب گهیکنارش د دم یخواب  یوعض

 

بود چقدرم اتاقش قشنگ بود.  یاالت موسق  شتریسوگند رفتن اتاق مهمان. وارد اتاقش شدم ب و  رهام
 نگاهم به تخت دونفره افتاد.

 .دمیتخت دراز کش یکندم و رو مویروسر  یخستگ با

  خوابمیم نی بده من رو زمتبسم اون بالشت و  -

 کردم   یاخم

 رو تخت، بزرگه    ایب  نی_ چرا رو زم

 

تاپ   هیحموم عوض کرد و اومد منم رفتم سراغ ساکم و از توش  یشلوارشو تو  عیه سرخدا خواست از
 دار برداشتم. نیتاپ بلوز است  یشدم به جا مونیاوردم اما پش رونیشلوار ب 
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که چشماشو بسته بود نگاه  ریو به ام  دمیتخت دراز کش یاومد. رو رونی حموم عوض کردم و ب یتو
    دمیو بوسکردم. ناخداگاه خم شدم و گونش

 بغلش گرفت و گفت   یعقب بکشم اما نزاشت و منو تو خواستم

 جا بخواب   نیپس هم یخودت خواست -

  میزشته بعدشم ما هنوز عقد نکرد ری ام ادیم  یکی_ 

 

  دمی کش شییطال یموها ی و دستامو نوازش وار تو دمیازش خواب  یکرد و منم با فاصله کم ولم

 از بغلت جم نخورم   میعقد کرد دمیقول م زمی بد بشه عز دیچون شا ای_ ناراحت نش

 و سر تکون داد و من بشمار سه خوابم برد.  دیخند

 

 

نگاه به کنارم   هیبه بدنم دادم.   یباز کردم و به اطرافم نگاه کردم. بلند شدم و کش و قوس چشمامو
تمو شستم و لباسامو حموم صور  یدر رفته بود بلند شدم و از تو مینبود. چون خستگ ری کردم ، ام

 .سالن   یعوض کردم و قصد کردم برم تو

 

 

باال  ینشستن. شونه ا رونی رفتن ب دیسالن نبود در خونه باز بود شا یتو یاما کس رونی اتاق زدم ب از
 جلب کرد. توجهم و  ییگرفتم که صدا شیرو در پ رونی انداختم و راه ب

 

   میاریب  رونشونیب  یاز ناراحت  میسخت تونست یلیما خ ارنیبه روشون ن  کنمیمامان خواهش م  -
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 ما هستن  شیگذشت و دخترا پ  ری خداروشکر که به خ  یچشم مادر ول -

 شدن؟  داریب نی ببمادر برو  ایدن -

 

 گفتم  یو با لبخند رونیاومدم ب  عیسر

   ری _ سالم عصر بخ

   ری : سالم دخترم عصرت بخ عمو

 گفت  کردیم لی م وهیکه داشت م  ایدن

  شهی م  داشیپ یاریحالل زاده است اسمش م -

 گفتم  یامد براش که با لبخندابرو چشم و  ریام

دارم که دوسم  یو اصالن هم ناراحت نشدم چون االن خانواده ا دمیمن حرفاتونو شن ی_ شرمنده ول
 دارن 

 

 بلند شد و بغلم کرد  یگل خاله

  ی بخور  ارمیب یزیچ هیمن برم واست  نیقربونت برم قشنگم برو بش -

 رفتم کنار عمو نشستم و دوباره لحثشون سر گرفت که سوگندم بهمون ملحق شد. زدم و  یلبخند

 م؟ی چرا امشب نر گمی_ م

 : اره بهتره ها؟!   پرهام

 به همه انداخت   ینگاه  رهام

  شهیشبه نم  -
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  میدار یلیفرزانه: چرا نشه راننده که خ خاله

 

 . وفتادین  یاتفاقچ یتا شبم ه گهیو د میوفتیموافقط کردن که شب راه ب یهمگ

 

**** 

 

 از کارواش برگردونده و شد چهارتا.   نشی گفت ماش رمیبود که ام  نیتا ماش سه

به  یبستم ، شالم که از سرم افتاده بود رو درست کردم و دستجعبه رو و  نیماشساکو گذاشتم تو میاخر
 .  دمیمانتوم کش

 

   دیکن یبند  می: خوب تقس خاله

 من  نی : من و عباس و خانوما باهم تو ماش عمو

 نشست    یصندل یباز کرد و رو نو یماش یدر جلو پرهام

 بهتره   ییتنها  ارنیهم با منه داداشاهم نامزداشونو ب  ایدن -

 

 کردم   اعتراض

 خواهرم باشم  شی پ  خوامیا نه من م -

 .  نیکه بشه سه تا ماش ارمینماقا فرهاد و  نی فرزانه: پس ماش  خاله

   نیسوار ش نیای: خوب رهام دخترا ب ریام
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خواهرم عقب و بعد از  بود و من و جلو شدم. رهام   ریام نی باال انداختم و سوار ماش  یبود شونه ا خوب
 .میراه افتاد  یچک کردن درا همگ

 

 .  یدادم به صندل هیو تک دمیکش ن ییپا و   نیماش شهیش

   مایبلد  یماهم رانندگ  نیبگ نیخسته شد گمی_ م

 خطرناکه    ستین ازی: نه ن رهام

 گفت  یبا اخم  سوگند

 کردم   یسوار نیشب ماش عمر تو  هیخطرناکه   شیچ -

 

 

 

 

 

 

 کرد   یپلرو  یکه نگاهش به جاده بود دست برد و اهنگ ریام

 نوازش کرد  گوشامو  ییبایز یصدا

 

 باتو   فهممیرو قلبم و م  یزاریم دستاتو

 جاتو    رهیگ یارامشو نم نیهم
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 جز چشاتو   خوام ینم  یزندگ  نیا تو

 چشاااتو  جز

 

 

  کردینوازش موپوستم  یباد خنک بردم و  رونیب دستامو

   میو خوند مینشست میرفت   رونی ب  شهیو هردو از ش  دیبه سوگند کردم و نقشه مو فهم ینگاه

 

 از خودمم  ویفهمی م شهیمنو هم حال

 تو   یدون یم  بهتر

   یکن یبخند که ارومم م شمیپ

   یکن یبارونم مبشم تو   یخشک

 

براش زدم که متعجب شد اما  ی نگاهم کرد که چشمک  نیبغل ماش  نهی. از ادیخند یما م یبه کارا ریام
 .  دونمی. کرم داشتم خودم مدیخند

 

 از خودمم  ویفهمی م شهیمنو هم حال

 تو   یدون یم  بهتر

   یکن یبخند که ارومم م شمیپ

   یکن یبارونم مبشم تو   یخشک
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 بخند _ ماکان بند« شمی»پ

 

  شهیسردتون م نییپا نییای : ب رهام

 

 شهیهوا خنک. منم اومدم داخل و شکه اومد داخل کال شال از سرش افتاده بود ، شبم بود و  سوگند
   دمیباال کشرو 

 کنم ؟  یمن رانندگ شهیحوصلم سر رفت م گمی_ م

 االن   میرسی: نه م ریام

 

 نستاگرامیا یتو میصفحه شخص یاوردم و تو رونیب مو یزدم و گوش هیتک  یکردم و به صندل  یپوف
 زدم.   یچرخ

 

 زد کنار.  ریامهو ی اما  رهیکه خوابش نگ زدی حرف م ریساعت گذشته بود رهام که کال داشت با ام مین

 

 ؟ شدی_ چ

 شده؟  یزی: چسوگند

 جامو با رهام عوض کنم   خوامی: م ریام

 اومد رفتن جلوتر توقف کردن  نیبوق دوتا ماش یشدن. صدا  ادهیپ هردو

  می ای ماهم پشت سرتون م میمامان شما بر می: جامونو عوض کرد ریام
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 رفتن و رهام نشست پشت رل   دمیکردم که د نگاه

 جلو   ای سوگند ب -

 متعجب گفت :  سوگند

  گهید نهی شیم ری چرا؟ خوب ام -

  دی کش  شیلخت مشک  یموها  نیب  یدست رهام

 اهام حرف بزن  جلو ب ایب  رهیگیمنم خوابم م نمشیخوابش گرفته بب ریچون ام -

 

   نیشما بخواب رونمی: خوب من م سوگند

 : نه خطرناکه   ریام

 گفتم:  یعصب

 ؟  مینکرده تصادف کن ییو خدا ره ی بگ خوابشهو ی_ خطرناک تر از اونکه رهام 

   نیپشت مراقب باش  رمیخوب منم م  لهی: خ رهام

  ن یسوگند بش شی: نه داداش همونجا پ  ریام

 

  نیپشت کنار من نشست. ماش رمینشست و سوگند رفت پشت رل.امجلونکرد و  یاعتراض  رهام
 چشماشونو بسته بودن.  یعنیبودن  دهیحرکت کرد و پسرا خواب 

 بازوش و صداش کردم   دستمو گذاشتم رو  ری فکر کنم گردن درد بگ چارهیب

   ر؟ی_ ام
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 گفت :   اروم

 جانم  -

 من بخواب راحت پاهاتم دراز کن   یپارو  ای ب رهی گی_ گردنت درد م

 . دیپاهام و دراز کشسرشو گذاشت رو نکرد و  یمخالفت 

 اروم گفتم رهی گیداره لرزش م دمیمنوال گذشت و د نیبه هم قهیدق چن

 

 کنار ؟   یزن ی_ سوگند م

 چرا ؟  -

   یاریهست م یاز پشت پتو مسافرت چارهیکرد ب  خیسردشه رهامم  ری_ چون ام

 

 . دیرهام کش  یهم رو یکیداد به من و اون  یک یشد و با دوتا پتو برگشت  ادهی زد رو ترمز و پ اروم

 . دمیکش شییطال یموها نینوازش وار ب بندنش و دستم و یرو باز کردم و انداختم رو پستو

 

 .میدیرسیم گهید قهیدق ستیو تا ب میراه افتاد  دوباره

 

**** 

 

  نکهیگردنم درد گرفته بود به خاطر ابدنم خسته بود و  ی. کم میشد الیکه وارد و  میبود ین یماش نیاخر
 نشسته خوابم برده بود.
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اروم  بهشون گفت که ساکت و   یچ دونمینمشد و  ادهی . سوگند پومدیم نایخاله ا یسرو صدا یصدا
 .شدیم  داریب  دیبا یول  ومدیبرداشتن و رفتن داخل. دلم نمساکارو 

 

 نوازش کردم   موهاشو

 ؟   ری_ ام

 نداد  جواب

 داخل بخواب بلند شو برو  میدیرس زمیعز ری_ ام

 تکون خورد   یکم

  دارشو یب  ری_ ام

 بودا   یریکنه. عجب درگ داریبرهامو کردی م عیتکونش دادم که چشماشو باز کرد سوگند داشت س یکم

 

 م؟ یدی: رس ریام

 داخل بخواب  _ اره بلند شو برو 

 شده.  داریب  دمیرهامم اومد و فهم یصدا

 ساکارو بردن   نایداخل مامان ا دی: برسوگند

 شد ادهی پ نیاز ماش به بدنش داد و یقوسکش و  ریام

 ؟  نیایمگه شما نم  -

   میای_ م
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مدرن با  و  ک یبود ، ش یسمت خونه. عجب خونه ا میهر چهارتا راه افتاد نی از قفل کردن ماش  بعد
 . بای طرح ز

 

 گفت   دیدبودن خاله فرزانه که مارو  الیهمه درحال گذاشتن وسا میشد وارد

 ما پسرا   شمیک یمال شماست   یکی _ دخترا اتاق باال 

  خواستمی : ا منم مایدن

 . نییبردش اتاق پا  گرفت و باخودشدستشو  پرهام

 دوباره مشغول شد  خاله

 کردم    ریبه ام ینگاه

 جلوتو گرفته ؟  ی _ خوب برو بخواب ک

 واسه شام صدام کن   -

  برو  ی_ اوک

 

 هینبود و   شتریدو تا اتاق بباال و   میو رفت  می. ساکامونو برداشتنییرفتن باال عجبا چه ادما هردوشون
 رنگ. یدست مبل مشک  هیبا   کی کوچ یلی سالن خ

نفره و کمد   هیساده بود. دو تا تخت  ونشی. دکوراسیکی  نیماهم اتاق ارفتن داخل اتاق روبه رو  پسرا
 بود.   ی. اتاق صورتدیبه رنگ سف یشیارا زیو م

 اتاق شد.  یریو سوگند مشغول گرد گ  دمیکمد چ یتولو یوسا
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 حموم.    یتو دمیپردست لباس برداشتم و هی

 

سرتاپاش    چارهی اومد و حوله دور خودم کردم ، پشت سر من سوگند رفت ب رونیب  قهیج دقاز پن بعد
 .یا ومدهین یوقته کس  یلیشده بود. معلومه خ یخاک

 

  ری حرک یزدم. تون یبا عطر گل محمد ونیگرفتم شونه کردم ، باال بستم. به بدنم لوسنمشو  موهام
 . دم یپوش نیج و  یمشک

 . هیخجالت یکه سوگند بتونه راحت لباسشو عوض کنه کم  رونی اتاق زدم ب از

 

 خاله ها هم اشپزخونه بودن.  زدیهم با پرهام حرف م  ایدن دنیدیم  یو یداشتن ت  عموها

 ن؟ یخوای_ کمک نم 

   دیظرف چ یفالفل هارو تو یگل خاله

 صدا کن وقت شامه  پسرا رو برو  -

 بودن   دهیبود خواب قهیساعت نگاه کردم همش ده دق به

  دن یاست خواب قهی_ خاله گناه دارن تازه ده دق

 

   نی: سالم خسته نباشسوگند

 اشپزخونه   یهم اومد تو ایدن

   دیکن دار یشوهراتونو ب  دیبر -
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   دیحرف منو تکرار کرد که خاله خند سوگندم

 بعدا دوباره بخوابن   نمیبب   دیبر -

   موننیم داریتا صبح ب  گهید شنی _ نه خاله بد خواب م

 خرد کرد  فرزانه گوجه هارو  خاله

  میکن  کاریچ  یگیخوب م -

 

   میخوریبشن با اونا م داریب میخوریسوگند غذا نم_ من و 

 باال انداخت ابروشو  یتا هی ایدن

   نناایکرد شرفتی_ خوبه ماشاهلل پ

 نگفتم  یزیچزدم و  یلبخند

 خوبه ؟  میزاریشما کنار م  یبرا میخوری ما م زمی عز نی : هرطور راحتی گل خاله

 

 به اتاق   می، برگشت میاومد رونیو بعد از اشپزخونه ب میسوگند سر تکون دادو من
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.  کاریمنم ب . سوگند مشغول مرتب کردن لباساش بود و دادینشون م ستیتاک ساعت نه و ب کیت
 شدن. داریباز شدن در اومد و فکر کنم ب یصدا

 

 شدن   داری_ فکر کنم ب

 . رونی ب میبست و هر دو رفتتکون داد و در کمد رو  یسر سوگند

 گفت  و  ستادیا دیداز پله ها باال مارو  ومدیداشت م رهام

 

 کجان؟  هیبق -

 بود    سیخ  صورتش

 رفت داخل اتاق  سوگند

 هنوز خوابه؟ ریام میاتاق بودماهم تو دونمی_ نم

 باز کرد در اتاق رو باال انداخت و  یا شونه

   دارهیب -

 مد او سوگند

 رهام ؟  -

 برگشت و به سوگند نگاه کرد   رهام

 جانم ؟  -
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 دهیتخت دراز کش یاز کنارشون رد شدم رفتم داخل اتاق. روکردم و  یدستشو داد به رهام پوف حوله
   رفتیور م  شی داشت با گوش بود و 

   یبلند ش  یخوایتارزان نم ی_ اقا

 کرد  نگاهم

 بلند شدم   ای چرا ب -

 

 گفتم بهشونتخت ،رو  یرو  شست

 ن؟ ییپا ای  دیخوریشام م   نجای_ ا

   نیی: خوب معلومه پا  رهام

  ستادیکنار رهام ا سوگند

  نی تنها نباش میبا شما بخور میگفت میتبسم نخوردخوردن من و  هیبق -

 زد و به سوگند نگاه کرد   یلبخند رهام

  ستاد یاومد کنارم ا ریام

  می غذا بخور میخوب بر -

   می_ بر

 

  میو نشست میاماده کردرو  زیم

 ؟ نینکرد دارمونی: چرا بریام

 قلپ نوشابه رو خوردم  هی
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  نیشدی_ چون بد خواب م

  یمسخره بازهم  یکلو میشتو با کمک هم ظرفارو  مینگفتن و بعد از تموم شدن بلند شد یزیچ گهید
 راه انداختن پسرا. 

 

حدسشم صدام زد و   ی. پس کجا رفته بود ؟ شخصدمی موهام کش نیب یدستباال انداختم و  یا شونه
 صدام کرده بود   ریاسون بود. ام

 شده؟  ی_ بله چ

 

   ستادیا کمینزد اومد

 شده؟   یزیچ -

 زدم  یکردم و لبخند  نگاهش

 .. کدومچی_ نه فقط نگرانم چرا ه 

 

 داخل.  خاله اومدنباز شد و عمو و   یکی ت یحرفم تموم نشده بود که در با صدا هنوز

 زدن   یلبخندبه ما افتاد و نگاهشون

 ن؟ی_ سالم خاله کجا رفته بود

 رفت جلو   ریام

   ن؟یمامان ساعت ده کجا بود -
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  رهی. متعجب بهش خ شدیوارد خونه م انیگو ااهللیکه  یطور مرد  نیخاله فرزانه هم اومد و هم یصدا
 شدم.

 ؟   هیک نی_ ا

   دیپسرش کش یبه بازو  یفرهاد دست عمو

 میچند روزه بخونه که بعدش سر سفره دائمش کن  غهیقراره حاج اقا ص -

 

 اغوشش رفتم.  یمنم توشد و  کمینزد یانداختم. خاله گل نیی پازده سرم و   خجالت

 بوس کردم و ازش جدا شدم  شونه هاشو  سر

 قربون عروس قشنگم برم   -

  ستادیاومد کنارمون ا ریام

 مامان؟  یپس من چ -

 بوس کرد پسرشو  یشونی فرهاد هم اومد پ عمو

 پسرم   یانشاهلل خوشبخت بش  -

 که خاله فرزانه اعتراض کرد  میزد یلبخند هردو

 وقت نداره حاج اقا.  گهیبسه د -

 

. با  کردنی کتابا که جلوشون بود بحث م یسر هی،سوگند و رهام داشتن سر  می وارد خونه شد یهمگ
 شدن. رهی وارد شدن ما سرشونو باال اوردن متعجب خ

 

 با ذوق گفت :  عیفرزانه سر خاله
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   دیلباسارو بپوش نی ا دی، بر نمیبب دیپاش  -

 متعجب گفت:  سوگند

 خاله؟  یواسه چ -

 بلندشون کرد.  گرفت و و رهام و  وگندی مبل نشست عمو ها هم کنارش ، خاله رفت دست  یاقا رو حاج

 نبود.  داشونیپ ایدنپرهام و  بهیکرد سمت باال عج  تمونیجعبه داد و هدا هی هرکدوممون به

 

 باال انداختم و وارد اتاق شدم.  یشونه ا الی خیب

 گفت:  کردیطور که به بسته نگاه م نیهم سوگند

 ه؟یچ هیقض -

 

 جعبه رو باز کردم کردم و  ینچ

 چند روزه بخونن    غهیص  نمونی_ قراره ب 

 سبزشو گرد کرد  یچشما

 موقعه؟ نیاالن ا -

 _ اره حاال پاشو اماده شو

 

 لباس   نیاورد و چشمام برق زد ، چقدر قشنگ بود ا رونیبلباسو 

 جعبه ؟   ن یا یجاشده تو  چطور
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مال من   یول  یبه خاکستر لیمتما یکم  دیسوگند نگاه کردم لباسش مثل لباس من اما به رنگ سف به
 بود.  یخوش رنگ یصورت 

 

  ملی و ر یصورت  هیسا یخط چشم کم هیکه سوگندم کنارم قرار گرفت.  نهییا یرفتم جلو   عیوق سرذ با
 و تمام.   دمیپخته *" کش یصورت   کیدرشت نشون داد. مات شتریبرنگو احاطه کرد و  یقهوه ا یچشما

و   یمشک هیسابا اون خط چشم و بود و  دهیحالت کش ش یسبز گربه ا یخواهرم نگاه کردم ، چشما به
 خوش فرمش که به رنگ قرمز بود.    یو لبا دی رسی به نظر م رای گ یلیپشت پلکاش خ  دیسف

 

به خودم   ع یسرو  دمیخجالت کش   یپسرا، از تصورش کم چارهی کنه واسه رهام امشب. ب یدلبر عجب
 اومد. موهامو باز کردم تا ازاد باشه.

 

کار شده بود و   ییبایو پارچش طرح ز  یبستی تنه که بندش پشت گردن م مین هی بود   یدو قسمت لباس 
دامن کار   ی لباس رو یتر بازهم از همون طرح رو نییوجب پا کیاز کمر تا پف دار و  یدامنش که کم

 دامنم.برگ بود به رنگ شده بود. و شکل شاخه درخت با گل و 

 

بشم که  یکس  غهیامشب ص کردمی من باور نمشده بود و   بای، چقدر خواهرم ز می به هم نگاه کرد هردو
 . زدی جعبه برق م یتو یزیچ هیدوسش دارم. سوگند هم موهاشو باز گذاشت اما 

 

 هست   یزیچ یجعبه انگار یبازم تو گمی_ م

  دیکش رونیرو از دستم ب دشیسفو فیظر یباال انداخت و دستا یا شونه
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جعبه بود و من  یتو نی. اکردیم  ییجعبه رفتم و گردنبند و حلقه گل به رنگ لباسم خود نما سمت
  دم؟یند

تاج به سر   کردمیحس م  یسرم گذاشتم و انگار یرو بود رو   یگل رو که دور تا دورش گل صورت حلقه
 دارم.

 

 کردم...کارو  نیند اسوگ یحاال من برادستبند ستشم بستم ورو بستم و  فیکمک سوگند گردنبند ظر با

 

  میهمزمان گفت هردوتق در اومد و  یصدا

 _ بفرما  

 

. اومدن داخل کردنینگاهمون م  یبرق خوشحالو   یاشک  یخاله فرزانه با چشماو   یباز شد و خاله گل در
 درو بستن  و

 و گفتم   دمیچرخ یلبخند با

 _ چطوره؟ 

 گفت   یبا لبخند خاله

   نییپا میبر دیکه با دی بنجب یول  نیماه شد -

 

. چادر می رفت رونیو همراهشون ب  دمیجفت کفش برامون گذاشتن و ماهم پوشدو تا چادر و دو  بعد
 . کردیکمک مو  فتمی دستمو گرفته بود تا ن یخاله گلو  دمیدیپامو م  یفقط جلوصورتمو پوشنده بود و 
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 ۵۸ پارت

 

 

خوند و  عاقد که شروع کرد و خوند و یزدم. و صدابا عطر اشنا نشستم و لبخند  یمبل کنار مرد یرو
 محرم هم.   میو االن شد میخواهرم بار سوم به عشقمون تعهد دادمن وخوند و 

 شدم که عاشقش بودم.  یو من حالل کس  خواند

 

چهار   نیشاهد عشق ب خواستیکه م  یدفتر بزرگ  انداخت و بعد نیخونه طن یکل خاله ها تو  یصدا
 دهیمهربون برام افر یکه عشق ییا عشق امضا کردم سرنوشتم و سپردم به دست خدامن بنفر باشه. و 

 بود.

 

هو  کی . رونی که رهام بود رفتن ب گهید یکیهمراه  دم یمردم از کنارم بلند شد و فقط فهم هوی کی
 .دانمیاسترس گرفتم چرا ؟ نم 

 نبود.   نجایسوگند اجز خاله ها و  یباال اوردم کسچادر رو از سرم برداشت ، سرم و  خاله

 

 ؟   هی_ کجا رفتن بق 
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   دیخند خاله

  گمیبهتون م دیبلندش  -

 لباس؟   نی: با اسوگند

 لباس  نی: بعله با هم  خاله

 ؟   میبر دی_ کجا با

 دست به کمر زد  خاله

 لب ساحل   کنم،یم  ییراهنما هی -

 

 وضع من برم لب ساحل به گم چند منه ؟:) نیسرم انداختم اخه با ا یروکردمو چادرم رو  یپوف

پهنه  ایهم کنار من به قول دن یو خاله فرزانه کنار عروسش و خاله گل میرفتیو سوگند کنار هم راه م من
 .میتصاحب کرده بودکش جاده رو 

دستم به دامنم  هیدستم به چادر بود و  هینشه  فیدامنم کث نکهیا یمن برااومدم و رونیب  الیدر و از
 . میکه ما بود ابونی ور خ  نیا ادیکه داره با سرعت م دمیدرو  یدختر هیاز دور  هوی یول

 

 شد   کیکم نزد کم

 دوه؟یچرا م  ای _ وا خاله دن

 باال انداخت  ابروشو  یتا سوگند

 مگه؟ استیدن -

 : اره دخترمه چش شده ؟  خاله
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چنگ زد  گرفت وو دامن لباسش رو  تادیجلومون او میستادی، ا زدی شد و نفس نفس م کینزد ونبهم
 گفت :  دهیبر دهیبر

 

 ..حا..لش..بد.. شد..دههری..یام -

 

  دمیبرام مهم نبود فقط گوشه دامنم و گرفتم و دو گهیچطور بدوم ، د دمیکه گفت نفهم جمله رو  نیا
شب عقدش  و  ی دختر با لباس مجلس هیمسخره است    ...ادیحس کردم سوگندم داره پشت سرم مو
 که حالش بد شده.  یوار بدوه واسه عشق وانهید ینجوریا

 

کنم ؟  دایپ  روی ام یحاال من چطور  نجایبود ا کیبه ساحل و همونجا توقف کردم چقدر تار میدیرس
  دمیاز لباسش فهم یکی اون تار یتو دمیواهرم و دچهره خ  شونم نشست و برگشتم و یرو یدست

 .  دیکوب یزد و قلبم تند م  رونی سوگنده. اشک از چشمام ب

 

خواستم لب باز کنم تا صداش   ؟ی عن یمن به دنبال عشقم بودم و االن کجاست  کیساحل تار وسط
 همه جا روشن شد.   هویبزنم اما 

  یکه اطرافش رو یالمپ یها سی با ر یوبچ قیاالچ هی به اطراف نگاه کردم  ی با چشم اشک متعجب
 شده بود.    نیگل برگ مزشن ها با شمع و 

 

عمو از پشت سر به گوشم  یبود. صدا رهی سوگند نگاه کردم اونم تعجب کرده بود و و به اطراف خ به
 . دیرس

 اون فلشا ؟  یدر پ  نیری عروس خانما نم -
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 :  میهردو گفت متعجب

 _ فلش؟ 

 

که جلوش    یق یسمت االچ کردیم  یییروبه رومون چنتا فلش بود که راهنما میبرگشت نکهیبه محض ا و
 بسته بود. 

اروم اروم   ای رفتم ، ساحل اروم و در یدستم به دامنم بودو راه م هیمن  میراه افتاد   کنجکاوو  متعجب
 . ومدیم  یمیو باد مال دیرسی به گوش م زیامواج ر یبود فقط صدا

 

  یبه صورت نوشته روشن شد. با لبخند  ییالمپ ها قیاالچ  یچوب ها یرو هویکه  قیبه االچ میدیرس
  کردم یداشتم نگاهش م

  میباهم خوند هردو

 

- «ILove you  t  , s » 

 

  شیپ قهی چند دق یاون نگران میدور زد و  قیپرنگ شد دست خواهرمو گرفتم هردو االچ شتریب لبخندم
 بوده.   ینقشه خانوادگ دمیفهمرفت و   نیاز ب

 داخل ؟   میبر -

 که با   میشکل باز کرد ی مربع یچوب قیتکون دادم و در االچ سر

نگاه  قیبه االچ یق یکه فضا روشن شد و با لبخند عم دینکش هیبه ثان  یول میمواجعه شد یکی تار یفضا
 صحنه.    نیمنم عاشق او  نییپا  ختیریم ی صورت و   دیسف یکردم. از سقفش گل برگ ها
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 نی. چقدرم قشنگ بود امیدی، چرخ میو خند میستادیاون باران گلبرگ ا ریو ز میشوق دوتامون رفت با
 صحنه.  

 . کردنی داشتن مارو تماشا مبودن و  ستادهیا ریامرهام وو  می. برگشتدیدونفر به گوش رس یصدا

 

   میدیانجام م دیبگ یهرکار دیکن  داشیپ نیاگه تونست میپنهون کرد  یزیچ هی نجای: ا رهام

 

. از گوشه و  م یزدیکنار مو  نیزم یرو یگل برگ هاو میکردم و اونم گرفت هردو نشست یسوگند نگاه به
بلند شدم و به سقف که هنوزم ازش گل برگ   دینبود. نا ام یزی از چ یاما خبر میگشتکنار همه جا رو 

 نبود.  یزینگاه کردم اون باال هم چ ختیریم

 

 ه؟یچ  زیچاصال اون  ستی_ ن

 زد   هیتک قیاالچ ربهیام

 که... کی جعبه کوچ هی -

 ؟   ی: که چ سوگند

   دیخند رهام

 دست خودمونه   -

   می.هردو گفتم یو دست به کمر نگاهشون کرد میکرد یاخم

 ، رهامم   رر ی_ ام

 جواب دادن و  دنیخند

 جانمم  -
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. حاال اونا بدو ما بدو و  دنیبده و دو تی موقع دنیو اوناهم فهم میبراشون نازک کرد  یچشم پشت
 . رنی کجا دارن م  کردمیاصالنم توجه نم 

 

 .  دمیکش یقی نفس عم  هیدست به کمر ول کردم و  و دامنم رو  ستادمیا  اوردمیداشتم نفس کم م گهید

 بسه من خسته شدم رهام   یوا -

 .یمجبوربگه تو  ستین یک یاخه  کردی کفشا درد م نیسرتکون دادم حاال پاهامم به خاطر ا منم

 

 زدم  غی.. با خنده ج چرخهیداره دور سرم م  ایدنهوام و حس کردم رو بغلم کرد و  یک یاز پشت  هوی

   ریام نی بزارم زم_ 

 قشنگش اومد  یصدا

   زارمی نم -

 شد یحالم بد م داشت

  نی _ حالم بد شد بزارم زم

 

دست   یبود. صدا امیفرو رفتم که دن یمن در اغوش کسو منو بغل کرد و  ن یزم یگذاشت رو منو
 اومدم.  رونی ب  ریسوت بلند شد و از اغوش امو

اخه به من  دادیم ری بهم گ یبه خاطر لباسم ه رمیو ام می اون شب تا خود چهار صبح لب ساحل بود و
 چه که مامانش انتخاب کرده واال..
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**** 

 

 »سوگند«

 

 

 اعتراض خاله بلند شد.  یبه خودم انداختم و انگشتر نشونم رو انداختم. صدانگاه رو  نیاخر

 هاا شهی م لیسال تحو گهید قهیده دق بنی پا نی ایب -

جعبه گذاشتم با  یبود رو برداشتم و تو  ررخودمی حر کی زرد زنگ رو که همرنگ تون شرتیو ت برگشتم
 .  دمیهمسرم صبح خر یمردونه اسپرت که برا یساعت مچ

 

 شدم نهیبه س نهی س یکیکه با  رونی اتاق زدم ب از

 سوگند سرم داغون شد. یوا -

 سرخ شده بود خم شدم بوسش کردم  شیشونی که گوشه پ  دنشید با

   زمینبود عز یعمد دی_ ببخش

 پشت گوشش فرستاد  قرمز رنگش نشست و موهاشو  یلب ها یرو  ینیدلنش  لبخند

  زنن ی که االن باز صدامون م نیی پا میفدات بر -

 

نشسته بودن لب ساحل    ایما بلند شدن و طبق معمول پرهام و دن دنیبا د یهمگ  نییپا میرفت هردو
 ..  دیار سفره ع کن
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سمت   میدستش و حرکت کرد یبلند شد و اومد سمتم دستاشو اورد جلو منم دستامو گذاشتم تو رهام
 .  میهم من و هم خواهرم هردو سروسامون گرفت نکهیساحل و چقدر خوش حال بودم از ا

 

 خوند یهمسرش نشسته بود و عمو عباس حافظ م شی پ هرکس

 صوص سال عمو فرهاد خوند. مخ یتاک ساعت اومد و دعا کیت یصدا

 

 ُمقّلَب القلوِب و األبصار  يا

 ُمدبَِّر الليِل و النَّهار  يا

َل الَحوِل و األحوال يا  ُمحوِّ

ل  حاَلنا إلى أحسِن الحال  حوِّ

 

که   یشد و من امسالم رو با کس د یهمه کردم.وسال جد یبرا یشاد یبستم و از ته دل اروز چشمامو
 دوسش داشتم جشن گرفتم.

 

رو جلوش گرفتم که   هیبه من لبخند زد. هد  یسالم با عشق رهام اغاز شد و زندگ  نیشد که بهتر نیا و
  دیگونم رو بوس  یبا لبخند

  زمیسال نوت مبارک عز -

 ورجوک خانم   نطور یتوهم هم گهید یفرزانه : توهم شوهرتو بوس کن محرمش  خاله
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گونش رو  رفتم ونافذ رهام دوختم و جلو و  یزدم و چشمان سبز رنگم رو به چشمان مشک یق یعم  لبخند
 که بغلم کرد و باعث خنده همه شد.   دمیبوس

 

زدم و   یگردنبند نقره لبخند هی دنیجعبه جلوم گرفت ازش گرفتم و باز کردم و با د هیجدا شدم ،  ازش
 بهش نگاه کردم  

 ارک  سال نوت مب یمهربون  یل یخ  ی_ مرس

 و دستاشو دور شونم حلقه کرد.  دیخند

و فردا قرارربود  میلب ساحل کباب درست کرد یهمگ هیسال نو به بق  کی و تبر یبعد از روبوس  و
و طبق گفته خاله   یسرکارش و ماهم اقدامات عقد و عروس  گشتیبرم   دیعباس اقا با نبارمی. و امیبرگرد

 سقف. هی ری ز میرفتی م گهیما دوروز دو  شدیباطل م گهیما تا دوروز د غهیض ریمن و رهام و تبسم و ام

 

 

داره.  یادیز  یبلندو  یها پست یو همه زندگ نهیری ش انشی نبود که همه تصور کردن پا یاونطور یزندگ
 .  میکنی شکر مبتش هزار بار خدارو شد که با بمونی نس یاما خوش  میدیکش یخواهرم اگرچه سختمن و

 

 هم گذاشتم و به عمق خواب رفتم.  یبستم و پلکامو رو نوی ماش در

 کرج حرکت کرد. یعنیبه سمت مقصد   نیماش وا

 

**** 

 

   یصندل  یکردم. نشستم رو یکالفه ا پوف
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 دختر خنگه  نی_ اخ چقدر ا

 بلنددشد   زیاز پشت مو  دیخند رهام

 خانم خانما ؟    میبر -

اما   ستمیمن محرمش ن گهیو فردا د گذرهیدوروز م  میکه برگشت یزدم و بلند شدم از زمان یزورک   لبخند
 .شمیبعدش دائم مال خودش م

  دیکش رونی جلووم تکون خورد و منو از فکر ب یدست

   ؟یگفت  یزی_ هان ؟ چ

   دیخند  بازم

 ؟   می_ بر

 نه؟ یکالفه ا یکه حساب  میبر  اره -

 دختر   نی_ اره از بس خنگ بود ا

   میاومد رونیاز اتاق ب گرفت و  دستمو

 و خدافظ    نیخانم عدالت خسته نباش -

 زد   یلبخند

 اقا و خانم جان   نیهمچن  -

   زمیعز ی_ مرس

ساعت   کی  ایدنو تبسم و  دیخر یتا منو برسونه پاساژ برا   میرهام شد نی سوار ماشو  میزد رونی دفتر ب از
 زودتر رفتن تا من بعدا بهشون ملحق بشم. 
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ناراحت باشه ازم خم شدم و   ومدی. دلم نمیدیکه رس یتا وقت گفتینم  یزیبس کالفه بودم رهام چ از
 نگاهم کرد که برگشت و  دمیگونشو بوس

 اگه امروز بدخلق بودم فعال   دی_ ببخش

   دیبوس  مویشونیپ

   زمی فعال عز -

 

 

 

 

کنم  داشونیتا بلکه بتونم پ   کردمینگاه مو وارد پاساژ شدم و تک تک مغازه هارو  شدم  ادهیپ  نیماش از
 اومد.  یصداشون از لباس فروش هویکه 

 _ سالم 

  برگشتن

با   شمیبق دیواسه توهم خر   دیواسه خودم خر یرنگه خوبه تاحاال هرچ   نیا نیبب  ایفقط ب یسالم ابج  -
 خودت  

و   فیو کفش و ک یشیسراغ لوازم ارا میبود و رفت  ازیکه ن یلباس خونگ  دیدادم و بعد از خر سرتکون
 بعدشم اجاره لباس عروس واسه فردا 

 

 اونم به اندازه الزم و حاال نوبت اجاره لباس عروس بود.   میکرد دیو خر میپاساژو گشت تمام

و دوباره حرکت   میرو گذاشت ال یود ، وسااورده ب  ایکه دن نیسراغ ماش  میو رفت  رونی ب میپاساژ زد از
 واسه لباس.  یلیل  مزونم یتا بر ابونیسمت اون طرف خ میکرد
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 .  ابونیاون طرف خ میتا بر شدیبود اعصاب خورد م ادیز تردد

 

   میما رد ش زارهی نم یکی _ اه خسته شدم چرا 

 شالش رو مرتب کرد  ایدن

 واال   دونمیچه م -

  م یاست بر ادهی_ ا چراغ قرمز شد حق با عابر پ

اونجا گرفته بود ماهم لباس عروسشو ای. چون دن میو وارد مزون شد میراحت رد شد الیبا خ  هرسه
 جا   نیهم میاومد

 

   نی: سالم خسته نباش  ایدن

 بهمون انداخت   یکه مشغول لپ تاپ بود نگاه خانمه

  ن یخوش اومد  یمرس -

 سمت ما اومد بلند شد و  و

 ه؟ی خوب عروس خانم ک  -

 تبسم اشاره کرد به من و  ایدن

 کن   یبهمون معرف کیلباس ش  هی می دوتا عروس خانم دار -

 

 رو بهمون گفت  خانمه

 مورد پسندتونه؟  یچ -
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 نداره   یاگه اشکال  میگردی_ خودمون م

   دیدونی باشه هرطور صالح م  -

 

نشد. باز رفتم جلو تر که   دایمورد نظرم اصال پ زیچو  میگذشتیلباس بر تن م یتبسم از کنار مانکن ها با
 دست تبسمو گرفتم و به اون لباسه اشاره کردم.  بود. زیاو ییبای لباس عروس ز هیکنار اتاق پرو 

 قشنگه  یلیاون خ  نی_ بب 

 نگاهش کرد  ذوق رفت سمتشو و قشنگ با

 م؟ی ریبگنو یهم یاره ابج  -

 باشه   زمونیسا دی_ اره فقط با

 

 از اون لباس خوشش اومد   اهمیاومد ، دنو  میخانمه کرد یصدا

 اتاق پرو جداگونه. یتو میاورد و هردو رفترو  زمونیسا

 ..  دمشیباز کردم و پوش لباس رو  پی اوردم ، ز  رونی مانتومو بو مقنعه

 

شده بود  ی بود و قسمت باال تنه تا کمر منجق کارتور طرح دار  ناشیتن قشنگ تر بود، است یتو چقدر
 دار«   هیطرح دار بود » حاش  لباس عروس ن ییپف داشت و لبه پا نیی و از کمر به پا

 میکردیاومد. هردو بهم نگاه م رونیکه همزمان با من تبسمم ب  رونی باز کردم و اومدم باتاق پرو رو  در
 خانمه اومد   یکه صدا

 

  ادیماشاهلل چقدر بهتون م -
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 گفت   غی با ج ایدن

  نیخوشکل شد  یلیخ  یلعنت -

  مشیشنل برداشت اوردم و بعد از پرداخت اجاره اش و انتخاب تاج ، تور و  رونیو رفتم لباسو ب  دمیخند
 . نی ماش  یتو  مشیو اورد

 

سشو واسمون انتخاب کرده بود و عک  ریکه ام یشلوار و انگشترکت و  دی رفته بودن خر پسراهم
 بود..  نیحلقه دور انگشتمم پر از نگ یکه حت نینگانگشتر تگ  هیفرستاده بود. 

 

 هیفروخته بودم و متعلق بود ، خونه رو  یا گهیکه فردا به شخص د یبرگشتم خونه ا  یخستگ با
 بود.  دهیکنم ببرم خونه که رهام خر ازبودجمعی مورد ن لیرو وقت داشتم تا وسا یامروز

 

نه که زنگ  ا یبرداشتم  ازمویمورد ن  لی وسا نمیخونه انداختم تا بب   نگاه رو به نیاخرمبل و  یرو نشستم
 در به صدا در اومد و تبسم رفت تا درو باز کنه. 

 اومد   ایشاد دن صداش

 ببره اماده است؟ رو  الیشد وسا یخوب پرهام راض -

 بلند شدم دادم و  سرتکون

 

 بستم   نوی پرهام. در ماش نیتو ماش  نییپا  میرو برد الیاومد و با کمک هم وسا پرهام

 ام؟ ی منم ب شهی_ نم

 و پشت رل نشست   دیخند
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 هنوز کاراش تموم نشده  دیببنخونه رو  دیتونیبه دستور داداش نم ری نه خ -

 یبابات همه چ ی_ باشه مرس

 زن داداش  کنمی: خواهش م پرهام 

  دیپوستم دو ری ز ینی ریلفظ کلمه زن داداش حس ش  از

 

و صبح هم بعد از    دمیخوابیم ایخونه دن دیامشب و باباال و میبوق ازمون دور شدو با اسانسور رفتدو  با
 .شگاهیارا میرفتی خونه م دیکل  لیتحو

 

که  دادیم  حیهم داشت واسه مامانش توض  ایو چشمامو بستم دن دمیمبل دراز کش یرو  یخستگ با
 . دمینفهم  یزیچ گهیدنباشن و.. چشمام گرم شد و  یزی باغ گرفتن و نگران چ

 

**** 

 

همون مبل    ی. به خودم نگاه کردم رودمیبه چشمام کش ی و دست دمیاز خواب پر ایدن یصدا زدن ها با
 انداخته بود روم.   یک  دونمیبودم و پتو رو نم 

 .میدیرو مشغول درست کردن صبخونه د  ایاشپزخونه دن  یچرخوندم و از تو سر

   ری _ سالم صبح بخ

 خشک کرد اومد و دستاشو  رونیب  ییاز دستشو تبسم

   ریصبحت بخ یسالم ابج  -
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 یشدم ، صورتمو شستم و خشک کردم موهامو بستم و رفتم تو ییشدم و وارد دستشو بلند
 اشپزخونه.

 

 _ پرهام کو؟  

 لقمه خورد   هی

 باغ و..  یو دنبال کارا شگاهیپرهام با پسرا رفتن ارا -

 ببره؟ و  دیکل ومدیمرده ن گمی: م  تبسم

   دمیسر کشرو   شربت

 گه؟ ی_ راس م

 تا حاظر بشه گفت    رفتی طور که م نیهمجاش بلند شد و  از

 چرا اومد بهش دادم سفارشات الزمم کردم   -

   ی_ مرس

 خواهش  -

 

 و اب پرتغال   کیک کهیت هیشده بودم با  ریس گهید

 . میحاظر بش میو رفت میو ظرفاشم شست  خچالی یتو میرو گذاشت الیتبسم وساکمک   با

 

 . رونیب  میاز خونه زد یبرداشت و همگ  نویماش د یکل ایدرست کردم دن شالم و دمویپوش  مانتمو

 همونجا.  اوردیو لباسامونم پرهام م شگاهی ارا یو حرکت به سو می پارس پرهام شد سوار
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 سمتمون اومد  یکه خانم مینشسته بودن ماهم نشست یچند نفرو  میشد شگاهیارا وارد

 

 و رنگ  ونیاتاق اپالس  دیسالم عروس خانما بفرما -

 نگاه کردم   بعش

 موهامو رنگ کنم   خوامی من نم ی_ سالم ول

 طور ؟  نیشماهم هم زمیباشه عز -

 اوناهم سر تکون دادن.گفت و  ایدنتبسم و  به

 

و اونا افتادن به جون صورتمون. فکر   مینشست  یصندل یرو میاز گذشت چهار ساعت ساعت رفت بعد
بعد از صورت و ابرو رفت سراغ   گهیدرد داشته باشه انداختنش د نقدریصورتم ا یکلک ها کردمینم

 گذاشتن چهل تا ماسک که احساس کردم صورتم خسته شد. 

 

عده هم   هیپرهام لباسا رو اورد و  شی پ قهیصورتم بود و و چند دق یبودم و ماسک رو دهیکش دراز
 .گرفتنیداشتن عکس ماخه خودشون حاظر بودن و ننی ما تا بب یبه لباسا  ختنیمثل قوم مغول ر

 اتاق مخصوص و کار باز شروع شد. یتو میهرکدوم رفت شیارا یبرا

 

 

کنه.  شمیقشنگ ارا نقدریشدم و اصال باورم نشد ا  رهیخ  نهیبه اچشمامو باز کردم و  شگریارا یصدا با
زدم. ابروهامو حالت   ینگاه کردم و لبخند مییطال دی الک زده سف یدستامو باال اوردم به ناخن ها

  دی، سف یی، طال یمشک هیچشم ، سا  کرده بود ، چشمام با اون خط یبرداشته بود و قهوه ا یقشنگ
 سبز رنگ داشت و در اخر رژ قرمز رنگ. یبا رنگ چشما  یجالب  یهارمون
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تاج و تور وصل کر به   میکه بلند بود موج دار کرد جلوم فرق کج گرفت مدل باز بود. و در اخر ن موهامو
 موهام. 

 بود   یکارتون عال  یلی _ دستتون درد نکنه خ 

 دستم داد زد و لباسم رو  یلبخند

 .زمیعز یخودت قشنگ بود -

 

خوشکل شده بودم. شنلمو دستم گرفتم و از  یل ینگاه کردم خ نهییو باز به ا دمیکمکش پوش با لباسو
 دمیهم اونجا د ایدنتبسم و  دمیتق تق کفشام بلند شد ، به سالن که رس  ی، صدا  رونیاتاق رفتم ب 

   کردمیمن با ذوق نگاشون مهردو اومدن سمتم و 

 

خودش   یگذاشته بودن چون موهاهم ینوعمصبراش مو   یهم موهاش مثل مال من بود ول تبسم
 و لباسا و.. مثل هم بود و تنها فرقمون چشمامون بود. ش یکوتاه بود. هردو ارا

 

کردن و   یخوشبخت یها برامون ارازو  یساده. بعض  ریاون لباس حر یقشنگ شده بود تو یل یخ اهمیدن
 جلو صورتم   دمیو کش دم یشنلمو پوش  شگاهیزنگ ارا یکردن با صدا ی ها حسادت م یبعض

 حسود    یعروسا  دینکاشون کن نیایبا ذوق : داداشم اومد برادرشوهرمم اومد ب ایدن

 

  هیسالن. جلوم  رونیاومد و مارو بردن ب  هیکل خاله ها و بق ی. صداکردیم یگرفت داشت تالف خندم
و نگاهش   خودشه دست کل رو جلوم گرفت ، شنلمو عقب زدم دمینفر باکفش براق قرار گرفت فهم

 چقدر جذاب بود.  یشلوار مشککت و  یکردم که تو
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 زدم گفتم  یکرد، لبخند  یم نگاهبهم 

   م؟ی_ بر

 خودش اومد   به

 : ماشاهلل عروسم چقدر قشنگ شده چشم حسود کور   خاله

 درست مثل ماه   یچقدر قشنگ شد -

 رو باز کرد    نیزدم که دستمو گرفت و برام در ماش  یخجول  لبخند

 

 

 

 اخر   پارت

 

  شهیو خودشم اومد نشست ، سر برگردوندم و از ش نیماش یلباس عروسم و گرفتم و نشستم تو گوشه
 سالم کردم که اونم با سر جواب داد.  ری به ام نییپا

 و بعد سالن.  یسمت عکاس میراه افتاد و

 

 

   دی، اقا داما شماهم کنارش بشن دیاون پله بشن یعروس خانم لطفا رو  -

 کشت سر چهارتا عکس. و بعد رفت سراغ ژست اخر به قول خودش که مارو    تکرار کردمکارو  همون

  یگذاشته بود روبود و دستاشو  ستاده یقشنگ بود ، رهام پشت من ا یل یژستو دوست دارم و خ نیا
 .دمیدستشو خند یتم رومنم دستامو گذاشچشمم و
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  شویکه من اخر یچهار نفر یتبسم گرفتن و بعدم عکس ها ری و ام میرفت رونیاز گرفتن عکس ما ب بعد
 .  دمیپسند شتریب

 بغل شوهرامون.  یو رهام پشت بهم بودن و من و تبسمم تو ریام

 

ود و من  درحال پخش ب یاهنگ قشنگ نیماش  یو حرکت به سمت سالن و تو م یشد نامونی ماش سوار
 .پاهام و کولر رو سمت صورتم گرفتم  ی. دست گل رز قرمزمو گذاشتم رومیگفتی نم یزی رهام هردو چو

 

 

 دفه چه جذاب شد یبا تو  امیدن

 دل من باب شد  یمردن تو واست

 

 دل من یچشمات تو عکس

 از دست تو  یوا یشد ا قاب

 

 نمیری دارم دلبر ش دوست

 نمیشیتو که م  شیخوبه پ حالم

 

 نم یبی تورو که نم رهیگیم دل

 از دست تو  یوا یا
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 داد از دلم آخه دل وامونده یا

 عشق  یعنی نی تو که جامونده ا شیپ

 

 تو  یمیداد از دلم آخه همه چ یا

 عشق  یعنی نی توو ا  یمیزندگ  عشقو

 

 همه آدم نیا نیداد از دلم ب یا

 عشق  یعنی نیبه تو دادم ا دلمو

 

 داد از دلم عاشقت شدم کم کم یا

 عشق  یعنی  نیخبره توو قلبم ا چه

 

 درخشنده«  نای_ س نیری »دلبرش

 

و تبسمم کنار ما   ریشدم. ام ادهیپ ن یدستاش و از ماش یرهام نگاه کردم و دستامو گذاشتم تو به
و شب واسه من  نیو اون شب بهتر میحرکت کرد گاهی سمت جا هیبق یشادکل وو   غیاومدن و با ج 

 بود.   هیبق
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که کنارم   یو بعد مارو عقد کرد و من دائم شدم همسر مرد ری بازهم عاقد اومد و اول تبسم و ام و
 دستم کرد رهام. شیپ قهیبودم که چند دق یبه حلقه ا رهی بود.و حاله خ

 عاقد به خودم اومدم  یصدا با

 

 . دیامضا کن نجارویعروس خانم ا -

 _ چشم 

 زدم و رهامم امضا زد و رفت. خاله اومد کنارم   امضا

 ؟  یبلند ش یخوایعروس خانم وقته رقصه ها نم -

  م ی_ ا خاله ما تازه اومد

 کرد   یاخم

 مامان خاله نه  بگو  -

 _ چشم 

 : مامان کو خاله؟   ریام

   ادی: االن م خاله

 

  رهیو حاال رهام نگاه خ میردپخش شد و خاله مارو بلند کرد و برد وسط و شنلمونم در او یاهنگ هوی
 اش به موهام و لباسم بود. 

 ؟ هی_ چ

   دیخند

   دمت یتازه د -
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 .میدیهمراه اهنگ رقصو  میگرفتکردم که حالت تانگو یاخم

  جنابی عال رهینم  ادمیرو  رتی_ ا پس اون نگاه خ 

"* 

 _ ا زشته 

 بازشد و سوت و دست باال رفت   شتریچرخوند که لباسم ب  منو

 _ رهام  

 جانم ؟  -

 ؟ی_ خونه رو چرا نشونم نداد

   زهیچون سوپرا -

 بعدا برات دارم  ی_ باشه ول

 نگفت.. یزی و چ دیخند

 

 

 رو برامون جمع کردن.   زیماهم ماومده بودن سرجاشون و یاز شام بود و همگ  بعد

 نشستم و موهامو فرستام عقب.  یصندل یرو

 من خسته شدم  گمی_ م

 : منم   تبسم

 : اوه فعال زوده که  ریام

 گذشته ها  کیزوده داداش ساعت از  یچ ی_ چ
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 مداخله کرد  رهام

 جشنه   یاخرا گهیفکر کنم د -

   ادی_ خداکنه من که خستم خواببم م

 

 .میو من و خواهرم با اخم نگاهشون کرد دنیخند هردوشون

 وسط. میرفت  ایدرخواست رقص داد و ماهم به اجبار دن  یجیداهنگ دوباره بلند شد و  یصدا

 

 رم ی من باش که جان از تو بگ یدلربا

 رنی نم  ییتو قدمام جا یب

 

 دم« یگرفتم و چرخ لباسم رو  یگوش »

 

 

 نم یبب اروینگاه من باش که دن  تو

 رن یبه من و چشم تو خ ایدن

 

اهنگ اروم رفتم   ی، با قسمت بعد دمیرقص یبود و من براش م ستادهیزدم که ا  یراهام چشمک  یبرا »
 سمتش «
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 جانان من تو بمان    ایب عاشقانه

 باران من تو بخوان ایب  دلبرانه

 من تو ببار   یایدن  ایبهانه ب  یب

 کن جانم بر جان من تو ببار  تازه

 جانان من تو بمان    ایب عاشقانه

 باران من تو بخوان ایب  دلبرانه

 من تو ببار   یایدن  ایبهانه ب  یب

 کن جانم بر جان من تو ببار  تازه

 

 ا« ی_ عاشقانه بی توکل نیحس »

 

هوا رفت و   غی جو از پشت بغلم کرد که دست و  دمیچرخ  دست چپش گذاشتم و یراستمو تو دست
 شدم.  یمن غرق خوش

 

 #دوسال بعد  

 

 

 ارتا   یوفتی_ ندو م
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 و پسرو بغل کرد و کنار پرهام نشست   دیدیخن  ایدن

 کجا موندن ؟ نایتبسم ا -

 جام بلند شدم و گفتم  از

آذر ماهه  یلباس تنش کنن هواهم سرده ناسالمت زارهیعسل باشن اخه وروجک نم   ری_ فکر کنم درگ
 سرده هوا   یول

 نگفت   یزی و چ دیخند

 کنم   داریتا هم خودم حاظر شم هم اون وروجکو ب رمی_ من م

 

 : راحت باش زن داداشپرهام 

 

تولد عسل بود و جالب   گهیخونه باال رفتم و وارد اتاق دخترم شدم. چند روز دزدم و از پله   یلبخند
اومده و دخترم پرستش هم روز تولد باباش   ایماه دن یسه د ری عسل روز تولد باباش ام نجاستیا

هواسش بهمون هست و   شهیکنارهم و خدا هم  می داشت یخوب یهفتم مرداد ماه.. دو سال زندگ 
 همسرم و همه خوبن و سالم..و  میکه زندگ داروشکرخ

 

زود حرف    یل یو خ  گفتیشده بود و مرداد ماه شده بود دوسالش اما چند جمله م  داریمن ب ینازو ناز
 . طونهی شروع کرده بود از بس ش زدن و راه رفتن رو 

 

 کردم   بغلش

 ؟ رونیب  میهمراه خاله و عمو بر میحاظر ش میقشنگم ، بر یشد داریب ی_ سالم مامان 

 کرد   بغلم



 ساس ی ک 

343 
 

 ماما   -

 _ جانم پرستشم 

 بابا تودان » بابا کجاست«  -

 *" و گفتم   دمیخند

 خوب؟   میکن  داریباباتم ب  می_ اماده شو بر

 سنش کم بود.  نکهیبا ا دیفهمیو سرتکون داد ، م دیخند

 

تنش کردم بعد لباس گرمشو تنش کردم که    دیاوردم و شلوارش و لباس سف رونیاز کمدش ب  لباساشو
 یقشنگشو باز کذاشتم که همرنگ موها یزانوش بود موها  یدور گردنش خز داشت و لباسشم تا رو

 باباش بود و کالهشو سرش کردم. 

 

  دنیاومد و با د رونی اماده از حمام برهام حاظر و  هویکه  میکردم و هردو وارد اتاق خواب شد بغلش
 شد   قیما لبخندش عم

   زمیباشه عز تی _ عاف

 دیبوس مویشون یاومد پ جلو

 خانمم ، پرستشش بابا چطوره؟   یمرس -

 کرد   زونیاو لباشو 

 «ی» نکرد یمنو بوس نتلد -

 بغلش کرد  رهام

 و تبسمم اومدن   ری خوب من برم فکر کنم ام نیی پا نی ای_ ب
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 شد    قیتبسم لبخندم عم دنیو با د نییتکون داد و منم بعد از حاظر شدن رفتم پا سر

  یخوش اومد  زمی _ سالم عز

 بلند شد و اومد سمتم و بغلش کردم   ری از کنار ام تبسم

 دلم برات تنگ شده   دمت یدوروز ند یخوب  -

 

 و از خودم جداش کردم   دمیخند

 ؟ اوضاع خوبه ؟  ی_ سالم داداش خوب 

 رسال عمل قلب انجام داد و االن به لطف خدا خوبه  پا  ریام

 

با مامان و بابا ها   میاماده رفتن به کنسرت شد یپرستش هم به جمعمون اضافه شدن و همگو  رهام
 . ومدنیکه خودشون م

 بغل کردم و دست رهامم گرفتم   پرستشو

 کنسرت..  یبه سو  شی و پ  نایسمت ماش  م یو ارتا هم بغل ماماناشون بودن و رفت عسل

 

**** 

 

 لپ تاپم نوشتم :  یبه بدنم دادم و مطلب اخر رو تو ی کش قوس  یخستگ با

 

 ها..  دیشا نیمعناها داشت ا یل یمن خ یکه برا ییایواژه اسپان کی...دیشا یعنی ساسیک
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شابد  اگه مادرم زنده بود و  دی..شام یداشت یبهتر یرو گفته بود ما زندگ  شی ماریاگه پدرم از اول ب  دیشا
  ینجوریا ی خدا خواسته و زندگ  د یشا یگذشته من بهتر بود ول  یزندگ کردیم یبرادر میاگر برادرم برا

 شد. 

  ریم و خواهرم کنار اممن کنار رهانبود و  نیسرنوشتم ا دیشا دمیدیرو نم ایدن  یاون شب بارون اگه
 نبود. 

 

 ..مینداشته هاهمه داشته و یبرا کنمیذهنم خداروشکر م یها  دیشا نیبا تمام ا یول

 

   انیپا

 

 ۸۸/۸/۱۴ شروع :   خیتار

 ۲۴/ ۸۸/۱ :   انیپا  خیتار

 

 

   سندهیاخر نو سخن

 

 

 نیدر ا یزیمعروف بود و شغل ، رفتار و هرچ یاز خواننده ها تامیرمان همونطور که گفتم شخص نیا
 ساخته ذهن بنده بود.  یمابق  شونیمحل زندگ تولدشون و  خی از تار  ری رمان که نوشتم به غ

وجود نداره چون رهام و   یواقع یای ما و در دن االتیخ یکنار هم خوشبختن و البته تو گهیها د زوج
 مجرد هستن.   ریام
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« و » گره کور « رو   رمی میمنو » من دارم م یرمان بعد  دوارمیرمان بنده رو ام نی که خوند یمرس
   دشیو بخون نیدوست داشته باش 

 دادن... یکه با کامنتاشون حال منو خوب کردن و انرژ ییاز تمام کسا یدر اخر مرس  و

 

 د یدر پناه حق سالم و سالمت باش یعل ای
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