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 شده  دیتبع خانم

 

 

تو به اخر رساندم.خودم را نباختم،خودم را   یرا ب انش یرا با تو آغاز کردم اما پا  شروعش
 . یوجودت،هم مرا و هم خودت را باخت  یزرنگ یگم نکردم؛اما تو با همه 

  یم ییها کنار هم خودنما   السیگ ی که همه  ی فکر کرد  السی گ یبه حال به شاخه ا تا
شدن و  دهیشاخه تک مانده و منتظر چ  یتنها درست ابتدا الس یگ کی کنند اما  
 مانده؟   ییخودنما

 . گذارمیو تو را کنار م  دهمیم  ری ام را تغ یزندگ

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com


 شده   د ی خانوم تبع 

 
4 

 

اورم چون تو تمام شده    یاسمت را هم نم گر یاما من د  دندیتو را ترس نام  گرانید
 . یهست

 

 

 

 ان ی: فاطمه اسدسندهینو

 

 .دیبخند  یلحظه ا  یو با خواندنش حت دیرمان لذت ببر  نیاز ا  دوارمیام

 

 

 تاز......  ی هم اکنون توجه شما را به خبر ـ

 ؟ ی : ساغر چرا خواموشش کردسوگند

شبکه ها هم   ی  هیفهمم نه تو بق یم یزی تازه چ ی خبرا  نی: ولش کن بابا نه من از ا ساغر
 که کال استراحت مطلق هستن. 

فکر کردم که حرفم خنده دار   نیبا خنده بلند و رفت به درسش برسه و من به ا  سوگند
 بود؟ 

که مامان و بابا رفتن مشهد و ما رو سپردن به مادربزرگ)مامان   یروز   نیدوم شهیم  امروز 
از پس خودمون    میملک(و پدربزرگمون)بابا احمد(.هر چه قدر من و سوگند بهشون گفت

لواسون خانهء حاج احمد و    یگوش ندادند و ما را راه میبه مراقبت ندار  از یو ن  میا یبرم
 ملک خانم کردند.
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هم   هیچون تابستان نبود و بق  یهستن ول زیما عز  ی هر دو  یحمد و مامان ملک براا  بابا
 :گهی گم،میرفت به هر کس هم که م یسر م یما هم حساب یامدند حوصله   ینم

 کم کن سر نره!  رشویز  ـ

جمله رو از بابا   نیبار ا ستیدو روز دو  نیجمله متنفرم،فکر کنم در ا  نیچقدر من از ا  و
 .دمیاحمد و مامان ملک شن

کرده بودند و   یشانه خال ینهار با من و سوگند خواهر تنبلم بود که حساب تیمسئول  امروز 
 قرار دادند. دی شد  یمرا در آمپاس

 نهار؟  یدرست کنم برا  ی: سوگند چساغر

 : مرغ بپز سوگند

 چرخوندم و رو به سوگند کردم. یچشم

 مرغ سرخ کردن هم ندارم  ی تازه حوصله   رهی د گهی : نه دساغر

 بپز  ی: ماکارانسوگند

 به فکر خواهرت باش  کمی کشهی : اونم طول مساغر

 درست کن  یاستانبول ی: دمسوگند

 ها  یکنی سخت ترش م ی دار گهی : نه دساغر

  ی(که با وعده  یزودتر)با لبخند حرص کمیدرست کن فقط   یخوایم  ی: اصال هرچسوگند
 نشه  یکیشاممون 

 ندارم.  یاشپز ی راست گفت منم اصال حوصله  یانداخت ول کهی نظرم االن بهم ت به

 ! دهیا  کی از  غیدر یها رو بهم بده ول  دهی ا  نیتا اسون تر خچالیسراغ  رفتم
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ابا احمد افتاد و همزمان  شده توسط ب دهی چ یها یبرگشتم چشمم به گوجه فرنگ یوقت
 خورد رو به سوگند گفتم :  دیدر ذهنم کل ی که جرقه ا

 کردم  دایپ

 ؟ ی،تو چ  خوادیدلم املت گوجه م دای: سوگند من که شدساغر

 خوبه  ستی: اونم بد نسوگند

  ر یکباب بره جلوت نون پن یاونم خوبه انگار اشپز مخصوصت بجا  یگ یم  یجور هی:  ساغر
 گذاشته قدردان باش خواهرم، قدردان 

  هیال دونمیبهم رفت و سرشو دوباره کرد تو کتابش؛هرچند من م یچشم غره ا  سوگند
همراه قرار داره که سوگند  در اون مشغول غول   یعدد گوش کی که باز کرده  یصفحه ا 
 کشتنه.

درست کردم و  و البته نمک و فلفل   ریس  ی،کمیدلمه ا ،فلفلیفرنگ از،گوجهیرو با پ املت
 نهار. یکه اماده شد همه رو صدا کردم برا  یو موقع

 حمد با لحن شوخش رو کرد به من  بابا

  یکه وعده  شبیشد به املت؟ د  لی شد که پلو مرغ تبد یاحمد: خب ساغر خانم چ بابا
 خانم اشپز!  یپلو مرغ بهمون داده بود 

سخن گرانبها که    نیالن به ادادم و ا شنهادیشدم و پ ری جوگ شبینبود د ادم یاخ اصال   اخ
 . دمیموقع باز بشه(رس یکه ب ی:)لعنت بر دهانگهیم

  یکه تخم مرغ هم بچه  ین یبیم یاگر توجه کن  یشما توجه کامل ننمود  گهی : نه دساغر
 کنهی مرغ بنده خداست فقط هنوز متولد نشده و غدغد نم

 کرد و با تاسف سر تکان داد یبازم نگاه ش یملک به ن  مامان
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و سه    ستی کنن،بیخودشونو اداره م یتو االن دارن خونه  یملک: هم سن و ساال   مامان
 ساغر بزرگ شو!   یسالت شده اما هنوز بچه ا

در ضمن قرار بود با)به  دی اوزون هم من سوراخ کردم ببخش ی هی : باشه اصال الساغر
در رفت،حاال نظرتون   عیسر  یلیکه خانم خ میسوگند اشاره کردم(سوگند غذا رو اماده کن

 راجب مزش چطوره؟خوشمزست؟ 

 ! میو نمرد  می: فعال که خوردسوگند

 ی مثل منو نداشت  یخواهر اقتی: تو از همون اول لساغر

  ریسر به ز  مونی)رو کرد به سوگند که پشدیزنیم ه یحرفا چ  نیاحمد: زشته بابا جان ا بابا
 من ساغر از تو بزرگتره احترامشو نگه دار   زیشد(سوگند عز 

 یعنیاختالف چهار ساله که  نیکه بابا احمد گفت سوگند از من کوچکتره و ا  همونطور
 و سه سالم.   ستیسوگند نوزده ساله بود و من ب

و    یقهوه ا  ی بابا،سوگند بوره با چشما و موها ه یمامان هستم و سوگند شب  هیشب من
 از سوگند دارم.  دتریسف  یو پوست اهیکامال س یاچشما و موه  د،منیسف  یپوست

و سوگند با   ادی تپل بودن بهم م نی خب ا ینه ول ادیتپل تر از سوگند بودم ز  یبچگ از 
 . میهست یو هردومون از خودمون کامال راض   باستیز  یالغره ول نکهیا

مخصوصا   میکه من و بابا احمد عاشقش دهی رو نشون م یفوتبال جام جهان امشب
صحنه هارو نشون ندند،ما خودمون اون   یتا بعض چرخونن ی رو م ن یکه دورب ییقسمتا 

ذرت گرفتم و با کره درست   یامشب کل افتیض ی.برا میکنیقسمت هارو دوبله م
 احمد اماده کردم.  با با یبرا  نیدارچ یو البته چا   ری و ماست موس پسیکردم،چ

تا تمام بشه ساغر:   ونیز یتلو  غاتیخودشه فقط مونده تبل ی اماده و سرجا  زیچ همه
 شه یاالن شروع م ادی سوگند برو به بابا احمد بگو ب
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بابا احمد سه طبقه بود که ما در طبقه دوم   یچون خانه  ادیبره به بابا احمد بگ ب گفتم
متر باغ جلوشه که بابا احمد االن    ستی و دو ناکامله گهیدو طبقه د  ل ی وسا  میساکن بود

 . رسهیباغش م وهی م یداره به درختا 

 هنوز شروع نشده  نکهیاحمد: بابا جان ا بابا

 االن شرو..........   گهید ای : بساغر

جنگ زده شده   یشکست خورده ها  هیشب افمیچرا برقا رفت االن وقتش بود اخه؟ ق یوا 
 .دیخندیم  افهیق  نیبود و سوگند داشت به ا

 . میبخواب میبر  دیملک: برقا که رفت پاش  مامان

 م؟ یبخواب می : االن واقعا بر ساغر

 میرقص ی م  یعرب میشی: نه االن بلند مسوگند

 : برو عمت رو مسخره کن ساغر

 تو هم هست که  یمن عمه   ی: اوا ! خب عمع  سوگند

 : برو بابا ساغر

 ال یاما من و سوگند که خ میدستور ملک خانم رخت خواب هارو پهن کرد طبق  و
  کیرو از قسمت   بیکارائ ییا یدزدان در  لمیف میبا لپ تاپ داشت  دنی همه خواب  میکردیم

  یها تمام شد صدا  لمیو در کمال تعجب ساعت دوازده ظهر که ف م یکردیتا پنج نگاه م
 مامان ملک بود که من رو مخطب قرار داد

 د یچهارتا کتاب بخون ف یاراج نی ا  یبجا  دیتونستینم یعنیملک:    مامان

 ؟ یبود  داریما ب  یتا االن همپا  یعنی:  ساغر

 شو به نظرم  گریبرو باز  هیمهارتت در سکوت و وانمود به خواب عال  یی: خداسوگند
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بساطمون رو جمع   میمجبور شدبه هر دومون رفت که  یبد  یملک چشم غره    مامان
بابا احمد   دهی نبود چون به عق شتریخواب دو ساعت ب نیالبته که عمر ا میو بخواب میکن

موقع ظهر پهن   نیتا ا  دیو اصوال رخت خواب نبا  ادیخودمونه که االن خوابمون م ریتقص
طبه سوم که کامل تر از اول    میم و بالشت به بقل رفتیمجبورا جمعش کرد   نیباشه بنابرا 

 سر جاش بود.   زشیبود در واقع کامل بود فقط پرده نداشت همه چ

نکرد.شام   دارمونینهار ب یبرا  یو کس  میدومون تا ساعت شش بعدازظهر خواب بود هر
شده توسط خودش محشر شده   دهیبابا احمد اش جو درست کرده بود که با کشک ساب

 بود.

مردم ساعت    فهممیبود که تلفن خونه زنگ خورد.من نم سه نصفه شب  یکاینزد  ساعت
خودم   شی اسا  یبه خودش زحمت بلند شدن نداد برا  یاخه،چون کس شهی سرشون نم

 تلفن رو جواب دادم.

 دی : بله بفرماساغر

 سالم ساغر تلفن رو بده بابا احمد  ـ

 ی کرد  داریهمه خوابن منم تو ب یعنی بابا احمد خوابه  ؟یی : رخساره تو ساغر

کن بهش بگو مرجان عمع سودابه   دارش یب واشی)خاله سوگند و ساغر(: ساغر برو  خسارهر
 ُمرد 

کنم بگم خواهرزادت ُمرده؟   داریرو ب چارهیمن برم ب ه؟یک گهی: مرجان عمع سودابه د ساغر
 که!  کنهیسکته م

گرفت و   میاما گر   دمی ند شتریکال مرجان رو دو بار ب دیگرفته بود شا میچرا گر دونمینم
 خبر رو بهش بدم.  نیا ینجوریا  دیپربزرگم سوخت که با یدلم برا 

 که  کننیتو سکته م ی   هیاز گر  شنیم داریاالن ب  ؟یکنیم  هیگر یچ ی: برا رخساره
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بهش حق دادم   کردیم  هیمن نبود چون رخساره هم داشت گر یفقط برا  هیگر نکهیا  مثل
بوده؛بهش گفتم بابا   شی همباز   شهیممرجان ه  کردیم  فی که تعر ییکنه تو خاطره ها هیگر

نگه،دلم  یزی چ نایاما اون به مامان ا   گمیرو م هیو بهش قض کنمیم داریاحمد رو ب
 . افتهی براشون ب یناکرده اتفاق ییداتهران و خ انیبا عجله ب خواستینم

که از  یتخت نشسته و نور کم  یرو  دمیاتاق بابا احمد رو رفتم که در کمال تعجب د  راه
و باعث    نمیرو بب دیچک نی که با لجاجت پا  یباعث شد تا قطره اشک دیتابی م لشیموبا

  دم،دلمی بابا احمد رو د ی ه یبار بود گر  نیگلوم جا خوش کنه اول یتو  یشد بغض بزرگ
خب حق داره   یول نمیبابا احمد رو بب ی  هیگر خواستم ینم چوقتیگرفت اصال ه  یلیخ
 بکنه.  یخواهرزادش سوگوار یبرا 

تا   ارنیخواهر بابا احمد لواسون بود.قرار شده بود جنازه رو ب یعنیعمع سودابه  ی خانه
 .چارشیخواهر ب یدفن کنن،بابا احمد هم رفت به خانه  نجایهم

مسعود هم امدهبودند تا در مراسم شرکت کنند اما من و سوگند   ییخاله هام با دا دوتا
شد که  گهید یاز نوه ها   یدانشگاه داشتم و سوگند هم مسئول نگه دار م،منینرفت

 مسعود بود  ییدا یرخساره و سپند و سهند پسرها  یشامل: دلنواز و دالرام دوقلوها

ئول سه تا بچه بود؛دلنواز و  سوگند مس  یعنیپدر مادرش که  یسهند رفته بود خانه  البته
من   یدالرام پانزده ساله و سپند پنج ساله، دوقلوها عالوه بر دختر خاله بودن دختر عمو 

 عمو جواد ازدواج کرده بود.  یعنیچون رخساره با برادر بابام   شدندیو سوگند هم م

که مال بابا بود ازش قرض گرفتم تا از   ینوک مداد  ی  ای صبح ساعت هفت با پرش  من
هستم و خدا   یمعمار یتهران شدم تا به دانشگاه برسم اخه دانشجو   یمشهد برگرده راه

 .شمیخانم مهندس م گهیبخواد تا چند سال د

 : سوگند

و   کنه یم  تیشدم؛سپند همش دلنواز و دالرام رو اذ  وانهیسه تا بچه د نی دست ا از 
 . کننینم یچون اون دوتا باهاش باز  کشهی موهاشون رو م
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کردم و دالرام و دلنواز هم رفتن   یکه از دستشون خسته شدم نشستم با سپند باز  من
 سراغ کار خودشون. 

)خواهر رخساره و خاله بچه ها( برامون نهار اماده کرده بود و از خانشون اورده  مهتاب
 پخته بود. یمورد عالقه سپند ماکارون  یبود،غذا

کمک به عمش   یگفت بعد از مراسم برا که  انیم  یک دمیزدم و از خاله رخساره پرس زنگ
 اون ها.  یخونه  رنیم

رو براش گفت و قرار شد مامان و بابا فردا   هیعمو جواد زنگ زده بود به بابا و قض صبح
 ظهر برسند تهران. 

چون   اد ینم ادمیو االن   دمید یهم تو بچگ دی شا ایبودم   دهیتاحاال مرجان رو ند من
مال   هی قض نی ا  یا عمع سودابه رفت و امد نداشتن ولب ادی خانواده بابا احمد ز  ادمهی

  یبا هم رفت و امد داشتن و مرجان همباز  ادیز  گفتیچون خاله رخساره م ستین مایقد
و سرگروه رو    سینقش رئ شهیاز اون دوتا بزرگتر بوده هم  ماونو مامانم بوده و چون مامان

 داشته.

براش افتاده چون   ی زمان بد نی مادر نداره و ا  گهیپسر مرجان سوخت، حاال د ی دلمبرا
 براش. هیبزرگ بتیواقعا مص نی فقط هفت سالش شده و ا

  یخوراک  یخوراک بخره چون فقط با وعده  کمیراه برگشت  یدادم گفتم تو  امیساغر پ به
کم درامد و قرار شد  بود که اش دهیتونستم سپند رو از موهام جدا کنم؛انقدر موهام رو کش

. باورم  نهیو برنامه کودک بب ون یز یتلو   یو پفک تا ساغر برسه بره جلو  پسیچ یبا وعده  
 ! رهیگ یو ازم باج م فهمهی پنجاه ساله م یا یماف یاندازه   یفقط پنج سالشه ول شهینم

 : رخساره

که با   یو دوست   یدور ی هی قض نیا  دونمیم کنه،یم  هیبابا داره گر دمید یبار بود م نیاول
 نذاشته.  ری عالقش به خواهرش تاث یرو  یعمه داره ذره ا 
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باورم   شه،هنوز یانگار کمر بابا خم م  کنهیم هیدختر از دست رفتش گر  یعمه برا یوقت
و    مینشستیعمه م اط یباهم تو ح  ادمهی ست،هنوز ی ن ایدن نیا  یتو  گهی نشده که مرجان د

  یواشکیهم  ییموقع ها   هیو   ردستاشیز  رو داشت و ما  سیحکم رئ  نایم  میکردیم یباز 
ازشون   یو کل  میشدیم میقا  ذاشتنیو لواشک م یترش که توش  یقسمت نویرزمیز  میرفتیم
لب هامون خندون بود   یخونه ول میرفتی شب هم موقع رفتن بود با دلدرد م میخوردیم

به  گهی خندهاش د یو صدا ستین گهی د طونیکه اون مرجان ش شهی باورش م یحاال ک
 رسه؟ ینم یگوش کس

 جواب بده،خوابت برده انگار  خورهیداره زنگ م لتی: رخساره موبا مهتاب

 لحظه رفتم تو فکر،الو سالم  ک ی:  رخساره

 م؟ یمنتظر بمون  ای می نهار بخور د؟یا یم ی: سالم،خاله ک سوگند

  م؛تویعمه کمک کن  یخونه  میر ی م نجایما بعد از ا  دی: نه شما نهارتون رو بخور رخساره
نکنن،به دلنواز و دالرام بگو مشقشون رو از دوستشون   یمراقب باش بچه ها کا خطرناک 

حتما حواست به سپند باشه نره تو    یراست م،اهایمونی احتماال امشب لواسون م رنیبگ
 .افتهیراهپله ب

 ندار خداحافظ  ی: باشه اگه کار سوگند

 فظ ندارم سوگند خداحا یکار  گهی : نه درخساره

 کردن؟  یبود بچه ها خراب کار ی: چمهتاب

 م یگرد یبرم  یبدونه ک خواستی: نه سوگند م رخساره

 : ساغر

 گن،ی انگشتام دارن بهم ناسزا م  کنمیاستاد حرف زد و جزوه نوشتم احساس م انقدر
خودش جزوه هام   ام یگفتم و اونم گفت فردا ن می میمرجان رو به صبا دوست صم هیقض
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 کنه،یبه حالم نم یفرق امیقبول نکردم چون اگر فردا دانشگاه هم ن یول   سهینو یرو برام م
 .ستین یاونجا خبر  هغمزد یاز حال و وا   نجایالاقل ا 

 مامانته زشته واقعا!  یباالخره دخترعمه   ؟یفردا تو مراسم نباش ستی : ساغر زشت نصبا

برسونم   د یفردا سوگند هم با رم،یمراسم سوم م  یبعدشم برا  ستی: نه بابا زشت ن ساغر
خونمون لباس مدرسه   رمیم نجا یبکنه. امروزم بعد از ا  بتیغ تونهینم هی مدرسه چون نها

 سوند رو بردارم.  ی

 اد؟ یاز مشهد م  یخاله ک  یکه باشه،راست هینجوریاگه ا ی: اوکصبا

مامان و   ییجورا یخاله  گفتمیعدت کرده بود به مامانم بگه خاله منم به مامان صبا م  صبا
پدرامون هم به واسطه ما باهم   میبودند و با هم رفت و امد داشت ی می خاله با هم صم
 دوست بودند.

بابا به عمو جوادم گفته   یرو بهش نگفتم ول هی: با من که قهره چون همون شب قضساغر
کردم ساعت سه نصفه شب اون خبرو   یتهران،هرچند بابا گفت کار خوب رسنیفردا ظهر م
 مامان ازم ناراحته   یادم ولبهشون ند

 کنهی م  یکنه وگرنه زود باهات اشت تتیاذ  خوادیم یشناسیبابا خاله رو که م ی: اصبا

خوشمزه بهت  ی مروین هیخونمون   یا یم  ای می سلف نهار بخور  میبر  دونم،ی: اره مساغر
 بدم؟ 

 ادیبرم خونه شب قراره مهمون برامون ب دینه با مرو؟یسخاوت ن نهمهی: نه بابا ا صبا

 : باشه پس من برم خداحافظ ساغر

که من    میر یمراسم،مراسم ختم تو رو نگ ن یبرون که بعد از ا واشی: باشه برو فقط  صبا
 ندارم  یلباس مشک
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کردم و روندم سمت   یصبا هرچقدر بزرگ به باز بچست، با خنده ازش خداحافظ  نیا
 شتم و رفتم لواسون. سوگند رو بردا لی خونه و وسا 

و   هیاتفاق مصادف شد با گر   نیو ا   رمیسپند رو بگ یها  یرفته بود خوراک  ادمی  متاسفانه
  یرو دادم بهش تا باز  لمیبا عجز و التماس موبا  تی سپند که در نها ی در پ یپ یها غیج

  گردونهینسوزه بهم برش نم  ی بهش بدم تا وقت لویاگه االن موبا   دونستمیچون م یکنه ول
 ساعت خواموش بشه. کی کردم بعد از  مشیتنظ

  ییمهتاب،بابا احمد،دا یعمه سودابه موندن ول شی و مامان ملک شب رو پ  رخساره
برگشتن خونه و قرار شد فردا با مامان من برگردن بابا احمد و   اسمنیمسعود و زنش  

هر عمه سودابه فوت کرده بود و  از خونه چون شو   رونیب یمسعود هم برن دنبال کارا 
 کارهارو انجام بده. نی نداشت که ا  یپسر

مسعود و بابا احمد اون   نیهم   یبود و برا نیسروسنگ گشیسودابه با دوتا برادر د عمه
 کارها رو به عهده گرفتن.

با هم   میداشت میکه قرار بود انجام بد  ییاز سوال ها یکیداد و راجب    امیصبا بهم پ شب
 یرک یز  تیهنوز روشنه و نسوخته با نها  لمیموبا  دید  یکه سپند وقت میکردیچت م

من   ی نقشه داره که وقت دم یمن بخوابه و منم که فهم شیبچگانش بهانه کرد شب پ
سوگند رو ساعت   یخواموشش کردم و گوش اب قبل از خو  لم یبره سراغ موبا دمیخواب

 گذاشتم تا خوابمون نبره. 

خواموشه بلند شد رفت   دید  یو وقت  لی برده رفت سراغ موبافکر کرد خوابم  یوقت سپند
 نقشه بچگانش. نی و من خندم گرفت از ا دی خواب اسمنی شیپ

 : سوگند

 سوگند  شن،پاشویم داری هم ب هیشد االن بق  ری : بلند شو دساغر

  ینداره و مجبور شدم از جام بلند شم و برا یشوخ  دمیفهم دیپتو رو از روم کش یوقت
 بشم. مدرسه اماده 
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درسم حساسن   یمامان و ساغر که رو   یبابا اجازه گرفته بودم که امروز مدرسه نرم ول از 
 نذاشتن و مجبورم کردن امروز برم مدرسه.

 کلمه درس خوندن.  کی از  غی هم دارم و در  ستی ز  ز یقضا امروز کو از 

سر   ا یتو راه غش کنم  یگیمدرسه نم  میبریم ی: ساغر من گشنمه،گشنه و تشنه دارسوگند
 کالس از حال برم؟ 

 لقمه بزرگ دراورد.  کیخودش   یتعجب از کوله پشت تینها در

 به سنگ خورد. رمی ت نکهیمثل ا  نه

 رفته بود. ادمی  ی: مهتاب صبح درست کرد گفت بدم بخورساغر

بود منم جرات   یعصبان یز ینزدم ساغر هم انگار از چ یحرف گهیبه مدرسه د دنیرس تا
 خطرناک تره.  اه ی نوزده و قارچ س دیمواقع ساغر از کو  نجوریسر به سرش بزارم،ا  نکردم 

 : ساغر

بود دانشگاه، از   امدهیهم ن روز ید  دهی جواب نم زنمیبه سوگند زنگ م  یچرا هر چ  دونمینم
 گفت جواب تلفن اونو هم نداده. دمیصبا پرس

و   ستیو دو   نگیبابا رو گذاشتم تو پارک نیخودمون و ماش یاز دانشگاه رفتم خونه   قبل
  ایبا پرش دنیرس یبه کام من رو برداشتم تا وقت یکه به نام مامان بود ول یشش مشک

 برن لواسون. 

 جواب نداد. یشماره سوگند رو گرفتم ول دوباره

تشابه اسم    نیو ا   میبا هم شهی که هم میهست یم ی و صبا سه تا دوست صم  سوگند،من
نشن معموال به   یبا هم قاط نکهیا  یبرا یجالب بوده ول شهیسوگند و خواهرم هم نیب

 . کهیسوگند کوچ  گنی خواهر من م

 صبا رو گرفتم   شماره
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 ده؟ یازش نشد؟ چرا جواب نم ی: الو سالم صبا خبرساغر

زنگ زدم به داداشش سامان،سامان گفت سوگند با    ی: سالم،نه خودش جواب نداد ولصبا
خواموش   مارستانیمراقب پدربزرگش باشن تلفنشم تو ب مارستان یخاله فرزانه رفته ب

 کرده. 

 ؟ یی خب تو کجا لهیم،خیکه انقدر نگران نش دادی خبر به ادم م هی: خب  ساغر

 .شمیم  ادهی: واال من دارم از اسانسور به مقصد دانشگاه پصبا

 نمت یبی! باشه تو دانشگاه مگهی د یا  وونهی: د ساغر

تا   میکن یمحل یسوگند خانم بهش ب یفکر یبه خاطر ب  میو صبا قرار گذاشته بود  من
از   گی م گ یدو کالس مثل م نی منظور زمان استراحت ب نیو به ا   ادیحالش جا ب کمی

 چپ. یعل  یبه کوچه  میسوگند صدامون کرد خودمونو زد یو هر چ  میکالس خارج شد

 نهارتون با من خوبه؟  یاشت نیا یشد؛اصال ب یاگهانن

حرف سوگند سر    نیشکممون بود با ا  قیبه من و صبا از طر  یابیراه دیاز اونجا که کل و
 . میو قبول کرد  میستاد یضرب ا 

 ها !  یقصر در بر یتونیفالفل م هیبا   ی: فکر نکنصبا

 .شمینم ی من که با فالفل راض گهی: راست م ساغر

 برامون تکون داد. یبا خنده سر  سوگند

 ! نیکرد  ی: متاسفم براتون، تا اسم غذا اومد اشتسوگند

  یبا من بست شیهم که هفته پ یخودت متاسف باش در ضمن شما از شرط ی: برا صبا
 که نرفته  ادتی   ینهار بدهکار کی



 شده   د ی خانوم تبع 

 
17 

 

اضافه کرد( درضمن شرط   طنتیو ش یهست )بعد با زرنگ ادمانیهنوز  ری: خسوگند
جامه عمل  ییبه ان شرط کذا  ل یدل نیحرام است خواهرم و بنده به هم  یبند

 . دمینپوشان

بود تو محوطه دانشگاه شروع   کی سوگند و صبا گوش کردم نزد یبس که به کل کل ها  از 
 کنم. دنیکش غیبه ج

ر کمال ارامش  به ساعتم نگاه کردم و با حرص به اون دوتا نگاه کردم که د یکالفگ با
 .گفتنیداشتن چرت و پرت م

رو نزد برامون )رو به  بتیتا استاد برامون غ  می کالس شروع شد بر  گهی : بسته دساغر
ما فراهم نکن،نهار دادن   یبا استاد رو برا  یریسوگند کردم( سوگند جان شما موجبات درگ

 کش. شیپ

من قبول    یونمون کنه ولتانهار مهم   نایسوگند ا  یخونه   میراه کالس قرار شد بر ی  تو
به قول   رفتمی صورت اگر م نی ا  ریدر غ کردمیبا مامانم هماهنگ م دینکردم چون قبلش با

هم  کهیفکرب به حال سوگند کوچ  هی  دیمن بود،با یصبا بعد از مراسم مرجان خاکسپار
رو بهم  ن یماش  نکهیا  یمامان برا یعنیمن بود،  هدهچون رفت و امدش به ع  کردمیم

 بود.  نی بدها

  یو رو   میرفت ری شدن به خاطر تاخ خی استاد و توب یاز کالس و تحمل غر زدن ها  بع
 . مینشست مکتین

 نخوراه  زویچ چیتازه منم همراهتم غصه ه  میگرد ی: به خاله بگو زود برمصبا

 خانم زلزله؟  یکنیرو فراهم م هیبق شیتا حاال تو موجبات اسا   ی: اوهو! از کسوگند

 م و مامان با بوق چهارم جواب داد.زد زنگ

 شده؟  یزی)مادر ساغر و سوگند(: الو سالم ساغر چ نایم
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نهار خونشون   یسوگند برا  ؟ی کنینشده چرا هول م یزی : سالم، نه مادر من چساغر
 من سوگند خودمون و صبا زنگ زدم بهت خبر بدم.  یعنیدعوتمون کرده  

چون   دینر  دیبمون ادیلواسون؟ اگر قراره ز   یگرد ی برم یبه سالمت فقط ک دی: خب بر نایم
  میری م میچون ما دار  دیاز سپند و دوقلو ها مراقبت کن  دیتا قبل هفت خونه باش دیبا

 جور کارا  نیختم قرآن و ا یعمه سودابه برا  یخونه 

ساعت بعد از نهار به مقصد لواسون حرکت    کی!   میمونی: اها نه بابا تا شب که نمساغر
 .میکنیم

  یخونه   دیاز اومدنتون هم بر  ؛قبلیبرو تصادف نکن واشی: باشه پس مراقب باش  نایم
مراسم سوم مرجان    یکه فردا برا  دیبردار یخودت و سوگند لباس مشک یخودمون برا 

   دیبپوش

خانم و اقا   نایم  یساعت بعد از نهار به مقصد خونه  کی   کنمی: باشه پس اصالح مساغر
 خداحافظ   یندار یکار م؛اگریکن ی)پدر ساغر و سوگند( حرکت م ثمیم

 خداحافظ  دیندارم فقط مراقب خودتون باش یکار گهی: نه دنایم

 .کردهیم  هیقبل از تماس من داشته گر یعنی  نیمامان گرفته بود و ا   یصدا 

 هول شد. هویکه   کردیداشت به پشت سر من و سوگند نگاه م اصب

 موهاش حرف بزنه دیاومد از رنگ جد یتیگ  نیبابا باز ا ی: اصبا

 ومده ی تا ن می: َاه بر سوگند

شد و صبا هم که اصال   داشی پ ییرضا یخاستگار سمج صبا اقا  میبر میکه برگشت نیهم
 . ییرو به رو بشه تا رضا یتیداد به گ  حیاومد ترج یازش خوشش نم

 : سالم بچه ها راستش .............. یتیگ

 رو زد  یتیحرف گ یادامه   یبهش مهلت ندادحرفشو بزنه و با کالفگ صبا
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 مدل رنگ مو رو برات درست کرده مگه نه؟  نی دتر یجد دتی جد شگریارا   میدونی: مصبا

  نی ومدم بگم اخر اا  ریچرخوند(نخ ی: اوا ! صبا جون بزار حرفم تموم بشه)چشمیتیگ
 ن؟ یا  هیم؛پا یدور هم باش  نیا یهفته تولدمه ب

اجازه رو    نیمامان هم ا  خوامیخودم نم نکهیچون عالوه بر ا  رمیکه معلوم بود نم من
حرکت   کی نداشتن که صبا در  یتیاز گ یخالص ی برا یلیاما صبا و سوگند دل دهینم

احترام به   یمن فوت کرده و اونا هم برا   یها لی از فام  یکیو گفت    هیگر  ریزد ز  یناگهان
  ییمن و سوگند از اشک ها نی ح  نیلواسون و در ا  انیب خوانیاخر هفته م  یخانوادم برا 
به زور خودمون رو   یول میاز خنده در حال انفجار بود   ختیر یمن م  لیفام ی که صبا برا
 .مینگه داشت

 ا رو ترک کرد. م  امرزشی هم که از حال صبا متاثر شد با گفتن خدا ب یتیگ

 خنده  ریز  میدور شد من و سوگند زد  یتی که گ نیهم

  یی هویاالن  ن ی: مرگ ! بد بختا نجاتتون دادم،نجات،درضمن دروغ هم نگفتم همصبا
تهران به   نیحاج خانم ملک دعوت کردم ُمردم تو ا  یخودم رو به مقصد لواسون خونه  

 لواسون،سه مراسم  ،دویتی گ کی سه نشون زدم  ری ت کی با   یجور نیخدا،ا

 ؟ یدونیرو م یز ی چ هی: صبا سوگند

 خواهر بنال  زی : جانم عزصبا

 من هستم  یبرو تو خسته شد یگفت نیقزو  یتو به سنگ پا  یچی: هسوگند

 ببره لواسون بزار خوش باشه نویا  خوادیم  ی: ولش کن صبا حاال کساغر

 لواسون   امی و ببا مادر محترمه هماهنگ کردم که امروز با ت شبی د ی : غلط کردصبا

 باز ادامه داد شیمکث کرد و با ن کمی بعد
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  ادمی کنارت باشم فقط  دیداغون شده با تی مرجان روح امرز ی: گفتم بع مرگ خدا بصبا
 .ارمی ب اهی رفت لباس س

 فقط سرم رو به نشانه موافقت تکون دادم. ارمی صبا کم م  ییپر رو  یجلو  دمیکه د منم

سوگند و از  یسراغ مدرسه   میو رفت میمن شد  نیاز دانشگاه همه سوار ماش بعد
رفت و عقب   یبا خوشحال دشید یصبا رو دوست داشت وقت یلیکه سوگند خ ییاونجا

 کنار صبا نشست. 

فته  صبحت نه به )خواهر(: سالم به همه،به به ساغر خانم نه به اخالق کرونا گرسوگند
 جکع دوستانه و خندون چه خبره؟  نیا

خونه  خاله فرزانه به  ینهار حساب کی  نکهیمثل ا  نی سوگند خودم بش  ی: به به ابجصبا
 .شهیم  ریکه االن د   می.برمیسوگند افتاد  یکی  نیدعوت دخترخانمش ا

و اگر لباسا   میمراسم بردار  یبرا  یما من و سوگند لباس مشک یخونه  می: اول بر ساغر
 نا یخونه سوگند ا  می بعد بر  میتو هم بردار  یاندازت شد برا

داخل تا ما سه تا   میرفت یما و بعد همگ یسمت خونه  میموافقت جمع راه افتاد  با
 . میالزم بردار  لی وسا

اندازم   یلباس مشک کی کن  یسع  امیلباس ب  نیزشته من فردا با ا یل یصبا خ  گمی: مصبا
 م یتا خونه ما هم بر  شهیچون راهمون دور م یکن دایپ

ها،   ینکن ری گ یسیرودروا  یهم هست بگو اصال تو  ی ا  گهید زیصبا اگه چ  یی: خداساغر
 اصال ما سه تا رو خدمتکار خودت فرض کن

 بهتون بر نخوره  اوردمی: اون که صد البته فقط به روتون نصبا

گشاد بود اما   کمی صبا  یتپل تر بودم و لباسام برا  کمیکه همون اول گفتم من   همونطور
  میصبا انتخاب کرد یبرا  یو شال مشک  یمشک ز یبا شوم یسارافون مشک  کی  تیدر نها

 امد. یکه بهش م
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بزرگ هم رنگس برداشت   یبا روسر قوار یمشک  یهم چون زمستون بود پالتو  سوگند
 د رو برداشتم.سوگن یِسِت لباسا   قای ومنم دق

 . میگرفتیشکل و ست م کی   یلباس ها   میعادت داشت یو سوگند از بچگ   من

 رو بردار منم اونو برداشتم. هی که پاشنه پنج سانت  اههی )خواهر(: ساغر اون کفش سسوگند

 بلند مدت زد  یحرف سوگند صبا سوت  نیاز ا بعد

مجلس رو    یچشم زنا  نیخوا ی همه راهو؟ دوتا خواهر م  نیا  رهیم یخدا ؛ ک ی: اوه ما صبا
 ؟  دیشوَور کن نی ریبگ

 مزه ی: گمشو بساغر

 دوتا از تو خوشگل ترن  نی ا یچشم ندار ی: ولشون کن چکار دارسوگند

 گه ی داره از ذوق لواسون چرت و پرت م نیا  الیخ  ی)خواهر(: بسوگند

خاله فرزانه ترک   ینه مارو به مقصد خو یبا خنده خونه  یهمگ  یشوخ یاز کل بعد
 . میکرد

به احترام مرجان   نباریبزارم و ا کی موز  شمیکه م نیعادت داشتم سوار ماش شهیهم من
 غرغر بکنه. کباری قهیکار رو نکردم که موجب شده صبا هر پنج دق نیا

 شهیخودمو از ش گفتی صبا چرت و پرت م  نیا گهید  کمی  میدیشکرت رس ای : خداسوگند
 شدم شکرت  یخدا روان  ین،آی پا کردم یپرت م نیماش

خنده که باعث شد به قصد کشت دنبالم کنه و من   ریسوگند رو دراوردم و زدم ز  ی ادا
 . دمیدو یم فتمیبه دستش ن نکهیا  یبرا 

 یمادرش)حاج خانم( خونه باغ  ییپدرش)محمود اقا( و تنها  یماریسوگند بخاطر ب پدر
 و به اونجا نقل مکان کردن.  دید خرلواسون بو  کیدر اطراف تهران که اتفاقا نزد 
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هم داشت ؛ اقا   وهیجلوش بود که درخت م یبود که باغ بزرگ و سر سبز یقشگ ی خونه
 متنوع  ی گلخونه داشت پر از گل ها ک یمحمود کنار باغ  

  یی بنده خدا  کی احساس کردم خوردم به    کردمیکه داشتم از دست سوگند فرار م نجوریهم
 .دمیآخش رو شن یو صدا 

 .دمیسامان رو شن یکه صدا  ستادمی کرده ا  هول

رو به هنگام   یکس  دیجلوتونم نگاه کن ی: ساغر خانم اگر هنگام فرار از اون ببر وحشسامان
 ِترِکاند. دینخواه دنیدو

  یتو  ی اثر درد  چیه  ینگاه کردم ول گفتی حرفا رو با خنده م  نیسامان که داشت ا به
که همراه سامان بود   یبه پسر دم یسوق دادم و رس  نی رو به پا نگاهم کمی صورتش نبود؛

 . کردینگاهم م تی داشت با عصبان نی و االن نقش بر زم

 .دمیکشیخجالت م یلیبودم و هم خ دهی ترس یلیخ هم

اگر َسَرم   ند،یکی و به جلوتون هم نگاه نم  دیدو یم  ینجوریا  ستیخانم محترم درست ن ـ
 .دی خوردی حلوام رو م دیسامان برخورد کرده بود که االن با   نیبه ماش

  شهیسامان با همون لحن هم  یسرخ شده بود ول  یصورتم حساب یخجالت و ناراحت  از 
 کرد جو رو عوض بکنه. یمهرون و برادرانش سع

که تا االن هزار بار   یریبم ینجور یبابا مرد گنده خجالت بکش اگر قرار بود ا  ی: ا سامان
 دم َسرِ خاکت.اومده بو

 اطراف باشه نیا  یکس کردمی : من واقعا متاسفم فکر نمساغر

 شروع به حرف زدن کرد.  تیپسره باز هم با عصبان اما

که  ینجوریا  یخونه ول یاری ها رو م بهیغر یبدون هماهنگ ستیسوگند خانم خوب ن ـ
 . میو بدون اجازه اومد  میا  بهیخانم گفتن فکر کنم ما غر 
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 . دیکه خواهرم سوگند به دادم رس دیترکیکم کم بغضم داشت م گهید

که قبل اومدن   م یخوایمعذرت م یلیمحترم،خ  ی)خواهر(: درست حرف بزن اقاسوگند
تا   میتا باهاتون هماهنگ کن میرو نگرفت یشخص جنابعال یدوستمون شماره   یخونه 

واده هامون با هم  و خان شناسنیسوگند و خانوادش هر سه ما رو م  ادمهیهم که   ییجا
 . میستین بهی دوستن،پس غر

  یمهار م  یاورد به سخت یبود و جوش م یهم مثل رخساره بود هر وقت عصبان سوگند
و   اوردمیدرن یخب چون مقصر بودم پر رو باز  یسرزبون نبودم ول یشد، البته منم ب

ند  در اروم کردن سوگ ی. صبا هم سعرهیپسره رو بگ نیسکوت کردم تا خواهرم حال ا 
 داشت و باالخره موفق شد.

 ولش کن.  گهی: سوگند جانم اشکال نداره تموم شد دصبا

سوگند و سامان( خورد   ی)پسرعمه لی داخل چشممون به سه میبر  میکه خواست نیهم
 سمتمون.  امدیباز م شیکه داشت با ن

فرزانه براتون   ییکه زن دا دید،بر ی ان شاءهلل؟ بر دی : به به سالم دوستان،خوب هست لیسه
 پلو مرغ با زرشک فراوون پخته 

 چه برخورده! ن یکه ا م یازش ناراحت نشد  نی هم یدستمون بود برا  لی سه اخالق

 . کردیم یو با همه شوخ ذاشتیبود و سر به سر همه م یادم شوخ  لیسه

 شد و رو به پسره شد هیقض  ری گیپ دیناراحت ما رو د افهیق  یوقت

مگر هم سن و سالتن   یکنیبرخورد م ینجوریا یکش ینم خان خجالت  ربدی ه ی: اها لیسه
 ره ی( بزار به خاله بگم حالتو بگ ی)بع با حالت مسخره باز  یزاریکه سر به سرشون م 

 جو و حال همه رو بهتر کرد.  ییجورا یگفت و   یحرف ها رو با خنده و لوده باز   نیا
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و   میهم اشنا شد ل یبا سه می رفت و امد کرد  نجای و به ا   میبا سوگند دوست شد ی وقت از 
البته خانواده هامون خبر   میهممون با هم دوست بود  ییجورایاخالقش دستمون بود و  

 داشتن. 

  یامد و وقت یازش خوشش نم  ادیز  ن یهم یبود برا  دهیرو د لیخواهرم کمتر سه سوگند
 چشم غره مدل مامان ملک بهش رفت.  کی  دیرو د  لیسه  یالی خیب نیا

به سمتمون   یمتوجه حظور ما شد با خوشحال ی که وقت مید یخاله فرزانه رو د تینها در
 امد. 

داخل)بع رو کرد به تک تک ما( سالم صبا   نی ا یبچه ها ب دیستاد ی ا  رونی: چرا بفرزانه
 ن؟ یخوب نیخانم،سالم ساغر خانم،سالم سوگند خانم چطور

و به تک    یکنیهمه برقرار م نی عدالت رو ب ادی خاله ممنون؛خوشم م می: سالم،خوبصبا
 ی تکمون سالم داد

 ما  واالّ   کنه،یما رو فراموش م  نهیبیکال شما رو که م نهیفرزانه خانم هم گهی : اره دلیسه
 نگرفت و ... لمونیانقدر تحو  میقبل شما اومد

لباش همچنان    یسامان ساکت شد ول یجملشو نتونست بگه ون با پس گردن ی  ادامه
 خندون بود.

که   دمی دو یراستش داشتم م میمن شد معطل کرد   ریتقص دی: سالم خاله ببخشساغر
کردم( بازم   ربدی دفعه خودم هم رو به ه نی )اشونیرو نشون دادم( ا ربدی خوردم به )ه

بوده باشه که  ریضخم شمش د یکه خورد  یضربه ا   کنمیفکر نم یول خوامیمعذرت م  گمیم
 . دیکنیم غیج غیمثل زن ها ج

حاج خانم و باهاش سالم و   شی داخل پ میتیمن،صبا و سوگند)خواهر( با خاله رف بعدش
 . میکرد یاحوال پرس

 .شهیحالش بهتر م میزنیهروقت ما بهش سر م  گفتی مبود و  یخانم زن مهربون حاج
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  یصدا  ارهیصبا خواست مقنعشو درب  نکهیو هم ییرا ی کرد به پذ مونی فرزانه راهنما خاله
 . میدیرو شن لیسه

  ینامحرمان م رای ز  دینداز یو از سر ن  دیکن تی ! خانم ها حجابتان را رعا اهللی  اهللی:  لیسه
 .میکن یگناه م  یو همگ  ندیا

 هم امدن داخل. هیکرد که خندومون گرفت و بق لی نثار روح سه  یلب فحش  ری ز  صبا

اقا   مارستانیب یکار ها  یبرا  ربدیو ه ل،سامانیبودم قرار بود سه  دهیطور که فهم  نیا
هم به حاج خانم زدند و   ی که برداشتن رو برگردونن و سر یمحمود امده بودند مدارک

  یبرا  مید ی هار نگهشون داشت که ما سر رسن یموقع رفتن حاج خانم مانعشون شد و برا 
 پخته.  ینهار چ یبرا  نهخبر داشت خاله فرزا لی سه نیهم

 م ینهار بخور امی)خواهر(: خاله اگه اشکال نداره من اول برم دستامو بشورم بعد مسوگند

  ینجوریکه ا میدستامونو بشور میبا سوگند موافقت کرد و ما رو هم مجبور کرد بر  خاله
 م یاشپزخانه شد  یراه ییچهارتا

خواهرم و صبا جلوتر رفتن سوگند کنار گوشم با لحن ناراحت شروع به حرف زدن   یوقت
 کرد.

من   ریبه دل نگ  نهیاخالقش هم ربدی ه نیها ا   ی: ساغر تو رو خدا ناراحت نشسوگند
 خوام یعذرت مم

مگه؟ نه ناراحت نشدم اتفاقا دلم خنک شد سوگند جوابشو داد    یا وونه ی : نه بابا دساغر
 حرفشو بزنهو بره  ینجوریا  ذاشتمیتازه اگر مقصر نبودم که نم

 با خنده اضافه کردم  بعدش

روم داره انگار اون خواهر بزرگست کم   یسوگند چه تعصب  یدید ش ی خدا ی: ولساغر
 مرگ بشم   مونده بود ذوق
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صبا و   ش یپ میدرامده بود زد به بازوم و رفت  یناراحت یهم که از حال و هوا سوگند
 سوگند)خواهر(. 

بعد خودتون دوتا بگو بخند  اه ی ماش س یپ دی فرستی: چشمم روشن ما دوتا رو مصبا
 د؟ یکنیم

 اهه ینخود س ست ی ن اهی صبا جان اون ماش س گمی)خواهر(: مسوگند

  رسهیکه نخود گرونه و ما هم وسعمون نم ییاز اونجا  یول  دونمی: زهرمار! خودم مصبا
 اه ی همون ماش س یپ فرستنمون یم

رو   زیم می ما چهارتا بلند شد که خاله امد به اشپزخانه و ما کمکش کرد  یخنده   یصدا 
 .نهیبچ

و    میتمن و سوگند)خواهر( کنار هم و صبا اونور سوگند)خواهر( نشس  میکه نشست زیم  سر
  لیو سه  ربدیخاله و حاج خانم و ه بیاونور من هم سوگند و کنارش سامان و به ترت

 هم کنار هم بودند.  لیصبا و سه ینجور ینشستند که ا 

رو که مخاطبش مامان   لی رو ترک کردم و موبا زی م  دیببخش کی زنگ خورد که با  لمیموبا
 بود جواب دادم. 

 : الو سالم جانم؟ ساغر

 دنبال سوگند؟  ین؟رفتیدی: سالم ساغر رس نایم

  زیو منم سر م م یخاله فرزانه ا یو االن خونه   می دنبال سوگند هم رفت م،یدی: اره رسساغر
 نهار بودم 

 : اها پس برو نهارتو بخور به فرزانه و حاج خانم هم سالم برسون؛خداحافظ نایم

 : خداحافظ ساغر
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خواستم    نکهیرف مامان به خاله و حاج خانم سالم رسوندم و همو از ط  زیسر م  برگشتم
  ز یچون با خودم برده بودم سر م یزنگ خورد ول لمیدهنم بزارم دوباره موبا  یقاشق رو تو 

 خاله گفت بلند نشم و همون جا جواب بدم.

مخاطب   یصدا   یدوباره مامان زنگ زده تعجب کردم و دلشوره گرفتم اما وقت دمید  یوقت
 رفت خندمم گرفت  نینعجب و دلشرم از ب نکهیعالوه بر ا  دمیرو شن

اصال    ؟ی ومد ی سوخته؟ پس ِشرا ن تی دوش یَمده َنُدفته بود   ؟یی: الو ساغر توجا سپند
 من توش؟   یها  یخوالت

و منم   دی خاطر پرس نان یاطم  یبرا  دیسپند رو شن ی)خواهر( که کنارم بود و صدا سوگند
 کردم  بعد جواب سپند رو دادم.  دی تا

منم قهر کردم اومدم خونه  میسر گوش  یبدون اجازه رفت شبی: سالم سپند خان، تو دساغر
 ارم یم  یهم که خواست  ییزایچ امیم  نکهیعالوه بر ا دیببخش یاگه بگ  یدوستم ول

  یکه اسم خوراک  نیهم  یول کرد یمقاومت م یمعذرت خواه  یبرا  طیشرا  نیدر بدتر  سپند
بعدش   رمی و پفک بگ  پسیکرد و خواست براش چ  یده شد ازم معذرت خواهاور

 کرد و قطع کرد. یخداحافظ

 : خداحافظ ساغر

پس فردا پر رو تر   ؟ یدی )خواهر(: دوباره ازت باج گرفت؟چرا انقدر بهش رو مسوگند
 ها  یشینم فشیحر  گهید شهیم

  یکردند ول  دی داشتن و اونا هم حرف سوگند)خواهر( رو تا ییو صبا با سپند اشنا سوگند
 گناه داره[  ادیمن در جواب گفتم ]دلم نم

  دی که پر خوردیبلند شد، انقدر تند تند غذا م لیسرفه سه یکه صدا  میخوردن بود  مشغول
 بود خفه بشه.  کی گلوش و نزد 

 نزن برادر،نزن گهیخوب شدم د یزنیخان شکست کمرم چقدر محکم م ربدی : هلیسه
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روز به روز داره از عقلت   یبزرگ بش  نکهیا  یتو چرا به جا دونمیخانم: مادر من نم حاج
 شهیکم م

و من چون حواسم به مامان    ربدیحرف حاج خانم همه رو به خنده انداخت بجز ه  نیا
کرده بود دلم  هیبازم گر  یعنیرفته بود و صداش بازم گ  زدمیباهاش حرف م یبود ، وقت

 براش سوخت که دوست و دخترعمش رو با هم از دست داده بود.

رو جمع کنه بعدش حاج خانم  ز یتا م میکه تموم د من و سوگند کمک خاله کرد  غذا
حاج خانم رو شکسته بود   یادگار ی رو مجبور کرد ظرفارو بشوره چون قبلش گلدون  لیسه
 فاصله گرفتم.  ییازظرفشو  عی براش بود و منم که از خدا خواسته سر هیتنب  یبه نوع نیو ا 

  یبار رو از رو  نیاز ظرف شستن متنفر بودم و حال خداروشکر حاج خانم ا  یهمون بچگ از 
 دوشم برداشت. 

 گل کرد.  شی با خوشمزگ لیکه سه رفتمی م رون یباز از اشپزخانه ب شیبا ن داشتم

  دمیاشپزخانه شن  امدمیوقت داشتم م یندارم ول ی: واالّ حاج خانم من که حرفلیسه
که چقدر ظرف شستن رو دوست داره و   گفتیگلمون ساغر داشت به خواهرش م  یابج

 نذر کرده تا چند ماه هر جا که رفت ظرفا رو بشوره 

ساده هم که باورش   و حاج خانم شدیدود از کّلم بلند م دمیحرفا رو شن نی ا  یوقت  من
 شده بود رو به من به تاسف گفت 

زشته مادر   کنه؟یاخه ادم سر ظرف شستن هم نذر م ه؟ یچه نذر ن یخانم: مادر خب ا حاج
اشکال نداره تو ظرف ها رو   یحاال چون اصرار دار  یول  ستین ینذر کردن که بچه باز 

 هم اب بکشه. لی بشور سه

کرده   یمغزم قاط  یوزها یف  لی بحث رو ادامه بده و انقدر از دست سه خواستینم دلم
 بود.  ادینگاه نکنم چون احتمال قاتل شدنم ز  زیت  یکردم به شئ ها یبوده که سع
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راحت   یاعصابم کم نکهیا  یو برا  یی از غصه برگشتم سمت ظرفشو یبا حجم بزرگ  دوباره
 یچاشن ح یلبخند مل  کیث شد باع نیو ا   لیسه  یبه ساق پا دمیبشه با پام محکم کوب

 از درد تو هم جم بشه لی سه ی  افهیچهرم بشه و ق

 : نوش جونت ساغر

نهار ،  ی شدم و احساس کردم خاله عالوه بر ظرف ها  رهیبا اندوه به ظرف ها خ دوباره
 یی تو ظرفشو ختهیرو هم ر گهید  یظرف ها

با اون   ی نگاهم کرد( فکر کرد روزمندانهی)بعد با لبخند پ ؟یساغر خانم َپکر  هی: چلیسه
مونم تا خودم    یمنتظر م یزد یم  ییکه هنگام دور شدن از ظرفشو  یا  روزمندانهیلبخند پ
 عذاب رو به دوشش بکشم؟ نچ نچ نچ نیا  ییبه تنها

چرا جلو حاج   گهید  شستمی من خودم م  ،یگفتیخب از اول م یمسخره ا  یلی: خساغر
 ؟ ی داد شیها نما  وونهیخانم منو مثل د 

گفتم هنوز کف   یم  دیکشیرو که اب م یو منم از حرصم هر ظرف دی جوابم فقط خند در
 دوباره اب بکشه کردمی داره و مجبورش م

بشقاب   دمیکه به حاج خانم خبر م دیتحد  نی قصر در بره با ا خواستی هم که م ییجا  هر
 . گروندمیشکسته دوباره به کار برش م  ستالشویکر

کرد به   ریکه پاش گ  اوردیدرم ی داشت مسخره باز   لیسه  نجایقبل که امده بودم ا  ی دفعه
که   اوردیهم صداش رو درن  لی که بشقاب روش بود و افتاد و شکست، سه یکیکوچ زیم

 بشقابو شکسته. 

سه بار اب بکشه خودم زودتر از اون از    ایرو دو    یرو مجبور کردم هر بشقاب لی سه چون 
 الص شدم. جالدخونه)اشپزخانه( خ
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از سامان و    یو خبر  دادیم حی سوگند)خواهر( رو براش توض  یاز سواال   یکیداشت  سوگند
  نیو در ا  کردیو به دوتا سوگند ها نگاه م  خوردی م  وهی پسرعمش نبود، صبا هم داشت م

 .  وستیخاله فرزانه دوباره به ما پ نیب

 . میدور هم بخور میهم ببر  وهیم  میتو باغ هوا بخور میبر دی : بچه ها پاشفرزانه

هم  یکمردرد گرفته بودم و حساب  ییظرفشو  یجلو  ادی ز  ستادنی من که به خاطر ا  یول
کردم و گفتم   یاز خاله عذرخواه کردمیهم م یتا خونه رانندگ  دیخسته بودم و البته با

مبل بخوابم    یو خاله هم گفت رو  شمیبعد بهشون ملحق م کنمیرو مبل استراحت م کمی
 دربره  میگتا خست

 شد.  یبعدش چ دمیخسته بودم که بال فاصله خوابم برد و نفهم انقدر

 )خواهر( سوگند

خودش    یو به رو  هیکه عصبان  دمیبا ساغر حرف زد فهم یاون پسره پر رو اونجور  یوقت
نتونستم خودمو کنترل کنم و   نیهم یادِم ساکت بودن هم نبود برا  یو از طرف  ارهینم

که خود ساغر اخر سر   یبا حرف یند صبا نذاشت ادامه بدم ولجواب پسره رو دادم هرچ
 بهش زد اروم گرفتم. 

 کرد.  کسانی ادب،احترام و ارامش پسره رو با خاک  نیع در

 اد؟ ینم رونیخواهرت ُمرده که ب نی: سوگند ببصبا

  چارهیکرد و مجبور شد ظرف هم بشوره ب ینیری: نه خسته بود ون اقا هم که خودشسوگند
که تا االن   نی زد هم یچون تا صبح تاشت با سپند سروکله م د یهم نخواب شبید

 ه یشکرش باق یزندست جا 

 بشنوه.  خواستمیما بود ، م   کی رو گفتم چون نزذ  لیسه ینیر یقصد خودش از 

 : سامان
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. دلم موننی خواهر خودم سوگند م نیتند رفت،سوگندو ساغر برام ع یلیخ ربدیه
  کمیکرده اخالقش  شهینشدم چه م فشیحر  یرفتار کنه ول  ینجوریا   ربدیه  خواستینم

 . یسرد و جد اری تنده والبته بس

شاهد    دیشد ساغر باهاش تند نرفت و دهن به دهن نذاشت وگرنه تا صبح با  خوب
 . میبودیدوتا م  ن یمشاجره ا

 شد  رمی د میرو صدا بزن بر لی: سامان برو سهربدیه

 م؟ ی: کجا بر سامان

  هی می بدم بع هم باهم بر  لی تحو دهیکه بابا کش ی: قرار شد من نقشه ساختمونربدیه
 قرار گذاشت نه من!  لیقسمت دوم رو سه   م،هرچندیبزن یدور

 باشه  ی: اوکسامان

 

 : ربدیه

 یزبون نیر یحاج خانم ش  شیرفته بود پ ریرو صدا کنه، خودش لیرفته بود سه  سامان
 .کردیم

  لیسه  یول  مینشست قیسوگند راحت باشن تو االچ  یدوستا  نکهیا   یو سامان برا   من
 .گرفتیمچشو م  ییسر به سرشون بزاره که هر بار زن دا خواستیم

  یکه پشت خط بود اونجور ارو ی اونوقت با اون  زد یحرف م  یدختره با من اون جور ِهه
که به   یهر چند لگد  دلم خنک شد یدراورد ول یبچه باز  لی . قبول دارم سهزدیحرف م

 زد از چشمم دور نموند و باعث تعجبم شد.  لیسه  یپا

که پشت خطم بود  یقبلش با کس یباهاش حرف بزنم ول یاونجور خواستم یاصل نم در
 دعوام شد و ترکش هاش به اون دختره ساغر برخورد کرد.
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 یچ ی حال که به خواهرش شباهت داشت کامال متفاوت بودن اصال برا   نیدر ع جالبه
 به من چه واال خودم دردسر کم ندارم  کنمیفکر م نایدارم به ا 

کردم   داشیگشتم پ  یهر چ یول  دمیشن لمویموبا  یکه صدا  رفتمی با خودم کلنجار م داشتم
 جاش گذاشتم. ونی ز یتلو یجلو  زیم  یاومد که رو ادمیو در اخر  

مبل    یرو دمینگاه کردم د یوقت  یسروصدا رفتم داخل که دوست سوگند بدار نشه ول یب
 نمینه صبر کن بب یول لهیشده؛ اولش فکر کردم کار سه دینشسته و صورتش مثل گچ سف

 حاج خانمه نکنه سکته کرده باشه!   شیکه پ لیسه

 جواب نداد. یصورتش تکون دادم و صداش کردم ول  یبار دستم رو جلو چند

 بابا خانم! ساغر!  ی: خانم! خانم! اربدیه

صورت ساغر تکون داد    یصدا زدم که اونم نگران چند بار دستشو جلو  واشی سامانو  رفتم
برداشتم و پرت کردم تو بغل   زیم  یاز رو  یبیکالفه شدم س دهیجواب نم دمید یو وقت

 متوجه سامان شد   نکهیساغر تا ا

 :  ساغر

دستم رو اوردم باال که  ره؛ی دستم راه م یداره رو  یزیبودم که احساس کردم چ خواب
روشه به سرعت سر جام نشستم و دستم رو تکو   یسوسک بزرگ و قهوه ا   کی  دمید

 تکون دادم. 

نشست و منم مثل   یواریساعت د یچون بالدار بود رفت و رو  یپرت شد ول  سوسکه
 .کردمیبه اون سوسکه نگاه م وبخکیو م  ومدیصدام درن دمیترسی که م شهیهم

  دهیصورتم دستشو تکون م یسامان جلو   دمیبهم خورد که د یزیاحساس کردم چ  دوباره
 هم تو بغلم افتاده. بیس  کی و 

 زد ی نگران بود و تند تند حرف م سامان
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 بگو  ی زیچ  هیخب  ی؟ دختر مثل گچ شد یزن ی شده چرا حرف نم  یزی : ساغر چسامان

شروع   دهی بر دهیتلخ و خشک شده بود اب دهنمو به زور قورت دادم و بر  یحساب دهنم
 کردم 

 توروخدا رشی.....بگهیواری: سوسک......سوسک رو ساعت د ساغر

  هی( داداش تو ربدی)رو کرد به ه؟ی شد ینجوریتو چرا ا رمشیگی : خب االن مسامان
 رمش یاب به ساغر بده تا من بگ  وانیل

 ر ی فقط توروخدا زودتر سوسکه رو بگ خوامی:  نمساغر

کشت بعد هم بادستمال برش داشت و رفت سمت   یسوسک رو با اسپر سامان
 ی بهداشت سی سرو

سوسک    هیخواهرتم که نترسته چرا از  کنه،ی: شما که زبونت انقدر خوب کار م ربدیه
 خانم زبون دراز؟  یدیترس  کیکوچ

 . رهیم کرد که باعث شد بغضم بگکه تموم شد با حالت تمسخر و پوزخند نگاه  حرفاش

  یو کم توان نشونم بده متنفر بودم ول فیباشم که ضع یتی موقع یتو  نکهیاز ا  شهیهم
  ختنیبا ر  شدیکلمه از دهنم مصادف م نیخودمو کشتم جوابشو ندم چون خروج اول

 اشکام. 

 سامان اومد.  نکهیتا ا  میکرد یدو در سکوت به هم نگاه م هر

 اد یجا ب کمیحالت   یصورتتو بشور ی: ساغر جان بهتره برسامان

تو همون   یبهداشت سی چون سوسک رو برده بود سسرو یکردم ول  دی سر حرفشو تا با
 صورتمو شستم   ییظرفشو 

 : ربدیه
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خندم گرفته بود هم از لحنش   هیواری ساعت د یساغر به سامان گفت سوسک رو   یوقت
  یسامان رفت خواستم تالف  نکهیردم و همخودمو کنترل ک یول دشیترس افهیهم از ق

 .ارمیرو سرش درب نیماش یحرفش جلو  نی اخر

 شده نگاهش کردم.  کیبار  یپوزخند و چشما  با

  ک یسوسک کوچ  هیکه نترسه چرا از  کنه،خواهرتم ی: شما که زبونت انقدر خوب کار م ربدیه
 خانم زبون دراز؟ ید یترس

رفتار کرد که   یبجاش جور ی خجالت بکشه ول ای جوابمو بده   تیداشتم با عصبان انتظار
  یبشم ول یاز قبل ازش عصبان  شتریکارش باعث شد ب نی و ا دهیانگار اصال صدامو نشن

  ادیکه سامان ب ینگاهمون تا زمان یبهش نگفتم اما تالق یزیخودمو کنترل کردم و چ
 ادامه داشت. 

 تشو شست. همونطور که سامان ازش خواست رفت و صور  ساغر

فکر    ای)با خنده ادامه داد(دهیُمرده د کننیفکر م ینجوری: صورتشو بشوره بهتره اسامان
چون سابقش انقدر   کنهیشک نم یگردن اون کس   میکه البته اگر بنداز  لهیکار سه کننیم

 .کنهیباور نم یخرابه که انکار هم کنه کس

به  اورد ی م  ییبابا محمود چا یبار که برا  کی افتاد   ادمی گفت  لیکه از سابقه سه سامان
 بود ختهیگل سرخ توش فلفل قرمز ر یجا

 سامان رو مخاطبش قرار داد.   ستیساغر ن دیامد داخل و د   یساغر وقت خواهر

 دنبالش.  امی)خواهر(: سامان ساغر کجاست؟ صبا کشت منو انقدر گفت بسوگند

دستش بود سرمو باهاش    یزیچ یاز من بپرسه، فکر کنم اگر تبر نو ینداشتم ا  انتظارم
 . زدیم

 اد ی: تو اشپزخونه االن مسامان
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 هم امد و رو به خواهرش کرد   ساغر

 ؟ ی خوا یم یزی : جان سوگند جان چساغر

خواهرت    نیصبا رو دراورد(برو بب  یدنبالت،)ادا  امی )خواهر(: نه صبا مجبورم کرد بسوگند
 ُمرده؟   ایهنوز زندست  

اومد جواب سوگند رو با   یقبلش جور درنم قهیحال ده دقکه اصال با   ی هم با لبخند  ساغر
 داد یکیچشمک کوچ

 )رو کرد به سامان( با اجازه دی: هنوز زندم متاسفانه؛ فکر کنم صبا به ارزوش نرسساغر

 رون یبا خواهرش رفت ب بعدش

 یکه اصال نگاتم نکرد؟ انگار اصال وجود ندار  یبه ساغر گفت یز یچ ربدی : هسامان

 سمت سامان برگشتم  یخند  زیر با

و    چزونهی محسوس طرفو م ی لیخ کهی: دو تا خواهر مغرور و خودخواهن فقط کوچربدیه
 .کنهیم  کسانیو سکوتش طرفو با خاک   استی بزرگه با س

  کی  دموشونید یبودم اما وقت دهیراجب ساغر،صبا و سوگند)خواهر( شن لی از سه قبال
 همونا باشن.  نایکه ا دیدرصد هم به ذهنم نرس

 ؟ ی کرد  دایرو پ ل یسه  ی: راستربدیه

نقشه رو   دیتو کجا با  یکنن؛راست یباز  بالیبا دخترا وال خوانیم گهیم  ی: اره ولسامان
 ؟ یبد  لی تحو

 ببرم لواسون،گََلندوَاک دی: با ربدیه

 م یبعد بر میبمون کمی شهی نم رتی اگر د ؟ی مشخص کرد  ی: خب ساعت خاصسامان

 گه یساعت د  ۲ بایبدم تقر لی تحو  ۷:۰۰ـ۶:۳۰: قرار بود ساعت ربدیه
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دوباره   ل یو سه میخان تموم بشه بعدس بر  لی سه یتا باز  میشد که بمون نیبر ا  قرار
 می قرار گذاشت شام هم همون لواسون بمون ییخودش تنها 

 : ساغر

 د یکش یصبا باز شدو سوت بلند   شین هیبه صبا و بق میدیرس یوقت

  یرفته بود ای  یُمرده بود  زمی نقطه شما روشن شد؛ عز ی: به به چشم ما به جمال بصبا
 ؟ ی سر به اموات درگذشتت بزن هی

 جوابشو دادم  طنتیبه خودم گرفتم و با ش  یحالت نادم منم

 بانو صبا   ید ینرس تیآه به آرزو شم؛یشد صبا؟ متاسفانه هنوز نفس م یچ  یدی: د ساغر

)با چشم غره رو   گه؟ید هیچ نایو ا ر یمرگ و م ؟یزنی م هیچه حرف  نیخانم: اوا مادر ا حاج
  نی تو با ا  یساغر دخترم سالمه ول نیمادر،بب ریگاز بگ   توی کرد به صبا( اون زبون سه متر

 یحرفا بزن  نیاز ا نمینب گهیاخر؛ د یاری سرش م  ییبال هیحرفات 

 حاج خانم بد کنفش کرد   یول شدمیزبون صبا نم  فیکه اولو اخرش حر  من

 ندارم   یکار تونیبا دختر سوگل گهی: چشم حاج خانم دصبا

 کنم تشیاذ  کمی به حالت قهر ازم برگردوند خواستم  یروش یوقت

 لواسون خط خورد  یاز مسافرا   یکیسوگند فکر کنم   گمی: مساغر

اگه   نیشد،سوگند تو بب  فیح  میبر  دیبا   ییتو تهنامن و   نکهی)خواهر(: اره مثل اسوگند
 ا ی باهامون ب دهی خاله اجازه م

 : فکر نکنم اخه اون مسافرتون که خط خورد االن تو دلش به غلط کردن افتاده سوگند

 لواسون سوگند؟   دی: مگه قرار بود برلیسه

 که فعال قهره و در دل به غلط کردن افتاده  ی: من نه، ساغر و گسوگند و مسافر سوگند
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 که صبا باالخره زبون باز کرد  م یدیخند یم میداشت

سوگند خانم  ری زهر مار! دومن که نخ یهمگ هی: اول که به جز خاله و حاج خانم بق صبا
 گردونه یخودشم پس فردا برم م برهیعمت غلط کرده ساغر منو م

 سوگند ساره مادر من که نبود؟   یمه صبا بانو منظورت از ع دی ببخش یلی: خلیسه

 چوند یهم که انگار تازه متوجه حرفش شد بحثو پ  صبا

 بگم تیداد که از طرفش بهتون تسل امیمامان پ ی:  راستصبا

  یاصال از غم مرجان داغون شد  ارمت؛ی خودم م برمتی : اها باشه پس خودم مساغر
  میصبا رو ببر  ریکه روانشناس بود وقت بگ یسوگند از اون دوست عمو عل   گمیصبا،م

 داغونه بچم یلیخ

 ره ی برامون وقت بگ خوامی: اره فکر کنم الزم باشه حتما از بابا مسوگند

 ره یبگم وقت بگ ی: واقعا صبا؟ خب خاله اگر انقدر حالت بده به علفرزانه

کرد و بعث شد   فیصبا رو تعر  یگری و باز   یتی گ ی  هیصبا سوگند قض  یبه جا  نباریا
 م یافتیهممون به عالوه صبا به خنده ب

 یباز  میبر دیپاش دی ساغر که اومد، خنده هاتون هم کرد  گهی خب د لهی: خلیسه

  یتو لی و سه  ربدیگروه و سامان،سوگند،ه  کی)خواهر(خاله فرزانه و صبا تو من،سوگند
 بودند. گهیگروه د

  رستانیدر دب کباریبهمون گفته ود که  یماهر بود حت یلیخ بالیوال یرشته   یتو  صبا
 مقام اول رو اورده. 

 : ربدیه
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نسوخته   ت ی گوش گمی ها واگرنه به سپند م میبباز  یاریدرن ی)خواهر(: ساغر شل باز سوگند
 اره یسرت م ییچه بال یدونیاونوقت م  یو بهش دروغ گفت

شکاک   زد ی که سر نهار ساغر باهاش حرف م یسپند  نی؛ اگر ا دیابرو هام با هم پر جفت
 ره ی پس چرا هنوزم باهاشه و قربون صدقش م کردیم یبود و با ساغر بد رفتار

 بودن تظاهر کنه یا  گهی باشه و به کس د یادم  نیهمچ خورد یبهش نم اصال

به خاله فرزانه بگو که از  یکن  دیمنه بدبخت رو با استفاده از سپند تهد نکهیا  ی: بجا ساغر
 االن خوابش برده  نیهم

و   یکن ی( اگر جرزنلی) رو کرد سمت سهبرهیم   یو ک دهیخواب یک  مینیبی: حاال مفرزانه
 ی مزاحم ها رو دراورد  یبهش و ادا  یزنگ زد  یتو بود  گمی به ساره م ینکن یدرست باز 

 اونا رفت   نیما حرکت کرد و به زم نیاز زم ع ی سر   دیهم که خودشو تو خطر د لیسه

سه تا   نیاز ا  یکیندارم؛ اصال من تو گروه شمام   ی جان تیمن امن ییزن دا بابا  ی: ا لیسه
 رو بفرست بره تو اون گروه 

 یباز  هیالاقل برو کنار بزار بق   یستیبلد ن یشلوغش نکن، تو که باز  ی خودیب لی: سهصبا
 جون ارزشمندت هم در امانه ینجوریکنن ا

 فرزانه کرد  ییصبا دراورد و رو به زن دا  یبرا  ییادا  لیسه

 رو بفرست تو اون گروه  د یدختره چشم سف ن یا   یی: زن دالیسه

بعد تو   بیرغ میبفرستم تو ت هیعال  بالشیمن صبا که وال یعنی  ؟یگی : ِعه راست مفرزانه
 مم؟ ی تو ت  ارمیرو ب

 نور او  رمیکه، اصال من م میتا صبح درگر   دیبحث کن ینجوری: اگر قراره اساغر

 ما شده  بینص  یاونور انگار چه افتخار  رمی گفت من م  یجور هیبابا  نه
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 بهش اشاره کرد   دیخواهرش هم با خنده و تهد سوگند

به  یو ببر یفعال باش ادیاگر ز   یول  دمیبهت اجازه م یبر یخوای)خواهر(: اگر مسوگند
 گم ی سپند م

 تکون داد   نیکه دندون نما بود سرشو به طرف یهم با خنده ا   ساغر

رو   شین یچ ی ها یشدستیو منم به مامان نگفتم تو سه تاز پ ی: اگر تو به پند گفتساغر
   کهیخواهر کوچ ستمی ساغر ن  یشکست

هم که   بیاشاره کرد( عامل تخر  لی )به سه ییخدا  میبریرو م نایساغر ما ا   نوریا  ای: بسوگند
 بده  یسنت یبه گروه برنده بستن دیزنده شد با که با یگروه مه؛یتو اون ت

 ؟ یشد  یانقدر رقابت ی: س.گند مادر تو کِ فرزانه

  یگرفتیو شما هم پشتشو م  برد یشطرنج از من م یتو  ی: همون موقع که با جرزنسامان
 مادر 

رو زد که صبا برش   سی سرو نی همه ، سامان اول  اریبس ی که بعد از کل کل ها خالصه
 م یاول رو از دست داد از یگردوند و چون سمت سوگند بود ساغر نرفت سراغش و امت

 : ساغر

 شکست؟  ستالشویبشقاب کر  یک  دیحاج خانم باالخره فهم  ل،ی: سهساغر

 کردم  دش یتهد  ییجورا یبزنه رو خراب کنه و  خوادیکه م یسی گفتم تا سرو نویقصد ا  از 

 ی هم بفهمه اگر تو بزار  نیو فکر نکنم بعد از ا دهین که نفهم: نه ساغر خانم تا اال لیسه

 ما شد   یبرا  یبعد از ی به تور امت لیکردم و با برخورد توپ سه دی با سر تا من

 رو تو بزن  یبعد سی : ساغر سروسامان

 خان دخالت کرد  ربدی جوابشو بدم و بگم باشه که ه خواستم
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 زنم یرو من م یبعد  سیسرو  رن،ی بگ از یکردن امت دی ها فقط بلدن با تهد ی: بعضربدیه

 ربده یداداش، حق با ه نی: افر لیسه

رو زدم و انصافا که   سیرفتم و سرو  ستیکه انگار اصال صحبتاشون برام مهم ن یجور منم
 ما شده  یسوم هم برا   از یسوگند امت یزدم و با ضربه  یعال

 خودش بکنه یرو برا   یبعد  از یصبا ک شش امت  یشد برا یتلنگر از یدو امت نیا  و

تا االن خواب   یریپشت سر هم بگ از یشش امت یتونستی)خواهر(: صبا تو که مسوگند
 ؟ ی بود

هاش بدم تا همون اول    یبه خواهرت و هم گروه یفرصت هیخواستم  ،ی: نه ابجصبا
 از هم نپاشه شونیروح یباز 

 شمارنیم  زی بخون صبا، جوجه رو اخر پا ی: کمتر کُرساغر

 چه برسه به جوجه  دیاخه شما هنوز تخم مرغشو هم ندار  ؟ی : مطمئنصبا

خودم خفش   یکه با دستتا  ییتوانا  نی خوند که احساس کردم ا یانقدر حرف زد و کُر  صبا
 کنم رو دارم 

 برگشتم سمت گروهم  یو عصب کالفه

نخونه  یصبا انقدر کُر نیکه ا  دیون بدبه خودت یتکون هی: سوگند خب شما هم  ساغر
 برامون 

برخورد   ربدی به ه یلیاشاره کردم که انگار خ  ربدیجملم به سامان و ه  ینا محسوس تو  و
 خودش و صبا بود نیکه رقابت ب کردیم یباز   یچون بعدش جور

صبا داره به سمت من   یاز پرتابا  یکی   دمید نکهیتا ا میبود  ستادهی مثل مترسک ا  بایتقر 
 زنه یم  ادیفر   ربدیو ه  ادیم
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 : برش گردن، ضربه بزن مثل ماست وانستا هربد

متوجه بشم توپ رو با تمام توانم   نکهیو با بدون ا دمیزود ترس ربدی که ه یداد از 
 ل یبرگشت زدم که با ضرب خورد تو صورت سه

 یی ند( زن دابل یدختره زد صورت قشنگم رو کج کرد)با صدا  نیخدا ا ی: آ لیسه

 نشده که   ی زیچ یزنیچرا داد م ل یسه هی: چفرزانه

 ر.........  یدختره وحش نیشماره مامان ا  یی: زن دالیسه

 م یکرد  لیمن و خواهرم همزما با داد رو به سه یبکار بردن کلمه وحش با

 حرف دهنتو بفهم  یهو  ـ

 ی هم خودت ینکن وحش  یخب باز  یندار یباز  ی)خواهر(: جنبه سوگند

 رو اب  ختمیخان درست حرف بزن تا َپَتتو نر  لی: سهساغر

 ؟ یبگ یچ ی خوا ی: مثال ملیسه

 وار تکون دادم   دیکردم و انگشتم رو تهد کی بار یچشم

  یمو بور بعدم اشتباه  یالیگودز  یاز عکساش نوشت  یکی ری ز  گمی : مثال به سامان مساغر
 ی من فرستاد یبرا 

 کرد ی بور سامان حسادت م یبود به موها  اهی چون خودش موهاش س لیسه

 رو صدا زد  لیهم نا باورانه سه سامان

 ؟ ی تو چکار کرد لی : سهسامان

 خودشو جمع و جور کرد  عیسر  یلیخ  هیاوضاعش دوباره خطر دیکه د  لیسه

 رو بخره  یبستن  دیبا یک مینیبب میرو بر  یاصال ادامه باز  کنه؛یم ی: نه بابا داره شوخلیسه
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 بود چون گروه اونا باخته بود یدنیصبا د  ی   افهیق یاز باز  بعد

باشه   کی اگر تراف میمگه مامان نگفت قبل هفت بر  م؟ینکرد  ر ی)خواهر(: ساغر دسوگند
 که  میرسینم

)رو به صبا کردم و باخنده( صبا جان تو هم برو صورتتو بشور  گهید  میبر دی: اره باساغر
 قرمز شده  یاخه انقدر حرص خورد

   میگروه ما نبود برده بود ی( تو لی چلمن)سه نی : کوفت ! اگر ا صبا

 احترام لطفا؛ مثال از شما بزرگترم   کمی: بابا لیسه

 داد لو یبود جواب سه ی)خواهر( هم که از باختنشون کُفر سوگند

 به شعوره ادمه  ستیبه سن ن یبزرگ: سوگند

 شد یهم مربوط م  ربدیبه ه ییجورا یحرفش   نیا  و

 خولهرت چرا کمر بسته به قتل من؟  نی : ساغر الیسه

 اد یادب خوشش نم ی لوس و ب  ی: سوگند اصوال از ادماساغر

کرد از دلم  یکه بهم گفته بود ناراحتم و سع  یهنوز از اون کلمه وحش  دیفهم لیسه
 اره یدرب

 دیخر شرک کرد( ببخش   هی)خودشو شبیناراحت یاز چ دم یخب االن فهم لهی:خلیسه
 خوام یمعذرت م

 کن  یبرو از عمت معذرت خواه ینجوری: اساغر

 قبول  یبگ یبابا خب چکار کنم؟ اصال هر کار ی: ا لیسه

 کردم  لی رو به سه یعاد یل یشد و خ روز یماجرا خباثتم پ  یجا نیا
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 تو  یاخت بر عهده  ب یبستن نهی: به نظرم کل هزساغر

 من همه اعالم موافقت کردن  یجمله   نی ا با

  نیرو حرف خاله حرف بزنم بنا برا  تونمیکرد من که نم شهی: اب بابا خب چه مساغر
وگرنه همونطور که گفتم   یکنی دعوت م یسنت یهفته هممون رو بستن  نیاخر ا   لیسه

 خوره یبه درد عمت م ت یمعذرت خواه

 قبول کرد  یزار ی  افهی هم با ق لیسه

 ست؟ یتو ن لی موبا  یصدا  نی: ساغر ا سوگند

 َسر قطع کردن دراورد( فکر کنم مامانه ی)ادا گهی )خواهر(: راست مسوگند

 : مگه ساعت چنده؟ ساغر

پاسخ ؛   ی سه تا تماس ب یعل ایرو نگاه کردم که تماس قطع شده بود، اوه   لی موبا  یوقت
 رو بال فاصله جواب دادم  ش یتماس بعد

 سالم، جانم مامان :  ساغر

 نه؟ ُمردم از دلشوره من  یاشنا نشد  ل ی موبا  ییسالم؛ هنوز با کارا  کی : علنایم

 م یکرد یم  یباز  بالیوال م یداشت دمیصداشو نشن  دی: ببخشساغر

 پس ساعت شش شده  دی ای م یتکرارش نکن درضمن ک گهیخب د لهی: خنایم

 م یافتی االن صبا رفت صورتشو بشوره راه ب  نی: همساغر

 اد ی: مگه صبا هم داره منایم

 خودش، خودش رو دعوت کرد و ...... شهی : اره مثل همساغر

 صباست  دمیبود نگاه کردم که د دهیرو از دستم کش لی که موبا یبه کس برگشتم
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 یلمم حسابو د لهیدو روز تعط دمیدلم؟ واال من د زی عز یخوب نای: الو سالم خاله مصبا
 شتون یپ ام یشد که گفتم ب نی براتون تنگ شده ا 

و دوتا دندونش رو   یزد که س ییگفت که صبا لبخند دندون نما ی مامان چ دونمینم
 مشخص کرد 

 ؟ یتا دندونت کرد  ۳۲ دنی گفت که ما رو مفتخر به د ی)خواهر(: صبا مامانم چسوگند

کرد اگر بعد   د یچشم)رو کرد به من و سوگند( و تاک  یقدمت به رو  زم ی عز ای: گفت بصبا
 د ی و حق ورود به خونه رو ندار  دیشیهر دوتون کشته م دیهفت برس

قسمت    نیتو خودتو از ا ای  میمخطبش فقط من و سوگند بود یزیچ  هی: اها فقط ساغر
 ؟ ی جملش سانسور  کرد

 کرد  د یخب بابا سه تامون رو تهد لهی: خصبا

 ق یبه االچ میبا حاج خانم رفت یخداحافظ یو برا  میشداماده رفتن  ییتا  سه

زنگ بزنم دخترم   دیخوا یم د،یبود اخه؟ شام رو بمون یچه اومدن نیخانم: وا مادر ا  حاج
 د؟ یمونی بگم شام رو م نایم

 شه یلواسون اصال نم میبر  دی االن با گهی دفعه د هی  شاالی: نه دورت بگردم ا ساغر

 خانم: چرا مادر جان  حاج

 خطر ناکه  گهی م کنهینم یجاده رانندگ ی)خواهر(: ساغر شبا تو سوگند

 باشه پس خدا به همراهتون  گه؛یخانم: ساغر درست م حاج

ها اصال اگه به روتون   دی: اره حاج خانم منم مراقب خودم هستم اصال نگران نباشصبا
 شمی ناراحت م دیاریب

 کرد  یبا خنده ازش خداحافظ کنهیم  یوخصبا داره ش دیخانم هم که د  حاج
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بدرقه ما تا دم در امدن هرچند که سامان خودش هم  یو سامان برا  سوگند،خاله
 رون یبره ب خواستیم

 کنهیتصادف م یکنیحوسشو پرت م نی: صبا تو جلو نشسوگند

 که حواسشو پرت کنم؟  مونمی: من؟ مگه من مصبا

درخشانت   یکه با سابقه   دینیصبا جان تو و سوگند عقب بش  گهی: راست مفرزانه
 ی هست  زیچ ن یخطرناک تر

 م یهمونطور که خاله خواست با سوگند عقب نشست و راه افتاد   صبا

 م یبخر  یسپند خوراک   یجا نگه دار برا  هی: ساغر سوگند

کنم   ادیجلوتر جا پ مینگه دارم بزار بر شدی اون عقب م  یگفت رید شه،ی که نم نجای: اساغر
 دارم ینگه م

ضربش   ی از پشت زد به ما ول  نیماش  کی نگه داشتم که  یسوپر مارکت ک ی  یجلو  جلوتر،
 نن یداغون بشه و دخترا صدمه بب ینبود که ماش یاونقدر

  یاز چراغ ها رو شکسته؛ بدجور  یکیسپر با   دمیکه د  نیشدم رفتم عقب ماش ادهیپ
اضافه   تمی شد به عصبان ینم اده ی هم پ نیاون ماش  یراننده   نکهیشده بودم و ا  یعصبان

 کرد  یم

 شن یم  ادهیسوگند و صبا دارن پ  دمیامد، برگشتم د  نیباز شدن در ماش یصدا 

 ن یتو ماش دی: جفتتون برگرد ساغر

 دوتا؟  نی اورن ا  ری وقت گ تیوضع  نیاه تو ا  یبلند حرف بزنم ول ینجور یا  خواستمینم

مرد سن   ک ی  دمیشد که د ادهیدش زحمت داد و پبه خو نیاون ماش یراننده   باالخره
کچل بود و چاغ ؛ ارامش و   یچهل و نه سالش باشه، کم  ایچهل و هفت   خورهیداره که م

 باعث شد منفجر بشم  شیالیخ یب
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من عذر  دی منتظر  دمی شا ای ؟ اها    دیبگ یزیچ د یخوا ینسبتا محترم نم یاقا   نمی: ببساغر
 کنم؟  یخواه

 ی اشتباه پارک کرد  ی ازمن نبود تو جا  ری : دخترم تقصراننده

 صورتم قرمز شد  شی همه پر رو ن یا از 

داره که رو به   رادیدرست پارک کردم، شما چشمات ا  ی اقا؟ اتفاقا من جا  یگیم  ی: چساغر
 به من  یو زد  یپارک کرد  ینبار سوپر مارکت  یرو

 که شده   هیکار کنم دختر جان؟ کار یچ  یگی : االن مراننده

 که شده  هیاصال حواسم نبود کار ؛یگ ی: ِعه راست مساغر

 در کنترلش نداشتم ادامه دادم  یکه صع یتیبا عصبان بعد

 ی د یشما هم خسارت من رو م ادی افسر ب میزنی: زنگ مساغر

 گردم یبزار برم برم  اد؛یصبر کنم تا افسر ب تونمیدارم نم  ی: دختر جان من قرار کارراننده

 ادیتا افسر ب میکنیم  صبر  نجایهم ر ی: نخساغر

زنگ خورد و به طرف پشت خطش گفت تصادف   لشیکه موبا  رفتیداشت راه م کالفه
 دمیکه شن  اردمیخودم ن یاما من به رو رسونهی کرده و حتما خودشو م

  شویرانندگ نامهیو گواه یراننده کارت مل  دمیکه د  کردمیبه سپر شکسته نگاه م داشتم
 گرفته سمتم 

ساعته بر   میصبر کن من به قرارم برسم ن نجایدست تو باشه هم نای: دخترم ا راننده
 گردم یم

قبول کردم؛ اون رفت و منم   ن یهم یکنم برا   تشی اذ  خواستمینم یبودم ول یعصبان
 ن یبرگشتم تو ماش
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اونوقت تو    نتیزده به ماش گهید  یکی ؟ی زنی: دستت دردنکنه ساغر خانم،سر ما داد مصبا
 ؟ یزنی ما رو م

بگم   تیتو عصبان یزیچ هیبه سقفش  سر به سرم نزار صبا که  دهی: االن آمپرم چسبساغر
 به جفتمون بر بخوره 

 ینگفت، صبا هم انگار درکم کرد که سع یزی چ  شناختی چون من رو خوب م سوگند
 اره یداشت از دلم درب

کاش تو هم داد  یول م یشدیپاده م تیتو اون موقع دیما نبا  یگی خب راست م لهی: خصبا
 ی زد ینم

 و ازشون معذرت خواستم  نمیب شونویناراحت نتونستم

 حرف زدن رو کرد به من   دهیبر دهیبا ترس و بر   سوگند

 رم یبگ ی سپند خوراک  یالاقل من برم برا  میصبر کن  نجایا  دیما که با  گمی : ساغر مسوگند

 بود که نتونستم نخندم یجور  افشیو ق  لحن

باشه برو من   ؟ی سپند ی ها   یبه فکر خوراک   تی وضع ن یا  به خدا، تو ی: محشرساغر
اگه خودتم   ریدو قلوها هم بگ  یبرا  یکه گرفت یبرگرد از هر چ عیحواسم بهت هست سر 

 ر یبگ یخواست یزیچ

 ؟ ی خوا  ینم یزی: باشه، صبا تو چسوگند

 نه؟  ا ی خوادیم  یزیدلم چ نمیبب امی : صبر کن منم بصبا

 کردم. ف یرو براش تعر  زیدو رفتن به سوپر مارکت و منم زنگ زدم به بابا و همه چ هر

 خودت؟   یا یب شهی: بابا االن چه کار کنم؟ مساغر
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  گمیبه عمو جواد م یول امیب تونمیهستم کارم واجبه نم یی: بابا جان من االن جا ثمیم
 همون اطرافه  شتیپ ادیب

 : باشه پس منتظرم ساغر

رو نشونم   دنیکه خر  ییها  یو داشتن خوراک   نیته بودند تو ماشو سوگند برگش   صبا
 .  ادیداره م ابونیعمو جواد از اونور خ دمیکه د دادنیم

 س؟ یسامان ن نیاون ماش   گمی: مصبا

شد   ادهی سامان پ ن یراننده از ماش دمیبرگشتم و د  کردیکه صبا داشت نگاه م یسمت به
 پنگ شده بود. نگیتوپ پ  یمنو صبا از تعجب اندازه  یچشما 

 لطفا  نیتو بش  شمیم ادهی... من پزهیخودشه،چ نیماش   گهی: چرا د ساغر

 م یمونی: باشه منو سوگند منتظر مصبا

  یناراحت ی  افهیق کرد،یعمو جواد که با خنده داشت نگاهم م شیشدم و رفتم پ  ادهیپ
 گرفتم.

 انصافه؟   ؟یخند یمکردم تو   ری: من تو آمپاس گساغر

 دوما سالم  ن؟ی ماش نی با ا یکرد  کاری: دختر تو چجواد

 ؟ یرفت سالم خوا  ادمی دی بخش یوا  ی: اساغر

   یشما بهتر نکهیمثل ا یبله ول  ک؛ی : علجواد

 هیشده بود و تک ادهیپ ربدیهم کنارش بودند، ه  لیبه ما و سامان و سه دیراننده رس 
منم   یکه کنار لبش بود از چشمم دور نموند ول  یسامان و پوزخند  نیداده بود به ماش

 گرفتم و رو کردم به عمو جواد.  یتفاوت یب ی  افهیق

 که سامان امد کنارم . کردیجواد داشت با راننده صحبت م عمو
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 د؟ یاالن همتون سالم د؟ی چرا تصادف کرد د؟ی : سالم؛ خوبسامان

 جواب دادم  دیپرسی سوال م زیر  کی کردم و به سامان که داشت  یخنده ا  تک

تصادف  یول  میسالم یمهلت بده که منم جواب بدم ، بله همگ   هی: سالم خب ساغر
 ناراحت شد( تازه زد چراغ جلو و سپر منم شکست  افمیاون َمرده بود نه من)ق  ریتقص

 رو کرد به سامان  زنهیداره با من حرف م دید یشناخت و وقت  یجواد سامان رو نم عمو

 مخاطب قرارش داد.  هیما عصبان یکه مشخص بود از هم صحبت یجور و

 امده من در خدمتم  شیپ یمشکل  دی : بفرماجواد

 هم معلوم بود هول کرده تند تند شروع به حرف زدن کرد  سامان

که   دمی فقط پرس شناسهیساغر منو م  یعنیاومده من   شی: سالم نه سوتفاهم پسامان
 ه ن ایسالمن  

مثبت   یکنم که منم سرم و به نشانه  دی سامان رو تا  یجواد بهم نگاه کرد تا حرفا عمو
 تکون دادم 

اشاره   لی)به سهلی: عموجواد سامان)بهش اشاره کردم( برادر دوستم سوگنده و سهساغر
 کردم( پسر عمشه  

   نیبرو تو ماش ادیافسر، تا ب میخب ؛ ساغر عمو زنگ زد  لهی: خعموجواد

 : چشم ساغر

 .رم یَدر نم نجامی)با خنده( مطمئن باش ا ؟ی دی: فقط دخترم مدارک منو مراننده

 تند باهاش برخورد کردم  یلیخ دم یخجالت کش کمی

 ارمی : باشه االن مساغر
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 رو کردم بهش یتفاوت یرو که دادم بهش با لحن سرد و ب مدارک

 خودتون بود  ریتند برخورد کردم تقص یاگر کم  دی: ببخشساغر

 تو دماغم  دیچیپ یجعفر از ی پ پسیچ د یشد یتو ماشن که بو  مرفت

 بو گرفت  نیخفه شدم ماش دیتو روحتون مگه چندتا بسته باز کرد   ی: اساغر

 زد  یگند با خنده چشمک سو

شد عمو جواد باهاش   یشد( چ  یقندمون افتاده)بعد جد می: واال تصادف کرد سوگند
 دعوا کرد 

به راننده   یبود ؛ اصال سامان و اون دوتا چه ربط ریحوصله نداشتم ذهنم درگ  اصال
 . کردیم می چشمم بود و عصبان  یهمش جلو ربدیداشتن؟ پوزخند ه

جوابش نشد و سکوت   ریگیحوصله ندارم پ دیگذاشتم رو فرمون و سوگند هم که د  َسرمو
 کرد.

 گفتم؟ یبهش م دیبا  یمامان افتاد، چ ادی  کدفعهی

 ؟ یسوگند به مامان گفت:  ساغر

 بابا زنگ زد بهم گفت به مامان گفته ی: نه من نگفتم ولسوگند

تو   ی امد  یبزنت سوگند زنگ زد بهش گفت وقت یجی: فکر کنم خاله از راه دور با آرپصبا
 بهش زنگ بزن نیماش

جواب   دیاز حده با  شیروم ب یکه فشار روان ت ی وضع نی کم داشتم واقعا تو ا نویهم
 مامان رو هم بد ؛ به اجبار زنگ زدم 

 نشده؟  تیز یچ ؟ی : الو ساغر مامان؟ خوبنایم

 شد به هق هق لیو تبد   دیگرفت و بغضم ترک میمامان خورد به گوشم گر  ی صدا نکهیهم



 شده   د ی خانوم تبع 

 
51 

 

  هیگر  چکسی ه یبود که جلو یچون چند سال کردن یو صبا با تعجب نگاهم م سوگند
 نهی اشکم رو بب یکس ذاشتمیو نم کردمینم

  هیپس چرا گر یشده مامان؟  سوگند که گفت سالم تیز یچ یکنیم  هی: ساغر چرا گر نایم
 شت؟ یاونجا پ امیب یخوا یم  ؟یکنیم

 ده یمن ترس ی  هیمضطرب مامان معلوم بود که از گر  یصدا  از 

 دورگه شده بود جوابشو دادم  هیو به خاطر گر   امدیکه از ته چاه م ییصدا با

  نجا،یا  یا یب خوادی: نه دورت بگر...بگردم خوبم من، سوگند راست گفت سالمم نمساغر
 گرفت  میبود گر  ختهیفقط اعصابم بهم ر شمیپ نجایعمو جواد امده ا 

 ها  کنمتیناقصتر م زنمیشده م تی ز یچ نمیبب یایب ی: ساغر دروغ بگ نایم

 ست ین میزی : نه به خدا چساغر

بشه؛  شتر یب می( که باعث شد گری)مطمئنیازم پرس  یو ناراحت دهی با لحن ترس مانما 
 کرد یمامان شدم بدترم م یکه باعث نگران نی و ا کردمیبارم بود تصادف م نیاول

  ستین شی زی االن؛ الو سالم مامان به خدا چ ی د یرو سکتش م ی: بده من گوش سوگند
 زنمیباشه قط کن االن زنگ م  ش؟ی نیبب رمیبگ یریتصو   یخوایسالمه، باور کن اصال م

 رم؟ یبگ یری رو تصو یچ  ی: چساغر

منو    کردی از ترس داشت سکته م چارهی ب ه؟یگر  ری ز  یزنیم  هویچرا   ی: تو که سالم سوگند
 نه  ایقسم داد که حالت خوبه 

 یکه سالم مطمئن بشه  نت ی: حاال اشکال نداره بزار خاله ببصبا

شدم. اونجور که عمو جواد با تعجب نگاهم   ادهیافسر امد تلفن رو دادم به صبا و پ  یوقت
 صد در صد چشمام قرمز شده بود  کردیم
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اقا گفتن   ن یصورت ا نی ا ریپاسگاه در غ میبر  دیبا  دیکن  تیشکا  دیخوا ی : خاانم اگر مافسر
 کننی که خسارت شما رو کامل پرداخت م

رو ببره درست کنه که به خاطر مکثم افسر فکر   نی کردم که به راننده بگم خودش ماش فکر
 کنم ت ی شکا  خوامیکرد م

 کنن  میپرونده رو تنظ میکه تا ما برس کنمی : پس من با پاسگاه هماهنگ مافسر

 نداره  یتی : نه جناب، برادرزادم شکاجواد

 خودشون بگن؛ خانم؟  دی: بزار افسر

رو ببره   نمیماش  دیخودش با  شون یا  یندارم ول یت ی: حق با عموم هستش من شکا ساغر
 درست کنه  رگاهیتعم

 ببر  نتویخودت ماش دم ی: دخترم من خسارتتو مراننده

کنم هم مجبور   تی صورت اگر شکا  نیا  ریموضوع در غ  نینکردم به خاطر ا  تی : شکاساغر
 کنن یهم براتون پرونده درست م رگاه یتعم دیرو ببر نیماش  دیشیم

 رگاه یتعم دیرو ببر نیبه نظرم بهتره خودتون ماش گهیدرست م شونی: ا افسر

 که کالفه شده بود برگشت سمت عمو جواد  راننده

بشه من که گفتم خسارتو کامل   الی خیب رهی کن خسارتو بگ یبرادرزادتو راض ای: اقا براننده
 دم یم

 جوابشو داد  لیاد سهعموجو  یجا به

وگرنه افسر که گفت    دیبهتره قبول کن گهی اشتباه از سمت شما بوده د  یفروغ ی: اقا لیسه
 افته ی م  یچه اتفاق

 به ناچار قبول کرد  هیبودم اسمش فروغ دهیکه فهم راننده
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و مدارکشو داد   نی )کارت ماشکنمیتا فردا اماده م برمیم  نتویخب من ماش اری : بسیفروغ 
 بدم فقط شمارتو بده که بهت خبر بدم  لی رو بهت تحو نیدستت باشه تا ماش نایبهم( ا

 باال دادم و به عمو جواد اشاره کردم  یابرو 

 ده یبهم خبر م شونیمن هماهنگ کن ا   یشما با عمو  گهی : نه دساغر

 عمو جواد رو گرفت  یشماره   یحرکتو نداشت اما فور نیانگار انتظار ا  یفروغ

 بود  رکیو ز   رتی شما باغ ی: ِهه کاش دختر منم مثل برادرزاده یفروغ

 .میبابا احمد راه افتاد یعموجواد به سمت خونه  نیاز اون همه تنش با ماش بعد

 : ربدیه

 زنگ زدم  یفروغ به

 منتظر شمام  نجایکه ا قس یدق ستیمن ب یفروغ ی:اقا ربدیه

ساعت    میخودمو تا ن یمن تصادف کردم و اگر صبر کن  یجان ول ربدی ه دونمی : میفروغ
 رسونم ی م گهید

بهش   لی نقشه رو گرفت ، تشکر کرد و خواست بره که سه د،یرس گهی د قهی دق یس  بایتقر 
که ادرس داده   ییجا  میبعد از اون با ه رفت  مشیرسونی نداره ما م نی گفت حاال که ماش

 بود.

شد و رفت   ادهی پ نشیکمال تعجب ساغر از ماش و درست همون لحظه در  میشد ادهیپ
 و باهاش دست داد   یسمت َمرد 

  یبهشون گوش کردم ساغر رو به فروغ یوقت یفکر کردم که َمرده همون سپنده ول  اول
 بنده هستن   یعمو  شونی گفت ا

 صورتم جا خوش کرد.   یرو ی لبخند محو  دمیجمله رو شن نی ا  یوقت
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باهاش تصادف کرده ساغر باشه  یکه فروغ یاز ما سه تا انتظار نداشت کس  چکدامیه
ساغر باعث    یکه عکس العمل عمو یو حالش رو پرس  ششیسامان رفت پ ن یهم یبرا 

 خندم شد

که   ییساغر از جا نیداخل ماش نیهم ی ساغر بود برا نی جلوتر از ماش  کمیسامان    نیماش
 بودم کامل معلوم بود. ستادهی من ا 

بهش  ه؛یگر   ریدفعه زد ز  کی شد که  یچ دونمینم  زدیحرف م یتلفن  یداشت ا کس ساغر
از صدمه داره   یو از درد ناش  دهیکنه و فکر کردم صدمه د هیگر زایچ  نیا  یبرا  خوردینم
 دن ی به سامان گفت سالمن و صدمه ند  دمیشن یول کنهی م هیگر

  یکرده اما اصال به رو  هیقرمزش معلوم بود گر  ی شد، از چشما ادهیامد و ساغر هم پ افسر
ساغر رو   ن یماش  یو رفت کنار عموش و بعد از صحبتاشون قرار شد فروغ  اوردیخودش ن
 رگاه ی ببره تعم

 : فقط شمارتو بده که بهت خبر بدم یفروغ

با عموش هماهنگ   یکه سرد بود گفت فروغ یعموش رو داد و با لحن یاما شماره    ساغر
 ساغر کرد   یرو به عمو  زیحسرت ام یبا لحن یروغ کنه و برعکس ف 

 بود  رکی و ز   رتیشما باغ ی: کاش دختر منم مثل برادرزاده  یفروغ

دوتا   تونستیکه نم یسوگند و ساغر رفتن اما فروغ  یعمو  نیو سوگند و صبا با ماش  ساغر
 خودش رو سپرد به من تا فردا براش ببرم شرکتش  نیرو با هم ببره ماش نیماش

 :  ساغر

و    میراه همش استرس رو به رو شدن با مامان رو داشتم،منو صبا عقب نشسته بود ی تو
 سوگند جلو کنار عمو جواد.

باهات ندارن زندت  یکار مون؛یبکش ینترس بابا موفق نشد ده؟ی: چرا رنگت پر صبا
 زارن یم
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 کردم یشمتون که االن سر خاکتون داشتم خرما پخش مبک خواستمی: برو بابا مساغر

 ی مطمئن شدم سالم  کنه،ی: نه خداروشکر زبونت مثل بولدوزر داره کار مصبا

 حال که مامان ُمنَهِدم نکنش  ن ی: حالش خوبه، خودشو زده به اسوگند

مال   نیگفت ماش  لکسیر یل یبار که تصادف کرد خ نی: پس چطور خود مامان اولساغر
 تصادفه؟ 

 ادیم   شی: اشکال نداره عمو، اتفاقه پجواد

 دراورد( حکمت اعدامه   دنیسر بر  یوگرنه) ادا دنیم  تی دارن دلدار نایا  ن؛ی: ببصبا

 ی بد سر راننده داد زد  یلیخ  ییساغر خدا ی: ولسوگند

اشتباه    یدخترم شما جا گهیاونوقت اقا م ترکمیم ت ی: خوب کردم، من دارم از عصبانساغر
 رو هم از قصد انداختم گردنش حقشه  رگاهیاصال تعم ،یپارک کرد 

 شد؟  اده یسامان پ  نی: رانندهه چرا از ماشصبا

با   ینسبت اون َمرده فروغ ی دونیعموجواد تو م  ن؛یمن که امدم تو ماش دونمی: نمساغر
 ه؟ یاونا چ

تو   نطوریهم زدیصدا م کی شما رو به اسم کوچ ستیدرست ن یول  دمی: نه نپرسجواد
 ساغر 

به خدا تازه سامان ما   شناسنیرو م ل ی: ِاوا! عموجواد مامان و بابام سامان و سهساغر
 دونهی رومثل خواهرش م

 باهاش؟  یکرد  ،لجیارینم ربدیاز ه  ی: کال اسمصبا

احمق؟   کنهی فکر م یحرفش محکم با پام زدم بهش، خب االن عمو جواد چ نی اتمام ا با
 دارن که بخواد لج کنه؟  یچه نسبت گهینم
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  یاسم قته؛ی که حق شناسمیرو م لی داره؟ کجا لج کردم؟ گفتم سامان و سه ی: چه ربطساغر
 دربارش صحبت کنم  دمیهم ند   یشناسمش و لزوم یاز اون اقا نبردم چون واقعا نم

 موضوع رو عوض کنم  خوام یم   دیم فهمه سوگند

 سر خاک  نی ای : عمو جواد شما هم فردا مسوگند

 ده یکه خاَلت طالقم م امی: اره عمو، اگر نجواد

 م ید یخودش خند یحرفش همه حت نی ا با

جلوشو   تونهینم یچیبشه ه ی البته خدانکنه عصبان هیجواد مر مهربون و شوخ طبع عمو
درست مثل رخساره ، به قول معروف خدا َدر و تخته رو باهم جور کرده و از قضا   رهیبگ

 زد ی دو نفر رفته بود و اخالقش باهاشونمو نم نیبه ا بیخواهر منم عج

بشم استرس   خی و قرار بود بخاطرش توب  زدمیم  یگند  یوقت یاز بچگ  م،یدیرس باالخره
 .گرفتمی م دیشد

مادرم    یند به خاله رخساره بگو من شب خونه  سوگ  ن،یش ادهی: عمو جان شما پجواد
 مونمیم

 مادرم که   یبرم خونه  خوام یم  گنی: ِعه عمو، معموال زن ها مسوگند

 جواد با خنده رو کرد به سوگند  عمو

هر چند   کنه یحکومت م تونی گرام یکه خاله   یدر خانه ا یحق با شماست ول ی: بلجواد
 مادرم  یناز کنم و برم خونه    دیمن با  کباریوقت 

 اگه بهش نگفتم   والستیانگار ه  یزنیاز خالم حرف م  یجور هی:  ساغر

 طالقم داد   یجد  یجد  یدیوقت د  هیمن شو   الیخ ی: عمو جان بجواد

 خنده جوابشو دادم  با
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 یچرخونی رو م یزندگ گهی د یریگی م تو ی مهر  تای : نه بابا نهاساغر

 خب  میدادیبهت م یی چا  هیباال ؟   یایب  شدی: حاال نمسوگند

در باغ منتظر بابا   یو رفت ما سه تا هم جلو امد یعمو جواد ن میچه قدر اصرار کرد هر
 می بود ستادهیاحمد ا 

بود ما سه تا   کی با در راهرو فاصله داشت و االن که تار یلیَدرِ باغ  خ شدیکه م یاصل در
منتظر بابا احمد   نی هم یبرا  میعبور کن ییدرختا و باغ به تنها نیاز ب  میکرد یجرات نم

 م یبود

 ه؟ یعصبان  ای: سالم، بابا احمد مامان ارومه  ساغر

 زد و راه افتاد  یفهم یکه خودت م یمعن نی لبخند به ا کی نداد فقط   جوابمو

جون سالم از حوادث   ینجوریا  ،یستین میگیتو برو طبقه سوم ، م یخوا یم گم ی: مسوگند
 ی بریبه در م

 رفتم و در زدم  هیحرف سوگند بهم برخورد و جرات گرفتم و جلو تر از بق نی ا با

شد، مهتاب از پشت مامان عال مت داد که   داریدر پد یدر رو باز کرد که مامان جلو  دلنواز 
و    افتادهین یاتفاق مهم چی فتار کنم که انگار ه یکردم جور یمنم سع  هیعاد زیهمه چ

 هیکامال عاد یتصاده امر

 سالم بلند به همه کردم   کی

 !  یخسارت وارد کن یفقط تونست ،یکه سالم نمیبی سالم م کی : علنایم

 به روش زدم  دادیو دو تا دندونم رو نشون م ی که س یلبخند  منم

ما   نی ماش ی زیعز یطبق  گفته  نکهیجون! بله خداروشکر سالمم و ا نای: به به مساغر
 تصادفه
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 کرد  تمی به داخل هدا یزیرو گرفت و با لحن خنده ام گوشم

  لی به خودم تحو یری گیم ی! از صحبت هام کپ   نایمامان شدم م یبه جا  گهی : که دنایم
 نشده؟  ل یزل ی دیم

 سپند امد جلوم   کردی م تمی که مامان به داخل هدا نجوریهم

 منو بده!   یها  یخوالک   ،یَنُملد  ی: خب تو که هنود ِدنده ا سپند

 مین  نیا  ری رو بده که تصادف امروزم تقص ریباجگ  نیا  یها  یخوراک  ای: سوگند بساغر
 هیوجب

 بچه با تو چکار داره؟  نیبه سپند داره ؟ ساغر ا ی: چه ربطاسمنی

 و اون   نیگردن ا  ندازهیم زنهیکه م یمامان، عادت داره هر گند  نوی: ول کن ا سهند

و   گهی همد  بیتخر  یبرا  میو منتظر فرصت بود امدی و سهند اصال از هم خوشمون نم  من
 ارم یامشب انقدر توپم پر هست که جلوش کم نم

گردن   ندازهیو م  زنهیکه گند م ینه و ساغر دوما اون نیادب خان ا  ی: اوال که جناب بساغر
 بچه برو سر درس و مشقت  امدهیحرفا به تو ن نی نه من ! سوما ا ییتو  هیبق

شد بره تو اتاق و دور   باعث ن یگفتم و ا  یارامش و خونسرد  تی ها رو با نها نی ا  ی همه
 نشه داشیو بر من پ

 حقش بود یول یناراحت نش اسمنی:  ساغر

 ن یچی هم بپ یکم به پا ی : نه بابا ناراحت نشدم ولاسمنی

عادت کردن   گهیمن و سهند عادت داشتن و چون د یبه دعواها  اسمنیو   مسعود
 اوردم  یکم نم  یول  رفتمی مواقع من تند م  شتریالبته که ب  شنیناراحت نم
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  نی هم یکرد و همه به خنده افتادن برا  فی همه تعر یتصادف رو برا   ی  هیکل قض سوگند
 افتاده  یسپند فکر کرد اتفاق خوب

 !دونهی! حادا باَدم ِبدو سپند شیساغر تو َقدل منو ِنِمدون نی: ببسپند

 اده یز  دنشی که احتمال ترک ایساغر ن کی : سپند خاله امشب رو نزد صبا

هات تو   ی خوراک  دونمی)رو کردم به سپند( چون قدرتو نم والم؟یمگه من ه  : برو باباساغر
 رگاه یتعم  یهم االن رفت به سو نمیجا موند و ماش نمیماش

بلند سپند باعث بشه مامان ملک ما رو به طبقه سوم   یها  غیبود تا ج یجمله کاف نیهم
 م یکنه و شام هم همونجا بخور  دیتبع

 شستم یشاممون رو م یو منم ظرف ها کردیداشت تشک ها رو پهن م صبا

 مامان  شی راهشو به طبقه دوم باز کرد و رفت پ طنتیو ش ی با لوس باز  سوگند

جا   ن یها رو تو ماش یبود که اون خوراک نی شد ا  دیصبا هم با من تبع  نکهیا  لیدل
 گذاشت 

به اون اجازه موندن دادن و ما   هیخاطرخواه داره، چجور  یلیسوگند هم خ نی ا  گی: مصبا
 کردن؟  دیرو تبع

 دیکنیاز من دوست داره شما باور نم   شتریمامان سوگند رو ب گمی : من همش مساغر

 به خودش گرفت  یمتفکر  ی  افهیق  صبا

 ی هست  یاحتماال تو سر راه گست ید زیچ هی  هی: نه بابا قضصبا

 یبش دیطبقه به باغ تبع نیمامان بگو تا از هم یجلو  نوی ا  ی: جرات دارساغر

 م ی: قانع شدم، خودم سر راهصبا
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 یپدربزرگ ادیافتادم،   میبچگ  ادی  کدفعهیاما   میو اماده خواب بود میرو خواموش کرد  برقا
 ندارمش  گهیکه د

 : صبا ساغر

 ؟ ی: جانم خوابنما شدصبا

 حتینص  یکردم به جا هیگر  و اگر  یذره به حرفام گوش بد  هیامشب   ی : نه، حال دارساغر
 ؟ یدرکم کن

 امشب حالم گرفتس و با لبخند گفت باشه  د یفهم صبا

  یبرا  یحت حتاش یهاش،نص یخنده هاش، مهربون   ی: دلم براش تنگ شده صبا، برا ساغر
که بهش فکر   ییمو قع ها   هیدفعه عوض شد؟  هی  زیچرا همه چ پخت؛یکه م ییغذاها 

انگار اشتباه فکر   یول نمشیهنوز زندست و دوباره قراره بب  دیشا گمیبه خودم م کنمیم
  مارستان؟ ی ب یخوب نبود تو باهام اومده بود  الشح  یپارسال وقت ادتهیاره؟       کنم،یم
غصه بخورم بخندم تا   نکهیا  یبه جا یگفتیم  ادتهی  شه؟ی حالش خوب م یگفت ادتهی

  کی یحت  دم،یخند یگرفت( پس چرا خوب نشد؟ من که کل میحالش خوب بشه؟)گر
هم نرفتم   کباری تا حاال  یدونیتا حالش بد نشه پس چرا رفت؟ م ختمی قطره هم اشک نر 

فردا باهاش   ترسمیرفته، م شهی هم  یو برا  ستین  گهی باور کنم که د ترسمی سر خاکش؟ م
بهش بگم؟   یگفتم( به نظرت ازم ناراحته؟ چ ه یرو به رو بشم) رو کردم به صبا و با گر

که انگار    دهیبهم دست م یحس  افتمیبابام م یها  هیگر ادی  یوقت شم،یصبا دارم خفه م
 رفته  شهی هم یواقعا بابا رحمت برا 

 شه؟ یخوشحال م ی و بهش نگ  یزیرو تو خودت بر نایا نکهی: به نظرت از ا صبا

 : صبا

تنهاش   شیسال پ  کیکه   یپدربزرگ و دلش از  زد یداشت حرف م ینجوریهم  ساغر
که چقدر پدربزرگش اقا رحمت رو دوست داشت   میدونستیگذاشت پر بود. هممون م

 .ختی قطره اشک هم نر   کی  ی که فوت شد ساغر حت ی وقت  یول
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به مراسم مرجان بره ا رو به رو شدن با بابارحمتش  خواستیچرا نم  فهممیم  حاال
 . ترسدیم

 نرفته باشه دنشیهم به د کباری کسالی نی ا  یتو شدینم  باورم

 یاگر ادم ضعبف یجلو اونا حت  خوادیم  گه؛یخاله نم ای حرفا رو به سوگند   نیچرا ا  فهممیم
 کنه یرو باز  یقو  ی باشه نقش ادم ها

خوشحال   یعنی  ده؟ینشون م یچه واکنش شش ی: صبا به نظرت فردا که برم پساغر
 شه؟ یم

پزشک قرص مصرف   زیافسرده شده بود و با تجو   ییجورای بعد از فوت پدر بزرگش  ساغر
  یکس خبر نداره حت چیه  میو البته به جز من و سوگند که دوست هاش هست کردیم

قرص مصرف    نکهیا  ایدکتر رفته   یافسردگ یکه برا  دونهینم یخانوادش و خواهرش، کس
 کنهیم

و زنده بود،   کردیسکته نم  خوردی: از اونا متنفرم صبا، اگر به خاطر اونا حرص نمساغر
 بخشمشون   ینم چوقتیه

از نوه   یعمه هاش و بعض شی پ کسالیچون   زدی پدرش حرف م یراجب خانواده  ساغر
ده  ش فیراه انداختن و حاج حمت هم که قلبش ضع یبزرگ یدعوا  راث ی ها َسرِ ارث و م

 شد. مارستانیب یبود سکته کرد و راه 

اون خانواده به جز عمو جوادش قطع رابطه کرده بود و   یاون روز به بعد ساغر با همه   از 
 به قول خودش ازشون متنفر بود 

سوگند)خواهر( متوجه نشه  نکهیا  یبرا  یواشکی ساغر   دمیتصادف شد د یوقت امروز 
رد شده بود هر چند که به من،سوگند  بهش وا یفشار عصب یقرصش رو خورد چون حساب

 و دکترش قول داده بود که قرصا رو کم کم کنار بزاره.

 کنهی داره م  حتینص ینگ گمیم  زی چ هیصبا: ساغر  
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 یکن یم حتینص یدار گم ی: نه بگو نمساغر

 حالت دلخور و ناراحت رو بهش کردم  با

 ؟ یزاری قرصا رو کنار م ی: مگه نگفته بود صبا

  ادی  یحت  ییموقع ها   هی یکردم بزارم کنار ول ی: نتونستم، صبا به خدا نتونستم،سعساغر
 . رمی گیم یو نفس تنگ  افتمیبابام منو تو کمد حبص کرد م یخاله  ینوه   دهیکه سپ یوقت

 تو خودت به ما بگو   یزیبر  نکهیا  ی: دورت بگردم به جاصبا

 گفت  ریزد و شب بخ یهم لبخند   ساغر

 شده  دیخانم تبع ری: شب تو هم بخصبا

 : ساغر

 شده  دیخانم تبع ری:شب تو هم بخ صبا

 دم یکردم و خواب یخنده ا  تک

 شده  دی: اره خانم تبعساغر

طبقه پرده   نیشدنم بشه متنفر بودم و چون ا   داریباعث ب ینور خورش نکهیاز ا  شهیهم
 تخم چشمم یخورد تو  مینداره نور مستق

  یبغل کرده بود برا  یبود و بالشتش رو دو دست دهیخرس خواب نیصبا نگاه کردم که ع به
 کردم که شروع به غرغر کردن کرد  دارشیب نیهم

منم   یبخواب یمقابله کن یبا خورش یخوابم؟ چون خودت نتونست ین یبینم شعوری: بصبا
 کنه؟یبا مهمونش برخورد م ینجوریباشم؟ اخه ادم ا  داریب دیبا

 مهیکردم؛ پاشو ساعت دوازده و ن دارتیبسته بابا انگار ساعت شش صبح ب: ساغر
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ده   یرو کهی پنج باشه و عقربه کوچ یتا حاال عقربه بزرگه که رو  ی: اره جون خودت از کصبا
 ده؟ یرو نشون م  م یساعِت دوازده و ن

 به بدنم دادم یخنده بلند شدم و کش و قوس با

  میپاشو اگر سپند مانع ورودمون نشد بر ،یدار یدارِبی: عه حواست َجمعه! پس بساغر
 م یمراسم اماده بش  یکه بعدش برا  میصبحونه بخور 

 صبحونه املت حوس کردم  ی: باشه فقط من برا صبا

 . دی بفرما دیدار ی ا  گهی: چشم خانم امر دساغر

 گه ید شهیم  نیهم  یکنیمهمون دعوت م  یوقت  زمی: عزصبا

 ؟ ی به صورت خودجوش اومد ای  میبه نظرت ما دعوتت کرد: سوگند

 مگه در بسته نبود؟   ؟یاومد  ی: ِعه سوگند تو کساغر

  دیا یپشت در بود باز کردم اومدم)رو به صبا( مامان ملک گفت ب دی: االن اومدم، کلسوگند
 د یصبحونه بخور 

شکمو سو تا تخم مرغ رو به   یو البته که صبا می و صبحونه خورد نی پا میرفت ییتا  سه
 هم تعارف نکرد  یخورد و به کس ییتنها

 : ساغر ِچال دوشتت به ُتخُم ُمرغ ها حمله َتلد؟ َمنم ماخاستم سپند

 کنه یعمه قربونت برم، ساغر االن برات درست م نی: بشنایم

 : صبا خورده من درست کنم؟ ساغر

 ؟ یار بکشکه ازش ک یبابا مهمون دعوت کرد  کنمی: خودم درست مصبا

با غرغر تخم مرغ رو درست کرد و نا گفته نماند که راند دوم صبحانه رو همراه سپند   صبا
 خورد 
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 کجاست؟  شه؟ یشروع م ی: مامان مراسم کسوگند

؛   میریو مهتاب زودتر م  اسمنی من،رخساره،مامان ملک، ی: ساعت چهار تا شش ولنایم
  دنیچ ی صندل  شه،یمزار سرِقبر برگزار م  ی. مراسم هم تو دیایشما همون ساعت چهار ب

 مهمون ها  یبرا 

 شهیمن برگزار م یمراسم خاکسپار  افتنیتا راه ب نایا  ام؟ی: خاله من با شما بصبا

 و چشم غره رو به صبا کرد  یبا شوخ مامان

 شه یهم مراسم برگزار م یامد ی: واال خاله جان تو ننایم

 با بهت و تعجب چشماشو باز و بسته کرد  صبا

 اد؟ی دلت م ام یخاله !؟ من ن می: داشتصبا

خاله)رو کرد به من(   یکنیم  یبچه ها رو روان یتو اگه خونه بمون  یگ ی: نه راست منایم
  یکه از سپند مراقبت کنن تو نهار بچه ها رو بده اگر تونست موننیدالرام و دلنواز خونه م

 نکنه تی ه دوقلوها رو اذ سپند رو هم بخوابون ک

رو از صبح   م،سهندیرفتن و من،سوگند،صبا،سپند و دو قلوها موند هی به همراه بق مامان
که کجاست، بچه پررو از من   ستیهم ن میکجاست و اصال هم برا  دونمیو نم  دمیند

 زبون مار داره!  یکوچک تره ول

   میشد دوقلوها به همراه سوگند نهار درست کنن و من و صبا سپند رو بخوابون نیبر ا  قرار

 ه؟ یک یاتاق برا  نی : ساغر اصبا

 ، چطور؟  چکسی: هساغر

 مهتاب، تو و سوگند توشه  ی: اخه عکساصبا
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بچه تر   یکمه و وقت  مونیسن  ی: اها از اون نظر خب من و مهتاب و سوگند فاصله  ساغر
  یعکسا   نایبود ا  نمونیب شهی که سوگند هم هم  میبا هم بود شهیمن و مهتا هم میبود

هم سوگند   مونهیکه مال بزرگ ییاشاره کردم( عکسا  گهی د یاون موقع هست)به عکسا 
 نجا یگذاشته ا 

 : چرا؟ صبا

و دوست داره    افتهیگذشته ب ادیاتاق ماد   نیهر وقت به ا  خوادیدلش م  گهی: مساغر
 رو مثل تونل زمان درست کنه  نجایا

 ها  کنهی: چه باحال! سوگند هم مغزش خوب کار مصبا

 یبود( سپند اگه بخواب  ده ی: اره باحاله) رو کردم به سپند که رو پاهام دراز کشساغر
 بهت  دمیم  لمویموبا

 کرد  هیو با لحن بچه گانش ازم گال   دیهم خوابالود چشماشو مال سپند

 بهم  ی! اوندفه هم ُدلوغ ُدفتیدی: نماخوام، ُدلوغ مسپند

 ر یصبا رو بگ یگوش ایب ،یگ ی: ِعه راست مساغر

 و دادم به سپند   دمیصبا رو از دستش کش یبا حرفم گوش همزمان

نکن که صبا با   دارشیخواست اعتراض بکنه که بهش اشره کردم سپند خوابش برد ب صبا
 جوابموداد   یاروم یلیخ یصدا 

مرخص   مارستانیود از بکردم، پدربزرگش اقا محم  ی: زهرمار! داشتم با سوگند چت مصبا
 شده 

 برن خواستنیم ادتیع  یباشه به مامان بابام بگم برا  ادمی: خب خداروشکر، ساغر

 می ای من و مامان بابام هم با شما ب می: پس هماهنگ کنصبا
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 شه یم یچ مین یبزار بب ی: اوکساغر

  رهیتر بشه به صورت بامزش خ  قیتا خواب سپند عم دادمیکه پاهام رو تکون م نجوریهم
قهوه   ی درشت با موها یقهوه ا  یامد عاشقش شدم، چشما  ایسپند به دن یشدم، از وقت

 ها من رو عاشق سپند کرد  ن یا  یبزرِگ بامزه و طرز نگاه کردنش؛ همه   یو گوش ها   یا

  یببرمون خونه  کردمیامده بود همش مامان رو مجبور م ایکه به دن لی اون اوا  ادمهی 
   موندمیم ششیخونه و پ رفتمی مسعود تا با سپند وقت بگذرونم و اخر شب هم نم ییدا

بودم که با قاشق بهش اب و عرق نعنا با نبات بدم، هرچند که اون وسط   نیا  عاشق
رو زدم به زبونش و سپند   یبستن کباری مثال  دادم ی هم م گهی د یزا یبهش چ یواشکی

 شکمو هم خوشش امد 

صبا بلند شد و منم هول زده رو به صبا   لی موبا  یکه صدا  کردمیبه سپند نگاه م داشتم
 شدم 

 ...شهیم داریصداشو قط کن االن ب  ای  رون ی: ببر بساغر

 گرفته  یری : ِعه سوگنده، تصوصبا

 االن  شهی م داریب گهی برو د ام،یمنم م رونی : خب برو بساغر

 : صبا

 و تماس رو وصل کردم   رونی اتاق امدم ب از 

 گه ی زودتر جواب بده د ؟ی دی: چرا انقدر لفتش مسوگند

 من رو داده بود به بچه که بخوابه   ی: ساغر گوشصبا

 کردم  د ی که بچه منظورم سپنده که منم تا یبا خنده پرس  سوگند

 زدم یبود باهاش حرف م  دار ی: دلم براش تنگ شده، کاش بسوگند
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 ینیسپند رو بب  رهیبگ یری ساغر تصو  گمیالن که خوابه، شب م: اصبا

 ؟ ی بختک اونجا ظاهر شد نیدفعه ع هیخاله نگفت چرا   ی: اره حتما بگو، راستسوگند

 کرد  یابراز دلتنگ  یخوشحال شد که من اومدم اصال کل ی : نه بابا تازه کلصبا

 من با قسمت دوم جملت کامال مخالفم ی: اره حتما، ول سوگند

 َدر رو بست  اطیو با احت  رونیجواب سوگند رو بدم که ساغر از اتاق امد ب خواستمیم

 ؟ یزده آف  کنمینگاه م یاونوقت من هرچ یکنیسوگند خانم! با صبا چت م می: داشتساغر

شروع   دیمن رو د امیپ یو وقت  لشیرفت سراغ موبا یم در جوابش گفت که اتفاق سوگند
 کرد به َچت کردن 

که بهش شماره دادم تا باهام َچت   شدیرد م ابونی: اره ساغر جان، سوگند داشت از خصبا
 برقرار کنه  یر ی که نه تماس تصو

 ؟ ی د یهم رس  یا جهی : خب به نتساغر

 ی دعوت ینیر یبه صرف ش ی: واال جونم برات بگه که بله، اگر شما هم قبول کنصبا

 رسه یکه دستم بهت نم فی: گمشو صبا ! حسوگند

 زنه یداره حرف م ی با ک دی امد که از سوگند پرس  یسامان از پشت گوش  یصدا 

 گفت ی چرت و پرت م شهی صبا داشت مثل هم  نی: ساغر و صبا، اسوگند

 گه یت و پرت م! عمت چرمونی م ی: هو صبا

 از طرف سوگند امد  بهیخانم غر  کی  یصدا 

 ده؟ یقرار م ضی که داره من رو مورد ف هیک  نیسوگند جان ا  ـ

 : بسم اهلل ! سوگند نکنه عمت بود؟ خاک بر سرت صبا ساغر
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 ! مایعمه س : اره عممه! سوگند

 هم با خنده اضافه کرد  بعد

 باهاتون حرف بزنن خوانیکه عمه و سامان هم م دیسرتون کن ی روسر دی : برسوگند

منم   ادیو تا ب  ارهیب یبا دست عالمت خاک بر سرت بهم نشون داد و رفت روسر ساغر
 کردم  پیسوگند تا  یکه ساغر بهم نشون داد برا  یچت رو باز کردم و عالمت  یصفحه 

 سرت کن   نویصبا ا  ای : بساغر

گلدار رو سر خودش نگاه   یقرمز  ی به روسر من اورد و بعد  یکه برا  یاهیس  یبه روسر اول
 کردم 

 تو؟  ای به نظرت من عزادارم  کمی: مصبا

 سوگند منتظره  یرو جمعش کن، عمه   یکه زد  ی: برو بابا شما گندساغر

که معلوم بود به زور از خنده نگهش داشته منتظر به من چشم  ی ا   افهیهم با ق بعد
 دوخته بود 

 ز؟ یعز گمی من چرت و پرت م  گهی: به به خانم خوشگل، االن دمایس

 بدون فکر حرف رو شروع کرد  کدفعهیبگه که  یچ دونستیهم هول کرده نم ضبا

 سوگند بود   ی: سالم، نه بابا منظورم اون عمه صبا

 ؟ ی صبا جون با من بود  ی: جد ساره

 رو داد دستم  یبه من کرد و گوش یوارفته نگاه  صبا

 خوبه؟ لیخوبه؟ سه دیعموسع  ن؟ی : سالم ساره جون،خوبساغر
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خان هم   لیها)با خنده(بعله همه خوبن سه  یچوندیرو پ هیقض دمینفهم ی: فکر نکنساره
 کوکه کوکه  فش یکِ  شهیمثل هم

 خوشبختم دنتونیخانم از د مای : خب خداروشکر، سالم سساغر

 شما؟  یخوب زم،ی: سالم عز مایس

 ممنون خوبم  یلی: خساغر

رو بده منم باهاشون حرف بزنم)صورت سامان امد تو کادر(سالم    ی: عمه گوشانسام
 غم اخرتون باشه  گمیم  تیتسل ؟یساغر خانم،خوب

 خنده  ریاخر سامان، صبا و سوگند همزمان زدن ز  یجمله   دنیشن با

 با حرص جملم رو گفتم  منم

 ی گیم  تیو تسل یممنون که به فکر هست  یلی: مرگ! سامان خان خساغر

 ؟ ی سالم صبا خانم شما چطور کنم،ی : خواهش مسامان

 ؟ یشما خوب ی: َبه سالم سامان خان،چطورصبا

 می لیمهمون تو و سه ی بستن هیرفته که   ادمی : فکر نکن سامان

 داره دوم............  ی: اوال که عمت فراموشصبا

 جملشو کامل کنه و با دستم زدم پس سرش  نذاشتم

 جفت عمه هاش اونجا نشستن ُمنگول خاک بر سرت  شعوری: بساغر

 د ی هم کالفه پشت گردنشو مال  صبا

وامونده برو تو اتاقت حرف بزن    یسوگند تو هم با اون گوش گه،ید نی : َاه خستم کرد صبا
 بهتون گشنه ها فعال عزا دارم  دمیهم م یدر ضمن بستن



 شده   د ی خانوم تبع 

 
70 

 

 رو رو هوا گرفتم یرو سمت من پرت کرد و رفت که گوش یحرفش گوش  نیاز ا بعد

 رفتار صبا خندش گرفت  نی هم از ا سامان

 نیخواستم فقط ، هم  مو یگفتم؟ بستن یچرا ُخل شد؟ بابا مگه من چ نی: ا سامان

  یرو پرت کرد، از طرفش ازعمه هات معذرت خواه یگوش الیخیکرد که ب ی: کال قاطساغر
 بود میباخت افتضاح سه نی خاله فرزانه هم در ا کهنیکن و ا 

 ما بود   میساغر خانم خواهر شما هم تو ت  گهی: نه دلیسه

رو   یهم اونجا مونده بده بهش گوش  یا  گهیخب اگر کس د ؟یی : ِعه تو هم اونجاساغر
که   یکنم در ضمن جناب شما قبول کرد  یبا اونم سالم و احوال پرس تی خجالت نکش نها 

 ی رو به دوش بکش یستنب نهیکل هز 

 کرد موضوع رو عوض کنه یهم سع لیسه

 رو بدم بهش  یهست صبر کن گوش  نجایهم ا  گهی د  یکی: اتفقا لیسه

هنوز ازش   ن یهم یحاج خانم بده برا   ایرو به خاله فرزانه  یگوش خوادیکردم م فکر
 ظاهر شد  یتو قاب گوش ربدینکرده بودم که پسر خالش ه یخداحافظ

 نگفتم که اون با پوزخند جواب داد یزیاخم کردم و چ ناخداگاه

  هیبا بق ؟یکن یبعد خودت سکوت م هیرو بده به بق  یکه گوش یزنی: ِعه شما تعارف مربدیه
 یبه بزرگ تر از خودت سالم کن  یشد؟ فکر نکنم بلد باش یچ  یکه گرم گرفته بود

 مثل اون پوزخند زدم و تلخ شدم  منم

اگه طرف از نظر سن ازم   یکنم حت  یها سالم و احوال پرس بهیبا غر : عادت ندارمساغر
 بزرگتر باشه 

 بال فاصله تماس رو قطع کردم  بعدش



 شده   د ی خانوم تبع 

 
71 

 

و   د یداد که ببخش امیخودم پ یاز دستش ناراحت شدم چون به گوش  دیفهم لیسه
 ِشرِک رو فرستاد یگربه  کری است

 کردم  نیمن نه جواب دادم نه س  یول

 ینیزم بی فقط س  دمیپختن که در کمال تعجب د یبچه ها چ نمیکه بب هیسراغ بق رفتم
 سرخ کردن 

دارن  یوقت چ نهمهیهمه غذا؟ من رو باش فکر کردم ا  نی: نه تو رو خدا اساغر
 ؟ ی اماده کرد  نویخواهر ا  یبا دوتا کمک اشپز خسته نشد پزن،اوفیم

  گم یختم م  میبر  میخوا یم نظر که نینباشه برامون، از ا  نیسنگ  کمی نی سوگند ا   گمی: مصبا
 باال نره  یادیمون ز  یچرب یعنی

 هوا گرفت  یدوتا مون رو رو   یهم طعنه   سوگند

  رینون پن ارم یهم براتون ب  ریپن یخوا یهم خرد کردم اگر م اری: اتفاقا گوجه و خسوگند
 د؟ یبخور

بدون حرف   شتریگفت که من و صبا بهت زده با هر چه توان ب یجمله رو جد نیا  انقدر
 نکنه ممونی ناکرده سوگند تحر ییکه خدا  میغذامون رو خورد

 ؟ ی شد ؟ لفن رو قطع کرد ی: چصبا

 یکرد اخم چاشن لیکه سه یکار ادی: اره  از عمه هاشون هم معذرت خواستم)با  ساغر
  یکُر گهی تو سهم باختت رو بده که د بمیری هفته م ن یصورتم شد( سوگند احتماال اخر ا

 ینخون

 یچی نگاهم کرد و ه زونی که فکر کرد از کار اون ناراحت شدم با لب و لوچه او سوگند
 نگفت 

 م یبود سادهی ا نهیا  یربع به هار من، سوگند و صبا اماده جلو کی  ساعت
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دو تا خواهرا! اسفند دود کنم براتون؟ چشم   دیهمه راهو؟ ِست کرد  یا  رهیم  ی: اوه کصبا
 ها  دیخور یم

 دراورد  فش یرو از ک شیمکث کرد بعد گوش کمی

 ؟ یکن یکار م ی: چسوگند

  یفکر کرد(نه ساغر گوش کمی) رمی ازتون عکس بگ  دیتکون نخور د،ی ناز شد یلی: خصبا
 جت یخودت رو بده که عکس رو بزارم تو پ

 شه یم  رمونیبا د ص  الیخی: بساغر

 م یمن مخالفت کردم صبا اخر کار خودش رو کرد و راه افتاد  یهرچ

 :  ربدیه

 ؟ ی پریم  چارهی به ساغر ب یچرا ه  ربد؟ی: چته هلیسه

ما   یمرخص شد و همه  مارستانیندادم حوصله نداشتم؛ امروز بابا محمود از ب جوابشو
 .میو کنار هم جمع بود  یعل ییدا  یخونه   میامد 

 و رفت  دیراهشو کش دمیجوابشو نم دیکه د  لیسه

باز بود و   جشیساغر رو اوردم، پ جیسوگند پ ج یو از تو پ  لمیبعد رفتم سراغ موبا کمی
شد و همون   کی حواس دستم خورد و ال یگذاشت و منم ب دیاالن پست جد نیهم

 شد  دیبازد  کمی لحظه ال

 من منتظر پستش نشسته بود  کنهیشانس، االن فکر م نیتو ا  ُتف

 داخل  ایمامان جان ب  نینش  نجایا  یی: تنها مایس

 راحت ترم  نجای: نه اربدیه

 ؟ ی ا ینم اوشی: به خاطر سمایس
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 از اسمش هم متنفرم  اوش،ی قا،سیدق

رو به   اوشیس  شدنیکه پدر و مادرم بچه دار نم لی منه؛ اون اوا  یبرادر خونده  اوشیس
  اوشیاز س   چوقتیامدم اما ه ایقبول کردن و بعد از چهار سال من به دن  یفرزندخواندگ

 امد یخوشم نم

باعث تعجب همه بود نه فقط من؛   نی رو داشت و ا اوشی س یهوا  یلیمحمود خ بابا
 همه رو با رو خودش ِچزونده بود  ییجوراینداشت  یدل خوش اوش یاز س  چکسیه

 ن یهم خوادیازاد م یدلم هوا  : نه مادر من ، فقطربدیه

 ناراحت و دلخور نگاهم کرد  یهم با چهره   مامان

  تونمیکه دوستش دارم و نم یدونیهم پسرمه! م  اوشی،سیاگر تو پسر من  ربدی: همایس
 ا یباهاش راه ب کمیازش بگذرم، 

 : چشم ربدیه

کنار هم  ربدی و ه  اوشیس  چوقتیرو گفتم وگرنه ه ن یمادر ناراحت نشه ا نکهیا  یبرا 
 شهینم

مثل سابق دوستش نداشت اما    گهیرو از خودش روند و د اوشیپدر هم س شیپ دوسال
 بگذره  اوشی مادر نتونست از س

عکس زده بود و مهربون    ی که تو یبه لبخند  کردم،یرفت و من داشتم به ساغر فکر م  مادر
شده بود و جالب بود   یغاتیتبل زریت هیشب ییجورا ی دست خواهرشو گرفته بود، عکسشون 

 فکر رو کردن  نیهم هم هیبق دمیکامنت ها رو که خوندم فهم

 ه؟ یچه ِبَرند نی ا  زم،ی عز نیساغر جون چه قشنگ شد ـ

 هزارماشاال   دیماه شد زمیعز ❤❤❤ ـ

 تون یان شاهلل عروس ـ



 شده   د ی خانوم تبع 

 
74 

 

 گذاشته شده  ینجوریعکس هم ستین  یممنون از همه برند خاص  یلی: خساغر

 شه یازت کم نم ی زیکه چ یحاال اسم برند رو بگ  زمی عز ـ

واقعا برند    مید یخر شیِست رو دوماه پ  نیبگم؟ ا  یچ ستین یبرند خاص ی: وقتساغر
 نداره  یخاص

جواب کامنت ها رو   یاعصاب ندار  یوقت یپست بزار یگرفت، خب مگه مجبور خندم
 ی بد

 دماغم  ریز  دیچیعطر سامان پ یبو  خوندمیکه داشتم کامنت ها رو م نجوریهم

 سرده   رونیداخل ب ای: بسامان

 ست یها برام قابل تحمل ن ی: نه حضور بعضربدیه

 انداخت  ییدا  ادی زد که من رو  یلبخند مهربون  سامان

به ارث برده بود و البته که   ییداشت که از دا یی طال یبا موها  یعسل یچشما  سامان
 تپل بود  کمیداشت و مثل ساغر  یاب یا بود، سوگند چشم ییزن دا هیسوگند هم شب

  ریکه از ز  دش یسف  یو زشت نبود،دستا   امدی بهش م یساغر افتادم، تپل بود ول  ادی  دوباره
 کرد یم  ییعکس خودنما یبود تو  رونیب شی مشک یپالتو 

 گفتم  یچ ی د ی: اصال شنسامان

 رون یاز عالم هپروت امدم ب  انگار

 داداش  دمی: نه راستش نشنربدیه

 ره یداره م اوشیداخل س ا یب گمیم  الی خیب یچی: هسامان

 داخل  امیتخت هر وقت رفت منم م التی: خربدیه
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کنارم نشست و باالخره   یبودم که باز انگار کس   ره یرفت و منم به نوک کفشم خ سامان
 نحسش به گوشم خورد  یصدا 

  تی مامان اذ   یخوریسرما م  یگینم ؟ی ! چرا تو سرما نشستکهی: هه داداش کوچاوشیس
 شه یم

 دم ی هم سا  یهام رو رو  دندون

 گم کن مونی: تو نگران مادر من نباش فقط گورتو از زندگربدیه

 مطمئن باش   رمینم ییمن جا م،یداداش نداشت گهی : نه داوشیس

 ؟ ی دیهات رو پس م  یشرم یب نیا  یروز تقاص همه   ک ی  یدونی: مربدیه

 حرفشو زد   رفتیم ی زد و وقت یپوزخند

 مطمئن باش   شمینم دهیکش ری به ز  ییطمئن باش من تنها : ماوشیس

 !  یعوض

جذاب بود اما از درون ذات   یسبزه بود ول  نکهیو دو سال سن داشت و با ا   یس  اوشیس
 داشت یفیکث

و چهار سال بعد   شهیو اونجا بزرگ م  رهی پدر و مادرم م یسالش بوده به خونه  کی   یوقت
 ام یم  ایمن به دن

 دونفره نشستم  یصندل  یرو  ل یرفت منم رفتم داخل و کنار سه اوشیس  یوقت

 ده یرو هم نم اممی! ساغر قهر کرد جواب پ ایربد،بی : ُتف تو روحت هلیسه

 دی از ابرو هام پر  یکی

جلز و   ینجور یسادست که ا  هیجوابتو بده؟ رابطتون مگه فراتر از دوست دی: چرا با ربدیه
 ؟ ی کنیولز م
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بدون،   یدونستیراتره! ساغر برام مثل خواهرمه نم: گمشو بابا،رابطتون فلیسه
 شده؟  ت ی درضمن)مشکوک و با خنده نگاهم کرد( شما چرا حسود

 : هه من عمرا سر اون دختر حسادت کنمربدیه

 : دروغ نگو سامان

 کردم   ریگ لی اون و سه ن یکنارم نشست و ب  یسامان ک دمینفهم

 بابا  دی: بر ربدیه

 و مانعم شدن   دنی بلند شم که هر دوشون بازو هام رو کش خواستم

 : مطمئنم بگو لیسه

 بابا  دیرو بگم ولم کن ی: چربدیه

 ه ی: بگو از نظرت ساغر چجور ادمسامان

 ؟   دی: ُخل شد ربدیه

 بهم نگاه کرد که نتونستم جوابشو ندم  ی جد سامان

پس بهم دروغ  ناسمشیمن ازت دو سال بزرگترم و تو رو مثل کف دستم م ربدی : هسامان
 رو هم پنهون نکن!  یزینگو، چ

 میزنیتو باغ حرف م میخب بر  لهی: خربدیه

 : حله داداش لیسه

  ر یو ز  می راه افتاد اطی به طرف ح ییاون دوتا بودم و سه تا  نیمن مثل مجرم ها ب بعد
 م یمجنون نشست دیدرخت ب

 بگو  شنومی: خب مسامان
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 ام ی تا ب دیصبر کن شهیکه نم   ینجوریبابا ا  ن ی: نه صبر کنلیسه

 برگشت  اهیکاسه تخمه س  کیبع با   قهیرفت داخل و دو دق لیسه

 ی تخمه بشکون یی موقع بازجو   دهی: واله که حال ملیسه

 ی دونستی م ل،یسه یُخل یلی: خسامان

 جواب بده و منتظر به من نگاه کرد  لینداد سه مهلت

  ی بود ول  یخب ساغر در برخورد اول دست  پا چلفت یعنیبگم  ی: پوووف، خب چربدیه
خوشم امد اما   یتند برخورد کرد باهام ول نکهیبا ا ییجورا یحمله کرد،    یبعدش مثل افع

 حس گذراست  هیفقط   نایا  یهمه 

 هشدار دهنده نگاهم کرد و شروع کرد  سامان

نده که منم بد   شیبرام، باز  زه ی سوگند عز یساغر اندازه    ربد،یه گمیم   یجد  نوی: ا سامان
ساغر رو    یستی اگر از حست مطمئن ن ؛یبهش دار یی حسا هی دونمیکنم، م یم یتالف
 نه ساغر  یشیتو م یباز  ینده که بازنده   یباز 

 از حرفش بدون مقدمه رفت داخل  بعد

 شد؟  یچرا عصبان نیا  لی : سهربدیه

 و خودشو زد به اون راه  دی نگاهشو دزد لیسه

 دعوا کرده بود اوشیواال، حتما قبل از تو با س دونمی: نملیسه

 : لیسه

 شد؟  یچرا عصبان نیا  لی : سهربدیه

 نم یس یراز تو  ک ی قسمم داد که بشه  یچرا ول دونمیم
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 دعوا کرده بود اوشیواال، حتما قبل از تو با س دونمی: نملیسه

 می دونستیو سامان م رو فقط من  قتشیبود که حق یدروغ اما

ساغر با ترس و    یعاشق شد ، وقت  دیکه ساغر رو د یبود که سامان بار اول نی ا  قتی حق
زد و کنارش    سیسگ دست ساغر رو ل تی و در نها  کردیفرار م هیاز دست سگ همسا غیج

 د یخواب

 ولم کن سگ نفهم  گمیم  ای خدا گه،ی ولم کن د  یساغر: کمک، آ »

 کنه یدنبالت م شتریب ینجوری: ندو ساغر اسوگند

 که راحت کنمش   ستمی وا یخوا ی: اره حتما مساغر

 که خوردتی: احمق نمصبا

 وار تکون داد دیزد و دستش رو تهد یا   گهید  غیج دیدویکه م  نجوریهم  ساغر

 تو سرت  زنمیکارت با کفشم م یپ یسگه، به خدا اگه نر  ی: آ ساغر

  شتریکنه و ب  یباهاش باز   خوادیفکر کرد م دیحرکت دست ساغر رو د  یهم وقت سگ
 دنبالش کرد 

 یی دویم شتریتو ب ای ن گمیپدرسگ من م ی: آ ساغر

 یکنیم  کشیتحر  شتری: بابا خانم ندو بسامان

 بشه با هفت جد و ابادش  کی : سگه غلط کرد تحرساغر

 گهی: سوگند به دوستت بگو ندوه دلیسه

 د یسیلیو سگه هم دستش رو م نیافتا رو زم  دیدو یکه داشت م ینجوریهم

 پدر« یبزن ب  سی : َاه َاه گمشو پدرسگ برو دست عمت رو لساغر
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 که عاشق شد به اجبار فارغ شد  یهمون روزا عاشق شد و به همون سرعت سامان

 : داداش من خب برو بهش بگو لیسه »

 زد  یلبخند تلخ سامان

 بگم بهش یخب ، چ خوادی: من رو نمسامان

 ن ی بابا برو بهش بگو ساغر جان دوستت دارم هم ی: ا لیسه

 عملش سخت  ی: حرفش اسونه ولسامان

 باال امد و صدام بلند شد  کُفرم

  ؟یعسل یکجاست ذوق اون چشما  ؟ی دید نهیتو ا  گه،خودتوی: جم کن خودتو دلیسه
 ............. ریچرا نم  ؟ ینگه داشت ش ی اصال چند وقته مثل مادر مرده ها ر

 فم با داد پر از بغض سامان قطع شد حر  ی  ادامه

  کیبرادرم! عشقم  هی! براش  دونهیمن رو داداشش م  ،ساغریفهمی،نم یفهمی: نمسامان
 داشته با.........  تونمی ست،نمیمن ن  یطرفس ساغر برا 

 مردونش پنهان شد  ی  هیحرفش درون گر   ی  ادامه

صال فکرش رو هم  ( ا دونهیجمله چند بار تو سرم تکرار شد)ساغر من رو داداشش م نیا
 کردم ینم

 نظرش عوض بشه«  یاگر باهاش حرف بزن  دی: خب،خب اشکال نداره شا لیسه

 د یساغر پر کش یو دو سالگ   ستیذهنم به روز تولد ب بعد

کردند و من و سامان رو هم دعوت   نیبابا محمود رو تزئ یسوگند و صبا کافه خونه  »
 که در باز شد  میمنتظر ساغر شد یکیتار یتو  یکردنو همگ
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 حاج خانم؟ خاله فرزا.....  ؟ی ستی: ِعه حاج محمود شما هم نساغر

 تولدت مبارک  ـ

 مشترک و هم زمان صبا و سوگند بود   یجمله   نیا

 ها  وونهید  دمی : ترسساغر

 تختشون کمه   کی  انیم اید به دنکه اسفن  یافراد  گنی: سوگند راست مصبا

 وونه ی بغلت کنم د ایب گه،ی د  ایسوگند: فکر کنم)رو کرد به ساغر( ب 

 فقط واقعا ممنونم از همتون  یچی: من....من ...........هساغر

 دادی کادوش رو م  یوقت ی داشتم سامان اونروز عشقش رو به ساغر ابراز کنه ول انتظار
 زد  یلبخند تلخ

 کهی : تولدت مبارک خواهر کوچسامان

رحمانه بود. با بهت داشتم به سامان که دست   یجمله چقدر ب نی ( ا که ی)خواهر کوچ
سامان    یسرد هم بود ول یرحم یجمله عالوه بر ب  نی ( اکهی)خواهر کوچکردمی نگاه م زد یم

 د« یگفتش، گفت و عشقش رو سر بر 

  یغنچه  د یر خواسته بود و برساغر همونطور که ساغ  یمرد بود، برادر شد برا داداشم
 نو پا رو  یعشق

 سامان کجاست   دمیداخل و از مامان پرس رفتم

 ناراحت بود  یلی خ یبچه رو، رفت تو اشپزخونه ول ینکن تیاذ  ل ی: سهساره

 شه یراحت من که برم درست م الت ی: خلیسه

که چشماش قرمز شده و دستاش مشت، خواستم    دمیتو اشپزخانه؛ سامان رو د  رفتم
 ن باز کنم که مهلت نداد دها
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 راز نگه دار باش و همدم  شهیفقط.....فقط مثل هم ل،ینگو سه یزی: چسامان

 سر تکون دادن مطمئن کردمش.  با

 داداش  ی: خوبه، خوبه که هستسامان

 رون یاز خونه زد ب  نشیماش چی با برداشن سوئ بعد

 : ساغر

وسط    هیمامانم و بق  مینگاه کرد یبه مزار  وقت مید یصبارس یها  یاز مسخره باز  بعد
 . میدور مامان نشست یال یاز فام یکینشسته بودن و کنارشون جا نبود و ما به اجبار کنار  

 که نبود؟  یکس ید،جای شد  تی حاج خانم اگر اذ  دی: ببخشصبا

 ؟ ی هست نایرو داد باالتر( تو دختر م نکش ینبود)ع یکس ی : نه دختر جا ژهیمن

 م یهست نایم یخانم من و خواهرم دخترا  ژه ی: نه منساغر

 ؟ ی هست یدخترم؟)رو کرد به صبا( پس تو ک  ی: اها خوب هستژهیمن

دست   ارنیمتنفر بودم که تا شماره شناسنامتو در ن  ژهیمثل من  یفضول  یاز ادم ها  شهیهم
 ستن ی بردار ن

 هست؟   یخانم، مشکل ژهی: دوست منه منساغر

 شون یهزار ماشاال چه خانم هم هست ا   زمیعز ی: نه چه مشکل ژهیمن

بچه   یاز صبا و حت یخاستگار یبرنامه   یعنی ژهیمن فی تعر  نیا  مید یو سوگند فهم  من
 ده یدار شدنشم چ

 رو بره  که با پام زدم بهش تا ساکن بشه  ژهی من فی خواست جواب تعر صبا

 شد  یخال ی: ِعه ساغر کنار مامان چهارتا صندل سوگند
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 م یمامان نشست شی و پ  میرفت میکرد  یسرسر  یخداحافظ ژه یاز من نکهیاز ا بعد

طعنه داره بعد االن بلبل   تی لویزبون دوک نیخدا ا ی  شهیصبا! هم  یری : مرگ نگساغر
 چاره یزنه تو فکرش پسرتم زن داد ب نی)با پوزخند( ا ؟یخوش زبون شد 

 نمش یصاحابم؟ بزار دوباره بب  یمن ب ر،مگهیپ مونیکرده م : غلطصبا

 د ی: زشته دخترا ساکت باشملک

  یمامان رو گرفت اما صبا به جا یجلو  ژهیو موقع رفتن من  مینزد ی اخر مراسم حرف تا
 مامان جواب داد 

مراسم تولد دخترمه   گهید  یخوشم امد، هفته   یلیخانم از شما خ ژهیمن  ی: راستصبا
 گفتم شما رو هم دعوت کنم 

قرمز   یهم بارنگ  ژهیاز کجا امد تو سرش؟ من گهیفکر د  ن یاز خنده بودم، ا  دنیحال ترک در
 خداحافظس کرد و رفت 

 به زور خندشو کنترل کرد  سوگند

 ؟ ی کرد ینجوری: خاک بر سرصدام، دختر تو چرا اسوگند

 : حاال چرا خاک برسر صدام؟ نایم

 رانهیا  یها  یاز بدبخت یاخه عامل نصف ،ینجوریهم :سوگند

تو   یو وقت م یکرد دنیو قصد خواب میخونه من،صبا و سپند به طبقه سوم رفت میرفت یوقت
 اوج خواب بودم سپند با دستاش تکونم داد

 زنهی َلنگ م تیداله به دوش یکیشو،   دالی: ساغر بسپند

 ه یک نمی: بده ببساغر
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رو   ری تصو  نیهم ی با سپند حرف بزنه برا خوادی بود، صبا گفته بود که سوگند م سوگند
 کردم  میتنظ کردیم یباز   سشیپل نیسپند که داشت با ماش  یرو

 : سالم ساغر

 جوجه خروس سوگند؟   ی: سالم، سالم عشق من، چطورسوگند

 دلم بالت تنگ شده که من  ؟ی: سالم گندم ِشطورسپند

 سرگرم شد نشیو ا ماش  دیلب برچ بعدش

 گندم؟  گهی هنوزنم به من م نی: ساغر ا سوگند

 گندم  گهیباز م ینه گندم ول ی: اره منم صدبار بهش گفتم تو سوگندساغر

گندم رو   گهیو جواب سوگند که بهم گفت چرا سپند به خواهر من نم  دمیکش یا  ازهیخم
 داد

 اشکال نداره   گهیواال، حاال بچست د  دونمی: نمساغر

 سپند خاله بگو سوگند  کنم،یتش م: االن درسسوگند

 : سوگند سپند

 ه؟ یهستم؟ اسمم چ یپسر، حاال من ک نی: افرسوگند

 گه ید  یخب تو گندم هشت ؟ی : وا خاله تو ِاشِمت رو ِنِمدونسپند

 موضوع بحث کردن اما سوگند موفق نشد ن یساعت بر سر ا  میسوگند و سپند ن و

 سوگند  یدوست ُخل ما بگ  نی به ا  کباری شهی: توروخدا بس کن سوگند، سپند خاله مصبا

 ( خدابافظ خاله سوگند ی: آله، خاله) رو کرد به گوشسپند

 شدی نم نیو سپند دهنمون باز تر از ا   من
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 توش  رهیمگس م دی: ببند صبا

رسوندم   صبا رو  نکهیو بعد از ا  میاون شب من به همراه صبا به تهران برگشت یفردا  و
 برگشتم لواسون سر قبر بابا رحمت 

 رو با گالب شستم و اشک هام راهه خودشون رو باز کردند قبر

  کسالیها؟  ؟ی بگم، چرا رفت یچ دونمیاالن نم ؟ی : سل....سالم بابا رحمت، خوبساغر
سال   کیسا......  کی کردم، هیهرشب غصه خوردم و گر   کسالیسرخاکت،  ام یجرات نکردم ب

 افسرده شدم و قرص مصرف کردم 

 که خودم اوردم رو جاش گذاشتم  ییکنار قبر نگاه کردم و گل رز ها  یگل خشک شده   به

  نی ا  یول ی ستی ن گهیتا امروز باور نکردم که د د،ی،نبایرفتی م دی! نبا ی....نا..نامرد یلی: خساغر
 لرزه یدلم م نمیب یخاک سرد رو که م

 نبود  ینگاه کردم کس ی وقت  یول کنهی داره نگاهم م ی کردم کس  احساس

 : سامان

 مزار   ک ی به  دمیساغر رو دنبال کردم رس  یوقت

قبل از   یبرگشت ول کدفعهی که  کردیم  هینشسته بود و گر  یدو زانو کنار قبر یرو  ساغر
 شدم  میقا  یپشت درخت بزرگ نهیمن رو بب  نکهیا

که   ستنی دختر ها و نوه هات ن گهید  نی: بابا رحمت، االن اونجا جات خوبه؟ ببساغر
 مطمئن باش  چوقتی! هبخشمشونینم چوقتیکنن؛ ه مارستانت یب ی سکتت بدن و راه

 زنگ خورد  لشیحرفش بلد شد بره که موبا   نیاز ا بعد

 دی : بله بفرماساغر

 نگاهش سرد و لحنش تند شد  کدفعهی
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 د؟ یبه من زنگ زد  یچ ی برا  دی : بفرماساغر

 مکث کرد  یکم

 هم گفتم که با َعموم هماهنگ کنن یفروغ ی: من به اقا ساغر

 پاش ضربه زد ی زد و به سنگ جلو یپوزخند

  لی رو ازتون تحو نیپدرم ماش ستیبه کمک شما ن یاز ین یممنون ول یلی: هه خساغر
 ره ی گیم

شد و   رهی گوشش خ یبود اما بعدش به صفه  ی که پشت خطش بود ک یکس دونمینم
 کرد  رهی اون ادم رو ذخ یفکر کنم شماره  

 : ساغر

  یبا عموجواد تماس گرفته جواب نداده برا  یچ  یه  یزنگ زد و بهم گفت فرغ ربدیه
عد  و ب ره یگی م لی تا بهم بده منم گفتم که بابا ازش تحو   ربدیرو سپرده به ه نیماش  نیهم

 کردم  رهیذخ ربدیشماره رو به اسم ه 

تفاوت که عالوه بر سوگند)خواهر(   نی شده بود با ا یعاد زیهفته گذشت و همه چ  کی
 مسئول رفت و امد صبا به دانشگاه هم شدم 

 ندارم  یدرست کنم؟ اصال حوصله اشپز ی: شام چنایم

 من درست کنم؟   یخوا ی: خب مساغر

بود   شی دو دل یکه نشان دهنده   ینگاه بهم انداخت و بعد از مکث کوتاه کی  مامان
 رفت  رونیقبول کرد و از اشپزخانه ب

 برگشت  قهیاز پنج دق بعد

 : گاز رو کم کن نایم
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 بعد قهیدق پنج

 که  ی: هنوز قابلمه هم برنداشتنایم

 بعد قهیدق پنج

 ی: قابلمه رو خط ننداز نایم

 بعد قهیدق پنج

 !؟یته نکن: برنج رو کَ نایم

 دوباره  و

 ؟ یقراره بپز ی: اصال چنایم

درست کن دسپخت تو   ا یخودت ب پزمیاصال من نم ،یکرد  میمامان! روان  ی: وا ساغر
 خوشمزه تره 

 دم ی کش شیباخت رو پ یبست ی هیشام که مامان کوکو درست کرده بود قض موقع

 بدن  یبه ما باخت و قرار شد بازنده ها بستن یبابا سوگند تو باز  ی: راستساغر

 ؟ یی : چه باز ثمیم

فقط من نباختم که)با انگشت شروع به شمردن کرد(خاله   یبابا، ول بالی: والسوگند
 هم باختن   لیفرزانه،صبا و سه

 با خنده رو به سوگند کرد  بابا

 زونه؟ یباختن داره حاال چرا لب و لوچت او  ی: خب بابا جان باز ثمیم

 م یشدیما نبود برنده م  میتو ت لی: خب اگه سهسوگند

 و سوگند شرط باختش رو بپردازه   میهفته بر   نیاخر ا ی : قرار شد اگه شما اجازه بدساغر
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 بابا جان  دی: اشکال نداره برثمیم

  یمون با هم برا مرخص شد و صبا گفت هم مارستانیاقا محمود هم از ب ی: راستساغر
 م یبر  ادتیع

 ؟ ی مرخص شد به سالمت ی: کثمیم

 : سوِم مرجان نایم

   م؟یبر یه نظرت ک  نای: خب مثمیم

 کردن  ی زیپنجشنبه برنامه ر  ی: بچه ها برانایم

 باال انداخت  ییابرو  بابا

 بود؟  تهی همه فرمال نایاجازه و ا  کنن؟یم  ییچه کارا گهی: به به بچه ها دثمیم

 م یسر تکون داد   ییو سوگند هم زمان با لبخند دندون نما  من

 قا یدق ـ

شد و اونم به  یاوک زیپنج شنبه همه چ یدادم که برا  امی موقع خواب به صبا پ شب
 خانوادش خبر بده 

 م،یکرد ی نگاه م الیو سر  مینشسته بود ونی ز یتلو یجلو  یاز شام طبق معمول همگ بعد
 قدم شدم.  شینداره خودم پ دنیقصد خواب  یکس دمید یکه تموم شد وقت لمیف

 یهمگ ری : شب بخساغر

 بابا  ری: شب بخثمیم

خودشون هم  یبه رو  دمیکردم که مامان و سوگند هم جواب بدن بعد برم که د صبر
 ارنینم
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 از مادر و خواهرم که جوابمو دادن   ی: باشه مرسساغر

 ر یب تو هم بخخب قهر نکن حاال؛ ش لهی: خسوگند

امد، اول فکر   ام یپ یرو خودم و خواستم چشمام رو ببندم صدا  دمی پتو رو کش نکهیهم
بلند بشم و با   دیمن رو متوجه کرد که با یمکرر بعد  یاما چند صدا یغاتیتبل امی کردم پ

 رو باز کردم  امیپ یاسم صبا رو گوش  دنید

 ؟ ی : ساغر، خوابصبا

 ؟ ی : مگه مرغصبا

 ی داریب دمی: شا صبا

 جواب بده  یداری: اگه بصبا

 ی دی تو اجازه نم یبخوابم ول خوامی: مساغر

 کرد زنگ زد  نیرو س  اممیپ نکهیهم

نصفه شب  ی  قهیشده که ساعت دوازده و پنجاه و شش دق یچ د؛ی : سالم، بفرماساغر
 شمارتو بدم بابام ادبت کنه مزاحم؟  یخوا یم  ؟ی دختر مجرد زنگ زد  کی  لی به موبا 

 من رو دراورد( دختر مجرد،گمشو َحمال! ی : مرگ،َجم کن بساطت رو بابا)اداصبا

بگو خجالت نکش،  یمونده که بهم نداده باش ی صبا اگه َته دلت هنوز فوش ن ی: ببساغر
 از کالسش  میش یاخراج م میکن ریاگه د میکالس دار  یفردا با جبار  شعوریب

دولت   شونیو بدون ا   هیدادگستر  کی  هیپا  لی انگار وک م یشیاخراج م  گهیم  نی: همچصبا
 ! مونهیلنگ م

 ؟ یتا صبح دعوا کن یخوا ی ! صبا میاعلی:  ساغر

 ؟ یبستن یبرا  میما هم بر  م،یرفت ادتیع  یکه! اخر هفته که برا یزاری : اها نمصبا
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  هیشنبه سه روز وقت هست نظرت چ: پوفففف، صبا جان االن دوشنبست و تا پنج ساغر
 م؟یفردا راجبش بحث کن

  زنمیحرف م لی دارم با موا دید  یکه بابا امد تو اتاق و وقت کردم یصبا رو متقاعد م داشتم
 به نشانه تاسف نشون داد یبخوابم، سر نکهیا  یبه جا

 بخواب بابا جان  ری بگ ؟یفردا کالس دار ی: ساغر بابا، مگه نگفتثمیم

 : چشم ساغر

 دم یاز صبا باالخره خواب یاز خداحافظ بعد

 :سوگند

مراقبش    شتری: خب خداروشکر بابا محمود مرخص شد)رو کرد به من و سامان( بیعل
 ادین شیبراش پ یکه دوباره مشکل دیباش

  ی کردم اما سامان انگار حواسش جا دی منتظر جواب از طرف ما بود که من با سر تا بابا
 بود  گهید

 تو هم  رهیکالهمون م نجایا اد یدوباره ب اوشیاگر قراره س ی: علفرزانه

  یتو سع زنهی به اون سر م ادی که،پدربزرگشه م ستیدست منم ن ی: نه فرزانه جان ولیعل
 ی کن تی کن رعا

 تحملش کنم دیاوصاف با   نیبا ا  نکهیمثل ا   یول ادیخوشم نم اوش یاصال از س منم

   ادیکمتر ب دی: بابا الاقل بگ سوگند

 جوابمو داد ی انداخت باال و با لحن هشداردهنده ا ییابرو  بابا

مهمون ماست درضمن   اد یاگر ب اوشیکردم؟ س  تیترب یطور نی : من دخترمو ا یعل
 دیکه بابا محمود دوستش داره پس ناراحتش نکن یدونیم
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 رو از بابا گرفت  یبا لحن دلخور کندیپوست م اریهمونطور که داشت خ مامان

خان دخترمو انداخت تو اسخر و پدربزرگشون طرف   اوشینرفته س ادمی : واال هنوز فرزانه
 رو گرفت  اوشیس

سر به سر    میداشت ربد یو ه  لیمن،سامان،سه یوقت   گردهی به چند سال قبل بر م داستان
 هیبدون توجه به بق نی هم یبرا  دمی رو پشت درخت د یاحساس کردم کس  میزاشتیهم م

از  یهفته سرفه ناش کی هلم داد تو استخر و تا   اوشیکه برگشتم س  نیرفم اونجا و هم
 کرد یَرهام نم یسرما خوردگ

 مال سابقه شما خودتو ناراحت نکن  هی: خانم، اون قض یعل

 برات گرفتم  یخواستیکه م یتو اتاقم ، کتاب یا یلحظه م هی: سوگند  سامان

با هم   نی هم یکارم داره برا  ی عنیحرفش   نیمان نخواسته بودم و ا از سا  یاصال کتاب من
تر از اون شده   رهیت  یو پرده   رهی ت یها   واریبود مهمون د یکسالیبه اتاقش که   میرفت

 بود.

 ی خوا یم  یزی: جانم داداش چسوگند

 مخطب قرارم داد   کیبار  یمشکوک و چشما  یلحن با

 خوره؟ یقرص م ی: ساغر از کسامان

  کی  خوادی فکر کردم سامان م ن یهم یخبر نداشت برا  یخوردم، به جز من و صبا کس جا
 بزنه  یدست

 که!  کنهیساغر؟ دادش ساغر قرص مصرف نم  ؟ی: کسوگند

 چرا؟  ؟ی ! فقط بگو از کِ کنهیمصرف م  دونمی سوگند دروغ نگو، م  نی: ببسامان

  یر به حرف زدن ماما من رو وادا  کردمیبود که درکش نم یبیسامان غم عج  یچشما  َته
 کرد 
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 ؟ ی د ی: هوفففف! از کجا فهمسوگند

 نداشته باش جواب منو بده  ی: به اونش کار سامان

بهش وابسته بود و دوستش داشت و بعد   یلیپدر بزرگش فوت کرد، خ  ی: ااز وقتسوگند
قطره    کی یبابارحمتش فوت کرد حت  یشد، مطمئنم وقت یا  گهیاز مرگش ساغر کال ادم د

 ! ختیاشک هم نر

 دوستش داشت؟  یلیخ ی: چرا؟ مگه نگفتسامان

من و صبا متوجه   ست،ین گهیکه پدربزرگش د  کردی بود، باور نم نیهم  ی: اتفاقا برا سوگند
و ساغر هم قبول کرد   یروانپزشک ادیباهامون ب میو ازش خواست میحالتش شد  ریتغ  نیا

 ........... خسته شده بود و م طی چون خودش هم از اون شرا

 ط؟ ی: کدوم شرا سامان

و   زاشتیهم شب ها راحتش نم  شیبچگ ی: بعد از مرگ پدربزرگش کابوس هاسوگند
 شد یم  تی اذ

 رو بگم  زیمجبور شدم همه چ کنهیسامان داره متعجب نگاهم م دم ید یدقت

و خودش   کنهیاونو تو کمد حبص م  لی فام یاز دخترا  یکیساغر بچه بوده   ی: وقتسوگند
نفس   یدچار تنگ مونهیبسته م یتو فضاها  یساغر هم از اون موقع وقت  رهی از اونجا م

و    نیبه جز من و صبا ا یکس  یول دهید یبعد از اون اتفاق کابوس م یو تا مدت شهیم
 ی د یالبته االن تو هم فهم دونهینم

 مطمئن بوده؟   د؟ی: کدوم دکتر رفتسامان

که روانشناسه و ساغر با دستور اون قرص مصرف   دوست بابا شیپ می: اره، رفتسوگند
دچار عالئم  یو دکتر بهش گفت تا وقت کردیاواخر کمتر قرص مصرف م  نیا  یول کنهیم

 دوباره از قرصا استفاده کنه  تونهی شد فقط م یقبل
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 کس نگو!  چیکال به ه دونم،یرو م هی : سوگند بهش نگو که منم قضسامان

 ی دی رو پرس نایا  یچ یبرا  ی: باشه، اما نگفتسوگند

 د یزدو با دستش لپم رو کش یلبخند مهربون  سامان

 نکن درد گرفت خب ی: آسوگند

 : ساغر دوستمه،مگه نه؟ سامان

 : خب اره هست سوگند

 ادیب ش ی براشون پ یمشکل  خوادی: خب منم دوستام برام ارزش دارن و دلم نمسامان

 : سامان

از اون ها استفاده   یچ  یسوگند گفت برا  یقرص استفاده کنه، وقتکه واقعا  کردمینم فکر
 شیشخص یاز زندگ یراحت شد که به خاطر رفتن کس المیگرفته خ یو افسردگ کنهیم

 نبوده 

دوباره باهاش رو به رو   خواستیرو اعصابم بود. اصال دلم نم یلیهم خ  اوشیس  ی هیقض
 . هیاجبار قیتوف نکه یمثل ا  یبشم ول

که سگ دنبالش   یساغر، واقعا دوستش داشتم اما اون، همون روز  شی فکرد رفت پ بازم
 برادر بزرگترم. کی اون من  یبرا  یکرده بود احساس کردم چقدر دوستش دارم ول

  گهیمن به ساغر خبر نداشت و قرار هم نبود کس د  ی  کطرفهیاز عشق  لی جز سه یکس
 متوجه بشه   یا

 کرده بودم افتادم   فیتعر ل یسه  یکه از عشقم برا یاون روز  ادی

شما روشن    ینقطه   ی: به به داداش سامان چه عجب ما چشممون به جمال بلیسه »
 شد
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 نقطه از شماست  ی: اوال که جمال بسامان

 دی : خب بفرما لیسه

 ساغر  شی به نوک کفشم بود اما فکرم پ چشمام

 شده بود و حرف رو شروع کرد  یجد  لیسه

من رو   یگاهت برا  یگاه و ب ینگاه ها  ه،یشکلت چم  دمی: خب فکر نکن نفهملیسه
 ی دوستش دار دونمیشدست م

 باشه  دهی کردم فهم ینم فکر

 حفظمت  ی ترم ول کی نره، ازت کوچ ادتی : داداش، من داداشتم لیسه

 لبم نشست  یرو  یلبخند

 دونمیاون رو نم ی: دوستش دارم ولسامان

 شوخ و خنده رو  لی دوباره شد همون سه لیسه

پدرسگ من    یساغر رو دراورد( آ  یهم مثل خودت مشکل داره! )ادا  قتی: َاه َاه، سللیسه
 زنمیباال م نیمن خودم برات است  ایداداش ب الیخیب ؟ ییدو یم  شتریتو ب  این گمیم

 زد یفکر کرد و بشکن  کمی

 هیبابام چ یکردم، نظرت راجب مژگان دختر خاله   دای: پلیسه

براش   یاد یز  جانیداداش فقط دکترا گفتن به خاطر سنش ه هی: اتفاقا مورد خوبسامان
 خطرناکه

 ! هیادی هشتاد و دو سال سن ز  ی گی : راست ملیسه
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و از اون روز به بعد کارم شده بود چک کردن   می د یخند لی هر دومون به طرز فکر سه و
دور هم جمعمون کنه تا من رو به ساغر   شتریب  کردیم یهم سع لی غر و سهسا لی پروفا 

 تر کنه«  کی نزد

 رون یامدم ب  الیفکر و خ از 

 به خودم بقبولونم.  نویا دی من نبود، من داداش اونم با  یبرا  ساغر

 :  ساغر

 نحس ساعت به گوشم خورد  یصدا  نهیریخواب چقدر ش یاحساس کردم مزه  نکهیهم

 قرار ما نبود!  نی ! نه! اای : خداساغر

 قرار ما نبود ن یخدا، ا  گهی: راست مسوگند

و   میسوگند شد یمدرسه   یراه  نیبنابر ا مینگرفت یساعت جواب  یدوباره  یجز صدا یول
نشسته بود  مکتین یدانشگاه شدم و سوگند رو که رو یسوگند رو رسوندم راه  یوقت

 دم ید

 ؟ یسالم،خوب:  ساغر

 ستم ی: سالم، اره بد نسوگند

 ........  ایکوه کنده   شب یانگار د ستمیبد ن گهیم  یجور هی ـ

 ( ا؟ ی)می د یصبا هردومون با خنده پرس دنید با

 خوره یمثبت هجده ساله به درد شما دوتا نم  شی: نه اشتباه شد بقصبا

 به جون صبا  افتهیب فشیجمله باعث شد تا سوگند با ک نیهم

 صدبار نگفتم چرت و پرت بار ما نکن؟  شعوری: بسوگند
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 نی دی جملم رو پرس ی ه یبابا چکار کنم تازه خودتون بق ی: اصبا

 م یرو بپرس ن یما ا  ی: چقدرم که تو منتظر نبود ساغر

 خودتونه ری: تقصصبا

 تا کالس شروع نشده  میخب بر  لهی: خسوگند

 د امد بعد استا قهیو چند دق  میکالس نشست سر

 د؟ یامرو رو بحث ازاد بد  هی: استاد نظرتون چهانیک

 سر جات و به درس گوش بده   نیکه شما بش نهی: نظرم ا استاد

 بدجور ِکِنف شده بود  هانیک چارهیجواب استاد کالس رفت رو هوا، ب نی ا با

سارا داره بهم    دمیبرگشتم د  ی به گوشم خورد وقت  سی پ سیپ یاستاد صدا   سیتدر  وسط
 ده ی عالمت م

که   هانیاروم بهم عالمت داد ک یکه اونم متقابال با صدا  هیچ دمیاروم پرس  یلیخ یصدا با
 کنم داریجلوم نشسته بود رو ب

 هان یبلند( اقا ک ی)بع با صدا دی: خانم ها تالش نکناستاد

 و هول کرده به استاد نگاه کرد  دیپر  یمتر ک ی  چارهیب

 سر کالس بود؟  دنیاز بحث ازاد خواب: پسرم منظورت استاد

 جملش رو گفت  ی  هیمطلب بق  یسمت تخته و هنگام نوشتن ادامه  برگشت 

) رو کرد  یدی بعد راجب حقوق قاتل و مقتول کنفرانس م یجلسه  یخان برا هانی: کاستاد
 د یبعد فقط درس رو مرور کن یجلسه   یهم برا   هیما( بق  ی هیبه بق
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که سارا   میاز کالس خارج شد   میندار یبعد کار  یجلسه   یبرا  نکهیخوشحال از ا  یهمگ
 بهم دیرس

 ساغر؟  ینکرد  دارشی: چرا بسارا

 د یخواستم صداش کنم استاد فهم نکه ی: بخدا همساغر

 نکردم ناراحت بود   داریرو ب هان یک نکهیو سارا نامزد بودن و حاال سارا از ا  هانیک

 خوش خوابه  ی ادیکه نبود نامزد شما ز  ساغر ریتقص   الیخی: بسوگند

  نیهم ی تا صبح گرفتار تاالر و مهمونا بودم برا   شبید  ستمی : من خوش خواب نهانیک
 دم ینخواب

 ه؟ ی : اووو ، عروسساغر

 جواب داد  هانیشد و به جاش ک ری سارا گل انداخت و سر به ز   صورت

به من که   یکشیخجالت م نا یا  ی) رو کرد به سارا( خانم شما جلو هی : بله که عروسهانیک
 ؟ ی ندار یغضب ها تفاوت ریبا م یرسیم

 رم ی ازت طالق بگ  ینکن قبل عروس ی کار هی  هانی: کسارا

 م؟ یما هم دعوت  نمیرو، بب گهیحاال هم د  دی: نکشصبا

 کردن یصحبت م  میشنویکه انگار مثال ما نم ینگاه کردن و جور گهیبه هم د هانیو ک  سارا

 م؟ ی: خانم به نظرت دعوتشون کنهانیک

 خورن یم یل ی، ساغر و صبا خ می : به نظرم فقط سوگند رو دعوت کنسارا

 م یکردینگاهشون م میو صبا با تعجب داشت  من

 میبه نظرم همون سوگند هم دعوت نکن ، یگی: راست مهانیک
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 : چرا؟ سارا

 : اخه اون دوتا حسود امکان داره سوگند رو ترور کنن هانیک

 باز شد ششونیکه صبا به جفتشون زد ساکت شدن و ن ییپس گردن با

 خورم؟ یم ادیحاال من ز   شعورای: خاک تو سرتون، بصبا

رو دراوردم( اون دوتا حسودا سوگند   هانیک یمنم بزن)ادا یبه جا گهید  یکی: صبا  ساغر
 کنن ی رو ترور م

 دراورد  فشیهم زد که سارا سه تا کارت از ک گهی د یکی  صبا

 کنم یخودم کارت ها رو پاره م یبزن  نباری: اگه اهانیک

 م؟ یشما رو دعوت نکن شهی: مگه مسارا

 شد  ن یو صبا هم زمان: اها ا  من

 د یخجالت بکش کم یبا خنده:   سوگند

 تو فکر باشه دوباره زبون باز کرد   کم یانگار که  هانیک

 : سارا من ساغر رو دعوت کردم هانیک

 : اره خب سارا

 : ِعه؟ خب کارتشو پاره کن هانیک

 م یکرد ی با دهن باز نگاهش م میداشت هممون

 ی اصال تو لغو شد  ؟ینکرد  دارمی : نامرد چرا بهانیک

 اصال  یساغر تو مهمون خودم   نوی: ول کن ا سارا

 شد  دهیدو زوج تازه عروس داماد از هم پاش یزندگ شد که نگونهی: و ا صبا
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 : خدا نکنه سوگند

افتاده باشه   ادشی  یزی)بع انگار چمیشیخوشحال م دیا یکردم، حتما ب ی: شوخهانیک
 د یاینداره، تنها ن یاشکال دی اری رو همراهتون ب ی کس دی دوباره رو به ما کرد ( اگر خواست

 بعدش همراه سارا رفتند و

 خواست یم  یدلم عروس یل ی: اخ جون خساغر

 : اره منم صبا

 : منم سوگند

 م؟ یبپوش  ی: حاال چصبا

 حرف رو شروع کرد  یراه صبا کامال جد یسراغ سوگند)خواهر( و تو  میخنده رفت با

 : ساغر صبا

 : بله؟ ساغر

 روان پزشک  شیپ  یبازم بر دی: با صبا

 جوابمو داد  ی ن بازم محکم و جداو   یبهش نگاه کردم ول دلخور

 یقرصا رو مصرف نکن   گهی: قرار بود دصبا

 متعجب وارد بحث شد  سوگند

 خوره؟ ی: مگه دوباره داره قرص مسوگند

 کردم یداشتم به اون دوتا نگاه م کالفه

 دکتر  ادیدوباره ب دی: اره و با صبا

 ست ی به دکتر ن ی از ین خواد،ینم یممنون ول  یلی: خساغر
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 ها؟  ست؟ین یاز ی ن یچ یعنی: سوگند

 ؟ ی اریسر خودت بال م یدار  ی: اصال متوجهصبا

 تر از قبل نگاهشون کردم  کالفه

  نیاز ا ستیقرار ن یدر ضمن کس ن؟یحالم خوبه متوجه ا   گمیها؟ م یی: چه بالساغر
 که هست؟  ادتونیموضوع خبر دار بشه 

نگاه برام اشنا بود، ناباورانه سوگند رو   نی ا د،یسوگند نگاه دزد  یمصمم نگاهم کرد ول  صبا
 صدا کردم 

 ادته؟ یسوگند، قول    ی: بهم قول داده بودساغر

 : من....... من فقط.. سوگند

 ؟ ی گفت یسوگند؟ به ک ی: فقط چساغر

 ناراحت نگاهم کرد  سوگند

 دونست ی : به خدا من بهش نگفتم ساغر، سامان خودش مسوگند

 می و صبا متعجب به سوگند نگاه کرد  من

 خواست که منم مجبور شدم بگم لشویفقط ازم دل دونست ی.....سامان مزهی: چسوگند

 شدم  ادهیمتوقف کردم و پ لبونیرو کنار خ نیماش

قولش، کالفه سرم رو با دوتا دستام گرفتم  فشار   ر یسوگند زده باشه ز   شدیباورم نم اصال
 دادم 

 بفهمه،َاه َاه َاه  ینبود کس قرار

 شد  ادهیهم پ  صبا
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 ؟ ی: ساغر خوبصبا

 باشم؟  یچجور دیبه نظرت با  دونمی: نمساغر

 ده یسوگند نبود، سامان خودش فهم  ری: تقصصبا

 انکار کنه،نه؟   تونستی : سوگند مساغر

 خواست جوابمو بده که با باال اوردن دستم مانع شدم  صبا

  خوامیکه م یز یخونه، تنها چ دشیدنبال سوگند و برسون دیبر نی: صبا لطفا ببا ماشساغر
 ن یهم هی تنها

 : ساَغ......... صبا

 ملتمس نگاهش کردم   یچشما  با

 : لطفا صبا، لطفاساغر

هدف را افتادم   یشد و رفت، کولم رو انداختم رو دوشم و ب نیسوار ماش  یحرف چیه یب
 داشتم  از یکه بهش ن یسمت مکان

 جا کجاست؟  نیساغر: بابا ا  »

من رو اورد و بهم گفت هر   کبار یمن بچه بودم   ی که بابام وقت هی جا  نجایا  نجا؟ی: اثمیم
 ارزش غصه خوردن رو نداره   ایو بهش بگم دن  نجایا  ارم یوقت بچه دار شدم بچم رو ب

 منظور بابا رو گرفتم  خوب

  یتا کم رونیخراب بود و بابا من رو اورد ب یخاطر سکته کردن بابا رحمت حالم حساب به
 از اون حال و هوا خارج بشم

 نجا یا  میامد یبا بابا رحمت م  یکرد ی: خب صبر مساغر
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 دیبه َسرم کش یبا غم بهم نگاه کرد و دست بابا

 بشه گهی : فکر نکنم دثمیم

 نگاهش کردم  یبغض و نگران با

 ساغر  ستی: بابا رحمت حالش خوب نثمیم

 شدن؟  سیخ یبابا ک یچشما دمینفهم

 ره ی: داره مثمیم

 شه؟ ینم سیمن خ  یا چشماچر پس

 : بابا؟ ساغر

 : جانم؟ ثمیم

 حرفم رو زدم   سوختیدلش برام م یمظلوم و التماس گونه که هر کس یلحن با

 بره  دی: نزار، نزار بره؛ تو رو به خدا نزار ساغر

 و از اشک محروم شده بود«   سوختی م دیمن شد ی اما چشما  کردیم  هیمردونه گر  بابا

 و به َسر َدرِ مکان رو به رو نگاه کردم  رونیامدم ب  الیفکر و خ از 

 ش« یسالمندان اسا   یسرا »

 من رو شناخت و امد سمتم یداخل شدم خانم منصور یوقت

 ی : سالم ساغر جان خوبیمنصور

 م یحاج کر   شیبرم پ  خوام ی: سالم،مساغر

 ست ین شش یپ یبرو، کس زمی: باشه عز یمنصور
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ثروتش رو    یاش به خاطر حرص و طمع همه ثروتمند بود که بچه ه   یمرد  میکر   حاج
  نی ا یهستن راه  ییبچه هاش چه ادم ها دید ی هم وقت میو خود حاج کر   دنیباال کش

 به بچه هاش بگه نکهیجا شده بود بدون ا 

شصت و هفت   میو با حاج کر   زدمی سر م  نجایبه ا  کباریبعد از مرگ بابا رحمت هر هفته  
 کردم ی ساله درد و دل م

 ی: سالم حاجساغر

 لبخند برگشت سمت من  با

 ی: سالم دختر حاجمیکر

 ستم؟ ین یبابا چند بار بگم من دختر حاج ی: اساغر

 ی : هستمیکر

 ستم ی : نساغر

 ی هم هست یدختر حاج  یعنی یدختر من  ی: وقتمیکر

بابا رحمت رو   ی جا خوادیگفت م  یکارم رو پرس  نی ا  لی و دل  امدمیم  دنشیبه د ی وقت از 
 دونه یخودش م یو من رو مثل نوه   رهیبرام بگ

 لبخند و غم نگاهش کردم  با

 م ی: هستم، من دختر حاجساغر

 : دلم برات تنگ شده بود دردونه میکر

) دلم برات تنگ شده بود  گفتی م د یدیبابا رحمت هر وقت من رو م د،یترک بغضم
 دردونه( با اشک نگاهش کردم 

 رفته شهیهم  یبرا  ست،ین گهی : باورم شد، دساغر
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 : خوشحاله میکر

من   یوقت  گفتی م شهیهم ستم، یچون من خوشحال ن ستیخوشحال ن ست،ی : نساغر
 ستم یخوشحال باشم اونم خوشحاله، االن خوشحال ن

 : چرا دردونه؟ میکر

 پدربزرگ از دست رفته ام بود  یدردونه فقط برا  ،ینگو دردونه حاج  آخ،

 : نگو ساغر

 متعجب نگاهم کرد  میکر   حاج

 نگو دردونه گهی: د ساغر

 با غم نگاهم کرد  نباریا

 ی ا  گهیبابا رحمتم بود نه کس د ی: دردونه بودنم فقط برا ساغر

 گم ی نم گهی: دمیکر

 با لبخند نگاهم کرد  بعد

 ؟ ی: حاال خوشحال میکر

مختلف رو    یپشت پنجره که دوتا درخت و ادم ها  یکنار تختش و به منظره   رفتم
 نگاه کردم  دادینشون م

 ستمی.......نسی: نساغر

 چرا؟  یگی: نممیکر

گرفتم و به خانوادم نگفتم تا خودمو محکم نشون بدم؟   یبگم؟ بگم افسردگ ی: چساغر
  هیحس سامان چ دونمیه مثل خواهره برام بهم قول داد و شکست؟ بگم مبگم دوستم ک
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  یبگم با سنگدل رم؟یمی به اون راه؟ بگم از عذاب وجدان سامان دارم  م زنمیو خودمو م
کردم؟   رونشی و با گفتن داداش خراب و و دمید روتمام تو چشماش نگاه کردم، عشقش 

بگم مامان کارت   کنم؟یمن انکارش م  یلو  ارهی و به روم ک  نهیبیبگم بابا غم چشمامو م
 و بهش دروغ گفتم؟  دید فمیروان پزشک رو تو ک 

 ها رو بگو  نی ا  ی: اره همه  میکر

 کردم  رونی : عذاب وجدان دارم، سامان رو وساغر

 ؟ ی رو بساز  رونهی دوباره و شهی: نممیکر

 شه ی: نمساغر

 : چرا؟ میکر

خودم کنارش باشم و قلبم نباشه  ست،یقلبم باهاش ن ستم،ی: من مال سامان نساغر
 شه یم  رونهی و  شتریب

 ه؟ ی: قلبت مال کمیکر

 ست ی اما مال سامان هم ن  چکس،ی: هساغر

 رو خونه کنن رونهی بّنا ها تونستن و دی: فرصت بده، شامیکر

 ست ی ن خوادیسامان رو م  ی: فرصت مال اهل فرصته، مال ساغر که دلش برادرساغر

 تر از سامان شده؟  رونیو و   کشهی: حاال چرا دل ساغر عذاب ممیکر

اگه   شه یباشه، خراب تر م دی : چون.......چون سامان هنوز هم دلش با ساغره، نباساغر
 نکنه  رونیساغر رو از دلش ب

 دلش با ساغر؟  یدون ی : از کجا ممیکر



 شده   د ی خانوم تبع 

 
105 

 

ساغر   فهمهیم و   کنهیبه حرفاش گوش م ره،ی دنبالش م کنه،ی م بی: چون ساغر رو تعقساغر
 خوره ی ساغر قرص م فهمهیداشته،م یافسردگ

  ی که من برا میدونیهر دو مون م شناخت،یبا غم چشمام اشنا بود و من رو م میکر   حاج
 رو انتخاب کرده  ی سامان عشقش اشتباه ستم،یسامان ن

 ارزش غصه خوردن رو نداره  ای: غصه نخور دنمیکر

 ؟ یگفتیم  دیاونچه نبا  یبازم گفت بازم؟

 : نگو ساغر

 رو؟  یچ  گهی: دمیکر

 بابا رحمت بود  یارزش غصه خودن رو نداره فقط برا   ای: دنساغر

 گم ینم گهی گفت د  یمهربون با

 : بهش بگو میکر

 تا حال من خوب بشه کنهیم  ینگاهش کردم، حتما شوخ یناباور با

 ها !  رهیگیقلبش م ی دختر حاج ،ینکن حاج ی: شوخساغر

نشده. رحمت   نیتر از ا  رونی تا قلب سامان و ساغر و  گفتم برو بهش بگو  ی: جدمیکر
 گفت ی م نویهم بود هم امرز یخداب

 گفت  یم یکه چ ی خبر دار ی بود شی می تو که دوست صم گفت،یم  نویهم اره

 گفت؟  یم یچ  زدیو بهت سر م امدیکه م یی: اون موقع ها...... وقتا ساغر

نخور که ارزشش رو نداره( و بعدش   ایدن  نی ا  یدوست غصه  ی) اگفتی : ممیکر
 د یخندیم
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 : اره ارزشش رو نداره ساغر

درسته   یخونه شدم تا فکر کنم که چکار  یراه میاز حاج کر  یکه شدم با خداحافظ  َسُبک
 سامان   رونی قلب و یبرا 

 : صبا

 ساغر رفت رو به سوگند که کنار دستم نشسته بود کردم   یوقت

 داغونه یدی ند ؟ ی: چرا گفتصبا

 ابون یبه برگشت رو به خ یبا ناراحت سوگند

 گه یم یکه نگاهم چ  دیفهمی م  د،یفهمی: مسوگند

 دانشگاه موند  یتو  قیتحق  یبگو ساغر برا  میسوگند رو سوار کرد یخب وقت  لهی: خصبا

به خونشون   میدی رس یو وقت م یرو بهشش گفت نی هم قایدق میسوگند رو سوار کرد   یوقت
کرده بود رسوندم و خودم هم با   یکه خراب کار یشد و بعد سوگند  ادهی سوگند)خواهر( پ

 خونه شدم.  یساغر راه  نیماش

 دکتر ساغر رو گرفتم ،ی دکتر ازاد ی  شماره

دور از چشم  ششیپ میبا ساغر رفت یبود که وقت یدوست عمو عل  ی ازاد  نیشاه دکتر
کرد بهش خبر بدم و البته به ساغر قول داد   ینا معقول ساغر شمارشو داد تا اگر ساغر کار

 ماجرا خبر دار نشه نیساغر از ا   یخانواده   یحت چکسیکه ه

 دی : بله بفرمانیشاه

 : سالم دکتر...من ....من صبا هستم دوست ساغر صبا

 اوردم ی: به جا ننیشاه

 انقدر خنگ؟َاه   دکتر
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  ختیشما و ر یقهوه   وانی بار دستم خورد به ل نی باشه اخر ادتونی : ساغر راد، اگه  صبا
 روتون 

 دم یشن یخندش رو از پشت گوش یصدا 

شما رو مورد   یحساب دی ها رو د یسوختگ  یجا یاومد، خانمم وقت  ادمی : بله االن نیشاه
  یخواست تا ازتون معذرت خواه دیکار رو نکرد  نی از قصد ا  دیفهم یقرار داد و وقت  ضیف

 کنم

 تماس گرفتم  یا  گهیکار د  یبرا  ی: ممنون ولصبا

 بگو دخترم  شنومی : منیشاه

هم سر    کباریپدر بزرگش فوت کرد  یمتوجه شدم از وقت ی: مسئله ساغره، به تازگصبا
 کنهیدوباره داره قرص ها رو استفاده م نکهیخاکش نرفته و ا

 ؟ ی متوجه شد یک  قای: خب دقنیشاه

 شی هفته پ ک ی:  صبا

 شده بود یعصبان انگار

 ی گفتیزودتر بهم م دیبا  ؟یتماس گرفت  رید  کی یکن ی: فکر نمنیشاه

به  یاز ین گهیشما م شیمطب پ  ادیدوباره ب خوادی ساغر نم  یاشتباه کردم ول دونم،ی: مصبا
 ست ی دکتر ن

 کنم یساغر رو بده من خودم درستش م  یشماره   ست،ی ن ی: مشکلنیشاه

 : باشه االن براتون مفرستم پس فعال خدانگهدار صبا

کردم به ساغر    دیتاک  نمیساغر رو فرستادم و ا  یشماره   یبا دکتر ازاد  یاز خداحافظ بعد
 نگه که من بهش زنگ زدم 
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 م یو قولمون رو شکست میفکرد کنه من و سوگند دورش زد  خواستینم دلم

 شام  ای: صبا جان مامان بسوسن

 : چشم اومدم صبا

 : نیشاه

تا مشکلش رو   شمیپ ادیب خوادیافتاده و ساغر نم  یدوست ساغر گفت چه اتفاق یوقت
مطرح کنم چون اونم روان    ربدیمسئله رو با برادر زادم ه  نیگرفتم ا  میتصم  میحل کن

 پزشک بود . 

از خانواده جدا شد و راه خودش رو    ستیپدرم ن یپسر واقع دیفهم ی برادرم وقت یمرتض
  یرو از رو   ربدیه  کردمیم  سیدانشگاه تدر یتو  یوقت   شید سال پگرفت اما چن شیدر پ

،   یازاد  یرو عوض کرده بود و به جا شی لیفام یشباهتش به برادرم شناختم چون مرتض 
 کرده بود  ن یگز یفرهمند رو جا 

  مایو مثل مادرش س یمشک  ییبا موها یطوس یچشما   یمثل داداش مرتض ربدیه
 داشت. دیسف  یپوست

من رو   دی رو فهم قتیحق یمنه اول تعجب کرد اما وقت  یبهش گفتم که برادر زاده   یوقت
البته زن داداش و داداش    م،یبه عنوان عموش قبول کرد و با هم رفت و امد داشت

 بهتره  یجور  نیو ا  دوننینم

 زنگ زدم  ربدیه به

 ؟ ی: سالم عمو خوبربدیه

 چطوره؟  دیمطب جد ؟ی :سالم، من خوبم تو چطورنیشاه

  امدمیبعد م  افتمیتا ره ب کردمیمدت کار م هیشما  شیپ ومدمیکاش م ی: واال ا ربدیه
 مطب جدا 
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 کرد  دی خنده حرفش رو تا با

دادم خودت قبول   شنهادیکه درست تموم شد بهت پ  ی: من که همون موقعنیشاه
هم هست که   یموضوع  هیخودم تازه   شیپ  ایب گم،یاالن دارم دوباره م یول ینکرد 

 یروش کار کن  یتونیم

 ؟ ی : چه موضوعربدیه

مطب گفتم   ادی ب خوادیهامه که لج کرده و نم ماریاز ب  یکی: دوسِت دخترِ دوستم  نیشاه
 خوب باشه  نجایشروع کارت در ا یبرا  نیا  دیشا

  فیرو رد  نجا یا  یکارا  دیبزار یشما کار کنم ول  شی پ امی : واال عمو من که از خدامه بربدیه
 و سر بار شما بشم   امی تا ب سم یکنم و استعفا ناممو بنو

 قدمت رو چشم  ای ب یستیسر بار ن چوقتی: تو هنیشاه

 گه ید  یرفتم سراغ پرونده ها ربدی از صحبتم با ه بعد

 : ربدیه

که فعال به بابا   میهر دو توافق کرد  یکرده بود خوشحال بودم ول دایعمو من رو پ نکهیا از 
 .می نگ یزیو مامانم چ

با   یو وقت  دمیرو د  یعل ییدا  یبه طور اتفاق نی روز که رفته بودم مطب عمو شاه کی
دونه سال ها با برادر پدرم دوست بوده   نکهیبدون ا ییمتوجه شدم دا م یهم صحبت کرد

  ییبرادر پدرم، دوست دا  نی شاه ای مهی دا ینگم که عل یو اونم ازم خواست تا به کس
 .هیعل

گفت دوست دختر دوستش مراجعه کنندشه متوجه نشدم چه   نیموقع که عمو شاه اون
متعجب   یساغره  و حساب  دمی مشخصاتش رو برام فرستاد فهم  یوقت  یول گهی رو م یکس

 شدم 
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داشته   یافسردگ  تونهیچطور م د یخند یگفت و م یکه اون روز با دوستاش م یدختر
 ؟ یاز چ یناش یباشه؟ اصال افسردگ 

 از چه قراره  هیو کامل خوندم متوجه شدم قضپروندش  یوقت

عمو و اونجا مشغول   شیکه توش هستم رو انجام بدم تا بتونم برم پ یمطب یکارا  دیبا
 به کار بشم.

بود،  یساختمون و نقشه کش  یکه شغلشون مثل پدرم مهدس لیخالف سامان و سه بر
بشم که بدون پاره کردن شکم مردم درمانشون کنم و   یدوست داشتم دکتر یمن از بچگ

 شغلم.  نیو من عاشق ا یشد به روان پزشک لی عالقه رفته رفته تبد یا

  امیاز فکرش م یبه سخت کنمی ساغر، چرا هر بار که بهش فکرد م شیذهنم رفت پ  دوباره
ش  به عمو راجبش گفتم گفت )کم کم عاشق یوقت  نمش؟یچرا دوست دارم بازم ب  رون؟یب
 اونم بخواد کم کم عاشق من بشه  کنمیکنم، فکر نم یطور فکر نم نی من ا  ی( ولیشیم

 اونجا  یزنگ زد گفت فردا بر یعل ییجان دا  ربدی: همایس

 : چرا برم اونجا؟ ربدیه

 بر قرار کنه  ی اشت اوشی تو و س ن یب خوادی: واال مادر بابا محمود ممایس

 ی حاج محمود سخت در اشتباه ِهه

 گم ی م ییکار دارم خودم به دا  ی: نه مادر ، من فردا کلربدیه

 باشه  ییجدا نتونیمثل تو جگر گوشمه نزار ب اوشی س ربد،ی: همایس

  یمادر به تظاهر لبخند یدلخوش یبرا یخواسته از نظر من نا معقول بود ول نی ا گهید نه
 ساغر کردم  یزدم و خودم رو مشغول فکر به پرونده  

 : ساغر
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 دست اونه  نمیبال من و سوگند چون ماشدن ادی صا م فردا

 شام  ایب گهی: ساغر مامان مسوگند

 : اومدم ساغر

 درست کار کرد  می ایحدسم درست بود و بو  دمیکه د زی سر م رفتم

 ؟ ی چه کرد نی: به به مامان دمت گرم ببساغر

 : چه کردم؟  نایم

 ی کرد  وونهی: همه رو د ثمیم

 ی بلد زا یچ نی : به به پدر! شما هم از اسوگند

 ؟ ی: پس چثمیم

 ضرب گرفت  ز یبا دست رو م بعد

 ی کرد وونهید  ثممی،میکرد  وونهیهمه رو د                  یچه کرد  نی بب نای: مثمیم

 ز یپلو رو گذاشت رو م ایلوب سی تکون داد و با خنده د   یهم سر مامان

 اوردم  مانی ا  می ایبه بو شی : نه خداساغر

مجبور   ی دیغذا رو نفهم  یسوختگ  یکه اون دفعه بو هیقو تی ای : اره انقدر بووگندس
 م یکشک بادمجون سوخته بخور میشد

 ار ی : حاال تو همش به روم بساغر

من رو    یمشکوک یکه مامان با لحن اروم ول می زاشتیبا سوگند سر به سر هم م میداشت
 مخاطب قرار داد 

 ؟ ی بود رونی که تا ساعت هشت ب یداشت یقی: ساغر، چه تحق نایم
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 ندم  یکردم سوت  یداشتم،سع قیپس صبا گفته تحق اوه

  نتش یکار پر یبعدش هم رفتم برا  کردم،یم قیتحق د یحقوق مقتول و قاتل با ی: برا ساغر
 دیکه طول کش یدورتر ی بود مجبورا رفتم جا لیدانشگاه تعط ک ی نزد  نتیچون کاف

 لنگه  ی کار م یجا  هی دیفهم دیپف کردمو د یما چش یقبول کرد اما بابا نه، وقت مامان

شده و پف کرد اما بابا   ت یبودم چشمام اذ  وتر ی کامپ یجلو  ادیمامان گفتم چون ز  به
 دروغ گفتم و بعد از شام امد تو اتاق مشترک من و سوگند  دیفهم

 رون ی ب یری: سوگند بابا چند لحظه مثمیم

 با کمربند بزن شیبزن ی : بابا خواستسوگند

 می کردیبه سوگند نگاه م میو بابا هر دو با تعجب داشت  من

 بزنمش؟ اصال مگه من تا حاال دست روتون بلند کردم؟  دی : چرا باثمیم

 کردم  کاری: اصال مگه من چساغر

 حق به جانب نگاهم کرد  سوگند

 مهتاب ؟   یخونه   میبا هم بر یا ی: مگه قرار نبود امروز بسوگند

 مهتاب  یخونه   برمشیدقدقه داشتم که فراموش کردم به سوگند قول دادم م انقدر امروز 

 د ی نداره که بعدا بر ی: حاال اشکالثمیم

 : اخه بابا قول داده بود بهم سوگند

 رفت  ادم ی  دی: ببخشساغر

 تختم نشست  یکه رفت بابا  کنارم رو  سوگند

 : خب؟ ثمیم
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 نگاهش کردم  یسوال

   ؟ی کرد  یم قی: امروز دانشگاه تحقثمیم

 : نه ساغر

 : خب؟ ثمیم

 ارزش غصه خوردن نداره   ای: دنساغر

من کجا بودم؛  یعنیجمله  نی ا  دونستی لبخند بلند شد و رفت، خوب م کی هم با   بابا
 من و پدرم   نیجور رمز ب هی ارزش غصه خوردن نداره شده بود   ایدن

صبا   یغرغر ها  میبا سوگند سوار شد یتبشم و وق داریبهم زنگ زد تا ب یصبا کل صبح
 شروع شد 

 د؟ یکردیمعطلش م  نقدریدنبالتون هم امدی هم م س یسرو   ی: وقتصبا

 : صبا تو رو خدا شروع نکن سوگند

  لیکه سوگند درش تحص یرستانیبه دب میدیغرغر کرد تا رس شتریحرف سوگند ب نی ا با
 کرد یم

مکانانقدر خوشحال نبودم؛ صبا داشت   نی ا  دنیاندازه از د  نیبه ا  چوقتیه ای : خداسوگند
 ی مرس کردیُخَلم م

 تکون داد. ی خداحافظ یشد و دستش رو برا  ادهیپ

 : ساغر؟ صبا

 : بله؟ ساغر

 ؟ ی : خوبصبا
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 زدم  یصبا که نگرانم بود نگاه کردم و لبخند  به

 انجام دادن دارم یکار برا  ی: خوبم، کلساغر

 ؟ ی: چه کارصبا

 ی فهمیتش، به وقتش م: به وقساغر

 کردم  یفکر م  دمیجد میبه دانشگاه سکوت بود و من به تصم دنیرس تا

طاقت عذاب وجدان ندارم،   گهید زنم،یبا سامان حرف م رونیب میبر ی هفته وقت نیا  اخر
 بشکنه. نیاز ا  شتر یو قلبش ب  نهیداداشم صدمه بب خوادیدلم نم

 ساغر؟  گم،ی: مصبا

 بله؟  گهی: د ساغر

 رو به سام............  زای: سوگند از قصد اون چصبا

 ستمی سوگند دوست منه و ازش دلخور ن ستم،ی : من بچه نساغر

  یلیبه سوگند مثل قبل باهاش برخورد کردم که موجب تعجبش شد اما خ میدیرس یوقت
 خوشحال شد 

 م؟ یبپوش یچ  یعروس ی: برا ساغر

 ؟ ی ک هی: عروسسوگند

 ! گهی و سارا د  هانی: خنگ، کساغر

 د یخر  میباهم بر  دی: اگه موافق باش صبا

 بهتره  ینجوری: اره به نظرم اسوگند
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رفتن داشتم،   یذوق برا  یهفته بود و منم کل  ن یاخر ا  یجمعه   قای بچه ها دق یعروس
 . میخوشحال بود  کردیازدواج م  هانیبا ک نکهیسارا دوستمون بود و از ا 

 ارم یاز دلش در م ینجوریمهتاب، ا  یدم ببرم خونه : اره، منم به سوگند قول داده بوساغر

 م یو سوگند)خواهر( رو سوار کرد   میشد رستانیدب یتموم شد و ما هم راه کالس

 شکرت!  ا یخدا ی )خواهر(: وا سوگند

 : چرا؟ ساغر

 به خدا تا اخر کالس صداش تو گوشم بود  زنه،ی)خواهر(: صبا غر نمسوگند

 نطوری: ِعه که اصبا

 نش یب یو غرغر ها  یدوباره شروع کرد به شوخ و

زنگ خورد و به اسم ناشناس رو   لمیکه موبا م یگشت یپاساژ م یبا دخترا تو  میداشت
 صفحه نگاه کردم. 

 دی : بله بفرماساغر

 ی ازاد  نیهستم،شاه ن یسالم دختر، شا ـ

 شش یرفتم پ یبود که م یفاصله شناختمش، دکتر بال

 دی : سالم، بفرماساغر

 مطب  ی ا یسر ب هیفردا   ای: دخترم زنگ زدم بگم بهتره امروز نیشاه

 : چرا اونوقت؟ ساغر

 م یو راجب حالت باهم تبادل نظر کن م یبا هم حرف بزن کمیتا  یا ی: بنیشاه

 به دکتر امدن ندارم  یاز ی: نه ممنون فعال نساغر
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 : چرا؟ نیشاه

 ست؟ ی بچه گانه ن یکم دی که اورد  یبه نظرتون بهونه ا  ام؟یب دیچرا با  دی: شما بگساغر

 تا سوگند متوجه نشه نی رو اورده بودم پا صدام

 میتا با هم مشکلت رو حل کن  ای: دختر جان لج نکن، بنیشاه

 کنم یم  یزندگ یعاد  یدارم مثل ادم ها د یندارم، باور کن ی: جناب من مشکلساغر

 ن نرسه دخترا فاصله گرفته بودم تا صدام بهشو از 

 روان پزشک مشکل داره؟  ادیب ی: مگه هر کس نیشاه

 ندارم  یاز یگفتم به شما فعال ن کباریخب؟  ستم، یدوساله ن یمن بچه   دینی: ببساغر

  ا یسر ب  کی ننداز و   نیمتوجهم، الاقل حرفم رو زم  یندار یاز یخب تو ن اری : بسنیشاه
 نجا یا

داد و تماس رو   تی و اونم رضا  ششیخاط اصرارش قبول کردم که فردا صبح برم پ به
 قطع کرد 

 بود ساغر؟   ی)خواهر(: کسوگند

 ا ی دختر؟ فضول شد  ی: تو چکار دارصبا

 فقط کنجکاو شدم  ری)خواهر(:نه خ سوگند

 ی ریگینم یکنجکاو نشو چون جواب گهی: خب د ساغر

 : اون لباسه چطوره؟ سوگند

 ازه ب یلی: نه، خصبا

 نظرمو جلب کرد.  یصورت نی و است قهی با  یمشک یکه لباس میتو پاساژ گشت گهید یکم
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تا   قهیزانو بود و از   ر یبلند بود و دامنش تا سه انگشت ز  نی گرد داشت که است ی  قهی
 رنگ بود. ی دامن صورت

 چطوره؟  ؟ی : اون چساغر

 : قشنگه صبا

 ست ین یهم نجوم  متشی: اره قسوگند

 شکل باشه؟   کی  د یخوایم  یی)خواهر(: سه تاسوگند

 )اره( م یسه جواب داد هر

من بود کنار   زیکه سا  یسه تامون رو اورد و واقعا قشنگ بود اما لباس  زی سا فروشنده
 داشت  یزدگ نشیاست

 د؟ یندار  گهید زی سا نی : خانم اساغر

 مونده  یک ی  نیهم  زیسا   نیا زم، ی فروشنده: نه عز 

 رو بردار  هی ـ طال اهی: خب تو اون س صبا

 بود  ییو طال  اهیهمون مدل با رنگ س  قایکه صبا گفت نگاه کردم، دق یبه لباس کمی

 : قشنگه؟ ساغر

 ی دی چون سف ادی)خواهر(: اره بهت مسوگند

 امد یقشنگ بود و بهم م یل یخ دمیپوش یبا خواهرم بود ، وقت حق

 د یو پسند دیخونه مامان هم لباسم رو د  میرفت یوقت

 هست؟   یک شونیقشنگه، عروس یلی: خنایم

 : جمعه ساغر
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 د؟ یقرار بر   ای: خب کنایم

 : من،صبا و سوگندساغر

 د؟ یبر یم ی : خب مبارکشون باشه کادو چنایم

به  میبعد داد م،یسارا گرفت  یگردنبند برا  هیرو هم و  می: کادو با دخترا پول گذاشتساغر
 اره یجمعه کادو کنه ب یصبا ببره خونشون و برا 

 ست؟ یمخطلت که ن شونی: عروسثمیم

 : نه، زنونه و مردونه  جداست ساغر

 یبابا رو گرفت تی رضا نکهی: خب مثل ا سوگند

 اره   یعنیخنده سرمو تکون دادم که  با

 ؟ یمن چ تی : پس رضا نایم

 ی: قربونت برم شما تاج َسَرمساغر

 دادم  تی خب منم رضا لهی: خنایم

 بده  ادیهم   به ما  تی چرب زبون نیاز ا کمی: خواهر  سوگند

 گرفتم ادی من خودم از شما   ،یشما استاد  یدار اری: اختساغر

 یخانم شام چ نای) رو کرد به مامان(خب مدی کن بیرو تخر  گهی: بسته کم همدثمیم
 م؟ یدار

 با خندا سر تکون داد  مامان

 ی چی: هنایم

 تکرار کرد  دیهم با شک و ترد بابا
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 ؟ ی چی: هثمیم

 قا ی: دقنایم

 : چرا؟ ثمیم

و از   یکرد ی م  یاشپز  تیکه زمان سرباز  یُقمُپز در کرد   شبیرفته د ادتی: ِعه بابا  سوگند
 ؟ ی که قبول کرد  یبعد مامان گفت فدا شب تو غذا درست کن ،یگرفت رادیمامان ا   یغذا

 نبود  ادمی: نه ثمیم

 خنده رو کرد به من با

 ؟ یکشی : امشب جور بابا رو تو مثمیم

 ادام رو دراورد  یثیخب یبا خنده ابرو باال دادم که بابا هم با خنده  منم

 من باطله  تی : پس رضاثمیم

 : ِعه بابا؟ ساغر

 رو دوباره برگردونم تمی: پاشو تا رضا ثمیم

 معروفم رو پختم، املت گوجه   یبه اجبار غذا  منم

 از املت؟  ی: ساغر خسته نشدنایم

 : چرا خسته شدم.ساغر

 ؟ ی کنینم جادی غذات ا یمنو    یتو  یری : پس چرا تغثمیم

 : چون حوصله ندارم ساغر

  یزیبر میتخم مرغ دار  یفردا هرچ  شهی: من که قانع شدم) رو کرد به مامان( مسوگند
 دور؟ 
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 چرا؟  نا؟یم

 شهینم جادیساغر ا یِمنو   یتو  یریخونه باشه تغ نیتخم مرغ تو ا  ی : تا وقتسوگند

که  شدیم  یکسالی یبپزم ول تونستمیاز غذا ها رو م یلیخ نکهیبا سوگند بود، با ا  حق
 پختم یفقط املت م

 د ینامت رو امضا کردم( و خند تی از املتم خورد و گفت) خوشمزه شده، رضا  کمی بابا

 : ربدیه

کار   نیعمو خواسته بودم تا در حضور من زنگ بزنه به ساغر و باهاش حرف بزنه که ا از 
  ایرو عوض کنه  ییها  زیداره چ ید و اونجور که متوجه شدم ساغر خودش سعرو کر 

 بهتر،درست کنه 

 : خب نظرت؟ نیشاه

 شما من باهاش مالقات کنم؟  یبه جا  دی: فردا اگر اجازه بدربدیه

 : حتما چرا که نه. نیشاه

 ی : مرسربدیه

گفتن باز    یداشت چون هر بار که دهنش برا دیبگه و ترد  یزیچ خواستیانگار م  عمو
 شد یدوباره بسته م شدیم

 ؟ ی بگ یزیچ ی خوا ی: عمو مربدیه

 خوبه؟  یبابا...مرتض  ی: اره........انیشاه

 د یکش ش یبار بود حرف بابا رو پ نیاول

 گذرونهیوقتش رو کنار من و مامان م شتریب دایخوبه، جد یلی: اره خربدیه
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 برادرانش تنگ شده  یمهبت ها   یچقدر دلتنگشم، دلم برا  یدونی: چقدر خوب، نمنیشاه

با پدر رو    گهیگرفتم که د میتصم نم،یبب تونستمیرو از چشماش م یدلتنگ گفت،یم  درست
 در رو بشه

رو از   شینداره پس چرا برادر  یبابا، اون با شما مشکل شیپ دی: عمو بهتره بر ربدیه
 د؟ یکن  یم  غیخودتون در

  دمشیبا برادر بزرگم که سالهاست ند ییقدرت رو در رو  کنمیاحساس م دونم،ی: نمنیشاه
 رو ندارم 

ما تا باهم    یخونه  دیایب دیباش  یماه تولد مامانه اگه شما هم راض ن ی: دوازدهم اربدیه
 د یرو به رو ش

 م یری گیم یمی تصم هی: صبر کن تا اون موقع  نیشاه

 د ی پرس یمکث کرد و سوال یکم

 منه درسته   ماریکه ب هیساغر نی هم ،یکه ازش برام گفت ی: ساغرنیشاه

 بود؟  دهیکردم، از کجا فهم یداشتم بهش نگاه م شکه

از  یک ی یدوستم و عکس تو رو تو  یدختر عل ج یپ یرفتم تو ی: به طور اتفاقنیشاه
 پازل رو کنار هم گذاشتم  یکم دم،بعدیپستاش د

رکت نداشتن   یخودش در عروس یکس از خانواده   چیپدرم با مادر ازدواج کرد ه یوقت
بود و    دهیاز دور پدر و مادرم رو د یچون بابا دعوتشون نکرده بود و عمو شب عروس

 شناخت  یعروس رو نم  یخانواده 

  نی شد(ا  یبرادرِ زن داداشم باشه) چشماش اشک یعل کردم یفکر نم چوقتی: هنیشاه
 برادرم دامادشه دونستمیدوست بودم و نم یلهمه سال با ع

 نگاهم کرد  کیبار  یخودش مسلت شد و با چشما  به
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 ساغره؟  نی : خب پس اون ساغر همنیشاه

 کنه دایهم پ  یکنم حس یبه من نداره، فکر نم یحس   چیاون ه  یاره ول یعنی: نه ربدیه

 ی تو دوستش دار ی: ولنیشاه

 ست ین ی : ِهه.... دوست داشتن من کافربدیه

کنم بعد از  ینم فکریول  ختن یر  یاخر هفته چه برنامه ا  یبودم برا  دهیشن لیسه از 
 بره  شیکه قراره با ساغر داشته باشم برنامشون مثل قبل پ یمالقات

 کردم تا خوابم برد  ی شب داشتم به ساغر و فردا فکر م کل

 : ساغر

س صبحم رو کنسل کردم تا به قرارم با دکتر برسم و  شدم و کال داریبا سر درد ب صبح
 راه با صبا تماس گرفتم  یمطب دکتر شدم و تو   یسوگند رو رسوندم خودم راه  یوقت

 پس؟  یی: الو؟ ساغر؟ کجا صبا

 ؟ ی سیبرام جزوه بنو  یتونیم  ام،ی: صبا من کالس اول رو نمساغر

 شده؟  شیزی چ  یخاک بر سرم کس ؟یا ی : چرا نمصبا

 ی مطب دکتر باهاش قرار دارم، دکتر ازاد  رمی: نه مهلت بده، من .......من دارم م ساغر

 اونجا؟   امیمنم ب   یخوای: مصبا

 ه یالک دونمیهرچند که م امیو م   رمی من خودم م  ؟ی ا ی: نه کجا بساغر

 : باشه پس مراقب خودت باش صبا

 م نگاه کردم به خود نهیا  یو سوار اسانسور شدم تو  دم یرس یاز تماس با صبا وقت بعد
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به چشمام   ملیهم ر یکم ،ی مشک  یهمرنگش و شلوار و مقنعه  یبا کتون یخی یمانتو 
 برق لب ساده  کیزده بودم با  

بود  یسال   کی حاال  دمیرسی به خودم م یکه قبل از خروجم از خونه کل یگرفت، َمن خندم
 . دادمیانجام م  شیارا   یدوتا کار رو برا  نیفقط هم

 ی منش  زی شدم رفتم سمت م ادهیاسانسور پ از 

 هماهنگ کرده بودم   ی: سالم، راد هستم، با جناب ازادساغر

  یاتفاقا به من سپردن که حتما تو  کنن؛یم تی ز یامروز برادر زادشون و   زمی: عز یمنش
 د یجلتون شرکت کن

قرار نبود با برادر زادش  ام،یبه منم بگه که ن تونستیم  ومدیخودش ن  یوقت  کهیمرت خب
 باشم جلسه داشته 

افتاد کم مونده بود شاخ   یازاد  یچشمم به برادر زاده    یاجبار رفتم داخل اتاق و وقت به
 ارمیدرب

 د؟ یکن ی چکار م  نجایشما ا  یعنی:ت..تو.. ساغر

 اما محکم و مصمم نشست   ربدیه

 دم یم  حیبهت توض نی: بشربدیه

 شدم یم ی بود و داشتم عصبان ختهیبهم ر اعصابم

 ؟ ییدکتر شما  ی برادر زاده   نم؟یرو بش یچ  ی: چساغر

 : اره ربدیه

اسانسور خورد   ی  رهی دستم به دستگ نکهیهم رون،ی کردم و از اتاق رفتم ب یعصب ی خنده
 رو از پشت گرفت  فمیک ربدیه
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 د یرو ول کن فمی: تا صدام نرفت باال بهتره کساغر

 بهم کرد  ینگاه عصبان اونم

 : برگرد تو اتاق ربدیه

 ست؟ ین ادمی عمل کردم که االن   به یادم غر   یتا حاال به حرفا  ی: از کساغر

 بهم کرد  یخباثت نگاه با

 گم یرو به خانوادت م ت یقرص و افسردگ ی  هیقض ای  یگرد یبرم ای : ربدیه

 و به اجبار برگشتم تو اتاق  کردمیداشتم بهش نگاه م ناباور

 دی : خب......بفرما ساغر

 ت....... طول درمان انی: تو بگو، من در جرربدیه

که بخوام درمان بشم، فقط به خواسته صبا و   ستمین ماریمن ب دی: نه نه ، صبر کن ساغر
 نجا یسوگند امدم ا

 خب بگو  اری :بسربدیه

 از ین یبه کمک کس  کنمیرو درست م زیبگم،خودم همه چ یزیچ ستی : من قرار نساغر
 ندارم 

 ؟ یاونا چ ،یخوریکه م  یی: قرصاربدیه

  ن،یخاله فرزانه و باهام دعوا کرد  یکه امدم خونه    ید،روز یرس نجای: خب حاال که به اساغر
دوباره مصرف قرص هام رو شروع   یزدم( اون روز باعث شد  ی)پوزخند گه؟ید ادتونهی

 کنم

 حرفم از اتاقش خارج شدم که دنبالم امد   نیاز ا بعد
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 .... یلحظه صبر کن من نم   هی: ساغر، ربدیه

  د،یکنیصدام م کمی با شما ندارم که با اسم کوچ تیمی احساس صم یدر: من اونقساغر
  دمیبا گفتن به خانوادم تهد دیخسته هستم که بخوا  یراد...خانم راد در ضمن اونقدر

 شم یو خالص م گمی رو م زیخودم قبل از شما همه چ دیکن

  یچه اتفاق  ارمیخودم ب یبه رو  نکهیاز اون مکان رفتم سمت دانشگاه و بدون ا  رفتم،
 کالس ها رو گذروندم   ی هیافتاده به بچه ها ملحق شدم و بق

 گفت؟  یدکتر چ شیپ یساغر رفت   گمی: مصبا

 به صبا که کنارم نشسته بود کردم  ینگاه میرو چرخوندم ن نیکه فرمون ماش نطوریهم

 ی چی: هساغر

 ؟ یچی؟ ه  یچ یعنی: سوگند

 ی چی: اره هساغر

 گفت؟  یدکتر چ گم،ی م  ی: ساغر جد صبا

 ی : گفت به صبا بگو بزاره خودت مشکالتت رو حل کنساغر

 ارم یکردم بحث رو عوض کنم و از دل صبا درب یناراحت بهم نگاه کرد، سع صبا

 ما نهار   یخونه  دیایاصال امروز ب گه،ی د الیخی: بساغر

 خبر بدم  هی: بزار به مامانم سوگند

 ؟ ی: صبا تو چساغر

 رو دوست نداشتم  سکوتش

 : صبا؟.........پوففففففففف، صبا جان؟ ساغر
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 : االن نه، بعدا صبا

 ی خوا یصبا خانم هر جور که خودت م باشه

ما و قبلش به مامان   یسمت خونه   میرفت میسوگند)خواهر( رو سوار کرد   نکهیاز ا بعد
 ان ی نهار م یبرا   دادم که دخترا امیپ

 د ی بش ادهیپ زی عز نی : خب مسافر ساغر

 ز؟ ی عز  نی: نه بابا؟ مسافرسوگند

 ! گهی د نی، جنبه ندار ای : بساغر

 نشد ادهیشدن اما صبا از جاش پ اده یخنده پ با

 رو پارک کنم  نی : صبا جانم تو برو باال تا من ماشساغر

 دیفهم شدیرو از سکوتش م نیبود، ا  یجد

 گفت؟  ی : ساغر دکتر چصبا

 طعنه رو بهش گفتم با

 گفت؟  یدکتر چ یدونی تو نم یعنی:  ساغر

 بهت نگاهم کرد  با

 بدونم؟  دی: من.......من از کجا با صبا

که هر دومون   یچونینکن بپ یقرصا رو بهش گفته بود؟ فقط سع  ی هیقض  ی: کساغر
 کار تو بود صبا  میدونیم

 و بدم کردم اروم باشم و با لبخند جوابش  یسع

 کنم  یاما بزار خودم درستش م دونم،یم  ،ینگرانم دونم،یم ،ی : صبا، دوستمساغر
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 م یکمکت کن یبزار یخوا  ی: باور کن نگرانتم؛ چرا نمصبا

 ی مطب دکتر ازاد  رفتمی: اگه باورت نداشتم امروز نمساغر

 ِبِهت گفت؟  یشده؟ چ  ی: پس بگو چصبا

منم   نیهم  یبود، برادر زادش بجاش امده بود برا  امدهی: پوففف، صبا امروز دکتر نساغر
 رون یاز مطب امدم ب

رو   نیشد و منم خواستم ماش ادهیپ امدهین شی پ یصبا مطمئن شد مشکل  نکهیاز ا بعد
 دمش یجلو د نهیکه از ا نگیببرم تو پارک

 شدم و رفتم سمتش  ادهی پ تیعصبان با

 د،نه؟ ی دارینم: دست از سرم برساغر

 امدم  نجایداشتم که تا ا ی: کار مهمربدیه

 پوزخند نگاهش کردم  با

 د یو ادرسشون رو بردار   دیو رو کن  ریمردم رو ز   یپرونده    ستی: خوب نساغر

 محکم جوابمو داد  یاروم ول یو لحن  یخونسرد  با

 داشته باشم یدسترس مارامیب ی: من اجازه دارم به پرونده  ربدیه

 نبودم  ماری استفاده کرد، من ب ماریب یاز کلمه   بازم

 اد یب شیپ یمشکل خوام ینم دیبر  نجایدو، از ا ستم،ین ماری ، من ب کی :  ساغر

  نهیرو بب ربدیه  خواستیو دلم نم  کنهیکنم مامان از پنجره نگاهم م ری بودم اگر د  مطمئن
 د یفهمیرو م دی که نبا  ییزا یاز چ یل یخ یچون اونجور

 ی گیبه خانوادت م یشد؟ تو کهگفت ی: چربدیه
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 د یبر  نجای: لطفا از اساغر

  ربدی ه دمی شدم د ادهی پ یگذاشتم و وقت نگیرو در پارک نی شدم و ماش نمیسوار ماش بعد
 ستاده یا  نگیتو پارک

 می: بزار حرف بزن ربدیه

  یاگر دکتر ازاد یحت م،یبزن یکه در بارش حرف  ستی: مشکل من به شما مربوط نساغر
 زدم ینم یرفهم بود ح 

 گمیرو م  زیمادرت و همه چ  شیباال پ رمیاالن م  نیوگرنه هم یبگ  دیبا  ی: ولربدیه

 خب؟  د،یتظاهر به نگران بودن نکن د؟یبس کن  شهی: مساغر

 ی من ماریب  فمه،توی: وظربدیه

 د یبر  نجایاز ا  ستم یعموتون هم ن ماریب یحت ستمی ن گهی: نه، دساغر

 بود که تمرکز نداشتم  ختهیذهنم انقدر بهم ر د؟یرسیم یبه چ خواست؟یم یچ

 ه؟ یچ تی مشکل اصل  یگی: چرا نمربدیه

 حواس جوابش رو دادم  یب

 : مشکل من و ساما...ساغر

 مشکوک نگاهم کنه   ربدی و باعث شد ه د یسامان از دهنم پر   گفتم،یم  دینبا  یوا 

 ؟ ی: سامان چربدیه

 : من نگفتم سامان ساغر

 هست؟  یتو و سامان چه مشکل نی حاال بگو ب  ،ی: چرا گفتربدیه

 کردم  ربدی به ه یخونه روش بود بلند شد ، مستاصل نگاه یکه شماره لمیموبا   یصدا 
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 ، تو رو خدا  دیبر  نجای: از اساغر

 بهم کرد و لجباز تر ادامه داد  ینگاه یکالفگ با

 ؟ ی: گفتم سامان چربدیه

 ملتمس نگاهش کردم  ی چاره ا  چیه  بدون

 لطفا  دم،یم   حیرو بهتون توض ز یمن خودم همه چ   دیبر  نجای: از اساغر

 که..  یدونیمطب عمو،منتظرم وگرنه م  ای: امروز بربدیه

 د یبر نجای: باشه، شما از ا ساغر

صبا و سوگند)خواهر( دارن َسر   دمیخونه شدم که د یداغون راه یرفت با اعصاب  یوقت
رو   زیکنه م  یکنن و سوگند هم داره به مامان کمک م یبا هم دعوا م ونیز یکنترل تلو 

 نهیبچ

 : خاله؟ صبا

 : جانم؟ نایم

 م؟ یغذا بخور ن یرو زم شهی: مصبا

 : چرا صبا جان؟ نایم

 دلم خواست  هوی  ینجوری: همصبا

که مامان   ییو مشغول خوردن دلمه ها  میسفره انداخت  نیزم یموافقت مامان رو  با
 م یپخته بود شد

 خاله چقدر خوشمزس  ی: واسوگند

 خوشمزه شده دستت درد نکنه خاله  یلی: اره خصبا
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 : نوش جونتون نایم

 : اره مامان دستت درد نکنه ساغر

 و بلند شدم برم سمت اتاقم  دمیاز حرفم از غذا دست کش بعد

 گه؟ ید یخوری )خواهر(: نمسوگند

 شدم   ری س گهی : نه دساغر

 ی: چرا مامان؟ تو که دلمه دوست داشتنایم

 شدم به خدا ری س یمامان گلم رو بخورم ول ی : اره هنوزم دوست دارم دلمه ها ساغر

 ؟ ی ریم ی : خب کجا دارصبا

 شانس مضخرف   نی َاه به ا  رم؟یاالن بگم کجا دارم م خب

 بپوشم  رونی: برم اتاقم لباس بساغر

 ی خوا یم یچ ی برا رونی لباس ب گنی ابلح االن م خب

 ؟ ی چ یبرا رونی: لباس بنایم

گفتم   گهیبود قول دادم جزوه رو براش ببرم، د امدهیاز بچه ها که امروز ن یکی: به  ساغر
 االن برم 

 نشه ادامه دادم  عیضا  نکهیا  یو منم برا  کردن یو ساغر هر دو شون متعجب نگاهم م  صبا

 مگه نه؟  انن،ی: اصال بچه ها هم در جرساغر

 ر گفت براش جزوه ببره به ساغ گهیبود د  ضی دختره مر چارهی : آ.....آره خاله بصبا

 : کدوم دخت........ سوگند

 فرود امدن ارنج صبا تو پهلوش ساکت شد  با



 شده   د ی خانوم تبع 

 
131 

 

با هم   می )رو کرد به من( صبر کن ما هم اماده بشسوی گ گه،ید  سویبابا سوگند، گ ی: اصبا
 خونه هامون  میکه بعدش ما بر  میبر

 : باشه پس زودتر ساغر

 : عجله نکن ساغر بزار غذاشون رو بخورننایم

 که  شونیخاستگار رهینم یکس گهیچاق بشن د  نایمادر من،ا   دنی: ترکساغر

 که سوگند از بازوم گرفت قطع شد  یشگونیبا ن خندم

 قورباغه ینگران شوهر کردن ما بش  خوادی: تو نمسوگند

 که سوگند نصارم کرد خندش گرفت  یاز لفظ قورباغه ا مامان

 رو  گهیحاال هم د   دیبابا نکش ی: ا نایم

  یرو داغون کنن اونوقت برا گهی)خواهر(: اشکال نداره مامان بزار هم دسوگند
 شهی نم دایشوهر پ چکدومشونیه

حرفا رو    نیبزرگترش ا  یدختر انقدر جلو بهیع د،یکنی شوهر شوهر م  ی: بسه حاال هنایم
 بزنه

 چشمم گذاشتم و گفتم )چشم( یرو رو  دستام

 د صبا شروع ش  ی. سواال  رون یب میخونه رفت از 

 ؟ ی چوندیکه خاله رو پ یبر یخوای: خب کجا مصبا

 ی : مطب دکتر ازادساغر

 ؟ ی : مگه صبح نرفته بودسوگند

 رم ی صبح نشد االن دارم ی: چرا ولساغر
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 برادر زادش؟  ای: خب االن خودشه صبا

 گه؟ ید هی: برادر زادش کسوگند

دوست پدرش   نکهیا  ایدوست پدرشه   یبرادر زاده  ربدیسوگند خبر نداشت ه یعنی
 وسط غلطه  نیا  یزیچ ک ی  ربده؟ی ه یعمو 

   ربده؟ی همون ه  یدکتر ازاد  یکردم لو ندم که منظور از برادرزاده  یسع منم

 فهمم یبرم م  یول دونمی: نمساغر

 م یای: باشه، خب ما هم بصبا

 رم یبعد خودم م رسونمی: نه ، شما رو م ساغر

با   دونستیرو م  ربدیه هیاگر سوگند قض دیاعتراض کرد که با مخالفتم مواجه شد، شا  صبا
  دونهیوسط هست که سوگند نم  نیا  یمشکل کی حتما    ینداشتم ول یامدنشون مشکل

 پسر عمشه یدکتر عمو 

  یتا برسونتش خونشون راه میسوگند اسنپ گرفت یصبا رو رسوندم و برا   نکهیاز ا بعد
 مطب شدم. 

و شلوار    یبا روسر ییمویل  یاسانسور به خودم نگاه کردم، مانتو   ی نهیا  یتو  دوباره
مرتبش کرده   یبود که کم ختهیکه صبح زده بودم ر  یملیهم رنگشون، ر فیو ک یزرشک

 بودم  دهیهم پوش  ییموی ل  یبودم و موهام هم کج کرده بودم، کفش پاشنه پنج سانت

ها رو    نیهم نیاونم مثل من ع  میبود  ردهی مانتو و شلوار رو با خواهرم ِست خر  نیا
 داشت 

 امدم  رونیگذاشتم و از اسانسور ب میزرشک یدست فی ک یرو تو  لمیموبا

 ی ایدکتر گفتن که امروز دوباره م  ؟ی خوب زم،ی : ِعه سالم عزیمنش
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 برم داخل؟  تونمی : بله درست گفتن، مساغر

 گردن یبر م گهی ساعت د میتا   رون یفرهمند رفتن ب  ی: راستش نه چون اقایمنش

 ندارم که  یبه اسم فرهمند کار   یی: فکر کنم اشتباه شده من با اقاساغر

 یقرار نداشت  یدکتر ازاد یتو مگه با برادر زاده   زمی: عز یمنش

 داره یچه ربط ی: چرا ولساغر

 فرهمنده  شون یا ی لی: خب فامیمنش

 وسط هست  نی ا یمطمئن شدم مشکل  حاال

مانع شد و ازم   یبرگردم که منش گهی ساعت د  مینبود منم خوستم برم ن ربدیه چون 
 خواست منتظر بمونم

 ؟ ی تو نهار خورد  زمی: عز یمنش

 بود  یلبخند جوابشو دادم، به نظرم خانم خوب با

 من رو ساغر صدا کن   ی: اره من نهار خوردم، شما اگه دوست دارساغر

 نهی: اره چرا که نه، ساغر جون منم اسمم نازنیمنش

 ی دار ی: چه اسم قشنگساغر

 : ممنون اسم تو هم قشنگه نینازن

 هم از سکوت مطب خسته شده بود که حرف رو اغاز کرد  نینازن انگار

 کرده؟  نیدکتر برات وقت تع یکار ریساعت غ ی: چرا تو نینازن

 خواستن جبران کنن  گهیاومد د  شیپ ی: واال صبح که مشکلساغر
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دختر   ه یمن    یم به برادرم بگم بره دنبال دخترم، راست: اها، اخه من مجبور شدنینازن
 دارم اسمش فائزه هست کالس سومِ 

مطب    یتو شتریب دیاگر بخاطر من مجبور شد دی: خدا براتون نگهش داره، ببخشساغر
 د یبمون

 اتفقا خوشحال شدم که با تو هم کالم شدم  گه،ید ادی م شیپ زم ی: نه عزنینازن

که در مطب باز شد و   زدی حرف م  هیکه چقدر ازش راض  شیداشت از زندگ نطوریهم نینازن
 بود ده یامد داخل، انگار من رو ند  ربدیه

 ومده؟ ی که گفتم ن یماریب یی کو ی: خانم نربدیه

 ناهاش ید( اکه من نشسته بودم اشاره کر   ربدیدکتر) به پشت ه ی: چرا اقا نینازن

 تو هم نگاهش کنم   یکرد که باعث شد با اخم ها یثیمن لبخند خب دنید با

 ی ا ی: سالم، مطمئن بودم که مربدیه

 زنم ینم رش یبزنم ز  ی: اگه حرفساغر

 یبر یتونیشما م ییکوی( خانم ن نیداخل اتاق)رو کرد به نازن می: خبله خب بر ربدیه

 سمت من کرد( ساغر جون خدانگهدارت  فشیممنون) و بعد از برداشتم ک یلی: خنینازن

 زم ی : خداحافظ عزساغر

 رفت داخل و به منم گفت برم تو اتاقش ربدی که رفت ه نینازن

  یکنار پنجره برا  یکه مخصوص خود دکتر ازاد  ینقره ا یمبل تک نفره    یرو  شهیهم مثل
 استراحتش بود نشستم 

 ؟ ی : چرا اونجا نشستربدیه
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روش   تونمی م جا یخودش اجازه داد هر وقت من اومدم ا  یدکتره ول  یبرا  دونمی: مساغر
 نمیبش

  یمن گذاشت و وقت  یاورد و جلو زشی چرخدار دکتر رو از پشت م  یهم صندل ربدیه
رو با پام دادم عقب تر که از چشمم دور   شیبرداره صندل زیم  یرفت که دفترش رو از رو

 نموند 

 : فکر کنم فاصلش خوب بود ربدیه

 : االن بهتره ساغر

 بهم نگاه کرد  یجد یلیگرفت خ یجا  شیصندل  یرو  نکهیاز ا بعد

 ؟ ی: خب؟ سامان چربدیه

تند حرفم رو   یلیجز گفتنش ندارم، خ یحوصله نگاهش کردم، انگار چاره ا یو ب کالفه
 زدم 

 ن دوستم داره : ساما ساغر

 خودش بارها گفته تو رو مثل سوگند دو.... دونم،یکه م نوی: خب ا ربدیه

 هر بار گفت من رو مثل سوگند... یبغض نگاهش کردم، سامان چقدر شکست وقت با

 نه ، سامان......  ی: نه، اونجورساغر

 جملم رو بگم  ی  هیاشکم مانع شد تا بق ختنی بغضم و ر  دنیترک

 با ُبهت نگاهم کرد  ربدیه

 سامان عاشقته؟  یعنی: ربدیه

 : ار....ارهساغر
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 : وتو؟ ربدیه

 اون  یول دونمی : نه، من فقط سامان رو برادرم مساغر

 رو بگو  شیاب رو بخور و بق نیا  ایخب ب لهی: خربدیه

نگاه   ربدیپشت سر ه ی  نهیبه ا یرو که خوردم با دستمال چشمم رو پاک کردم و وقت اب
ازش اجازه    نیهم  یبود و برا ختهیر  ملی چون ر  اههیس  کمیچشمم  ریز  دمیکردم د 

و بعد چشمم رو کامل پاک کردم که باعث شد صورتم   یبهداشت سیخواستم تا برم سرو 
 تر بشه   دهیرنگ پر

 دستش به سرشه و متوجه حضور من نشد  ربدی ه دمیبه اتاق که د برگشتم

 من اومدم   زه،ی : چساغر

 رو بگو  شیو بق نیبش ایخب ب لهی: خربدیه

 خواستش عمل کردم  طبق

رو کردم که من رو مثل   میسع  یسامان عاشقم شده همه   دمیفهم ی: من...من وقت ساغر
 نشد ی........ولیکنه ول  رونیخواهرش بدونه و از دلش ب

 دوباره پوستم رو َتر کرد  اشکام 

من  خواهرانه    ستم،ی عشقش اشتباهه، من مال اون ن ی: سامان هنوزم عاشقمه ولساغر
  نهیتا بب ادیوقته دنبالم م  ینتونسته فراموشم کنه چون هنوز بعض دنمی دوستش دارم......م

 خورم یقرص م دونهیهنوز مراقبمه و م رم،ی کجا م

 فکر اشتباه راجبم بکنه  خواستیدلم نم  یچرا ول دونستمینم ربد،ی کردم به ه رو

تر    رونی خوام سامان و ینم یول   گمیراست م ست،ی: به خدا حس من مثل سامان نساغر
داداش سامان عمق   گمیهر بار که بهش م دونمی....مرونهی قلبش و دونمیبشه؛ م ن یاز ا

 براش بکنم  یکار  تونمی نم یول شهی م  نیناراحت و غمگ شیعسل یچشما 
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 ؟ یکنیدوباره قرصا رو استفاده م  نیهم  ی: براربدیه

 خداگاه تلخ شدم و سرد  نا

 : قبال بهتون گفتم چرا  دوباره قرص خوردم، نه؟ ساغر

 اغت؟ اومد سر  یافسردگ نی: بگو چرا از اول ا ربدیه

 د یکش شی که زدم دل خودم رو به ات یتلخ لبخند

دلم رو شکست، بهم گفته بود   یکه دوستش داشتم تنهام گذاشت........بدجور ی: کسساغر
نرفتم سر خاکش چون باور   کسالی کردم؛یگذاشت اما....اما من باور نم  یول  زارهیتنهام نم

  شی دست زدم سرد دهیکه توش خواب یبه خاک سرد  یوقت یول نمش،یبیداشتم دوباره م
 ست ین گهی د هدلم رو لرزوند و باورم شد ک

 کرد ارومم کنه یو مهربون بود و سع اروم 

 ی نیبب یبیتو اس خوادی: پدربزرگت االن ارومه، مطمئن باش دلش نمربدیه

ر چند  من دلم رو با پدر بزرگم صاف کردم ه  زاره،ی : االن عذاب وجدانه ک راحتم نمساغر
 درستش کردم  یهاش رو به هم بچسبونم ول کهیکه نتونستم مثل اول ت

 سامان و حسش؟   ی: عذاب وجدان براربدیه

 برادرمه  گهیمن م  یخوشحال ی و برا  شکنهیم دنمی هر بار با د دونمیکه م یدل ی: برا ساغر

 :  ربدیه

به   شتریموضوع باعث شده ساغر ب  نیسامان عاشق ساغره و ا   نکهیبود برام باور ا سخت
 قرصاش وابسته بشه 

 ساغر گفت سامان رو مثل برادرش دوست داره انگار قلبم رو اروم کرد  نکهیا

 برادرمه  گهیمن م  یخوشحال ی و برا  شکنهیم دنمی هر بار با د دونمیکه م یدل ی: برا ساغر
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 گفتم  ی بود برام ول سخت

  ریحست نسبت بهش تغ  دیشا ؟یفرصت به خودت و سامان بد   هی ی خوای: نمربدیه
 کرد 

که از دلم خبر دارم   یو من کنهی وار م دی: نه، فرصت دادن به سامان دلش رو امساغر
 وارش کنم  دی دوباره ام خوامینم

 ست یحرف رو محکم زد که مطمئن شدم به ساان عالقه من ن  نیا  انقدر

 شکست  ساغر سکوت رو یاز مکث نسبتا طوالن بعد

 دونمیکه منم ییتاجا ؟ی دوست پدرش یشما برادر زاده  دونهی: چرا سوگند نم ساغر
 رفت و امد دارن  یسوگند با دکتر ازاد   یخانواده 

 و.. هی: طوالنربدیه

شده(   کی بار  ی)با چشما کنم،یچون قبول نم ستیو االن وقتش ن  هیطوالن دی : نگساغر
 ؟ ی عموتون ازاد  یول  یچرا شما فرهمند 

حاال   ختیر یمثل ابر بهار اشک م  شیپ قهیچند دق نی گرفت، انگار نه انگار تا هم خندم
 کنه یم یی داره من رو بازجو

 مگه حرفم خنده داشت؟   دن؟یخندیم  یچ ی: برا ساغر

 دم یخند یا  گهی د زی: نه خنده نداشت من به چربدیه

دادم که اونم با دقت مثل دانش اموز به   حیعمو و پدرم رو براش توض ی هیهم قض بعد
 کرد ی حرفام گوش م

 به سوگند بگم درسته؟  دی نبا  نکهیمن فضولم؛ فقط کنجکاو شدم و ا   دی: فکر نکنساغر

 بهش نگو  قای: دقربدیه
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 شاگرد حرف گو کن سرش رو تکون داد مثل

 برم  دیبا گهی: خب من د ساغر

 هنوز حرفامون تموم نشده  ی: ولربدیه

 بمونم شتریب تونمیابا، من خانواده دارم، خب؟ نمب  ی: اساغر

 ی ای دوباره ب ی: پس مجبورربدیه

سوءتفاهم براتون    خواستمی اگر امروز امدم چون نم ام؛یو نم  ستمی: نه، مججبور نساغر
 نه شما  کنمیمالقات م  یبا دکتر ازاد امیاگر هم بخوام ب ادیب شیپ

 جوابشو دادم  یلبخند فاتح با

 به بعد من دکترتم  نیاز ا یعنیتو داده به من؛ : عمو پروندربدیه

 حرص نگاهم کرد و رفت. خندم گرفته بود. با

  یخوشحال شد و گفت که سع  یلیکرده خ فی رو برام تعر انی به عمو گفتم ساغر جر یوقت
 میمشکلش رو حل کن میازش حرف بکشم تا سبک بشه و بتون شتریکنم ب

مامان    یخورد و بعدش صدا م ینیکتلت مامان اول از همه به ب یوارد خونه شدم بو   یوقت
 بود که به استقبالم امده بود 

 ی : سالم پسرم خسته نباشمایس

 بابا خونس؟  ،یمامان جان سالمت باش  ی: مرسربدیه

 : اره خونس مایس

 محله رو فرا گرفته    یکتلتت همه  یخانم بو  مای س گمی : مربدیه

 ز یبرو بچه کم زبون بر  ای : بمایس
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 ده یبهت باج نم یکن  فیبابا جان هر چقدر هم از غذاش تعر  ربدی: هیمرتض

 : چطور؟ ربدیه

 : اخه من امتحان کردم نشد یمرتض

من و بابا بلند شد و مامان هم رفت تو اشپزخانه و بابا رو از اونجا صدا    یخنده   یصدا 
 کرد 

مگه حرف بابا    یحرفا نزنه ول  نیمن از ا  یبهش غر بزنه که جلو  خوادیم  دونستمیم
 شد؟ یم

و دلم   شد یحالت چشماش قشنگتر م کردیم هی گر  یذهنم رفت سمت ساغر؛ وقت دوباره
 ساعت ها بهش نگاه کنم  خواستیم

و    ادیساغر جور درم  یبا حرفا نمیبیو م کنمیامان و رفتار اون روزش تو باغ فکر مس به
 فکر ساغر بود که ارومم کرد  نی و دوباره ا زنمی کالفه تر تو اتاقم قدم م

بهش بگم؟ اگه فکر کنه   یکه دوستش دارم و از حس سامان هم خبر دارم چجور  حاال
 ؟ یکه بهم کرده خراب بشه چ ی عتماد ذره ا کی  نی اگه هم ؟یچ کنمی دارم سواستفاده م

که داره کنار    دمیو قشنگ د  ییمویل  یاون ماتو  یخواب ساغر رو تو  یتو  دمیکه خواب شب
 خنده یو م زنهی سامان قدم م

گوشم   امیپ  یکردم خوابم رو فراموش کم نشد، صدا  یسع  یشدم و هرچ داریکالفه ب صبح
 اومد؛ سامان بود 

 رون یب میر یبا بچه ها م نجایا ایشب ب ربدی : هسامان

 هستن  ا ینوشتم منظورش از بچه ها ک براش

 ل ی: ساغر و سوگند و صبا و سوگند و سهسامان
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 اسم ساغر اخمام رفت تو هم  دنید با

 ام ی نوشتم که م براش

 کار هام برسم  ه یمطب عمو شدم تا به بق  یراه بعدش

 : ساغر

 م یشد یاماده م میخونشون داشت مینهار بر ی برا  خواستیاصرار خاله فرزانه که م به

 به نظرت کدوم رو بپوشم؟  ی: ابجسوگند

 زرد بود یگری و د  یصورت  یکیکه تو دستش بود نگاه کردم،  ییمانتوها  به

 هست؟  یکه طرح لباس عراق یینه، اون مانتوها نای: اساغر

 : کدوم؟ سوگند

 جلوش بازه  م،ید یکه با هم خر یی اونا گه،ی: خنگ نباش دساغر

 امد  ادشیکرد و انگار  فکر   کمی

 ه؟ یو ِکرِم رهیکه سبز ت یگی رو م یی: اوناسوگند

 قا یخواهرم دق نی: افر ساغر

 : باشه کجان؟ سوگند

 کمد درشون اوردم .  یتو  از 

 م یمانتوها روهم دار نی نبود ا ادمی : اصال سوگند

  یلیدر کل خ اه،ی قواره بزرگ س یشلوار قد نود و روسر م،ید یپوش رشی ز  اهی س ی زیشوم
 قشنگ شده بود 

 ار یب میدی از پاساژ خر روز یهم که پر ییها  یمشک  نی: اون پوتساغر
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غش غش  مونیباز  وونهید  نیو از ا   میگذاشت ی به هم احترام نظام نیپوت دن یپوش با
 م یدیخند

 ی سرباز  رنیدخترامون دارن م  نیبب ای ب نای: مثمیم

 : بله مگه بده؟ سوگند

 میدو سال نفس راحت بکش میتونیمن و مامانتون هم م  ؟ی: نه بابا جان چه بدثمیم

 م؟ ی: ِعه بابا؟ مگه ما نفستون رو ناراحت کردساغر

 سر تکون داد   یبا مهربون بابا

 ُخلم  یدخترا  ی نفس بکش تونمیکه من کال نم دی: اگه شما دوتا نباشثمیم

 گلم  یدخترا  یگفت یماخه؟ الاقل   ی: پدر من چرا جمله رو خراب کرد سوگند

 هم امد تو اتاق من و سوگند  مامان

 د؟ یعازم ی ک ی: به سالمتنایم

 ی سرباز  رنینم  نکهی: نه مثل اثمیم

 به مامان کردم  رو

 بهمون؟  ادی : قشنگه مامان؟ مساغر

 ( ادی لبخند گفت )بهتون م با

 کتش رو بپوشه هیاز اتاق رفت تا بق بابا

 نداره ها!  یاشکال  یبه خودت برس کمی: ساغر مامان  نایم

 ی نچرال شد یادی ز  گهید ،ینکرد  شیوقته ارا  یل یساغر، خ گهی : مامان راست مسوگند

 به نشانه خاک بر سرت به سوگند نشون دادم  یخنده دست با
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 ی گرام ی: چشم مادر شوهرا ساغر

 با چشم غره جوابمو داد  سوگند

 کردم  یدادنت تعلل نمطالق  یلحظه برا  کی : مادر شوهرت بودم که  سوگند

 د ی: به قول باباتون جفتتون ُخلنایم

 کردم.  شی ارا   یمامان و سوگند کم ی حرف اتاق رو ترک کرد و منم به خواسته   نیاز ا بعد

هم    یمحو  یو رژگونه  یو رژ گلبه  ملی ر دم،یکش ی سبز محو  ی هیوسا   کیچشم بار  خط
 کامل شد  پمیزدم و به قول صبا ت 

 بود دستم کردم  دهیتولدم خر  یهم که بابا برا  ینقره ا انگشتر

 خواهر خودم  ی: اها، تازه شد سوگند

 نگاهش کردم  یخنده و تعجب ساختگ با

 تا االن خواهر نبودم  یعنی:  ساغر

 ی ساغر نبود  یول ی: خواهرم بود سوگند

سال    کیفکرد کردم که در   نی حرفش اتاق رو ترک کرد و من به ا  نی هم بعد از ا  سوگند
 قدر از ساغر قبل فاصله گرفتم و خانوادم رو رنجوندم گذشته چ

 م یو راه افتاد  میبابا شد ن یسوار ماش  یهمگ

 اد ی : ساغر بابا انگشتره چقدر به دستت مثمیم

دستم نکرده بودم و بابا انگار   چوقتیه ی تولدم گرفته بود ول یرو بابا پارسال برا  انگشتر
 باالخره دستم کردک خوشحال شده بود  نکهیاز ا

 بوده  قهی خوش سل دهیکه خر  ی: کسساغر
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 کن   فیاز مامان هم تعر ؟ی: پس مامان چسوگند

 با خنده برگشت سمت سوگند  مامان

 ی اخرش  گهی: دختر تو د نایم

 نه؟  ای  یمن و مامان رو بترکون نیب یشیموفق م   نمی: ببساغر

 خنده زو به بازوم  با

 تونمیکه م ی: پس چسوگند

 سوگند بلند شد لی موبا   یصدا 

 : صباست سوگند

 گه ی: خب جواب بده دساغر

رو هم   یکه گوش  چارهیچه برسه به سوگند ب دیصبا به گوش من هم رس غیج غیج یصدا 
 از خودش دور کرده بود

 : توروخدا صبا کَر شدم سوگند

 رو گزفت سمت من  لی موبا

 برسه، با تو کار داره  کنه یزنگ  نیبا ا  ندهیکه قراره در ا ی: خدا به داد اون بدبختسوگند

 : الو صبا؟ ساغر

 ؟ ی دیصاحبت رو جواب نم ی ب یاون گوش  ی: صبا و کوفت ! ُمردصبا

 که شارژش تموم شده بود نگاه کردم  لمیموبا  به

 : به خدا شارژ نداشت خواموش شدساغر

 ن؟ یرسیم ی: باشه حاال قسم نخور، کصبا
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 جلو به بابا نگاه کردم که فرمون رو تو دستش چرخوند نهیا از 

 م؟ یرس یم گهی: بابا چقدر دساغر

 گه یربع د  کی : ثمیم

 صبا جان؟   ید ی: شنساغر

 : باشه پس من منتظرم صبا

 ؟ ی دی: مگه رسساغر

 سوگند امد   یصدا 

 امده   شیساعت پ  کیاز   نی : اسوگند

 کرفونه؟ یرو م ی: گوشساغر

 : اره سوگند

 : سالم ساغر لیسه

 : سالم و خداحافظ ساغر

  نطوریکردن و هم یبا هم دست دادن و سالم و احوال پرس یبابا و عمو عل میدیرس یوقت
 مامان و خاله فرزانه 

 ی : سالم خاله، سالم عمو علسوگند

 ؟ ی: سالم دخترم خوبیعل

 خوبم ی: مرسسوگند

 : سالم عمو ساغر

 سالم عمو جان   کی: علیعل
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 ساغر؟  ی : پس من چفرزانه

 ؟ یالم خاله فرزانه خوب: سساغر

 دلم ممنون خوبم زی: حاال شد سالم عز فرزانه

به من و    لی سه میکرد  یداخل و دوباره همه با هم سالم و احوال پرس میرفت نکهیاز ا بعد
 گذاشت  یسوگند)خواهر( احترام نظام

 تموم شده  شیچند سال پ می: قربان من فکر کنم سرباز لیسه

 ؟ یمرد بش یدوباره ببرمت سرباز  وامخیبده م ؟ یدی چرا ترس  هی: چساغر

 پ ی ت نیا  ادی بهتون م ییخدا ی: ولصبا

 ؟ یسرباز   میبر ادی)خواهر(: بهمون مسوگند

هاش سر   یپادگان از دست حواس پرت یکه فرمانده  یخواهرت بره سرباز  نی: اگه ا صبا
 کنهی هفته سکته م  کی

 صبا دراوردم   یبرا  یباشم؛ زبون شیپ کسالیکردم همون ساغر شوخ و شاد  یسع

 مزه ی: خودت رو مسخره کن بساغر

و   شناختمشیهم بود که نم یخانم و شوهراشون هم بودن؛ پسر مایخانم ، س ساره 
 بهش محل ندادم  یول  کردیبهم نگاه م یادیز 

 ن ی : خب خوش اومدسامان

 ؟ ی: پس چصبا

 ( ؟ی) چدیپرس  جی هم گ سامان

 صبا رو گفتم   یجمله  یادامه  طونیش یلحن با
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 م یکه خوش امد  ی: پس چساغر

 کنه؟ یاخم م یچ یکه با اخم نگاهم کرد افتاد ، برا  ربدیجملم چشمم به ه اخر

 ی باز  دیا ی: بلیسه

 ؟ یی : چه باز سوگند

هم  ی غذا کم یکمک برا   نی خانم ها رفته بودن به اشپزخانه و در ح ی  هیو بق مامان
و   خوردنی م  یینشسته بودن ،چا  قیاالچ یهم تو   ونیاقا   ی  هیکردن و بابا و بق یم بتیغ

  لشینفره نشسته بود و با موبا کی مبل   یکه نمشناختم رو  یاما پسر زدنیبا هم گپ م
 مشغول بود 

 حوصلمون سر رفت  میکن یباز  ه ی دونم،ی : چملیسه

 چطوره؟  لی : اسم فامصبا

 و خودکار اورد   یدست ری کاغذ با ز  ک ی هر نفر   یموافقت جمع سوگند برا  با

 بگو  یکتری: سوگند تو از همه کوچصبا

 د یسی بنو نی)خواهر(: خب با سسوگند

نفر تموم    نی اول ربدی من و سوگند)خواهر( و ه م،ی با سرعت مشغول نوشتن شد  هممون
 )استپ( میو هم زمان گفت  میکرد

 ست ی : ِعه..قبول نسوگند

 کاغذت رو..........خب اسم؟  اریب  گهی: جر نزن دصبا

 : سوگند دسوگن

 )خواهر(: منم سوگند سوگند
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 همه اسم بود خب  نیا یباخنده: بترک  سوگند

 ه ی: سملیسه

 : ساره صبا

 ما ی : سربدیه

 : ساغر سامان

با   ربدی من با غم و ه م، یهم زمان بهش نگاه کرد   ربدیحرف سامان من و ه نی ا با
 دونستم یرو نم لشیکه دل یخشم

 : نوبت توعه ساغرصبا

 اوش ی: سساغر

که کالفه شده بود رو به  ربدیاتمام حرفم اون پسره سرشو بلند کرد و نگاهم کرد و ه با
 اون کرد 

 اوش ی: با تو نبود س ربدیه

به جاش   اوشی س ینگاه کردم ول ربدی به ه یسوال  ه؟یاصال ک  اوشه؟یاسم اونم س یعنی
 جواب داد

 ربدیهستم، برادر بزرگتر ه  اوشی: ساوشیس

تعجب بهش نگاه کردم که حاال رو به روم بود و دستش رو اورده بود جلو تا باهاش   با
نگاه   اوشی س یبه دست جلو امده   تی که با عصبان ربدی دست بدم؛ دوباره نگاهم به ه

 کرد خورد  یم

 دم ی؛ من با نا محرم دست نم شهی: دستتون خسته مساغر

 به مزاجش نساخت که با پوزخند جوابمو داد  انگار
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 ؟ یمونیبا نامحرم تو اتاق م ی: ِعه؟ پس چجوراوشیس

نگاه کردم که با تعجب داشتن   هیگفت؟ به بق ی داشت م یچ  نیکرده بود؛ ا خی  دستام
و   یخشم داشت؛ سوگند)خواهر( ناباور ربدیکردن، نگاه سامان ُبهت داشت؛ ه ینگاهم م

 هم تعجب. هیو بق  تیعصبان

 نامحرم تو اتاق بودم؟  با  یمن ک ؟ی گیم یدار ی: چ.......چساغر

  نیهم می نرسه و تنها دلخوش هیبا حال فاصله داشت که صدامون به بق یانقدر اشپزخانه
 بود

 اوش؟ یس یزن یزِر م ی: چربدیه

 شلوارش کرد  بیباال انداخت و دستاش رو داخل ج یابرو   اوشیس

 گه؟ ید  دیهم که نبود، تنها بود یمنش  د؟یمگه با هم تو مطب نبود روز،ی: د اوشیس

  هیشد؟ سوگند)خواهر( و بق یقاط   زیاصال چرا همه چ  دونه؟یمطب نبود که، از کجا م  نیا
 دکتر رو بفهمن  ی  هیقض دینبا

 .ربدیبه خواهرم کردم و بعد به ه  ینگاه جهی و سرگ  یسردرگم با

 ! به تو رب.........اوشی: خفه شو سربدیه

 ؟ ی ؟ تو کجا بودساغر   گهیم ی چ اوشی : سسامان

 زدم  اوشیگرفته بود و به زور حرفم رو به س  بغضم

 نداره یموضوع به تو ربط  نی: بس کن لطفا؛ اساغر

 پوزخند نگاهم کرد  با

 نداره  یبه من ربط یگ ی: راست ماوشیس
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 که روش بود.  یاز حرفش رفت سمت همون مبل بعد

 ؟ یرفت  ربدیبا ه یچ یبرا  ؟ ی رفت ی)خواهر(: ساغر؟ چه دکترسوگند

 بازوم رو گرفت  ریز  ی کی دمیشدن چشمم فهم اهیرفتن َسَرم و س جیگ با

 ست یحالش خوب ن نهی: برو کنار بزار بش صبا

 نه ی: بزار جوابم رو بده بعد بشسامان

 ؟ یفهم یم ستیحالش خوب ن  گمیبرو اونور سامان، م ا ی: بصبا

 رو باز کردم و ملتمس به صبا نگاه کردم اروم حرف زدم  چشمام

 نفهمه صبا  ی: کسساغر

 شد  یم  نی گلوم باال و پا ی تو  یبدجور بغضم

 فهمن  ی: نمصبا

 دیو سامان به گوشم رس   ربدیه  یرو چسبوند بهش صدا سرم

 ن؟ ی: کجا رفته بودسامان

 اوش یزِر زده س گمیم  ؟یشی: چرا متوجه نمربدیه

 ؟ ی ؟ اصال رفته باشن، تو چکارشون: چته سامان صبا

 : تو دخالت نکن صبا سامان

 ن؟ یپهش بگ نیخوا ی م  یهر چ نمیرو دخات نکنم؟ ها؟ واستم بب ی چ ی: چصبا

 سامان   دنیم حیتوض گه،بزاری : راست ملیسه

 شمیکرد و بعدش اومد پ یسوگند)خواهر( نگاه کردم که اونم با بغض نگاهم م به
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 کنم یباور م  یبگ یشده؟ به خدا هر چ ی)خواهر(: ساغر؟ چسوگند

 : بغض نکن دورت بگردم ساغر

 اد یاب رو بخور حالت جا ب نی ساغر ا ای: بسوگند

که با خشم  یو به سامان نمیحالم بهتر شد و تونستمصاف بش یاز خوردن اب کم بعد
 کرد نگاه کنم. ینگاهم م

  دیکارهام با یبرا  ؟یکنینگاهم م ینجوریکردم ازت که ا یسامان خان؟ دزد   هی: چساغر
 بهت جواب پس بدم؟ 

تو مطب دکتر تنها    ربدیکه تو و ه پرسمیازت م یساغر؟ من دارم منطق  یگیم  ی: چسامان
 ن؟ ی کرد یم یچه غلط

 محکم و اروم سوگند)خواهر( دلم رو قرص کرد   یصدا 

طه، مطمئن باش  داره و به خودش مربو لیهم که کرده باشه دل ی)خواهر(: هر کارسوگند
  یلیرو برده خ نتیکه جواب توه نی شکسته بشه وگرنه ا نتونیخواد حرمت ب یدلش نم

 اسونه

 نداره سوگند، مگه نه داداش؟  ی: سامان منظورسوگند

 دروغ باشه  دهیکه شن  یزی چ خواستیکالفه نگاهم کرد، انگار دلش م سامان

 د ینداشتم ببخش ی:منظ....منظور سامان

 ساغر؟   ی: بهترربدیه

 زود تر بهتر  یهر چ م،یبا هم حرف بزن دی: ممنون بهترم) رو کردم به سامان(امروز باساغر

 م؟ یتو باغ حرف بزن میبر  یخوا ی: باشه، مسامان

 میتا راحت حرفامون رو بزن میکه تنها باش ییجا  می: نه، بر ساغر
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 ساغر؟  یکه بهتر ی: مطمئنصبا

 : اره خوبم ساغر

 به سامان نگاه کردم که رو به سوگند کرد  منتظر

 م؟ یستین نجایتا بزرگترا نفهمن ا یساعت رو برامون جور کن می ن یتون  ی: مسامان

 کنم  یمن حلش م  دی: اره، برسوگند

 رو که از بابا به ارث برده رو زد یاومد کنارم و دستم رو گرفتو به رو لبخند   خواهرم

کنم، اصا   ی باور م یخودت بگ  یگفته؛ هرچ یچ ارویاون    ستی)خواهر(:برام مهم نسوگند
 ره یگ یبغض نکن که منم بغضم م ینجوریبگو فقط ا یهر وقت خواست

 کنم، تو هم نکن  ی: باشه دورت بگردم، من بغض نم ساغر

 نشی و از اونجا من و سامان سوار ماش میاز خونه به باغ رفت  بالی وال  یبه بهانه  همه
 جاده  ی خلوت تو یجا هی میو رفت میشد

 با........  ربد ی: ساغر بگو تو وهسامان

 خوام چکار کنم  یم   نکهیو اروم بودم و مطمئن از ا محکم

 میبا هم حرف بزن دینگفتم با  نی ا  ی: نه، براساغر

 ؟ یچ  ی: پس برا سامان

  یابج ی گیبهم م یده،وقتیچشمات عذابم م  یگم داداش غم تو  یبهت م  ی: وقتساغر
 ده ی ساغر بغض تو صدات عذابم م

 با ُبهت خواست بپره وسط حرفم که نزاشتم  سامان
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صبا از   یبگو، وقت یبگ یخواست یزی بعد اگر چ  ید یگم و تو گوش م  ی: اول من مساغر
 بمی و تعق یا ی دنبالم م ی وقت ده،یکنه عذابم م یو رگ گردنت باد م  گهیخاستگارام م

داشتم   یافسردگ  یفهم یو م  یشنویصدامو م یوقت  ده،یعذابم م یتا مراقبم باش  یکنیم
  دهیعذابم م  نایا  یهمه    ده؛یخورم عذابم م یم  قرصکه چرا   ینگرانم یوقت ده،یعذابم م

تو   یسامان، برا   ستمیمن ادم تو ن  ؟یفهمیم  نمیبب رونی قلبت رو و  خوامیسامان، نم
نه عاشق   شهیم  یو دوست یساغر و سامان فقط خواهر و برادر  شه؛ی ما با هم نم ستمین

 هم

 شکستن قلب سامان درد گرفت  یصدا  دنیکه قلب خودم هم با شن یریرو زدم، ت رمیت

 قرمز و نگاه خستش نگاهم کرد   یچشما  با

 بشه؟  رونی و  یچرا گذاشت ؟ی کن یم رونی: پس چرا قلبم رو و سامان

 : من خواستم نشه اما نشد ساغر

 ؟ یداداش سامان و خوردم کرد  یبهم گفت ید یحسم رو فهم  ی: چرا وقتسامان

 داغون تر بشه  ی خورد بشه بهتره تا هر روز کنار ادم اشتباه کباری: ادم  ساغر

 د یاز کنار چشمش چک یاشک

ساغرت   یجور؛ داداش سامانم بمون، بزار ابج  نی: نکن سامان،تو رو خدا نکن ا ساغر
 کردم  یه روش حساب مک یباش یباشم، بزار دوست

 ؟ ی چ یکه ازم شکست ی: پس دلسامان

  ی شد و قلعه  یقلبم طوفان دمیشکستن دل داداشم رو شن یصدا  ی: به خدا که وقت ساغر
 رون یدرونش و 

 ی : اما  بازم دلمو شکستسامان
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: دلت رو شکستم تا دوبار نشکنه، تا کنار ادم اشتباه عمرت تلف نشه، تا عذاب  ساغر
 رو گرفته رهام کنه بانمی که گر   یوجدان لعنت

 و تو گوش بده   گمیو من گوش دادم، من م ی: حاال که تو گفتسامان

 کردم  شی سکوتم همراه با

داشته باشم روت حساب   یداداش سامان هر وقت مشکل  یکه  گفت ی : همون روز سامان
خواستم تا   یزمان م نم،یرو نب تیو ناراحت یکنم حسم رو خفه کردم تا خوشحال باش یم

به چشمام نگاه کرد( دلت نشکنه   میو پشتش باشم)مستق  خوادیکه ساغر م یبشم برادر
 یشیو تو هم م   یخوایکه تو م یبرادر شمیاالن م د،از یدل شکستمو شن یصدا   یوقت

 سوگند دوستم داره   که مثل یخواهر

 دن؟ یازمون د  هیکه بق ییهمون کسا   می: بشساغر

و دل   میتا کمتر دل بشکن میکن  یم یرو واقع دنیاز ما د هیکه بق یزی: اره، چسامان
 م یشکسته بش

 نشد.  بتمونیهم متوجه غ یبه خونه و کس میَسُبک شده برگشت یدل با

 زهر من رو بچشه. ییمنتظر باشه تا جا  دیرو بدجور به دلم گرفتم؛ با اوشیس ی نهیک

 : ساغر چرا چشماتون قرمزه؟ صبا

بعدم مثل بچه ادم   میو سر هم داد زد میبا هم دعوا کرد  کمی ستی ن یزی: چسامان
 میو برگشت میکرد  یاشت

 خوِنمون افتاده بود یدعوا  م،یتا قبلش ادم نبود گهی: اره د ساغر

 کنم  یسراغتون رو نگرفت که بخوام ماست مال  ی: کسسوگند

 امد   یعمو عل یصدا 
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 نهار حاضره  دیا ی: بچه ها بیعل

  لیبابا و صبا نشسته بود،سه  نی)خواهر(کنار من و بابا نشسته بود و مامان هم بسوگند
  مای نشسته بودن و خاله فرزانه و ساره و س بیبه ترت یهم کنار عمو عل ربدی و سامان وه

)پدر ی) پدر صبا( و اقا مرتضدیکنار هم نشسته بودن و عمو فر  بیترت  و سوسن هم به
بود   یعوض  اوشی نفر س نی کنار هم بودن و اخر بی به ترت م( هلی)پر سهدی( و سعربدیه

 کرد.  ینگاهم م شخندیکه کنار اقا محمود و حاج خانم نشسته بود و با ن

 و کشک بادمجان پخته بود. یفرزانه زرشک پلو با مرغ، قرمه سبز  خاله

 که زد بود که متوجه خاله فرزانه شدم. یو گند  اوش یس  ریدرگ ذهنم

 ؟ ی ِکش یچرا غذا نم  زمی: ساغر عز فرزانه

 بلند شد. اوشیس  ینکره   یجواب بدم که صدا  خواستم

 کشه یحتما خجالت م  یی: زن دا اوشیس

 بلند کردم و به چشماش زل زدم حرص و طعنه سرم رو  با

ادم   هیمطلب راجب   هی لمی که خجالت بکشم، واال تو موبا  ستمین بهی : نه اتفاقا، غرساغر
باعث   ن یو اخرش هم هم  دی کش ینداشت سرک م یکه بهش ربط  ییخوندم که تو کارا

 شد سرش رو به باد بده 

 کالمم شد و کال ساکت شد یطعنه  متوجه

 که تمام شد رو به خاله فرزانه کردم   غذا

 خوشمزه بود یلی: دستتون درد نکنه خاله خساغر

 زم ی: نوش جونت عز فرزانه

 کاش  ی ا  یخورد  یم گهید  کمیکه،  ی نخورد یز ی: دخترم چمحمود



 شده   د ی خانوم تبع 

 
156 

 

 : نه اقا محمود، اتفاقا غذام به اندازه بود دست شما هم درد نکنهساغر

 : سرت سالمت باشه بابا جان محمود

و خودشون دست به کار شدن و ما   مینهار رو بشور  یاجازه ندادن که ما ظرف ها  مادرها
 ق یاالچ  یهم مثل قبل تو ونی حال و اقا  یتو میهم رفت

مثل قبل   ارم، یکارشو سرش در ب یو تالف زمیر ب اوشیبودم تا زهرم رو به س یفرصت دنبال
من بود البته فاصله حداقل    یتفاوت که رو به رو  نیمبل تک نفره نشسته بود با ا   یرو

 چهار متر بود. 

 م یکن یباز  هی  دیایب شهی : خب اگر مثل دفه قبل جنگ نمصبا

 کنم ینم ی: من که باز ساغر

 می کن یم یباز  کمی گه؛ی: بس کن دلیسه

 کنم ی: حوصله ندارم به جاش نگاهتون م ساغر

 دیاعصابم ناخن کش  یبود که امد و رو  اوشیس  یصدا  نباریا

 ه ی)با پوزخند( فکر خوب ؛یرو خوب نگا کن ربدیه یتون ی: اره خب م اوشیس

 ه؟ یها؟ بگو دردت چ ؟یکن یهمش دخالت م  یخوا یم  ی: تو چساغر

  شی چشمام نگاه کرد که  سرد یتو  میمستق اهشی ترسناِک س ی با اون چشما اوشیس
 اوردم یبه روم ن یبهم انداخت ول  یلرز 

 حاضر جواب رو سر جاشون بشونم   ی: کال دوست دارم ادما اوشیس

   ؟ی من فقط حاضر جوابم؟ تو چ  ی: مطمئنساغر

 کرد؟   یم  کاریمطب چ یکردم، اصال اون روز تو  یبود؟ درکش نم یدنبال چ اوشیس
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 ی نزار اوشی : ساغر بهتره دهن به دهن سربدیه

 ضه یخودش مر  شونیکردم( ا  اوش یبه س یبا اون شازده ندارم )نگاه ی: من کارساغر

 قرص مصر... دونن یخانوادت م نمی: بباوشیس

جملش رو کامل کنه با خشم جملشو قطع   نکهیمغزم فعال شد و قبل از ا  یسنسورها 
 کردم 

 : دهنتو ببند احمقساغر

بدون حرف   ستاد،ی از جاش بلند شد و امد سمت من و رو به روم ا یارامِش مرموز  با
  عیکه منم سر  نی کردم که دستش رو برد باال و به قصد صورتم اورد پا ینگاهش م

 به صورتم نخورد  یدست یصورتم رو بردم عقب ول

 د یقفل شدش غر  یدوندون ها  هیاز ال  سامان

) شکنمیدستت رو م یبعد یتو صورت سوگند بهت گفتم دفعه   ی بار زد کی : سامان
نگاه کرد( دستت به هر کدوم از خواهرهام بلند   اوش یبه من کرد و دوباره به س ینگاه

 ؟ یدیکنم؛ فهم یبشه خوردش م

 تا دندونات رو خورد نکنم  ستادی بابات جلوم ا شیپ ی: دفعه  اوشیس

رو   زمیر ی مامان م یپَتت رو جلو  یبه روح هلما پاتو از حدت جلوتر بزار اوشی : سربدیه
 اب 

نگاه کردم   ربدی و به ه دیبه سوگند نگاه کردم که نگاه دزد یبود؟ سوال  یک گهیهلما د  اصال
 حرفش از اونجا  رفت   نیکه بعد از ا

 : ربدیه

  یبود که ساغر با سامان چکار داره ول نیا  ریسامان و ساغر رفتن همش فکرم درگ  یوقت 
 از مشکالت رو حل کرده  یلیساغر به قول خودش خ دمی برگشتن فهم یوقت
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هم   ارهیخواست جلوش کم ب  یکه ساغر نم نیو ا   زی زد به همه چ یداشت گند م اوشیس
 شد  یبود که مشکل ساز م یدردسر

 شد هینزاره اما گوش نکرد و سامان هم وارد قض اوش ی ساغر خواستم دهن به دهن س از 

رو   زمیر ی مامان م یپتت رو جلو  یبه روح هلما پاتو از حدت جلوتر بزار اوشی :سربدیه
 اب 

مجنون نشستم و به   دیب ریباغ ز  یاز توانم بود و رفتم تو  شتریب اوشیحضور س  تحمل
 خواهر از دست رفتم فکر کردم 

  ییرفت، هلما یداشت و خنده از لبش کنار نم یطوس یکه مثل من چشما  ییهلما  هلما،
  ریکنارش بودم و به من وابسته بود حاال ز  شهی که فقط دو سال ازم کوچکتر بود و هم

 ده یخروارها خاِک سرد خواب

 دم یو به سرعت سمت اتاقش دو   دمیهلما رو شن ادی فر یصدا  »

 کمک  ،ی؟ کمک ولم کن عوض ربدی داداش ه ربد؟ ی : ههلما

صحنه  نیبود که از دهانش خارج شد و اخر  ییصدا  نیهلما اخر  یوال مت غیج یصدا  و
صورت    یرو رو  شیو خون د یسف ی بود که دستا یدختر نوزده ساله ا  دمیکه ازش د  یا

 گذاشته بود  شیخون

 کردم  یگرفته بود و با لکنت هلما رو صدا م زبونم

 من اومممم..اومدم  نی: هل....هلما...پاش...پاشو ...ببب....ببربدیه

زدم و دست   یهلما م یکنم و تند تند با دستم به صورت خون دیدونستم چکار با ینم
 شده بود  یخودم هم خون  ی ها

 تونه جنون اور باشه   یم یصحنه ا  ن یهمچ دنیساله د  ستیب ی پسر یبرا 
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و شوک شده به    دهیترس دهینشون نم یخوره و عکس العمل یهلما تکون نم  دمید  یوقت
بابا   یلیچقدر گذشت که س دونمینم کردم؛یدادم و بدون حرف نگاهش م هیتختش تک

  نقدریفقط هم زد؛یبه صورت خودش م هیو گر  غیصورتم نشست و مامان همراه با ج  یرو
 سرم هستن  یهم باال  یعل  ییو زن دا مانو سا  مارستانمیتخت ب ی که االن رو دمیفهم

 سامان رو صدا زدم  امدیرمکه از ته چاه د ییصدا با

 گه؟ ی هلما خوبه د دم،نه؟ی: سامان، هل...هلما کجاست؟ من کابوس دربدیه

  رهیکه به دستم وصل بود خ یو منم به ِسُرم  ختنیری و سامان باهم اشک م ییدا زن
 شدم 

هفت هلما گذشت و من اصال متوجه گذر زمان نبودم و هر شب کابوس هلما رو   مراسم
 امد سراغم  سیپل نکهیتا ا  دمیدیم

 کشته شد؟  یخواهرت چطور  ؟ید ید  ی: پسر جان تو اون شب چسرگرد

 اورد یرحم بود که مرگ هلما رو انقدر اسون به زبون م یب چقدر

 کردم   فیرو براش تعر زیچ همه

فقط اثر انگشت    دهیکه مقتول باهاش به قتل رس ییچاقو یرو نکهی ا  : با توجه بهسرگرد
 ؟ یمظنون  ای یَشک دار  یشده، تو به کس دهیخودش د

و از اتاقم    دمیهلما رو شن  ادیو فر  غیج یفقط صدا  دونمی: نه..من.........من نمربدیه
 به سمت اتاق هلما و بعدش هلم....  دمیدو

 مجال نداد تا اسم خواهرک دردانه ام رو کامل بگم«  هیگر

 دیچیپ مینیب ر یسرد ز  یعطر یبو

 که....که  دیبگ شهی م یدخالت کنم ول  خوامی: من نمساغر
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 ؟ ی : که چربدیه

 کرد نگاه کردم  یم  یباز  شیروسر  یبود و با گوشه   نی ساغر که سرش پا  به

 کمک کنن؟  هیبه بق توننیدکترا م شهی: خب مگه هم ساغر

که بهشون اعتماد  ییفقط اونا  یتونن ول یهم م  گهی د یداره؟ نه، ادما  ی: چه ربطربدیه
 و بهت اعتماد دارن یدار

 د یدستم گرفته بودم رس یحواس تو   یکه ب یسراسر ارامش بهم کرد و به گردنبند ینگاه

 گه یبه شما کمک کنم د تونمی: پس منم مساغر

 گردنم بود نگاه کرد  ی که هشت سال تو  یبه گردنبند  دوباره

 ه؟ یاز کس هیقشنگه، هد یلی: خساغر

 ست ی ن هی: نه هدربدیه

 نداشتم ینگاهم کرد، پس منتظر بود تا داستانش رو بگم اما من داستان مشتاق

 : مال خواهرمهربدیه

 تعجب و ذوق نگاهم کرد  با

 دینه نگ  ه؟یاسمش چ  ومد؟ی پس چرا امروز ن دونستم،ینم یوا ؟ی: شما خواهر دارساغر
 بخ... یبستن میکه با هم بر نجایا ادیتا غروب ب دیبگ شهیم

 : خواهرم ُمرده، هلما مرده ربدیه

 باز و غمزده نگاهم کرد  یدهان با

 من....من  دیناراحت بش خواستمی: بخ..بخدا من نمدونستم، اصال نم ساغر

 یناراحتم کن  یخواستی نم دونمی: مربدیه
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 بگم ی دلم رو به کس یخواست بعد از هشت سال حرفا یم دلم

پدرِپدرم من و   شیشب که مادر و پدرم رفته بودن همدان پ هی شی: هشت سال پربدیه
خودش رو   یخونه   اوشیاون موقع ها س  م،یو خونه موند  میهلما از رفتن امتناع کرد 

 م یما پس من و هلما تو خونه تنها بود ش یپ امدیبود و کمتر م  دهیخر

نگاه کردم و   دادیچونش و با دقت بهم گوش م  ری ساغر که دستش رو گذاشته بود ز  به
 ادامه دادم 

بودم و هلما هم رفته بود اتاقش تا کتاب   دنید لمیاتاقم مشغول ف  ی: من تو ربدیه
هاش که    ادیفر  یبعد صدا  قه ی چند دق یرو برداره و برامون شام درست کنه ول شی اشپز

شده بود،   ری د یلیسرش خ  یباال  دم یرس یخونه رو برداشت و وقت خواست یازم کمک م
 د یکش ینفس نم گهی بود و د یهلما صورتش خون 

 دم یسوزناکم کش یبه چشا  یو دست دمی کش یقیعم نفس

  یدانشگاه رفتن اماده م یکنارم بود، نوزده سالش شده بود و برا  شهی : هلما همربدیه
  رهیتو اتاقش خ یبه عکسا  رهی کنم و صورتش از ذهنم م یکه بهش فکر م ییوقتا  هیشد، 

 خوابم یتختش م یو شب رو رو  شمیم

  یدرد داره حت د،یگیم یدونم چ ی: من واقعا متاسفم؛ من خواهر کوچکتر دارم و مساغر
  ای ( خواهر دیکش  یقی.......)نفس عمنکهیچه برسه به ا رهیگی دلدرد م یاز پرخور  یوقت

  شتریرو ب امرز ی تو خودت اون خداب یزیشما بر  نکهیسخته، اما ا یلیبرادر بزرگتر بودن خ 
 کنهیم  تی اذ

که بهم اعتماد داره و بهش اعتماد دارم درد   یچون به کس  شهینم تیاذ  گهی : االن دربدیه
 دلم رو گفتم.

 نی دوباره سرش رو برد پا  یزیر یخنده   با
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  هی دیدرسش رو خوند؟ به نظرم منم با  دی نبا روان پزشک شدن حتما ی: پس برا ساغر
 ان یمرکز درد دل شنوا   سمیبنو  شی ورود  یمطب بزنم و جلو

 تکون دادم  دی سرم رو به نشانه تا منم

 منم هستم  یداشت  از ی: خوبه به نظرم، اگه به کارمنِد درس خونده نربدیه

 انداخت باال  ییَابرو 

 ندارن یکه سواِد روان شناس هی ادما  یاون جا جا گهی : نه دساغر

 سمت ما   ادیسوگند)خواهر( داره م  دمی خنده به رو به رو نگاه کردم که د با

 ادی : آخ فکر کنم به قصد جونم داره مساغر

 : چرا به قصد جونت؟ ربدیه

 دستاش رو تو هوا تکون داد   یالیخیب یخنده   با

بهش   دهیرو اب  و االن فهم ختهیر کمیخواهر کوچ  یَپَتم رو جلو  کمی: اخه برادرتون  ساغر
 رو نگفتم  یزیچ هی

 تعجب نگاهش کردم  با

 ؟ ی : ساغر تو االن قرص خوردربدیه

 : نه من االن قرص نخوردم ساغر

 ی بعد از دعوا قرص خورد   ست،یاالِن االن ن نی منظورم هم ار،یدر ن ی: زرنگ باز ربدیه

 کرد  نی داد و سرش و باال و پا ینیرو چ دماغش

 بخدا  دونهیفقط    ی: اره ولساغر

 ؟ ی خورد  ی: مگه قبال چندتا مربدیه
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 خوردم یدوتا م  ومدی بهم فشار م یل یخ ی: قبال وقتساغر

 اثر قرصا بهش ارامش داده  زنه،یحرف م اوشیراجب س لکسیبگو االن چقدر ر پس

 )خواهر(: ساغر؟ سوگند

 : جانم خواهر؟ ساغر

 به من و ساغر انداخت و محکم حرفش رو زد  ی نگاه یجد سوگند

 ن؟ یچرا شما باهم رفت ه؟یمطب چ ی  هی: قضسوگند

و    نیدیداشت و شما نفهم یتموم افسردگ کسالی: واال جونم برات بگه که خواهرت  ساغر
 خته یو روانم بهم ر  رمیگ یم  یاالن هم دارم افسردگ نکهیبعدش ا 

 به نظرم بهتره خواهرش بدونه یول زد یداشت گند م خودش

 کرد  یبا دهن باز داشت نگاهش م سوگند

 ؟ ی: پس....پس چرا به ما نگفتسوگند

  یهم کار  گفتمیبگم، درضن م هیکه مشکالتم رو به بق ستمین ی: من ادمساغر
 د یبکن دیتونستینم

 من نگاه کرد  به

 ؟ ی: پس شما تو مطب با ساغر بود سوگند

دکتر   ی)به من نگاه کرد( ول شون ی هستش؛ روان شناسه ا  دکترم شونیا  زمی: نه عز ساغر
 مهربون تره   یازاد

 جاش جواب دادم  کنهبهیداره خرابتر م دمید  یوقت
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االن داره طول   گه؛ی داره راست م یول  گهیم یچ  شهی:االن قرص خورده متوجه نمربدیه
 درمانش رو....... 

 که طول درمان بگذرونم ستمین ضی : من چند بار بگم مرساغر

 قرص خورده باشه دونهیفقط  دهیبع نمیب ی که ازش م یحال با

 ؟ ی : ساغر راستش رو بگو؛ چند تا قرص خورد ربدیه

 جمع کرد و به اسمون نگاه کرد  لباشو

که مچش رو گرفته باشن بهم نگاه کرد و سه تا   ی) مثل بچه ا ؛یدی: خب باشه فهمساغر
 سه تا خوردم   از انگشت هاش رو اورد باال(

 ُبهت نگاهش کردم  با

بتونه  نیتا ا  اریب یزیچ  هی) رو کردم به سووگند( برو  ؟ی : سه تا؟ سه تا خورد ربدیه
 استفراغ کنه 

 استفراغشون کنه؟  دی: مگه قرصا خطرناکه که با سوگند

 سه تا اره خطرناکه  یول  ستی : به اندازه خطرناک نربدیه

 پر برگشت  وانی ل  هیبعد با  قهیرفت و چند دق سوگند

 ه؟ یچ نی: ا ربدیه

 اره یباال م  خورهیو هر وقت م ادی بدش م نیساغر از ا   ن؛ی: ابغوره،عسل و دارچسوگند

 برش گردوند وانی ل یبا سوگند)خواهر( بود چون ساغر بعد از خوردن محتو  حق

 دلم، خفه شدم  ی: آ ساغر

 بود  دهیپر  بایزد و رنگش تقر  یسرفه حرف م با
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 ی که سه تا قرص رو با هم خورد یمگه؟ اره احمق یاحمق :ربدیه

 و دلخور نگاهم کرد   یسوال  یچشما  با

احمق؟)نگاهش به سوگند    نیگیبه من م یچ ی : به شما مگه ضرر زدم؟ اصال برا ساغر
 ؟ یی نجا یا  یافتاد و هول کرد( تو؟ تو از کِ 

 یرو بهم گفت  زی: من؟..از..از...همه چسوگند

 کالفه و ناراحت اول به خواهرش و بعد به من نگاه کرد و از جاش بلند شد ساغر

 : به مامان بگو حالم بهم خورد رفتم خونهساغر

 ؟ یخوریقرص م  ی: چرا نگفتسوگند

کنم،خب؟  یچکار دارم م دونمیمن م  نیبب دم؛ینم حیتوض  گهیو د گمیم  یزیچ هی:  ساغر
خراب بود که حواسم  پرت شد    یصابم انقدرکردم اع یرو ادهی نگران من نباش اگر امروز ز 

 هیبپرس نه از بق یزینه از من چ گهی پس لطفا د

 از حرفش رفت  بعد

 ش؟ یدنبالش برسون  یبر شهی: مسوگند

 کنه  شیتونست مخف یاز چشماش معلوم بود و نم  شیخواهر نگران نیا  چقدر

 تو هم به مادرت بگو معده درد گرفت رفت خونه رم؛ی : مربدیه

 که اون معجون رو گرفتم کنهی: اتفاقا گفتم معدش درد مسوگند

 سوار کردم  ابون یو ساغر رو از کنار خ نمیمن هم رفتم سراغ ماش بعدش

 ن؟ ی فقط نگاه کرد گم ی دارم بهش م نید ید ی: چرا وقتساغر

 دن یفهمیم یروز  هی: ربدیه
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 نه االن  یروز  هی:  ساغر

 دستاش گرفت  نی رو ب سرش

 ه؟ یادم عوض یلیبرادرتون خ  نی دونست یبه من کرد( م ی: گند زدم)نگاه ساغر

 بود نه ساغر نگاهش کردم  اوشیکه به خاطر س یپوزخند با

 پدر و مادرمه  یفرزند خونده  ست؛یبرادرم ن اوشی : سربدیه

 با تعجب نگاهم کرد که خندم گرفت  بازم

 شده؟   لمایمثل رمانا و ف م یزندگ ه؟ ی: چربدیه

 نی رو انداخت پا  سرش

   ؟ینگه دار نیدید یفروش  جیساندو  ییاگر جا  شهی: مساغر

 : چرا؟ گشنته؟ ربدیه

 که خورده بودم برگردوندم؛ دلم ضعف داره  ی: هر چساغر

 زه یر ی بهمش م جی و ساندو   شده فیمعدت االن ضع  دارم؛ی نگه نم ی: ولربدیه

دوباره خودش   نکهیبرقرار بود تا ا نیسکوت کامل تو ماش گهیخونشون رو که داد د ادرس
 سکوت رو شکست 

 : االن وقتتون ازاده؟ ساغر

 : اره چطور؟ ربدیه

 َسرِ خاک هلما   می: برساغر

 هلما؟  شی بره پ خواستیم یچ  یتعجب نگاهش کردم؛ هلما؟ برا  با

 سوالم رو از چشمام خوند   انگار
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و هم من با خواهر دکترم  که به طور   یکن دایاونجا تا هم شما ارامش پ  می: برساغر
 دوستمم هست اشنا بشم  یاتفاق

 باالخره بهم اعتماد کرده؟  یعن یمن رو دوستش حساب کرد؟    االن

 ؟ ی گفت یبه سامان چ یبگ شهیم  یدوست اعتماد دار نی: اگه به اربدیه

 فهمه یچون اونم دختره و م گمی به هلما م یول گمیما نه، نم: به شساغر

 تونم کنار هلما به حرفاش گوش کنم  یبهم گفت که منم م میمستق  ریغ

 هلما عاشق رمان خوندن بود  ،یدونی: مربدیه

 زد  یمهربون لبخند

که  شمی انقدر توش غرق م  ییوقتا هیرمان خوندن رو دوست دارم؛   یلی: منم خساغر
 شمیمتوجه اطرافم نم

 مکث کرد  کمی

 از همه دوست داشت؟  شتریرو ب ی: چه رمانساغر

لپ تاپش   یاز تو  یواشکیبار   کی چون   دونمیدوست داشت؟ م شتریرو ب  یچه رمان هلما
 خوندمش 

 : شب نما ربدیه

 تهیواقع  یدرناکه ول یادیز  یلی: منم خوندمش؛ دردناکه، خساغر

 اول رو خوندم  یدو صفحه : من کامل نخوندمش فقط ربدیه

 رو درونشون نگه داشتن  ی زی تا اخر خوند که متوجه شد چه چ دی: رمان ها رو با ساغر

 ؟ ی خونیم  یی: چه جور رمان ها ربدیه
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 ی واقع  یرمانا یول ینداره برا  ی )بع د دوباره بهم نگاه کرد( فرقدیچیبپ  دیرو با نجای: اساغر
 نهیشیبه دلم م یلیخ

 فکر کنم بتونم بخونم یاگه اسم چند تاشون رو بگ یرمان نخوندم ول ادی: من ز ربدیه

 شروع کرد به حرف زدن  مشتاق

عطر که البته دو جلد داره و   یتلخ  یگناهکار، بعد   یکه همون شب نما، بعد شی: اولساغر
 جلد اولش عطر تلخ هستش 

 : خب بعدش؟ ربدیه

 گم  یرو هم م شی بق نیرو تموم کرد  نای: هر وقت ا ساغر

 کن  امی مونه، لطفا برام پ  ینم ادمی رو  نا ی: باشه من ا ربدیه

 باال انداخت  یا شونه

 فرستم  یرو براتون م لش یفکر کرد( اصال فا  کمیفرستم)  ی: باشه مساغر

 : عاقالنه تره ربدیه

 رو کرد سمت من  میدیرس یوقت

 سر خاک خواهرتون !  میکه نر  نیچوندیپ دمینفهم دی: فکر نکنساغر

 خنده انگشت شصت و سبابم رو چسبوندم به هم  با

 جم شده  یلیو حالت جا اومده؛ حواست خ  دهیاثر قرصا پر نکهی: مثل ا ربدیه

 داخل  نیایکه ب  زدمیوگرنه تعارف م ستنی......خانوادم خونه نزهی : چساغر

 ی کرد  یو ناراحتم م  یساغر نبود   یزد  یاگر تعارف م دونم؛ی: مربدیه

 لبخند چشماش رو بست  با
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 ن؟ یکه اتش بس داد نیمن خورد   ی: نکنه شما هم از قرصا ساغر

 : ساعت چنده؟ ربدیه

 به ساعتش کرد  ینگاه

 : ساعت سه، چطور مگه؟ ساغر

 ه؟ ینظرت چ م؛یبزن یدور هی م یبر م یکار ی: حاال که هر دومون بربدیه

 : نه ساغر

 : چرا؟ ربدیه

 گفتم  یبه سامان چ گمی سرخاک هلما بعد منم م  میروز بر هی: چون ساغر

 شه یاالن نم  ی: قبوله ولربدیه

 ن یممنون که من رو رسوند یلی: قبوله، خساغر

 بابا محمود  یتشکر کرد رفت و منم برگشتم خونه  نکهیاز ا بعد

 ساغر:   

  یو به اتفاقات امروز فکر کردم که خوابم برد و با صدا  دمیمبل داراز کش  یو رو رفتم
  یول دم یمبل خواب  یدر فکر کردم مامان و بابا هستن که دوباره رو  یتو   دیخش کلچر
 افتاد روم  ین یکه چشمام گرم شد جسم سنگ نیهم

 ق یرف گهیپاشو د  ؟ی : ُمردصبا

 دم یمالیکردم و پهلوم رو م یگشاد صبا رو نگاه م یچشما  با

 ؟ یکن یچکار م نجای: تو اساغر

 باز نگاهم کرد  شین با



 شده   د ی خانوم تبع 

 
170 

 

 تو  انیهم دارن م  هی: بقصبا

 داخل  میا یحجاب داره ب  نی: صبا ببلیسه

 ن ی ایبوده ب دهیخواب ی: اره بابا با همون مانتو و روسرصبا

 امدن داخل   ربدی)خواهر(،سوگند،سامان و هل،سوگندی سه بیترت به

 نرفت  نی بدون تو از گلومون پا ی: به خدا بستن لیسه

 رفت  یم نی من که پا ی: از گلو صبا

 : تو که اره معلومه ساغر

  ییرا یو پذ  میدم کن ییچا  میو خودم و سوگند)خواهر( رفت  ننیکردم بش ییرو راهنما  هیبق
 میکن

 امد  ییرایصبا از پذ  یصدا 

 که ی همش تو اشپزخونه ا مینیخودتون رو بب میما، اومد  شی پ نیای : حاال بصبا

 ؟ ی بود دهی: تاحاال من رو ندساغر

 ردم به خواهرم ک رو

 نجا؟ یا  ن یای م یگفت  نای: به مامان ا ساغر

   می)خواهر(: اره گفتسوگند

 ه یبق شی و بردم پ ختمیبود ر یرنگ یکه  رنگ یبستن  یرو داخل ظرف ها  یسنت یبستن

 ؟ ی ندار لمینگاه کرد( ف ونیز ی: دستت درد نکنه) به تلولیسه

 ست ی( مناسب ِسِنت نثی خب ی: دارم اتفاقا) با لبخندساغر

 بزارم  لیقصد دارم سر به سر سه دیهم فهم  صبا
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 ؟ ی گ یرو م میدیکه اون دفعه با هم د  لمهی: ِعه اون فصبا

 قا ی : دقساغر

 ل ی کرد به سه رو

 ست یمناسب سن تو ن قتای : حقصبا

 کرد  یگرد نگاهمون م یبا چشما  سامان

 داره؟  ی: مگه چلیسه

 مگه؟  نیکن  ینگاه م ییلمای: شما ها چه فسامان

و من رو نگاه کرد و بعد   دیبن تن رو د ید  یس یکه جعبه  ربدی رفت به ه حواسم
 نهی نب لیبالشت مبل تا سه ری گذاشتش ز 

 م یباهاش ندار یوگرنه ما مشکل ستی: واال مناسب شما نساغر

 ن؟ یگی رو م لمی: کدوم فسوگند

 ده یم یسوگند چرا انقدر سوت  نیا  دمی نفهم چوقتیه َاه،

 ی که بشناس ی تو نبود  م،یبود گهی د یکی: اون روز فقط من و ساغر و  صبا

 ؟ ی : با کسوگند

 !  ای : کنجکاو شدساغر

 م ینیبزار ما هم بب  الیخی: حاال بلیسه

 ست یمناسب جمع ن  شهی: نه نمصبا

 رفت  یم  شیپ یادیکم کم داشت ز  گهید

 نن ی: اشکال نداره صبا؛ حاال که اصرار دارن بزار ببساغر
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 ها  میاعتراض ندار ی : باشه ولصبا

 بود یدنیو سامان د  لیسه  ی افهی دستگاه بود و با پخش شدن کارتون ق یتو  ید یس

 ست ی : من که گفتم مناسب سن شما نساغر

 سپند بود  ید یکه پرس ی: سوگند اونصبا

 به سمتم پرت کرد  یکردم که بالشت ینگاه م لیخنده داشتم به سه با

 رو اورد  ییهم چا   خواهرم

 تو حلقمون  زهیری که دندونامون م میبخور  یبا بستن یی: االن چاربدیه

 م یرو بعدا بخور  یی)خواهر(: اره عاقالنست پس چا سوگند

 رو دوباره به اشپزخانه برگردوند  ییچا ینیس بعد

 خونتون؟  ی : ساغر چرا اومدسامان

 کم یبود اومدم بخوابم  ختهی : معدم بهم ر ساغر

 ؟ ی : االن بهترسامان

 : اره ساغر

 ترسناک هات رو بزار لمیاز اون ف یکی یاریرو درب بایکارتون ز  نیخب اگر ا  لهی: خلیسه

 تو ِفَلش  زمی انتخاب کن بر  ارمی: لپ تاپم رو م ساغر

  یم یما هم بستن  نیح نی تاپ رو دادم بهش و اوونم شروع کرد به گشتن و در ا لپ
 م یخورد

 : چه خبر از سپند؟ سوگند

 لواسون   میبر میکال وقت نکرد مش؛یدیچند وقته ند گهید یچی )خواهر(: هسوگند
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 داد  یدوتا سوگند ها گوش م یکنجکاو به صحبتا  ربدیه

 بهش کردم  رو

 پنج سالست  مه،ی : سپند پسر دا ساغر

 رو خورد شیبستن هیتکون داد و بق  یسر

 رو بزار  ن یا  ای : ساغر بلیسه

   ن؟ی : اساغر

 فلش رو دادم   یتو  یکپ یانتخاب کرده بود دسترس لیراهبه که سه  لمیف به

 لم یبا ف چسبهیم  اریب ی: اگر پاپ کرن هم دارلیسه

 : نه جناب من حوصله پاپکرن درست کردن ندارم ساغر

 کرد  ینگاه م ونی زیمبل نشست و به تلو  یرو  یهر کس  لمیشروع ف با

ترسناک   یها  لمیشدم؛ معموال با ف ونیز یتلو   ی رهیدستم و خ ریمبل رو گذاشتم ز  بالشت
برعکس من خواهر   ینداره ول ت یو واقع هیلیکه تخ  دونستمینداشتم چون م یمشکل
 د یترس یم یلیها خ لمیجور ف نی سوگند از ا کمیکوچ

 )خواهر( کنار من نشست و دستم رو گرفت سوگند

 لب زدم   اروم 

 ه یالک نا ی: نترس بابا اساغر

 ترسم یکنم خب؟ م کاری )خواهر(: چسوگند

 بود  ده یکه تموم شد رنگ از صورت دوتا سوگند ها پر  لمیف

 گه یهمش دروغ بود د نای بابا ا  الیخی: بساغر
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 ی : ترسناک بود وللیسه

 بره  ی: من که شب خوابم نمسوگند

 ینیترسناک نب لمیف گهیکه د یری گ ی: اشکال نداره؛ درس مربدیه

 کرد  ربدیبا خنده رو به ه سامان

) من و صبا رو نشون داد( اون  کنهینگاه نم لمای ف نیخواهر من از ا   نی: داداش ا سامان
ترس سوگند هم   خوانیترسن م یخودشون نم نه؛ینن ببک  یدوتا همش مجبورش م

 زه یبر

 ست یکه درست ن نی: ا ربدیه

 میباال انداخت ی و صبا هم زمان شونه ا  من

 جواب داده  ی: ولصبا

 ترسه  یکمتر از قبل م یلیسوگند خ  گه؛ی: راست م ساغر

شبا   چکدوممنونیوگرنه ه ادی هم مثل من صداش در نم  چارهیب ن ی )خواهر(: اسوگند
 میخواب یراحت نم

 کنم  یخودم تنها نگاه م گهی: خب د ساغر

از اون شب تا چند هفته کارم شده بود اخر  هر هفته پنج شنبه ها برم مطب دکتر   بعد
 مشاوره البته با حضور عمو و برادر زاده  یبرا  یازاد

 دی ازم نپرس یزی اون ماجرا نشه و اونم درکم کرد و چ  ریگیپ ادی سوگند خواستم ز  از 

  هیعروس میرفت میبردنش اجازه گرفته بود  یهمراه سامان و سپند که از مامانش برا  به
 هم خوش گذشت  یل یو خ  هانیسارا و ک
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سوگند    یمن،سوگند)خواهر( و صبا رو هم دعوت کرد ول  ربدیخانمه و ه ما یتولد س فردا
 اد ی پس فردا امتحان داره و نم

  ی پاشنه بلند هم رنگش انتخاب کردم؛ بلند یبا کفشا یاسمون  یاب یمانتو  کی فردا   یبرا 
قشنگ   یلی و در کل خ  دمیپوش  یساپورت م رش یز   نیهم یمانتو مثل لباس شب بود برا 

 کردم  یم  رمیکه   یرنگ یبود البته با شال ارغوان

سبز بزنه؛ صبا کال    پیت خوادیسوگند لو داد که م یراجب لباسش بهم نگفت ول  یزی چ صبا
  یلباس سبز م  شیگفت که شب عروس یم یوقتا به شوخ ینگ سبز بود و بعضعاشق ر

 پوشه

با دوبال بزرگ گرفته بود   یفرشته ا یکادو رو مامان به عهده گرفت و مجسمه   ی فهیوظ
 داشت  یری و ش  ییقشنگ بود و رنگ طال  یلیکه خ

 ؟ ی ریخودت م نی: با ماشثمیم

 م یتا با هم بر رمی : اره، دنبال صبا هم مساغر

 نشن ت ی ها اذ هیکه همسا یپارک کن ییرو جا نی: باشه پس حواست باشه ماشثمیم

 رو به مامان کردم  یخنده و شوخ با

 شوهرت به من اعتماد نداره   نی: مامان ببساغر

 کنه  یهارو م هیتوص نی : واال به منم انایم

 تکون داد  یهم با خنده سر  بابا

 ن یدی : چه قدر هم که به حرفام گوش مثمیم

 دما یمن به حرفت گوش م  یریبگ نیمن ماش  ی: بابا تو برا سوگند

 برو بعد دختر  ی: شما اول دانشگاه قبول شو و کالس رانندگثمیم
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 جوره راه نداره؟   چیه یعنی: سوگند

 که گفتم  یهمون  گهی: نه دثمیم

و صبا ازم خواسته بود برم خونشون تا با هم حاضر    میجمعه بود و دانشگاه نداشت فردا
 م یو بر  میبش

 : پس مامان جا من رفتم ساغر

 در خونه رو ببندم که مامان از اونور بازش کرد  خواستم

 شده؟   یزی : جانم؟ چساغر

 زد میشونیبه پ یاروم یدستش ضربه   با

 ی : دختر کادوت رو جا گذاشتنایم

 باز شد  شمیکه دست مامان بود نگاه کردم و ن یساک  به

 شدم مامان جان  ری : پساغر

 برو بچه  ای: بنایم

 ام؟ یتر ب ر ی د کمیاشکال نداره شب   ی: راستساغر

 منظورت چقدره؟  کمی : نایم

 ازدهه ی  میمثال ساعِت ده و ن  کمی:  ساغر

 بده  امیبهم پ کباری   قهیدق ست ی حتما هر ب  ی: باشه ولنایم

 : چشم خانم محافظ خدا حافظ ساغر

 ازم کرد  ییرا ی پذ یخاله سوسن کل دمی رس یو وقت نا یصبا ا  یرفتم سمت خونه   نی ماش با

 ها  شهی: مادرِ من نده بخوره؛ لباسش اندازش نمصبا
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 ده ی: خب بچه از راه رسسوسن

 اومده  نی با ماش ن،ی! ماشومدهی: با االغ که نصبا

 صبا شدم   یشغول صاف کردن موها خنده از خاله سوسن تشکر کردم و م  با

 شدم  شی: پس بگو چرا منو دعوت کرده، خدمتکار شخصساغر

 م؟ یتو هم فر کن یکرد( موها  یبهم نگاه نهی: کم غر بزن) از تو ا صبا

 مادام  ییتو   شگریواال؛ ارا دونمی: نمساغر

و   میکرد  یدخترونه ا  حیمل ش یمن رو فر کرد هر کدوم ارا  یصبا هم موها   نکهیاز ا بعد
 د یخودش چهار ساعت طول کش  نیکه ا  میاماده شد 

 نهار د یا ی: دخترا بسوسن

 خاله  می: اومد ساغر

 دوست داشتم  یلیصبا اش دوغ درست کرده بود چون من خ یسوسن به خواسته   خاله

 اش دوغ دوست دارم  یلیخاله دستت درد نکنه من خ  ی: وا ساغر

 : نوش جونت دخترم سوسن

برامون   ربدیکه ه یو به ادرس م یخاله راه افتاد شی نشستن پ یکمیاز خوردن نهار و  بعد
 م یفرستاده بود رفت

 زد و به ساختمون رو به رومون اشاره کرد  یسوت  صبا

 خوبه یلیها، وضعشون خ  می: خودمونصبا
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خانم   مای س یو لباس ها  کی بردن ک یما برا یگرفتن ول یاقا محمود م یرو خونه   تولد 
  دیخونشون چون خودش خبر نداشت و با سوگند و ساره خانم رفته بودن خر  میامده بود 

 براش  میخانم انتخاب کن  مایس   یلباسا نیاز ب یو لباس مناسب  میایاز ما خواست ب ربدیه

 لباس قرمزه قشنگه   نی: به نظرم اصبا

 تره  کیش یلیخ هی: نچ، اون کالباسساغر

  یمشک ی که صبا کفش میرو برداشت یاصرار کرد موفق نشد و لباس کالباس  یهر چ  صبا
 براق براش انتخاب کرد 

کارِتون طول   یلیبابا محمود، شما خ یرسه خونه  یم گهی ساعت د ک ی : مامان تا  ربدیه
 کشه؟  یم

 تموم شد گهی : نه دصبا

 م؟ یریبگ  لی )....( تحو یرو از قناد کی : کساغر

 دن یم ل ی رو بهت تحو کیک  یرو نشون بد  دی: اره فاکتور خرربدیه

 : ربدیه

 بامزه شده بود. یلیفر خ ی با اون موها ساغر

بابا   ی خونه   میتا با هم بر  نیصبا و ساغر رفتن من هم رفتم دنبال عمو شاه  یوقت
 محمود

 شه؟ ینم یبابات عصبان ی: مطمئننیشاه

 گه ید  میکن سکیر  دیبا یول دونمی: نمربدیه

 باعث شد جمع به خار حضور عمو سکوت کنه نیداخل و هم  میو رفت  میشد  ادهیهم پ با

 عمو امد  شواز یبه پ یعل ییدا
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 ؟ ی: سالم داداش چطوریعل

 عمو بود ی  رهینداد چون نگاهش به بابا بود که خ یجواب عمو

 اره؟  یخودت ن؟ی: شاهیمرتض

 داداش بزرگه؟  ی: چطورنیشاه

  ره یمثل االن عمو رو به اغوش بگ  نکهیانتظار ا ی ره بندازه ول نداشتم بابا دعوا به انتظار
 داشتم 

عمو و   ی هیقض  دنیبه ساغر که اشک تو چشماش جمع شده بود انداختم؛ با فهم نگاهم
 متاثر شده بود   یبابا حساب

 امد یبهش م یلی خ شیبلند آب لباش

 که جلب توجه نکنه  لب زدم  یکنارش و جور رفتم

 ادیبهت م  یلی: خربدیه

 اد یشما اصال کت بهتون نم یول  ی: مرسساغر

انتظار   یول دمیپوش یمطب کت و شلوار م  رفتمی که م  ییباال؛ فقط وقتا دیپر  َابروم
 ادینداشتم انقدر رُک بهم بگه که بهم نم

 :  خب خواهر بزرگه تولدت مبارک باشهساره

 ون : ممنون از همتمایس

 : عمه تولدت مبارک سوگند

 خانم  مای :  تولدتون مبارک سصبا

 : تولدت مبارک زن داداش نیشاه
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 کرد  ی به همه نگاه م یگفت و مامان با خوشحال کی تبر ی هرکس بی به ترت و

 : ساغر

رفتم تو باغ تا به مامان زنگ بزنم و بگم که اگه اجازه بده با صبا   کیپخش کردن ک  موقع
 که قبول کرد  می شب خونشون بمون

درختا   نی و بدون سر و صدا از ب  واشی  یلیخ اوشی س دم یخواستم برگردم داخل د  یوقت
 ته باغ برسم   یمخروبه   یباعث شد تا دنبالش برم و به اتاقک  میرفت ته باغ و فضول 

کردم که با    یکه معلوم نباشم داشتم نگاهش م یرفت داخل و منم از پنجره جور  اوشیس
 بست  خی حه تنم  مور مور شد و دستام کارتن اسل  کی   دنید

سزش رو بلند    اوشی س رشی ز  ی شهیکفشم به ش یبرگردم که به برخورد پاشنه خواستم
وارد   یسمت خونه و وقت دمی که از خودم انتظار نداشتم دو یبا سرعت د؛یکرد و من رو د
 مبل کنار صبا و سوگند   ینشستم رو  یحرف  چیشدم بدون ه

 ؟ ی : کجا رفته بودصبا

 جا  چی: هرساغ

 ده؟ ی: پس چرا رنگت پرصبا

 سرد بود بخاطر اونه   رونی : بساغر

  زایچ نیبگم؟ به بزرگترا  بگم؟ و انقدر به ا  سیفکر کردم که به پل نیذهنم همش به ا  تو
 رونمیصبا م  یمراسم تموم شد و دارم به سمت خونه  یک دمیفکر کردم که نفهم

چکار کنم اما به صبا هم   دیدونستم با یبلند شدم تازه از شوک درامدم و نم یوقت صبح
 نگفتم  یزیچ

 ؟ یشنو ی: دختر نمصبا
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 رو؟  یچ ؟ی : چساغر

 کشت  خودش رو  لتی: موباصبا

 بود  مامان

 : جان؟ ساغر

 ر یهست بگ   یامانت هی  اسمن یخونه برو از   یا یب ی: خواستنایم

 : واجبه مامان؟ ساغر

 بابا بله واجبه ی: ا نایم

 هست ؟   ی: چساغر

که بدم به مسئول   اریجمع کرده ب زایجور چ نیسرپرست لباس و ا  یب ی بچه ها  ی: برانایم
 مسجد 

 : چشم ساغر

  ییاسلحه بود و حواسم به حرفا یاون جعبه   ریصبا بودم فکرم درگ شی که پ یمدت تموم
 زد نبود  یکه صبا م

 گم؟ یم  یچ یشنو  ی: اصال مصبا

 نگاه کردم  دادیاعتم که هفت رو نشون مبه س کالفه

 که؟ ی: صبا؟ ساعت که تازه هفته چرا هوا تارساغر

 گه ید شهی م  کی : خب زمستونا هوا زودتر تارصبا

 رفتن اماده بشم  یشدم که برا  بلند

 بمون  گهید کم ی: کجا؟ خب صبا
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 دم ی و کالفه تند تند لباس پوش  شونیپر

 شده  رمیمنم د که ی: نه هوا تار ساغر

 مسعود ییدا  یراه افتادم سمت خونه  و

 : سوگند

  نیهم  یبرا ستیخاله فرشته زنگ زد به مامان و گفت حال بابابزرگ خوب ن شبید
مامان،سامان و بابا راه افتادن و رفتن همدان و چون من دانشگاه داشتم باهاشون  

 حاج خانم و بابا محمود  شینرفتم و موندم خونه پ

چرا تا االن   دونمینم یبود ول ادی ز  اوشی جوالن دادن س یکه سامان نبود جا برا  حاال
 امده؟ ین

 : ساغر

اخر رو از   ی  سهیداد رو برام اوردن و خواستم برم ک اسمنیکه   ییها  سهیو سپند ک سهند
 دم یداد سهند رو شن یکه اونور کوچه بود که صدا  نمیخونشون بردارم و بزار تو ماش یجلو

 نور یا  ای: ساغر بسهند

سهند  یافتاده ول  نیزم یسپند رو دمینگاه کردم د یکنار و وقت دیرو کشخودش من  و
 متوجهش نشد 

 کرد  یلِِهت م  یبودمت ک موتور دهی: اگه نکشسهند

کردم و نا گهان راه صدام باز شد و   یسپند بود نگاه م یشونیکه از پ یمن به خون  یول
 انداز شد  نیکوچه طن یبلندم تو  یصدا 

 تو رو خدا جواب بده  زمی!سپند عز   یاعلی : سپند؟ ساغر

 کرد شدم   یبه سهند که خشک شده نگاهم م رو
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 رو صدا کن، امبوالنس، امبوالنس خبر کن  اسمنی: برو  ساغر

 امد کنارم  یچادر  ی و خانم  رونیها از خونشون امدن ب  هیتا از همسا چند

 به امبوالنس؟  ی: دخترم زنگ زدخانم

 کن  یکار هی: ن...َنه..سهن...سهند؟ سپند؟  جوا........جواب بده. سپند ساغر

 دیکش یغیسپند ج  دنیو با د  نی امد پا   اسمنیاز امبوالنس نشد و   یخبر

 ابلفضل پسرم! سپند مامان؟ سپند؟   ای:  اسمنی

 که به سپند زده کالهشو برداشت و ..  یموتور سوار  دمیکوچه نگاه کردم د یبه انتها  یوقت

 ! اوش؟یکردم، س یزده نگاهش م  شوک 

 م یشد مارستانیب  یو راه نمیماش یتو  میسپند رو گذاشت  اسمنیهمراه   به

 شده؟  ی: چپرستار

 : تص.......تصادف با موتور....موتور زده بهش ساغر

پرستار امد   بعد کمیرفت؛  یبا اون پوزخندش از ذهنم کنار نم  اوشی س یلعنت ی  چهره
 اسمن ی من و  شیپ

خداروشکر و شکر   یپاش شکسته ول م؛یبه بخش کرد می: پسرتون رو انتقال دادپرستار
پاهاش رو   دیپزشک با  ادیبهوش ب یو وقت هوشهیفعال ب ده؛یند یدی شد  یسرش ضربه  

 کنه  نهیمعا

نتونه راه بره و فعال   یکرد گفت که امکان داره تا مدت نهیدکتر سپند رو معا نکهیاز ا بعد
 رنی پاش رو کج بگ دیبا

 پاش  یرو زد ی م هیبا گر  اسمنی
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 : سپند؟ سپندم؟ ساغر بچم چش شده؟ اسمنی

کردم؛ مامان و مسعود به همراه   یفکر م اوشیو فقط به س  امدی از چشمم نم یاشک
 .مارستانیمهتاب امدن ب

 دم یدکتر رو شن ی صدا اب ببرم که  اسمنی  یبرا  رفتم

 دچار مشکل بشه  شی نایب ادیبهوش ب یو ممکنه وقت هوشهیاقا پسرت فعال ب ن ی: ببدکتر

 شد  دهیقلبم کش  یبود که رو یغیمسعود ت ی اشنا بود؛ صدا ییکه امد صدا  ییصدا 

 م؟ یچکار کن د ی: االن بامسعود

 و دعا  یصبر کن  دینگو، خودتم با یزی: فعال به خانمت چدکتر

 د یچرخ یَسَرم م  ی( تو یی نای)ب یو کلمه   شدی سرم اکو م یدکتر تو  یصدا 

و به سمت خونه    نمیذهنم باعث شد که برم سراغ ماش یتو   اوشیس  ی دوباره  ریتصو  و
 اقا محمود برونم  ی

 دم ی لوش م گم،یم سیبه پل ،ی : کثافِت عوضساغر

که از بابا رحمت   یبیج یوچاق  دمی رس یزدم و قت یبه اونجا با خودم حرف م دنیرس تا
  یو خشم از سوگند که برا   تیگرفته بودم رو از داشبورد برداشتم و با عصبان یادگاری
نشسته و پاش رو انداخته رو   اوشیس  دمیامده بود گذشتم و رفتم داخل که د  شوازمیپ

 خوره یپاش و انگور م

 باشه دخترم  ری: خمحمود

 اعصابم بود رو کرد به اقا محمود  یکه رو ی با پوزخند اوشیس

 ی ریاونم چه خ  رهی: ِهه...خاوشیس
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گلوش که باعث    ریبردم و چاقو رو گذاشتم ز  ورشیبلند و پر از خشم به سمتش   یصدا با
 سوگند بلند بشه غیشد ج

 ؟ یشد وونهی ساغر؟ د یکن یم  کاری: چسوگند

 لبش بود   یمضخرف رو یبود که با وجود چاقو لبخند  یوشیحواسم به س ی همه  یول

 سیبه خدا که به پل ؟ی خواست یم  یچ یبه سپند ها؟ لعنت یزد یچ  ی: کثافت! برا ساغر
 دم یلوت م

به چشمام نگاه   میقصدم زدن به اون بچه نبود)مستق ،یکن یتونینم یغلط چی: هاوشیس
 کرد( قصدم جون خودت بود 

 ی عوض  ی : تو غلط کردساغر

 : چه خبره؟ محمود

امروز هم جن سالم به در  ده؛ی رو د دی دیم  دیکه نبا ییزا یکرد و چ یفضول روز ی: د اوشیس
 ره یخودش اومده تا بم یحاال با پا  یبرده ول

   که؟یمرت یگی م ی: چسوگند

خبر   اویس  ینگاه کردم؛ پس اونم از کارا  کردیه منگا اوشیاقا محمود که خونسرد به س به
 داره؟ 

مشت قاتل با مردم    هیشما   د؟ینه؟ چند نفر رو تاحاال کشت یدونستی: شما هم مساغر
 چکا...... 

چشمام   مینیدهن و ب یجلو  یحرفم رو نتونستم بگم چون با امدن دستمال  ی  ادامه
 دم ینفهم یچیشد و ه اهیس

 :سوگند
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  یکه م ییو زبونم بند امده بود؛ از حرفا   دمیترس یحساب   دمی ساغر رو با اون وضع د  یوقت
 .  اوردمی زد سر در نم

 کرده و به اتاق من برده بود رو کرد  هوش یکه ساغر رو ب ی رو به مرد  اوشیس

 متوجه نشه  یپشت باغ پارک کن که کس اریرو ب نشی: ماشاوشیس

 ازتون اقا چشم اقا)رو کرد به بابا محمود( با اج  ـ

 ....ِهه کارم رو اسون کرد رهی خودش اومده تا بم ی: دختره خودش با پا اوشیس

بعد   یول ومدیاز دستم برنم یکار  ربدی و سامان که همدان بودن و جز خبر دادن به ه بابا
 دستم شد و اونو ازم گرفت  یتو  یمتوجه گوش اوش یس  دیرو د اممیپ ربدی ه نکهیاز ا

 ؟ ی خبر داد  ربدیبه ه  یچ یاحمق؟ برا  یکن یم  کاری : چاوشیس

 شدم  ربدیخوردم کنار در اتاقم نشستم و منتظر ه اوشیکه از س ییلیس با

 : ربدیه

 خودموبرسونم اونجا  دیکه با نهیا  دمیسوگند فهم امیکه از پ یزیچ تنها

 مبل بلند شد  یبا دست زدن از رو  اوشیس

 برو   نجایشد( از ا ی)جدیقهرمان خوشامد  ی به به اقا  :اوشیس

 امد یساغر از اتاق سوگند م  یها  ادی فر یصدا 

 هست  یوونیکه چه ح دمیخبر م سایدر رو باز کن؛ به پل ایب  گمی م کهی: مرتساغر

 زد  ادی هم متقابل فر  اوشیس

 ی برس ی: فکر نکم به اون مرحله از زندگ اوشیس

 وار یرو گرفتم و چسبوندمش به د اوشی س ی  قهی ی حرکت آن  کی  ی تو
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 ؟ ی کرد ی: چه غلطربدیه

 چشمام  یزل زد تو  شیاون با همون ارامش لعنت اما

 برو  نجاینداره، حاالم از ا  ی: به تو ربط اوشیس

کارا از  ن ی شد، ا یصورتش زدم رفتم سراغ بابا محمود؛ باورم نم یکه تو  یاز مشت بعد
 نبود اما بابا محمود؟  دیبع اوشیس

 ن؟ ی هست  یکار؟ شماها واقعا ک  نی: بابا؟ اربدیه

 نجا یا  یامد یم  دی: نبامحمود

 داد رو بهش صحبت کردم  با

خبر دار  اتونیکه از کثافت کار  ومدمینم د؟یکه اون دختر رو ُبُکش ومدمی: نمربدیه
 شدم؟ ینم

  یزیشکستن چ یا صد نکهیشد تا ا  یقطع نم ی ساغر لحظه ا  ی ها  ادیداد و فر  یصدا 
گفت در   اوش یبابا محمود به س ادینم یی صدا دنید  یوقت امد؛ین ییصدا   گهیاومد و د

 اتاق رو باز کنه 

کنار تخت سوگند افتاده   شبی د  یکه با همون لباسا  دمیرفتم داخل اتاق ساغر رو د  یوقت
 و چشماش بستس 

 : خاک بر سرم؛ ساغر؟ بهش شوک وارد شده سوگند

 ؟ ی: چه شوکربدیه

 افته یاون کمد م شوی بچگ ادی چون  شهی بسته حالش بد م  یفضا ی: تو سوگند

 مارستان یرو بلند کردم که ببرم ب ساغر

 ره یجا نم چیاون دختر ه ؟ یکنیم یدار  ی: چه غلطاوشیس
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 غش کرده  ین یبینم ؟ی : کورربدیه

 پوزخند نگاهم کرد  با

 ره ینم ییگفتم جا  ؛ی: تو دکتراوشیس

به ساغر اب رو   یو وقت ارهیاز اتاق از سوگند خواستم که اب ب اوشی از رفتن س بعد
 بهوش امد  م یدیو تو صورتش پاش  میخوروند

 ساغر؟  یشکرت؛ خوب ای : خداسوگند

 رو کرد به سوگند هیگر  با

 کرد؟  کاریاون اشغال با سپنِد من چ یدون یم س؟یبه پل ی: چرا زنگ نزد ساغر

 د یکوب یپاش م ی شدت گرفت و با دست رو  شی گر بعد

 ؟ ی سر اون بچه اورد ییچه بال  یدونی! می: خدا لعنتت کنه عوضساغر

 شد یهاش قطع نم  هیگر

 بوده؟  نجایهم ا  یا  گهی: سوگند به جز تو کس دربدیه

 جوابمو داد  هیهم با گر  اون

 ذاشت اون کثافت دست روم بلند کنه ی: نه، اگه داداش سامانم بود که نمسوگند

 خبر نداشتم ایقضا  نی از ا   چکدومیگونش افتاد؛ من از ه  یرو یلیبه َرد س نگاهم

 بابا محمود شیپ رفتم

 برم  ی: من ساغر و سوگند رو مربدیه

 ره ینم ییگفتم که دختره جا ار؛یدرن یقهرمان باز  خودی: باوشیس

 کنم یمنم نگفتم که به حرفت عمل م : ربدیه
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 ره ینم ییساغر جا اوشه،ی خراب بشه؛ حق با س نمونینزار ب  ربدی: همحمود

از همون   ی کیخودتم  یوقت ی اورد یخوب رو در م  یادم ها ی: پس چرا همش ادا ساغر
 ی ها هست یعوض

 : دختر جان من هنوزم از تو بزرگترم؛ درست حرف بز.... محمود

بگو با اون   یشما که بزرگتر دم؛یبزرگ تر و کوچکتر هم فهم یشکرت معن ای : ِهه خداساغر
 ؟ یاسلحه ها چند نفر رو تاحاال بدبخت کرد 

 ی کرد یم  یو فضول  ی رفت یم  اوشیدنبال س دی: نبامحمود

 ها؟  ؟ی: که چساغر

 بود  ادیبلکه فر ساغر اروم نبود   یصدا 

با سپند کرد   زتی عز  یکه نوه  یبعد از کار یفکر کرد  ؟یکن کاریچ  یخوا ی: حاال مساغر
 د؟ یراحت باش زارمیم

داشته  یبرامون خطر یکه بخوا  ی: فکر نکنم قرار باشه تا اون حد زنده بموناوشیس
 یباش

 ه؟ ی : منظورت چربدیه

 ره یم یکه کشته شدن؛ امشب م ییمثل کسا   یکی: اونم  اوشیس

 کردم   یخنده و منم مبهوت به بابا محمود نگاه م ری زد ز  اوشیحرف س   نیبا ا  ساغر

 : ساوش ساغر رو برگردون تو اتاقمحمود

 ره ی خواست دست ساغر رو بگ اوشیس

 کنم  یچاقو رو تو گلوت فرو م ندفهی: دستت بهم بخوره اساغر
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 کرد به اتاق  ییمضحک ساغر رو راهنما  یبا خنده ا  اونم

  یکار م  نیبه درد ا  یکرد  ینم  یاگر فضول  دیدختر؛ شا یهم که هست ی: وحشاوشیس
 ی خورد

 مرد احم...... ری تا مثل تو و اون پ رم ی: حاضرم بمساغر

 ساغر ساکت شد   اوشیس  یلیس با

 ی کن یزر زر م یادی ز  گهی: د اوشیس

 : دستت رو ِبِکش اشغال ربدیه

 به اتاقم  ا یب ربدی: همحمود

 نشستم  یچوب یصندل  یبابا محمود رفتم به اتاقش و رو به روش رو  با

 ی خوا یاز جون ساغر م ی: چربدیه

 نگفت؟  اوشی: سمحمود

 ؟ یانقدر سنگدل  ؟یکشیاونم م  ؟ی: سوگند چربدیه

 مونه  یکنارم م  شهیزنم؛ سوگند مثل هم ینم یب یبه خانوادم اس چوقتی: من همحمود

 ساغر رو بکش... ادی دلت م ی: چجورربدیه

 صحبتم رو قطع کرد  ادیفر  با

حاال ازم   یکرد اونم مثل سوگندم دوست داشتم ول یکارم دخالت نم ی: اگر تو محمود
 خبر بده  سایانتظار نداشته باش که ولش کنم و اونم بره  به پل

 خانوادست  نی از ا  یاونوقت عضو   ؟ینگاهش کردم؛ اگر ساغر زن من باشه چ مستاصل

 ؟ ی: اگه.......اگه با ساغر ازدواج کنم چربدیه
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 باال رفته نگاهم کرد  یَابرو ها با

 یخراب کن ندتویخواد ا  ینجات جونش نم ی: برا محمود

فرصت رو    نی شما ا یبهش بگم ول خواستمی: نه م.....من ساغر رو دوستش دارم، مربدیه
 ی ازم گرفت

 حاضر بشه با تو ازدواج کنه؟  دهیکه د ییزا یبا چ یکن  ی: فکر ممحمود

 شد  یم  یوصلت راض  نیبا اون بود؛ ساغر عمرا به ا  حق

رسم و ساغر زنده   یهم من به خواستم م ینجوریا  ؛یکن شیراض یتون  ی: شما مربدیه
 ی رس یبه خواستت م یزیرو بر  یخون کس  نکهیمونه هم شما بدون ا یم

 رفت  رونیفکر کرد و بعد از اتاق ب یکم

 : ساغر

پازل بودم که اقا محمود امد تو اتاق؛ نتونستم پوزخندم  نیا  یها  کهی ذهنم دنبال ت ی تو
 کنم  یرو مخف

 ی) بشکنزنمی نه، نگو خودم حدس م نجا؟یخالفکارا اومده ا  سیشده که رئ ی: چساغر
 رو بخونماشهدم  یازم بخوا  یزدم( ِهه اومد 

 رو رو به روم گذاشت و روش نشست  یصندل

 : من مثل سوگند دوستت داشتممحمود

 مثل تو من رو دوس........   یکه ادم رمی بم دی: باساغر

 ی : تند نرو دختر؛ دوتا راه دارمحمود

 ی زاری پام م یکه راه جلو ستمی : من ادمت نساغر
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کنه و باهات ازدواج کنه و راه دوم هم   ی: َنَوم به خاطر جون تو حاضره فداکارمحمود
 اوشه یراهکار س

 بود؟  یچ یاول یکه مردنمه ول دمی دوم رو فهم راهکار

 َنَوت؟  ؟ی : من....منظورت از اولساغر

تا مطمئن   یباهاش ازدواج کن نهیازم خواسته زندت بزارم و تنها راهش ا  ربدی: همحمود
 مونه  یبشم که دهنت بسته م

دروغ رو بگه؛ اشکال نداره منم   نیجونم رو نجات بده ا  نکهیا  یخواسته برا  ربدی ه حتما
 سا یرم سراغ پل یراست م ک ی رفتم   نجایاز ا یکنم و وقت  یقبول م

 : قب........قبوله ساغر

 : کدومش؟ محمود

 دهنم رو قورت دادم  اب

 ی: اول.......اولساغر

 مخم بود از جاش بلند شد  یکه رو  یند لبخ با

 گم برسوندت  یم ربدیبه ه ؛ی هست یدونستم ادم عاقل ی: ممحمود

 دارم خودم  ن ی: ماشساغر

 بردت یم  ربدی: گفتم امشب همحمود

 شدم  رهیدستم خ ینشسته بودم و به نوک انگشتا ربدی ه نیماش ی تو

 باور کن من خبر نداشتم و خودمم شوکه شدم  ؛یدونم شوکه شد ی: مربدیه

 دم یکه زد سوالم رو پرس یتوجه به حرف   بدون
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 نش؟ یاورد یچرا ن شه؟ی م  ی: سوگند چساغر

 ارم ی: پوفففففففففف، سوگند رو نتونستم بربدیه

 ...... گی م سایرو به پل زی: همه چساغر

 ی تونی: نمربدیه

 تو هوا تکون دادم  یخنده دست با

 دکتر  یاقا  ستیکردن ن یشوخ: االن وقت ساغر

 رو که تا مغز استخوانم رو لرزوند زد  یو محکم حرف  یجد

که سر اون بچه اورده رو   ییبال یبش سی پاسگاه پل کی کرده که نزد  دیتهد  اوشی : سربدیه
 چون من.........   یاگر االن زنده ا اره؛یسر خواهرت م

 : مگه دروغ نبود؟ساغر

 ؟ ی : چربدیه

 رون؟ یب نی اریازدواج دروغ نبود تا من رو از اونجا ب  هی: مگه قضساغر

 و بکشت؟   ارهیب رت یتونه گ  ینم گهید  اوشیس  یکن ی: فکر مربدیه

 کرد  ینگاه م رونیزده و ساکت از پنجره به ب بهت

 : ساغ...ربدیه

 ن ی فکر کنم هم  خوامی: فقط مساغر

نجات جونش مجبور بودم اون حرفا   یبرا  یاتفاقات براش مشکله ول نیهضم ا  دونمیم
 رو بزنم 

 ؟ ی : خانوادم، سپند؟ اونا چساغر
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 میکن ی: بهش فکر م ربدیه

 خوام   یازدواج رو نم  نیا  خوام؛ی: من نمساغر

 بلند شد  شیگر  ی دست صورتش رو پوشوند و صدا با

 می ازم خواست بر  دشیقطع شد و با صورت رنگ پر   شیربع گر  کی از حدود   بعد
 مارستان یب

 حالت بد شده؟   ؟ی چ یبرا مارستانی: بدربیه

 ساغر پر روح تر بود  نیهم از ا دمیکه روز اول د  یساغر یبود، حت یخنث

  ری من ز  ی سرد زد( داداشت اونو به جا  ی)پوزخندمارستانی: سپند، سپندم رو بردم بساغر
 کرد  مارستانی ب یگرفت و راه

 رو بسپار به گذر زمان  زیماجرا خبر نداشتم؛ همه چ  نیواقعا از ا  ی: من متاسفم ولربدیه

 روح نگاهم کرد  یب یسرد و چهره  یلحن با

  نیفرهمند ب ربدیجناب ه انم،ی اطراف  ی: قبول کردم نه به خاطر جوِن خودم، بلکه براساغر
نه   یکه پدر بزرگت وضع کرده قرار نداره، نه عالقه ا یجز قرارداد یزی چ چیمن و شما ه

 ست ین یچی ه ن،یچشمام باز کرد( بب یرو جلو)مشتش یعشق

 : ساغ.......... ربدیه

 داد یحرف زدن بهم نم  مهلت

پاش واستا و مثل   یحاال که کرد   یول  یکرد ی: دستتون درد نکنه که از خود گذشتگساغر
 رفتار کن که خانوادم نفهمن ی عاد یجور  هیو مثل همون بق  میخاستگار ایب هیبق

رو درست   زیمرور زمان همه چ یخواد بزار به خواست اون برم؛ ول  یکه خودش م حاال
 مطمئنم  کنه،یم
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 م یکن یم  یمراحلش رو ط یزنم و مثل مردم عاد   یخب با خانوادت حرف م لهی: خربدیه

 کابوس بود هی  نایا  یکاش همه   ی: اساغر

 : ساغر

 دم ی متوجه شد با خودم نال ربدی ه که فکر کنم یلب و جور ریز 

 کابوس بود هی  نایا  یکاش همه   ی: اساغر

 سپند خبردار بشه تیهم با من امد داخل تا از وضع  ربدیه مارستا ی ب میدیرس یوقت

 : سالم مامان، سپ.......سپند چطوره؟ ساغر

 قرمزش نگاه کردم، من باهاشون چکار کردم؟  یچشما  به

 رو چک کنن  تشی و وضع اد ی: سپند رو بردن بخش تا بهوش بنایم

 و اونم به مامان سالم کرد  دیرو د  ربدیه

 ن ی تو زحمت افتاد ؟ی امد  یچ ی: سالم، شما برا نایم

 راه ساغ.. یتو  ؟ی: نه چه زحمت ربدیه

 م یخواست مامان بدونه با هم امد ینم دلم

سپند    یبرا  یخبردار شدن چه اتفاق یو وقت دن یمن رو د  مارستانیدر ب ی: جلوساغر
 اومدن   ادتیع  یافتاده برا

 ؟ ی : ساغر تو کجا رفته بودنایم

 :  رفته بودم......رفته بودم خونه ساغر

 : چرا؟ نایم

 : لباسام رو عوض کنمساغر
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 تنمه شبید یحواسم نبود که لباسا   اصال

 ؟ ی : پس چرا عوض نکرد نایم

 شده بودم جیو گ کالفه

خوابم   مارستانیب نگ یپارک یوسط راه برگشتم و پشت فرمون تو  یعنی : چون نرفتم، ساغر
 برد 

 نشد  ریگی پ گهیانگار باور کرد و د مامان

 ی شد تی برو،اذ  گهی : پسرم شما دنایم

 اد یاز دستم بر ب یکار دیبهتره بمونم شا کنم،ی: نه خواهش مربدیه

 روح نگاهش کردم  یو ب سرد

 ادیب شی هم پ یهست منم هستم اگر مشکل  می دا ست،ی به کمکتون ن یاز ی: نساغر
 د یشما بهتره بر  ه،یبق ایبه پدرم  میزنگ بزن میتونیم

 کرد و رفت  یبا ارامش از مامان خداحافظ یلحنم جا خورد ول ن یا از 

 چه طرز رفتار بود؟  ن ی: ساغر انایم

چشمام   ی شد( سپند رو جلو   ی: من االن اصال حوصله ندارم مامان) چشمام اشکساغر
)حاال مامان هم اشکش درامده  رهی نم ادمی از  شیصورت خون   مارستان،یتخت ب یبردن رو 
 منه   ریبشه؟ همش تقص شیز یپند چکنم که  دلم اروم بشه؟ اگه س  کاریبود( چ

 ست یتو ن  ری: تقصاسمنی

 نگاه کردم  شیبارون یبلند کردم و به چشما  سرمو

 ه؟ یک  ری : پس تقصساغر
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تو   دیکش یممکن بود اگر سهند تو رو کنار نم   ست،ی تو هم ن ری ول تقص دونمی: نماسمنی
 ی بود مارستانیتخت ب  یسپندم رو  یاالن به جا 

 چادر مامان پنهان کردم   یبغض و اشک صورتم رو ال با

 دم یخواب یاون تخت م یسپند بودم و رو  ی: کاش من جا ساغر

 نشد داریتا اخر شب هم ب سپند

 بمونه نجایتونه ا ینفر م کی : خانم فقط پرستار

 مونم   یسهند، من م  شیما پ  یتو برو خونه  اسمنی : نایم

 میمون  ی: نه من و مسعود ماسمنی

 شمینم ت یمن استراحت هم کردم اذ  م،یمون یمامان، مسعود و من م   دی: شما بر ساغر

 من رفتن.  نی با ماش  اسمنیاصرار من و مسعود مامان و   به

کرد تا   بمونیمن تعق  نیبا ماش اوشیس  یاز ادما ی کی یامدم ول ربدیه  نیبا ماش نکهیا با
 پارک کرد  نگیپارک یرو تو نیو بعد ماش  میر ینم سیپل  شی مطمئن بشه پ

 گفت؟  یدکتر بهم چ یدونی: ممسعود

 دستام گرفتم  نیتکون دادم و ب  سرمو

 دم ی: اره شنساغر

 شهی هم ی ترسه حاال اگر چشماش برا یم یک یاز تار شهیسپند هم ،یدونی: ممسعود
 ؟ ی بشه چ کی تار

رو   اوشیمردونش نگاه کردم و خودم رو لعنت کردم که باعثش منم و بعد س ی  هیگر به
 لعنت کردم 
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 شه ینم کی چشماش تار شه،ی: نمساغر

 یبدبخت گهیسرم بود و از طرف د  یطرف فکر سپند تو   کی صبح نتونستم بخوابم، از  تا
 که بهش دچار شده بودم  یا

 : اغر تو برو خونه مسعود

 ه شی: برم که دلم اروم نمساغر

 دم یدلم نال یبه صورت کوچولوش نگاه کردم و تو  شهیپشت ش از 

از بچه   یکیعمل   ی  نهیهز  دمیو سالم باشه قول م  ادیابلفضل، سپند بهوش ب  ای:  ساغر
 ناتوان رو جور کنم ی ها

 بچه ها بپرسم  نیاز ا یکیتا راجب  یاز همون لحظه رفتم پرستار و

  یخوایکه م یهست یتو ادم خوب یول ادنیز  ییبچه ها  نیهمچ زمی : راستش عزپرستار
 ی رو بد  شونیکیعمل   ی  نهیهز

 د یدی م  یکه من رو چه ادم خوب دمیپرستار خند الیدلم به خ تو

 دیکن  یمعرف  دیتون یرو م ی: حاال کسساغر

  یدستش رو عمل کنن ول  دیدختر نه ساله که تصادف کرده و با  هی   زم،ی: اره عز پرستار
 ومدن ی برن نهیخانوادش از پس کل هز 

از   دونهیدوتا از النگوها و  هیبق ا یکه با اقا گذاشتم رفتم و بدون اطالع مامان   یقرار طبق
که داشتم تونستم    یکردم فروختم و با پول یگوشواره هام رو که کمتر ازشون استفاده م

 عمل اون دختر بچه رو جور کنم البته بدون اطالع خانوادش  ی  نهیهز ی هیبق

  یرو برا  یاز حرم ابلفضل کمک  دیکار من بود، بگ دی: پس لطفا به خانوادش نگساغر
 فرستادن که به اسم اون خانواده درامده  مارستانیب
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 بزرگ نگاهم کرد  یلبخند  با

 یوارم به خواستت برس  دی: چشم حتما، دلت پاکه ام پرستار

کردن چشماش گفت   نهیبعد از ظهر همون روز سپند بهوش امد و دکتر با معا قایدق و
 پاش نداره  یبه جز شکستگ یمشکل

شکسته شده   یگچ بمونه چون بدجور  یسپند رو گچ گرفتن و قرار شد تا سه ماه تو  یپا
 بود

 نا یعمه م شیمنو ِبَبل پ یی: بابا سپند

 ! یکن یم ی: تو که هنوز بلبل زبونساغر

 پام شتشته زبونم که نشتشته : سپند

 اونجا   میر ی: باشه بابا جان ممسعود

تو کوچه سپند رو بقل کرد و با اسانسور رفت باال و   نیبعد از پارک کردن ماش مسعود
 شدم صبر کردم تا بعد از اونا برم  یچون من جا نم

رو   اوشی با ترس برگشتم و س د،یرو کش فمی ک یبودم که کس ستادهیاسانسور ا   یجلو
 دم ید

 ؟ یکنیم ینجور ی...انی چر..چرا ا ه؟ی: چ........چساغر

 هوا تکون داد  یتو  یدست شخندین با

بوده، درضمن بهتره به حرف محمود   یتو خال دامیتهد  یتا فکر نکن نجای: اومدم ا اوشیس
  شتیپ نمیمنو دراورد و بهم داد( ا  یچاقو   بشیج ی) از تو یو خطر نکن  یخان گوش بد

 یباهاش منو بکش یدوباره خواست دیباشه شا
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  ربدیه ی بوجود امده توسط خودم خانواده   یها یاز سه هفته فکر کردن به بدبخت بعد
و البته که از مامان و بابا اجازه گرفتن و صبا هم خودشو از   انیم یخاستگار یامشب برا 

 نجا یصبح دعوت کرده ا

 از کمدت  میکن  دایلباس خوب پ  هی: خب پاشو صبا

هم باز خوشحال   هیچ یازدواج برا   نیا  دونستی نگاهش کردم، اگر م یو نگران  یکالفگ با
 بود

 سردرد و حالت تهوع دارم   شبی: من حوصله ندارم صبا از دساغر

 دوتا از اون قرص ها بخورم  هیصبح مجبور شدم دوباره دور از چشم بق  امروز 

 یبهتر بش  دیشا  ریدوش بگ هیشو : خب دورت بگردم پاسوگند

 داده بود  یامینه بهم پ دمیاون روز به بعد سوگند رو نه د از 

 واال، اصال جون ندارم!  دونمی: نمساغر

مبل نشستم و فقط اون سه تا    یالبته من رو میمامان تا کمکش کن شی پ میرفت ییتا  سه
 رو نگاه کردم 

 ؟ انیشب عمو جواد و رخساره هم م ی: مامان برا ساغر

 ان یمسعود هم م ییخواهر؟ مهتاب و دا   یکار ی: کجا سوگند

 مونن  یم   نایرخساره ا ی: البته بچه هاشون به جز سپند خونه نایم

 اخه؟   هی: چه کارساغر

 ...ای ب دیمنم همتون با  یخاستگار ی: ِعه خوبه که! براصبا

دهنم با سرعت به   یمعدم تو   اتیچون با هجوم محتو  دمیحرف صبا رو نشن  ی  ادامه
 که خورده بودم رو برگردوندم  یزی رفتم و هر چ یبهداشت سی سرو
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 ندم یو خودم و خانوادم و ا   ربدیبود؛ سامان، سوگند، سپند، ه زی همه چ ری درگ فکرم

 ؟ ی: ساغر مامان خوبنایم

 زور جواب مامان رو دادم  به

 : خو......خوبم ساغر

مبل نشستم و دلم رو که درد   ی، رو خارج شدم   یبهداشت سی شستن صورتم از سرو با
 کرد گرفتم  یم

 کنه؟ ی: دلت درد منایم

 کردم  دی سرتکون دادن حرفش رو تا با

 ؟ ی خورد یزی : چرا؟ چصبا

 گه یخورد د میکه ما خورد  یز ی: همون چسوگند

 یگ  ی: اها راست مصبا

 بهترم کرد  ینبات با عرق نعنا بهم داد که کم ییچا مامان

 : حتما بخاطر استرسه نایم

 : اره فکر کنم ساغر

 و حرص خوردن بود یدروغ گفتم چون بخاطر فشار عصب  یول

 مادر شوهرها رو دراورد   یادا  سوگند

 خوام ها  یجون نم یو ب یدختر من عروس مردن نی: ببسوگند
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  ست یهم دلت بخواد) رو کرد به من و انگشت هاش رو شمرد( دخترم اشپز ن یلی: خصبا
  ستی که هست، با سواد ن ستیبلد ن یکه هست، خونه دار ستی انم نکه هست، خ

 که..... 

 برد باال   میدست هاش رو به حالت تسل سوگند

 خوام  یپسرم م یدختر رو برا نیخب بابا قبوله اصال من هم لهی: خسوگند

  دیسف شی سارافون ری مچ پام بود و ز  یکه تا باال  یصورت یبه همراه صبا سارافون سوگند
 برام انتخاب کردن  یصورت  یهاش پروانه ها   نیاست یبود که رو 

 بپوش  یساپورت مشک رش ی : به نظرم ز صبا

 بهتره، دخترونه تره  دیبه نظرم ساپرت سف ی: ولسوگند

 ؟ یپوش یچادر نم  یعنی: نایم

 : نه مامان جان، چند دفعه بگم؟ ساغر

 : خب رسمه مامان نایم

 من حوصله ندارم   الیخی: بساغر

 که مدل چروک بود کجاست؟  تی اغر اون شال صورت: سسوگند

 گه یها د یروسر یکشو ی: تو ساغر

 د یکش  یصبا سوت  یصندل پاشنه دار صورت دن یپوش با

 : خانم شماره بدم؟ صبا

 فرهنگ  یب که ی: گمشو! مرتساغر

 حرفا رو نداره  نی شماره که ا ه یبابا حاال   ی: اصبا
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 که امده بود میو منتظر بابا بود  میصبا خند   یها  یساعت هفت به مسخره باز  تا

 برات انجام بدم؟  یندار ی: خب خانم کار ثمیم

 برگشت سمت بابا  زیم  یرو  وهی با گذاشتن ضرف م مامان

 ! ید یپرس یمهمونا اومدن م  یوقت ی ذاشتی: خب منایم

 کرد و خم شد   یتک خنده ا بابا

 م ی خانم؟ ما در خدمت شما هیحرفا چ نی : اثمیم

بعد خاله هام و   قهیچند دق دم؛یکش یبا بابا خجالت م ییدونم چرا از رو به رو ینم
 دن ی و عمو جواد و شوهر مهتاب هم رس  اسمنیمسعود و  

 کنه یدختر هم که داره شوهر م نیا  نای: مرخساره

 شم یرخساره نگو تو روخدا از خجالت دارم اب م ی: وا ساغر

 کنم   یرو سرم حلوا حلواش م ادی : خجالت نداره که! من اگه برام خاستگار بصبا

 ه؟ یحرفا چ نی : دختر خجالت بکش انایم

 اخه؟  شهیم  دایاالن شوهر پ گم؟ی: ِعه خاله! مگه دروغ مصبا

که به  حیمل  یلیخ شیاار  کی اخرم رو درست کردن و رخساره  پی و مهتاب ت  رخساره
و َلخت   دی سف یبرام انجام داد و مهتاب هم شال چروکم رو با شال ومدیلباسم هم م
 عوض کرد. 

 ی قشنگ شد یلی: خمهتاب

 ی : مرسساغر

 چشمام جم شد یاشک تو  دفعهی چرا  دونمینم
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 ها! هنر من رو به هدر نده  ی نکن هی:  گررخساره

 د یبغلم کرد و سرم رو بوس مهتاب

 پس استرس نداشته باش  میو دوستت دار   میباشه هممون پشتت ادتی : مهتاب

بجنگه؟) بعد مثل مهتاب مهربون شد( همه جوره هواتو   خوادی: مهتاب مگه مرخساره
 اول بابا احمد  ینوه   میدار

 دادیما گوش م  یداشت به حرفا یواشکیهم   سپند

 ؟ ی : پس من شسپند

 ی فسقل ؟ی چ : تورخساره

 ده ید دیمنم داشته باش  ی: هفا سپند

 ؟   طونیش میتو رو نداشته باش یهوا   شهی: مگه ممهتاب

مهمون ها   قهی چهار دق-ساعت هشت و سه  قایو دق مینشست هیبق شیو پ  میهم رفت ما
 . دنیخاستگار ها رس میبهتره بگ ای

 : ِعه ساغر، خاستگالت اومدش سپند

مهمون ها باز کنه نگاه کردم و همون لحظه   یگل انداخت و به بابا که رفت در رو برا  لپام
 مامان من و صبا رو فرستاد تو اشپزخانه

 : پووفففف، خاله چرا منم فرستاد؟ صبا

 ؟ یدر حال مرگ  یاز فضول  ای یاسترس دار  ه؟ی: چساغر

 باز سر تکون داد  شین با

 زده  یپیداماد چه ت نم یخوام بب ی: مصبا
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 و شرط اقا محمود افتادم  دهاش یو تهد   اوشیس ادی  ربدیه  یاور  ادی با

 : حاال نرو تو هپروت صبا

 کنم یفکر م ربدیکرد من دارم به ه یگرفت، صبا فکر م خندم

و واضح تر از همه   دیکرد به گوشم رس یم یکه با هم سالم و احوال پرس هیبق یصدا 
 سپند بود   یصدا 

 ِبَبرت   ادیب شی پل َدمیم یُتن  تیاقاهه، اَده ساغر رو اذ  نی: ببسپند

 هربد هم امد  یمردونه   یخنده   یصدا 

 کنم؟   تشی : چرا اذربدیه

 ساغر؟   ؟یی : ساغر؟ ساغر؟ ُتجاسپند

و بعد از سالم کردن به همه    رونیکرد از اشپزخانه رفتم ب  یاجبار چون سپند صدام م به
 ستادم یسپند ا   یجلو

 : جانم؟ ساغر

 : تو لو خدا َزِنش نشو سپند

  نیا  یلحظه احساس کردم اونم از پشت پرده   کی جمله رو معصوم گفت که   نیا  انقدر
 ازدواج خبر داره 

 من   شیپ ای: سپند مامان باسمنی

 ده ی: ساغر؟ زنش نشو دسپند

 کنم  یکار رو م نیدارم ا   هیجون اون و بق یبرا  یسپند بهم وابستس ول  دونستمیم

 نفهمه لب زدم  یکه کس یشدم و جور خم
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از مامانت بخوام که شب  دم یقول م ینیو ساکت کنارم بش ی: اگه امشب اقا باشساغر
 باشه؟ یمن بمون شیپ

 زده قبول کرد و با من به اشپزخانه امد  ذوق

 : خب؟ صبا

 ؟ ی : خب چساغر

 زده بود؟  یپیچه ت ربدیخب ه گمیبابا خنگه م  ی: اصبا

رو به دست خودش بسازه فکر    ندمیجانم ا  دنیکه امده بود تا با خر ییحواسم به او  اصال
 دمشینکرده بودم و ند 

 دونم ی: نمساغر

و   ربدیرو به پدر ه ییبه حال رفتم و اول از همه چا  یچا  ینیمامان صدام زد با س  یوقت
 تعارف کردم. ربدیبزرگتر ها و در اخر به ه بی بع مادرش و ه ترت

   نجایهم یرو بزار و بش ین ی: ساغر بابا سثمیم

  ریگذاشتم و کنار بابا نشستم و سرم رو به ز   زیم  یرو رو ینیبابا س یخواسته   طبق
که با اون   دم ینگاه کردم سپند رو د یکنارم نشست و وقت  یانداختم که احساس کردم کس

 گچ گرفته به زحمت امد و کنارم نشست  یپا

 خونه یوکالته و داره درس م  یلشه و دانشجوو سه سا   ستی: خب دخترم ب ثمیم

پسرم دکتر روان پزشکه و خدارو شکر دست و بالش بازه ، پارسال با پول   ربدی: هیمرتض
 له یو از همه نظر تکم دهیخر یخوب یمحله   یخونه تو  هیخودش  

 کرد افتاد  ینگاه م ربدیگرا به ه دی تهد یبه سپند که با چهره ا  نگاهم
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نداشته   یاگر از نظر حاج خانم ها اشکال م،ی: خب من و شما که حرفامون رو زدثمیم
 با هم حرف بزنن  یباشه بچه ها برن تو اتاق و کم

 به اجباره، اجبار زیپدر من؟ همه چ یچه حرف ِهه

خان بگه اصال   ربدیکه بخوان با هم حرف بزنن ه  نیقبل از ا  ی : داداش اگر اجازه بدجواد
 شیکرد( البته سو تفاهم براتون پ ربدیساغر امده،) رو به پدر ه یگاربه خاست یچ یبرا 
 سوال واجبه نی به نظرم ا یول ادین

 جواب عمو جواد رو داد  یو فروتن یمهربون  تیهم در نها یمرتض  اقا

 جواب بده  دیبا  ربدیبود که ه یسوال خوب نی : نه اتفاقا ا یمرتض

 یاصل   لیدل دیختر منه پس باساغر هم مثل د گن،ی راست م شون یا  ربدی: همایس
 ی رو بگ تیخاستگار 

با) به بابا  یزی کردم و قبل از هر چ دای: من........من راستش به ساغر خانم عالقه پربدیه
و    یخاستگار امیتونم با خانوادم ب یم د یمشورت کردم و شما گفت ثمینگاه کرد( شما اقا م 

 کنم  یم  شی خوش بخت یتالشم رو برا   یهمه  د یمطمئن باش  نکهیا

که به اجبار بوده من رو   یا  یزندگ ی تو تونهی چاخان بود چون نم نیاول  نیا خب
 خوشبخت کنه! 

 کرد  ربدیبه ه  ینگاه دو دل مامان

کنن، حاال شما   هیبه پدرشون و من تک شونیزندگ یدادم که تو  ادی: من به دخترام  نایم
 کنه؟   هیکه ساغر بتونه بهت تک یهست یکس

 مامان رو راحت کرد  الیرو بلند کرد و محکم و با ارامش خ سرش

قول    شم،یبراش م دیجد  یگاه هیتک  یول  رمیگ  یگاه شما رو نم هی تک ی: من جا ربدیه
 دم یم
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 به من نگاه کرد  پدرش

 ؟ یندار ی: دخترم تو حرفیمرتض

 بابا نگاه کردم که با نگاهش بهم اجازه داد تا راحت حرفم رو بزنم  به

نزدم و حاال که از نظرش پسر شما مناسبه و   یرو حرف پدرم حرف  چوقت ی : من هساغر
بعد  میبا هم حرف بزن یکم شون یاول با ا  دیرو به خودم سپرده اگه اجازه بد ینظر اصل

 زنم  یمنم حرفم رو به شما م

 ه مامان نگاه کرد با لبخند ب مادرش 

) رو کرد به من( دختر عاقل و  دیدختراتون موفق بود تی ترب ی: معلومه که تو مایس
 ی هست یا  دهیفهم

 کن  ییرو به اتاقت راهنما  ربدی: پس ساغر بابا اقا هثمیم

و تازه اونجا بود که   میبلند شد و با هم به اتاق مشترک من و سوگند رفت ربدیه بعدش
 دم یرو د  پشیت

  امدی قد نود که بهش م یسورمه ا  یو شلوار  یسورمه ا  یا  قهیکه روش جل دیسف یلباس
 بود و موهاش رو هم با ژل داده بود باال  دهیپوش

 نه؟  مید ی: فکر کنم قبال هم رو دربدیه

 تختم نشستم   یو خودم هم رو نهیبش وتریکامپ زیم   یصندل  یکه رو خجالت اشاره کردم  با

 مونده باشه!  ی: فکر نکنم حرفربدیه

 ی سرد شدم و خنث  دوباره

  نویو بهتره ا  کنمیم ینقش باز  هیبق ی: چرا مونده،)به چشماش نگاه کردم( من جلو ساغر
کنن باشم چون من    یفکر م هی که بق یتونم کس یخودمون من نم  یزندگ  یکه تو  میبدون
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کرده که حاضر بشم سر   یهاش کار دیبرادرتون ، اون با تهد  یخوام ول  یازدواج رو نم  نیا
 پدر بزرگتون بدم  یاز احساساتم ببرم و تن به خواسته  

 یعاشقم باش  یزندگ ی : منم ازت انتظار نداشتم که تو ربدیه

که عشق نداره خسته   یزندگ نیا  یتو  یروز  هی نه؟   دیش یباالخره خسته م ی: ولساغر
 نه؟  دید یو وا م  دیشیم

 و مصمم جوابم رو داد  محکم

 امدم یجلو نم چوقتیشم ه ی خسته م دونستم ی: نه، من اگر م ربدیه

 فقط بدون عشق میشیزن و شوهر ها م ی هی : پس مثل بقساغر

 رو تکون داد  سرش

 به زمان  مشی : بهتره بسپرربدیه

 فکر نک... یدکتره ول نیکه گفت زمان ماهرتر  دمید  لمیف هی ی تو  کباری: راستش  ساغر

 سکوت باال گرفت  ینداد جملم رو کامل کنم و انگشت اشارش رو به نشانه  اجازه

 فکر نکن  ی: انقدر منفربدیه

گچ گرفته به زحمت امده   یبازش کردم سپند بود که با اون پا یدر اتاقم امد و وقت یصدا 
 بود

 : جانم عشِق ساغر؟ ساغر

 تو؟  امی ساغر؟ منم ب: سپند

  ربدی ه یرو به رو  دمیبرگشتم د یبهش زدم و رفتم کنار تا داخل اتاق بشه و وقت یلبخند
 ستاده ی ا
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 ؟ ی تون یبا ساغر َعلوس ی: چرا ماخواسپند

 یچه دروغ ربدیه نمیوجب قد داره سه متر زبون، صبر کردم تا بب می! ِنگا! بچه نِنگا
 َسرِ َهم کنه  خوادیم

 : چون دوستش دارم ربدیه

 ......... یول نهیبود؛ به من نگاه کرد تا واکنشم رو بب یدروغ بزرگ ی لیخ گهید  نیا ِهه،

 : ربدیه

 یمثل قبل سرد بود و خنث یول   نمینگاه کردم تا واکنشش رو بب بهش

 ساغر رو دوست داشته باشم  تونمیفقط من م ی: ولسپند

 منم دوستش دارم   گهی: نه دربدیه

 د یکوب نیسالمش رو به زم یکرد و پا  رو بغل دستاش

 : ِنماخوام، من ساغر رو دوست دالمسپند

 قراره زن من بشه  ی: ولربدیه

داره با    دمیبه خودش نگاه کردم د یکرد و وقت  یداشت َسرِ ساغر با من دعوا م سپند
 کنه  یباال رفته ما دوتا رو نگاه م یَابرو 

 : ُخب نِمشه ساغر زن من بشه؟ سپند

 سپند؟ زشته دورت بگردم من   : ِعه،ساغر

 سمت ساغر برگشته بود و به من اشاره کرد  به

 شم  یقاهه تولو دوست داشته باشه من باهات َقهل م  نی: اگه ا سپند
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نگو( اما من   یتو به کس  یگوشش گفت) دوستم نداره ول یو تو   د یسپند رو بوس  ُلپ
 کنه یفکر م یکه دوستش دارم راجبم چ  یدختر اوردمیخودم ن یو به رو  دمیشن

من نشست تا    یکه ساغر روش نشسته بود و ساغر هم رو به رو  یرفت سمت تخت سپند
 میحرفامون رو بزن هیبق

 لطفا   دیمونده بگ ی: اگر حرفساغر

 کرد؟   یمن رو جمع مخاطب م  چرا

 ه؟ یخودت چ ی  ندهی: نظرت راجب شغلم و ا ربدیه

  نده یاگر منظورتون از ا  یشماست ول قیاره چون جزو عال ند ی: شغل شما به من ربطساغر
 تمومشون کنم و به درسم ادامه بدم   دیمن با التمهی شغل من و تحص

 م؟ یرو عقب بنداز  یعروس  یعنی: ربدیه

 از ابروهاش رو انداخت باال  یک یکرد و   ی خند تک

  کی تا  دی که اول با  نهیَرسم خانوادم ا م؟یکن یفردا عروس نی هم نی: نکنه انتظار دارساغر
   یو بعد عروس  مینامزد باش یمدت

نامزد    میدرست بخوا انیکه تا پا   نمیانتظار ا ی نداشتم ول یانتظار نی : نه همچربدیه
 رو نداشتم  میباش

 ن ی انداخت و صداش رو اورد پا  ری رو به ز  سرش

 بهتره  رنیبگ میبزرگترا راجبش تصم ست،ی: اونش انتخاب من نبوده و نساغر

 بده به من   نویا  ای: ساغر بسپند

برداره نگاه    یرنگ رو از کمد ششه ا  یسپند که دستش رو دراز کرده بود تا خرس صورت به
 کردم 
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 ؟ ی: مگه قرار نبود به اون دست نزنساغر

 الود دستاش رو بغل کرد و روش رو برگردوند  قهر

 : اصال اگه پام سالم بود از تو ِنماخواستم که سپند

 عذاب وجدان داشت که اون بال سر سپند امد   دیبه سپند نگاه کرد، شا مونی پش ساغر

 خرابش نکن باشه؟  یول   رشیبگ ای : بساغر

 : باشه سپند

و    دمیچشماش جمع شده بود د یرو که تو ی اشک یبرگشت سمتم تازه حلقه   یوقت
شده و   مونیفکر کردم پش رون،یب د یه به سرعت از اتاق دوخواستم بحث رو عوض کنم ک

ُعق زدنش  یصدا  ستادمیدنبالش رفتم و پشت در ا یوقت یول زیهمه چ ری زنه ز  یداره م
 دم یرو شن

 نگران امد سمتم  مادرش 

 : ساغر چش شده؟ نایم

 رون یب دی دفعه از اتاق دو هیکه  میزد  یحرف م  می: داشتربدیه

 زد  یو به مادر نگرانش نگاه کرد و لبخند   رونی امد ب یبهداشت  سیاز سرو   ساغر

 : خوبم من ساغر

 : حالت دوباره به هم خورد؟ نایم

 خوردم، فکر کنم به خاطر اونه جیساندو  رونیاز ب روز ی: د ساغر

 از دانشگاه تا خونه رو دنبالش امده بودم  روز ی گفت چون کل د یم دروغ
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بهت عرق   می) رو کرد به ساغر( بر هیبق شیپ دیای: باشه پس اگر حرفاتون تمام شد ب نایم
 نعنا بدم

 نخورده انداخت  جی ساغر علت حال بدش رو به گردن ساندو می د یرس هیبه بق یوقت

 شد؟  دهیجان، حرفاتون به کجا کش ربد ی: خب ه یمرتض

 مجلس نظرم رو اعالم کردم  نی اغر خانم مهمه وگرنه من با امدنم به ا: نظر سربدیه

 ه؟ ی: ساغرجان بابا نظرت چثمیم

 کردم  یبود نگاه م دهیبه ساغر که رنگش پر  یچشم ریز 

 دم  یمنم انجام م  دیشما بگ ی...هرچزهی: بابا....چساغر

 ه؟ یحاج خانم نظر شما چ گه،ی: پس مبارکه د ثمیم

 : نظر ساغر مهمه که اعالم کرد) رو به ساغر( مبارکه مامان جان نایم

 گفت و با هم رفتن به اشپزخانه  یزی که کنار عمو جوادش نشسته بود چ یبه خانم ساغر

 نشسته بود کرد  یکه کنار خانم قبل یا گهیبهم کرد و رو به خانم د  ینگاه مامان

 حالش بده؟   یلی: مهتاب خانم ، ساغر جان خمایس

 اد ی م گهید کمی  یول دی:  مسموم شده، ببخشمهتاب

 م یرو مشخص کن هیو مهر  می: پس بهتره ما وقت رو از دست ندیمرتض

 ما مرد هاست   دنیکش ریبه زنج یبرا هیاز نظر من مهر  ،یاقا مرتض  دیدار اری : اختثمیم

 خندشون گرفت  ثمیاقا م یاز شوخ  ونیاقا 

 ما؟  یخاستگار دیای که ب میاقا؟ مگه اجبارتون کرد یری : چه زنجمایس
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ادامه داد(   ی)رو کرد به پدر ساغر و به شوخنه یشما خانم مت شی : البته فرما یمرتض
 ده یکنم وگرنه شب تو خونه راهم نم دی مجبورم تا

 بده پس خودش نظر بده بهتره  دیرو داماد با هیگذشته، مهر  ی: حاال از شوخ مایس

 خانه برگشته بود و کنار همون خانم نشست ساغر از اشپز  حاال

 باهاش حرف زد  یرو کرد به ساغر و با مهربون مامان

 ه؟ یچ هینظرت راجب مهر  زمی : عزمایس

  یحدس م امد،ین رونیازش ب ی حرف  یباز و بسته شد ول یدهانش مثل دهان ماه ساغر
 زنم راجبش فکر نکرده باشه 

 بهتره  دیرو بگ شنهادتونی: به نظرم شما خودتون پنایم

)با خنده رو کرد به ساغر(   می که در بندشون کرد   گنیم  ونی اقا میبگ ی: واال ما هرچمایس
 نشده تو هم نظرت رو بگو  ده یمنم با پدرش هم عق ربدی حاال دخترم تا ه

 موفق نشد یپرتاب کنه که به هدف بخوره ول یتارک  یاخرش رو تو   ری ت خواستیم  انگار

 اده ی: من مهَرم ز ساغر

به هدف مطمئن بشه که با جواب من نا   رشینگاهم کرد تا از برورد ت کی بار یچشما  با
 شد  دیام

چشمم هر   ی شما رو هم بدم ، رو نی مهر سنگ دیخوام پس با  ی: من اگر شما رو مربدیه
 ی که شما بگ یزیچ

 به پدرش نگاه کرد  دیپنچر و نا ام ی  افهیق با

اصال به   یعن ی( ن ی )سرش رو انداخت پاستیمد نظرم ن  یعدد خاص  چی: بابا من هساغر
 فکر نکرده بودم  هیمهر
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 با خنده رو به بابا کرد  درش

 اومد  رونی : فکر کنم پسرتون از امتحان ساغر موفق بثمیم

به نظرم هزار تا   یگ یرو نم  هیهر و م یکن یم یحاال که شما بزرگوار  ی : درسته، ولیمرتض
 خوبه

 چنان سرش رو بلند کرد که فکر کنم رگ گردنش گرفته باشه  ساغر

 اده ی ز  یلیرو قبول کنم خ نیتونم ا  ی: نه........نه من نمساغر

 د یبه گردنش کش یبا خنده دست بابا

 ؟ ی مهر دخترم ساغر کن  یتون یجان بابا بگو تا چه حد م ربدیبابا،  ه  ی: ایمرتض

 خت یحاال که ساغر با هزارتا خالفت کرد معادالتم بهم ر یقبل بهش فکر کرده بودم ول از 

 خودم بگم؟  شهی: مساغر

 زم ی : بگو عزمایس

 :هشتصد و پنجاه تا ساغر

 کمه  ی: ولربدیه

 : نه خوبه ساغر

 : همون هزارتا خوبهربدیه

 اده ی: گفتم اون ز ساغر

 کرد؟  یداشت با من بحث م چرا

 : منم گفتم هزار تا ربدیه

 : هشتصد و پنجاه تا ساغر
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 تونه از من ببره  یکرده م فکر

 : باشه هشتصد و پنجاه تا ربدیه

 : نه گفتم که اون نهساغر

 پرت شد و به نفع من تموم شد حواسش

 د؟ یکن ی: ساغر مامان چرا مثل بچه ها دعوا منایم

فاتح برگشتم   یخانم) رو کردم به ساغر و با لبخند نایم  ستین ییدعوا گهی: نه دربدیه
 سمت پدرش( همونطور که ساغر خانم گفتن هشتصد و پنجاه تا نه، پس شد هزارتا 

 به مادرش نگاه کرد  جیگ  ساغر

 : مامان من گفتم هزارتا؟ ساغر

 هم برنده شد  ربدی و ه  دیکه مثل بچه ها دعوا کرد دنی: واال دخترم کل جمع شنمایس

 برافروخته نگاهم کرد  یچهره  با

 : بله درسته، حق با شماست ساغر

و اگر   میماه با هم رفت و امد داشته باش  کی شد که تا  نیقرار خانواده ها قرار بر ا  طبق
 مراسم عقد رو برگزار کنن  مید یبه تفاهم رس

مثل دختربچه    یاون سارافون صورت یبرگشتن به خونه خوب به ساغر نگاه کردم؛ تو  موقع
 شده بود ینزید ی ها

 شدم  داریاز خواب ب لیسه  یبا صدا  صبح

 کنم شما صبر کن  یم دارشیرم ب ی : خاله من ملیسه

 ستادم ی پله ا یو رو  رونیخسته رفتم ب یافهیق با
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 شدم  داریمحل، خودم ب  ی: خروس بربدیه

 شب؟ ی زد(چه خبر از مراسم د یثی: َبه تازه داماد!)لبخند خبلیسه

 همون لبخند جوابش رو دادم  با

 اونجا بود  شبی! صبا دیخبر ی: نگو که بربدیه

 ه یا  گهید زِ یچ ی: نه خودت بگ لیسه

 کردم  فیرو براش تعر  شبید  یاتاقم کل ماجرا  یامد تو  نکهیاز ا بعد

 خوادت؟  یواقعا م یعنی: ساغر جوابش مثبته؟  لیسه

 نگاه کردم   شیِجد  ی افهیق به

 : چطور مگه؟ ربدیه

 د پنهون کنه کر  یسع

 پرسم یچون دوستمه م یچی : هلیسه

 به چشماش نگاه کردم  میمستق

 دونم یسامان و ساغر رو م  ی   هی: من قضربدیه

 چونه یکرد بپ یخورده سع کهی

 ؟ ی گیم  یداداش؟ چ  هی: کدوم قضلیسه

 دونم سامان عاشقش بوده  یم ل،ی سه ال یخی: بربدیه

 شد  یجد  دوباره

 ؟ ی و به سامان پشت کرد  یدونستی: ملیسه
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خواست و اونم قبول کرده پس   یساغر سامان رو نم  ست،یدر کار ن ی : پشت کردنربدیه
 من و سامان نداره  یدر برادر  یِخَلل چیازدواج من و ساغر ه

 رو خاروند  سرش

 دهنم بسته شد یجوابمو داد یمنطق یلی: نه داداش خ لیسه

و بعد از مطلع شدن از کل   وستیساعت سامان هم به جمع ما پ کی از حدود   بعد
 زد پشت کمرم  شبی اتفاقات د

 : مبارکه داداش سامان

 هنوز ساغر رو بهش ندادن که!   ؟ی : چه مبارکلیسه

 ی ا  گهینه کس د شهیم  ربدیدادن مطمئن باش مون دختر زن ه گهید ـ

 بود نگاه کردم  ستادهی درگاه ا  یکه تو اوشی و به س  برگشتم

 یصداش کن یتون یاسم داره که البته به اسم هم نم  یگی: اون دختره که مربدیه

 ی صداش کن ی: کال حق ندار سامان

 ؟ یچکار دار نجایا  اوشی : سربدیه

 بگم بده؟  کی : اومدم به داداشم تبر اوشیس

 حاال برو   یرو گفت کتیخب تبر لهی: خلیسه

 ستم ین  بهیغر  نجاینه من، من ا  ن ی بره شما دیکه با  ی: کساوشیس

 رون ی حاال برو ب  ،یا  بهیاتاق کامال غر  نی ا  یتو نجایاالن ا ی: ولربدیه

 بگم  کی بهتره برم به زن داداش هم تبر رم،یخب م لهی: خاوشیس

 دم یرو به هم ساب دندونام
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 دم ی نابود کردنت انجام م یبرا  ادی از دستم برب یهر کار یساغر بش کی : نزد ربدیه

 : ساغر

کنن با رخساره رفتم به اشپزخانه و اونم بهم مسکن   نیرو تع هیبخوان مهر نکهیاز ا  قبل
ماه   کی کرد و بزرگتر ها تا  نی رو تع هیمهر یبا زرنگ  ربدی داد تا بهتر بشم و بعدش ه

 بهمون آوانس دادن 

 ن؟ یکجا قراره بر  ربدی : امروز با هسوگند

 م یبزن یدور هی رونی ب مینم واال، از بابا اجازه گرفت تا با هم بردو ی: نمساغر

 ره یتو خونه حوصلم سر م ام؟ی: منم بسوگند

 خدا خواسته َسَرم رو تکون دادم  از 

 ا ی : اره بساغر

 ادی : نه، سوگند نمنایم

 مامان رو صدا کرد  معترض

 گه ی: مامان؟ برم دسوگند

 گفتم  کباری: نه، نایم

  یو با خط چشم  دمیپوش یبا شال و شلوار ِکرِم   یمشک  یپالتو  نیهم یسرد بود برا   هوا
 رو کامل کردم  پمیو رژ قرمز ت  ملیر ک،ی بار

 منتظرته   ربدیه نی : ساغر برو پانایم

  ینایو به ماش  نی از مامان و سوگند رفتم پا ی و بعد از خداحافظ  رونیاتاقم رفتم ب از 
 شناختم. یرو نم ربدیه   نیچون ماش کردمیکوچه نگاه م ی تو
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 تکون داد یشد و برام دست  ادهی پ یمشک ی مایُاپت   نیاز ماش ربدیه

 سمتش و سوار شدم  رفتم

 : سالم ساغر

 ؟ یشناخت یرو نم نیسالم، ماش کی : علربدیه

 شناختم یباره بهش دقت کردم نم  نی : نه، اولساغر

 م؟ ی: خب حاال کجا برربدیه

 تفاوت جوابش رو دادم  یباال انداختم و ب یا شونه

  یبرا  نی بر نیهر جا خواست  ن،یرفتن داد رونیب نهادیبه بابام و پ ی: شما زنگ زد ساغر
 نداره  یمن فرق

 م یهدف روشن کرد و راه افتاد یرو ب نیماش

 ی خوشحال بش رونی ب میدنبالت بر امیب نکهیاز ا  دی: من گفتم شا ربدیه

 زدم  یتلخسرد شدم و لبخند   دوباره

 افتاد  یبه دست دوتا تبهکار نم می زندگ اری شدم اخت ی: خوشحال تر م ساغر

 دست خودت  یری کن بگ ی: خب االن که افتاده سعربدیه

 رن یگ یرو از دستم م زای چ یلیخ رمی: بخوام دستم بگساغر

 بهم کرد ینگاه کالفه

 ؟ ی به خودمون فرصت بد یخوا  ی: چرا نمربدیه

 بدم  یکه بخوام فرصت افتادهین  ی: هنوز اتفاقساغر

 ارم یکردم از دلش درب یحرفم ناراحت شد، سع از 
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 که کمتر مردم باشن  ییجا  هی میاصال بر   گم،ی: مساغر

 ؟ ی چ یعنی: ربدیه

 با تعجب نگاهم نکنه یکس هیگر  ری جا که اگر زدم ز  هی  می: برساغر

 به لحنم به جلو اشاره کرد  دن یخند با

 ؟ ی کن هیکه قراره گر  یکنیاز االن اعالم م  یدار یعنی: ربدیه

 چشمم رو بستم  کی

 قا ی : دقساغر

نداره که   یهم جاذبه ا  ریو مس مید یو هنوز به مقصد نرس مینیماش  یساعته که تو  مین
 بهش دقت کنم تا حوصلم سر نره 

 : حوصلت سر رفته اره؟ ربدیه

 پس؟  میرس یم ی: خسته شدم، کساغر

 م یرس ی: نمربدیه

 از منم ُخل تره  نی نگاهش کردم، نه بابا ا متعجب

 شما؟  نیدار  ی: مشکل مغزساغر

 نی سمت من رو داد پا ی شهی کرد و ش ی خند تک

 داشته باشم؟  یمشکل مغز دی با یچ  ی: براربدیه

امدم اونوقت شما    نجایپاشدم حاضر شدم تا ا  ی: من با اون همه درس و بدبختساغر
 م یرس ی )اداشو دراوردم و صدامو کلفت کردم(نمیگیم

 کن  هیگر ن ی ماش  یکنه، خب تو یم  هیداره گر یچ  یجا که مردم نگن برا هی  ی: گفتربدیه
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 داره.  یاالن مطمئن شدم مشکل مغز  گهید نه

 درش اوردم  فمیز ککه بلند شد ا لمیموبا   یصدا 

 دی : بله بفرماساغر

 دیاشکم چک ی قطره   نیو اول  دیسوگند بود که به گوشم رس  یصدا 

 ؟ ی: الو ساغر؟ خوبسوگند

 نامرد دلم برات تنگ شده  ؟ی: سوگند خودت ساغر

 کنم  یم  هیکرد که چرا دارم گر یبهم نگاه م  متعجب

 ؟ یدلتنگش شد  ؟یامد ی خواهرت ن شی: مگه االن از پ ربدیه

 : سوگنده، دوستمساغر

 دمیچند وقته صداتو نشن یدونی: ساغر دلم برات تنگ شده، مسوگند

و   یراهتو کج کرد  یدانشگاه دنبالت امدم ول یمن چند بار تو  ،ی: خودت نخواستساغر
 ی فرار کرد 

  دیکرد که نبا دمی انقدر تهد ذاشت؛ ینم اوشی........سای من نبود به خدا، س ری : تقصسوگند
 سمتت  امیب دمیترس یبشم م  کی بهت نزد

 ؟ ی دلم رو خون کن یخواستیم  ؟ یزنگ زد  یچ ی: پس االن برا ساغر

 بگم  کی زنگ زدم بهت تبر  زمی : نه عزسوگند

 دونست چقدر دردناک بود یرو م هیکه قض ی اونم از طرف سوگند کی تبر نی که ا آخ

  یدا یگفتن نداره، چون تهد ک ی نگو چون اجبار پدر بزرگت به من تبر کی : نگو....تبرساغر
 گفتن ندا........  کی تبر  اوشیپسر عمت س
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 مهلت نداد جملم رو تمام کنم  هیگر

 نمت؟ یبب  نجایا  یای : مسوگند

 زارم یپامو اونجا نم گهی: نه، دساغر

 : ساَغ...سوگند

زدم( صبا فکر   ی)پوزخند،ینیدانشگاه من رو بب یتو  یتونی م ی: گفتم نه، اگه خواستساغر
 ی شینم کمیو نزد  ی کن یم  یکردم که ازم دور یکنه کار یم

 .....نجیا  خواستمی: من نمسوگند

 صدام رفت باال ناخداگاه

 ؟ یتونستینم ،یزنگ بزن ایبه پل یتونت  ی: اون شب مساغر

 رو قطع کردم  لی بزنه و موبا  یندادم حرف اجازه

 ؟ ی باهاش حرف زد  ی ورنج ی: چرا ا ربدیه

رو نگاه کردم که باعث شد    رونی ب نیماش شهیجواب دادن سکوت کردم و از ش  یجا به
 بشه یعصبان  نباریلحنش ا 

کُشِتت تا   یم  اوشیس  دیحتما با ه؟ یاالن مشکلت چ ؟ی دی: چرا جوابمو نمربدیه
 ؟ ی خوشحال بش

 ُمرَدم   یکردم چون از همون شب خاستگار یفکر نم اوشیبه مرگم توسط س من

 : من االن حوصله ند......... ساغر

سامان با    ی)حرفش طعنه داشت و زخم( چطور؟ی: جواب منو بده، چرا لج کرد ربدیه
حتما سامان فرق داشته    ؟ی کرد باهاش حرف زد تت ی ِحِسش اذ نکهیو با ا   یسامان راحت

 گه ید
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به  نکهیاز ا   دمی نداشتم به سامان؟ شا ی قه کرد؟ به عال یمتهم م یمن رو به چ   داشت
 ! ستیو ناراحتم خوشحال ن شمی اجبار دارم زنش م

 تلخ شد  اهیس ی تک تک کلماتم رو فرا گرفت و لحنم مانند شکالت  یسرد باز 

  یباز خواستم م نی که االن دار یبا من ندار ینسبت  چی: به خودم مربوطه، شما هساغر
 نیکن

تن به معامله    زاتی حفظ جون عز یبرا  یساغر خانم! خوت قبول کرد  ی: ِهه....خوابربدیه
 ی پدر بزرگم بد  ی

 هام داغ شد و کامم تلخ  چشم

 ن؟ ی اون شب اومد یچ یمردم؛ اصال برا  ی: کاش همون شب مساغر

 کالفه نگاهم کرد  

 دلم برات سوخت  دم یشا  ای نمیدلم نخواست که مرگت رو بب دی: شا ربدیه

 من فدا کنه   یبرا ندشویکرد، من نخواسته بودم که ا  ینه دارش حالم رو خراب مطع لحن

 رم  یخودم م  دیاگه سختتونه نگه دار   ایخونه   دی: لطفا منو برگردونساغر

 تا........   رونی برمت ب ی: به پدرت گفتم مربدیه

 بلندتر از قبل بود و صدام لرزون بود یلیصدام خ  نباریا

ازدواج    نیساغر دلش با ا  ی گفت رم؟یگی دخترت رو به اجبار دارم م ی : به پدرم گفتساغر
به سپند نگاه   یوقت  یگفت نه؟یبیساغر از اون شب هر شب داره کابوس م  یگفت ست؟ین
اسانسور چاقو گذاشت    یبرادرت جلو یکه درونشه عذاب وجدانه؟ گفت یکنه تنها حس یم
  یگفت  دم؟یو صداشو هم نشن دمیماهه که ند   کی  ودوستم ر  نیبهتر  یگلوم؟ گفت ریز 

 بشم؟  داریکنه تا از کابوس ب یلرزون صدام م  یخواهرم هر شب با صدا 
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 : ربدیه

 شه پر بود، حق دادم بهش و صبر کردم تا حرفاش تموم ب یلیخ دلش

 : نگفتم ربدیه

 بهم طعن........  ی چ ی: پس برا ساغر

نشد و از همون جا فورا   داریب  یدفعه از حال رفت، هول کرده چندبار صداش زدم ول هی
 به دستش امد سمتم  یو پرستار بعد از زدن ِسُرم  مارستانیب میرفت

 ن؟ یدار  ماریبا ب ی: چه نسبتپرستار

 ساغر؟   ای سوال واجب بود   نینگاهش کردم، االن واقعا ا  کالفه

 دفه غش کرد  هی  یچ ی: حالش چطوره؟ برا ربدیه

رو چک    تشیسرش تا وضع  یدکتر رفت باال  نانیاطم یبرا  ی:  فشارش افتاده ولپرستار
 کنه 

 دکتر هم امد   قهیبعد از چند دق و

 اومده؟   شیبراش پ ی: مشکلربدیه

 ه؟ ی: نسبتت باهاش چدکتر

 اروم جوابش رو دادم  یبا صدا  یول  تیعصبان با

 : نامزدشم ربدیه

 نگاهم کرد  کی بار یچشما  با

 ؟ ی از حال بره بهاش دعوا کرد نکهی: قبل از ا دکتر

 بود ی : نه فق لفضربدیه
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 نگاهم کرد  یپوزخند با

 از حال بره  یتو باعث شد از فشار عصب  یلفض  ی: دعوا دکتر

حال ساغر    یعنیکه رو به روم بود و عنوان دکتر رو داشت نگاه کردم،  یمرد سن دار به
 انقدر خرابه؟ 

 ش ی ببر ی تون یشد م داری: فعال که خوابه، بدکتر

 حرف بزنه   ینکرد کلمه ا یسع یراه خونه ساغر حت در

 ؟ یبگ یزی چ ی خوای: نمربدیه

 سکوت 

 خوام  ی: من معذرت مربدیه

 سکوت  بازم

 : ساغر؟ ربدیه

 فقط خانم راد  میعقد نکرد  ی: خانم راد، تا وقتساغر

 ِهه خانم راد؟ با خباثت بازم صداش کردم   ؟یچ یعنیتعجب نگاهش کردم،  با

 : ساغر؟ ربدیه

 خشم برگشت طرفم با

 ه؟ یمشکل شما چ  ه؟ی: چساغر

 خواسم بگم کمربندت رو ببند یچی: هربدیه

 : ساغر
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هوفففففففففففف.........کمربند رو بستم و به رو به رو   کرد؟یم  تمیادم چرا انقدر اذ  نیا
 شدم  رهیخ

 بگم؟  یبه مادرت چ دیبه بعد با  نیمن از ا گمی : مربدیه

 نگاهش کردم  جیگ

 ؟ یچ یعنی:  ساغر

 صداش کنم؟   دیبا یمادر زنم شده چ  یوقت  یعنی: ربدیه

 حرص نگاهش کردم  با

 !ی: صداش کن مادر زن اجبارساغر

 بگم؟  ی: خب به پدرت چربدیه

 ی: پدر زن اجبار ساغر

 مکث ادامه دادم  یاز کم بعد

 ی زن اجبار دیبه منم بگ دیاسمم رو صدا بزن نکهیا  ی: اصال بهتره به جاساغر

 ی کنیحرف زدن با من استفاده م  یهمش از افعال جمع برا ادی : خوشم نمربدیه

 باال انداختم یا شونه

 خب! ادیخوشم نم  زایچ  یلی: منم از خساغر

 باال انداخت  ییابرو 

 ؟ ی: مثال چربدیه

ارنجش  یرو  یو ناگهان چشمم به خالکوب  رمیاز اون بگ   یرادینگاه کردم تا منم ا بهش
 معلوم بود یرو تاه زده بود ارنجش به خوب ناشیزدم، چون است یثیافتاد و لبخند خب
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 خنده صدام زد  با

 ی کرد دایگنده پ رادی ا هیفکر کنم  یکه تو دار یلبخند   نی: با اربدیه

 کرده بود حرف زدم  هیکه اون ازک گال یهمون لحن با

 باشه یارنجتون خالکوب  یرو  ادی: خوشم نمساغر

 از تعجب نگاهم کرد  یناش یباال رفته و خنده   یابروها با

رو   یکن  یکه استفاده م یافعال  یتونی اما تو م شه یپاک نم گهیکه د ن ی: نه بابا! اربدیه
 ی بد  ریتغ

 : دوست ندارم ساغر

 ابروهاش نشست   نیب یزیر اخم

 ی از شما و افعال جمع استفاده کن شهیهم  یتونی: نمربدیه

 گلوم نشست  یتو   ندهیا  یاز غصه  یناش یبغض

 : قرار شده بود که زمان بگذره تا درست بشه، مگه نه؟ ساغر

و االن دو هفته    میکمتر بحث کرد  نباریو ا رونیرفتم ب ربدی هم با ه گهی د کباری از اون  بعد
فرسته و   یم  ریشب بخ امیهر شب پ ربدیدو هفته ه نیا  یو ط گذره یاز اون موقع م

 فرستم  یناراحت نشه براش جواب م نکهیا  یمنم برا 

 سفره رو بنداز  ای: ساغر بهرخسار

 !یخدمتکار  ا ی یامدم خونشون مهمون ستیبابا معلوم ن یا

گردش تا رخساره، مامان و مهتاب   انیتولد دوقلوهاست و بعد از نهار قراره با من ب امروز 
 کنن  نیاز فرصت استفاده کنن و خونشون رو تزئ 
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 ست؟ ین یا  گهی: چشم خانم، امرِ د ساغر

 بهم رفت  یخنده چشم غره ا  با

 ؟ یجواب بد  ینجوریا ی خوا یمادر شوهرتم م  ی: خونه رخساره

 : ساغر؟ اره؟ نایم

 کشن؟   یمادر شوهر رو وسط م یپا  شهیم یخدا! چرا هرچ  یوا 

 نمیبب د یخب بابا اصال من اشتباه کردم) رو کردم به دوقلوها( پاش لهی: خساغر

 نگاهم کردن  م یبه لحن دستور معترض

 ؟ یخواهش کرد  ای  ی: االن دستور داددلنواز 

 مثل رخساره با خنده و چشم غره جوابش رو دادم  منم

 ؟ یرو بپرس نیا  یخوا  یمادرشوهرتم م  یپس فردا خونه  زم؛ی: دستور دادم عزساغر

 با خنده رو به رخساره کرد  دالرام

 انتقامش رو از ما گرفت  نی: مامان ا دالرام

 شده( با خنده بهش گفت) انتقام جو  اونم

 ششیبهم عالمت داد و منم رفتم پ مهتاب

 گه ید  رونیب شونیکه ببر  دی : زودتر نهار رو بخورمهتاب

 مثل خودش اروم جوابش رو دادم  منم

 کنه؟  ی تقبل م یرو ک نمیپول بنز  زمی : عزساغر

 آن زد پس سرم  کی خنده نگاهم کرد و  با
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 ؟ یزن ی: چرا مساغر

 همون خنده جواب داد با

 ؟ یکن یرو با من حساب م نتیتاحاال پول بنز ی: قورباغه از ک مهتاب

 ِشرِک کردم  ی رو مظلوم و صورتم رو مثل گربه   لحنم

 حساب کنم؟   ی: پس با کساغر

 چشماش به رخساره اشاره کرد  با

 زت یعز ی: به خاله  مهتاب

 سرم رو خاروندم   یشینما

 ؟ یتس ین زمیعز  ی: مگه تو خاله  ساغر

 اون جاست  زتیعز  ی ) رخساره رو با دست نشون داد( خاله زمی : نه عزمهتاب

  یکامال جد  یِ پس گردن هیخنده اما اخرش  یبود برا  یشوخ نیحرفامون َسرِ بنز  ی همه
 رو حرفش حرف نزنم گهیاز مهتاب خوردم تا د

 مسخره جوابش رو دادم  ی و با لحن یشوخ به

 کنه  ی: اگه به اقامون نگفتم که تالفساغر

 رو بده  نتی : اصال برو به اقاتون بگو پول بنزمهتاب

 شد  انینما  لی موبا  یصفحه  یرو  ربدیهمون لحظه اسم ه قایدق

 رو کارت به کارت کنه  نتیزنگ زده پول بنز د،یغرغرات بهش رس ی: فکر کنم صدامهتاب

 اتاق دوقلوها   یخنده ازش دور شدم و رفتم تو با
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اروم   یبا لحن م؛یعادت کرده بود  تیوضع  نیو به ا میکرد  یبا هم بحث نم گهید  بایتقر 
 صداش کردم 

 : الو سالم ساغر

 ؟ ی: سالم خوبربدیه

 ن؟ ی: ممنون، شما خوبساغر

 شمیتو هستم خوب م  ستمیمن شما ن  یدی: هر وقت فهم ربدیه

کار رو هم کردم که باعث شد  نی گرفتم به خواستش عمل کنم و ا م یآن تصم کی
 بشه داریصداش پد یکامال تو   یخوشحال

 ی خوب شده باش دیبا گهی: خب پس االن دساغر

 شدم  ی : االن که عالربدیه

 ی : پس من برم تا با حال خوبت تنها باشساغر

 ره  یحال خوبم هم م یتو بر گهی: نه دربدیه

 دم یفهم یکرد رو نم یاستفاده م  ربدیکه ه یکلمات یزمان معن اون

 ؟ یداشت ی: خب کارساغر

 ؟ یی: اره، کجا ربدیه

 جوابش رو دادم  متعجب

 خالم، چطور؟  ی: خونه ساغر

 رون ی ب می: حاضر شو با هم برربدیه
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اون   یو نقشه  رونی رم ب یکه من با دوقلو ها م  نینشاءت گرفته از ا یثیخب یخنده   با
 جوابش رو دادم  زهیر یبهم م

 ؟ یخند ی: چرا مربدیه

 رون یب میبر  شهی: اخه نمساغر

 گفت)چرا(  متعجب

 رون یب رمی : چون دارم با دختر خاله هام مساغر

 : دختر خاله هات؟ ربدیه

 تولدشون اماده کنن یخونه رو برا  هیتا بق رونیب میر  یم می: دوقلو هستن؛ دارساغر

 م یدنبالتون با هم بر  امی م نی: پس اماده بشربدیه

 می ر یخواد خودمون م ی: نه بابا نمساغر

 بود یلحنش دستور   نباریا

 بفرست، منتظرم  شن ی: برام لوکربدیه

در  ی بعد از نهار من، دالرام و دلنواز اماده جلو  قهیدق  ستیاجبار قبول کردم و ب به
 م یبود  ستادهی ا

 گهی د  میرفت یخودمون م یورد ا   نی: خب ساغر تو که ماشدلنواز 

 د یسراغ خر   رمی راحت م ستمی ن نیحاال بهتر شد نگران ماش  گه،ی: غر نزن دساغر

 ؟ یبخر ی خوا یم ی: چدالرام

 خودم و سوگند  ی دست مانتو و شلوار ِست برا  هی:  ساغر

 ن یِست دار  یمانتو    ی: شما که کلدالرام
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  دیجد یمامان گفت مانتو  می دعوت نایا  ربدی ه یپس فردا شب خونه  ی: اوهوم ولساغر
 رم یبگ

 نداره که   میو قد   دیجد گهید  یمانتو دار ی: خب اخه تو که کلدلنواز 

 نابش  ی  دهیا   نیمامانه با ا  ریدادن ها، همش تقص ر یدوتا گ نیبابا ا  یا

 َبده؟  گه،ید میزن یم یدور ه ی  میر ی: حاال مساغر

 ساغر  یزن ی: مشکوک مدالرام

 دم یرو د ربدیه نی لحظه ماش  نیهم

 د یکه هوامو داشته باش دوارمیوار( ام دی : اها بفرما اقامون امد) با لح تهدساغر

 باش(  الیخ نیزدن و گفتن) به هم ییدوشون همزمان لبخند دندون نما  هر

 : نامردا ساغر

 و من جلو نشستم.   میسوار شد  یهمگ

 : سالم ساغر

 : سالم دلنواز 

 : سالم دالرام

 هستم خوشبختم   ربدیرد به اون دوتا( من ه)رو کی: سالم به همگربدیه

 ساغر  ی: منم دالرام هستم دختر خاله و دختر عمو دالرام

 که خواهرم گفت  ییزای: منم دلنواز هستم و همون چدلنواز 

 باره  نی راستش االن اول دمی دوقلو ند لی فام ی: من تاحاال تو ربدیه

 کال من رو از قلم انداخته بودن  انگار



 شده   د ی خانوم تبع 

 
234 

 

بچه  دی بهم نگاه کرد( شا نهیاز ا  یثیاصال) با لبخند خب نکهیو ا  نین ی: خب االن ببدلنواز 
 شما و ساغر دوقلو باشن  ی ها

 ن یصورت قرمز برگشتم سمتش، خوبه گفته بودم هوامو داشته باش با

 وقلو شد شمام د  یبچه   نید ید هوی  گهیارثه د گه،یراست م می: ابجدالرام

اقا با   دمی که د هیچ ربدی عکس العمل ه مینیشدم، برگشتم بب یخجالت داشتم اب م از 
 کنه  یباز داره نگاهم م شین

 هشدار دهنده برگشتم سمت اون دوتا نامرد  یلحن با

 ومده یبحث به شما دوتا بچه ن نی : اساغر

 : نه اتفاقا منم خوشم اومد ربدیه

 برگشتم سمتش  یحرص  ی  افهیق با

) دوباره به اون دوتا نگاه کردم( به نظرم راجب موضوعات  ومدیمن خوشم ن  ی: ولساغر
 ن یمربوط به ِسِنتون حرف بزن

 نگفتن  یزیفاتح نگاهم کردن و چ یاون دوتا با لبخند  یول

 ربد یمطب ه  کی نزد یبه پاساژ  مید یتا رس میبود ابونایخ یتو  نجوریهم

 م؟ ی راه اومدهمه   نیا ه ی: خب چه کارساغر

 بودم  یکردم و راض دی بهتره، خودم قبال ازش خر نجای: ا ربدیه

 داخل  میپارک کرد و با هم رفت ابونیرو کنار خ نیماش ربدی تا ه می شد  ادهی دخترا پ با

 ومد؟ ی : سوگند چرا ندالرام

 : چون درس داشت ساغر
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 ؟ یبخر  یخوا یم  ی: خب حاال چه مدلدالرام

 باال انداختم یا شونه

 نظرم رو جلب کرد  یدونم واال هرچ ی: نمساغر

 ؟ ی بخر یخوا  یم  ی: چربدیه

کرد   نیماش  یکه تو یبحث یبه تالف یثیصورت کنجکاوش نگاه کردم و با لبخند خب به
 جوابش رو دادم 

 بهت بگ...  ستی: زنونست، خوب نساغر

 جملم یتو   دیپر عیمهلت نداد و سر   دلنواز 

 تو بخره مان   خوادی: مدلنواز 

 تولدشون رو بهم ....   گهیم طونهینگاه کردم، ش طونیو ش  ثیقول خب ک ی  نی حرص به ا با

 من رو دراورد( زنونست  ی)ادا گه،ی : خب ساغر راست گفت دربدیه

سرعت از اعتماد    نیکنن و ا  ینم یاحساس راحت یبا کس عیمعموال انقدر سر   دوقلوها
 برام تعجب اور بود 

 ؟ یشما تک فرزند  ربدی : اقا هدالرام

 جواب دادم  ربدی ه یبه جا  عیذهنم بدون فکر و سر   یتو اوشیس  یشدن چهره  داریپد با

 : اره ساغر

به کل هلما رو فراموش   دم،یچشماش د یرو تو  یافتاد ناراحت ربدی چشمم به ه یوقت
 .مونمیکرده بودم و االن پش

 خواهر شوهر دارم که ماهه  هینه، اتفاقا  یعنی. زهی چ :ساغر
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 : واقعا! دلنواز 

 زهی....چی...ولی: اره ولساغر

 : فوت کرده ربدیه

 رو به رو  یبغض بهش نگاه کردم که نگاهشو داد به مغازه   با

که   کردمیدستم نگاه م یخواستم ناراحتش کنم؛ داشتم به ناخ ها ینبود وگرنه نم حواسم
 دی دالرام دستم رو کش

 اد یقشنگه بهت م یلیخ ن،یرو بب نی: ساغر ا دالرام

 : اره قشنگه ساغر

 رم ی کرد و باعث شده بود تا عذاب وجدان بگ یبهم نگاه نم همچنان

 ست؟ یکوتاه ن کمی  ی: ولدلنواز 

 : نه بابا، خوبه ساغر

 کرد یبرگشته بود و به دالرام نگاه م حاال

 ؟ ی: کدوم رو گفت ربدیه

 مانتو اخماش رفت تو هم  دنید با

 بهتره  هی: به نظرم اون طوسربدیه

رنگ بود   یل یف زیشوم رشیکه ز   یجلو باز طوس یمانتو م؛یمد نظرش نگاه کرد  ی مانتو به
 به دلم َنشته بود  یو اتفاقا شلوار ِست هم داشت ول

بزرگ و   یلیخ نشیاست نی اشاره کردم( بب نشی دوست ندارم،) به است یمدل نی : اساغر
 گشاده 
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 کرد  نگاهم

 یدونی: خودت مربدیه

 دوباره ناراحتش کنم خواستیناراحتش کرده بودم دلم نم چون 

 خوب بود، نه؟ دی شا پوشمشی: خب مساغر

 : به نظرم قشنگهدلنواز 

  کردن فی دخترا تعر  یبود ول امده ی همچنان به دلم نبود و ازش خوشم ن یول  دمشیپوش
 من   زیسا   یکیسوگند و    زی سا یکیم،ید یو باالخره دوتا ازش خر

 : شد ........ تومن فرشنده

 بهم اخم کرد و کارت خودش رو داد  ربدیه یرو دراوردم ول  کارتم

 ممنون  یلی: خربدیه

 رو گرفت  چشیرو به دوقلوها سوئ ربدیو ه رونی ب میمغازه امد از 

 ام یتا ما هم ب دیشما زودتر بر شهی: مربدیه

  یبودم که با اخم نگاهم م ستادهیا  یربد یه  یاون دوتا هم رفتن و من حاال رو به رو و
 کرد 

 اوردم   لی حرف اشتباهم دل ی خداگاه برا نا

 بود نه هل....  اوشی: به خدا حواسم نبود، من منظورم سساغر

 نخواستم  لی : من دلربدیه

 ؟ ی : پس چرا اخم کرد ساغر

 خوره یبهم برم یتا حساب کن یاری م رونیو کارتت رو ب  ینبا م ی: چون وقتربدیه
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 زدم  یباال و لبخند دیپر  ابروم

  فمیک ی کارتم رو تو میبه بعد هر وقت با هم بود  نی به نفع من شد، از ا نکهی: خب اساغر
 دارم ینگه م

 و راه افتاد  دیلحنم خند به

 ؟ ی خالت رو دوست دار ی: خونه  ربدیه

 دوستشون دارم  یلیخاله هام جفتشون مهربونن و خون گرم، خ ،یلی: اره خساغر

 گه؟ یعمو جوادت هستن د  ی: دوقلوها دخترا ربدیه

 : اره ساغر

 دلنواز که پشت من نشسته بود دوال شد و  اروم حرف زد میشد  نیسوار ماش  یوقت

 اگر بخاطر سواِل ما بود   دی: دعواتون شد؟ ببخشدلنواز 

 لبخند برگشتم سمتش  با

 : دعوامون نشد ساغر

 با لبخند برگشت سمت دلنواز  دیرو شن  نیکه ا  ربدیه

 دعواش کنم؟  ی: انتظار داشت ربدیه

 نشیکرد یبا اخم نگاه م یلی: اخه خدنواز 

 ها تموم شد  یبه نفع بعض زیداشت که مصالمت ام لی: خب اونم دل ربدیه

با   یَسرِ کارشون گذاشته بودم کل  دنی فهم یخوش گذشت و دوقلوها وقت یشب کل اون
 بالشت زدن تو سرم و موقع کادو گرفتن شده بودن مثل دوتا بچه موش مظلوم 
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  ست،یو بزرگتر ها قرارِ عقد رو بزارن؛ حالم خوب ن  نایا  ربدی ه یخونه  میقراره بر  امشب
 و غم دارم   تمسی موضوع ذوق دارن ن  نیکه به خاطر ا ییمثل دخترا 

  ربدیفکر نکرده بودم که ه چوقتیه ره،یگی در بر م ندمویهستم که داره ا   یفکر اجبار به
غم و    زارمی کنم و نم یکردم با عشق ازدواج م  یفکر م شهیو هم شه یهمسرم م یروز 

 کنه دایراه پ میغصه به زندگ

  یکردم و همراه سوگند انگشترا  ی محو ش یو ارا   دمیرو پوش دمیخر ربد ی که با ه  ییمانتو
 .میاورده بود دست کرد   یکه مامان از اصفهان برامون سوغات یصورت نینگ

 : قشنگه مانتوعهسوگند

 دلم بود نه ذوق مانتو و ازدواج  یامشب فقط غم بود که تو   یول

 منتظره  نی بابا پا می: زودتر بر ساغر

 م یداد یشد گوش م یپخش م که یاهنگ یو به نوا   میجلو و ما دوتا عقب نشست مامان

رو   ربدیو ه   یخانم و اقا مرتض مایو نگام ورود به خونه با س  مینزد ی حرف  چیراه ه ی تو
 امده بودن شوازمونیپ ی که برا  میبه رو شد

 .ختیحالم خراب تر شد و دلم ر   دنشیبه حال با د میرفت یوقت

 : سالم ساغر جان، مبارکه محمود

 که سوگند به پام زد به خودم امدم و جوابش رو دادم  یضربه ا  با

 :س....سالم، ممنون ساغر

 مهر بزنه؟   شیحکم اجبار  یامده بود؟ چه طور حاضر شده بود تا دوباره پا  ییچه رو  با

 د یخوش امد  یلیلطفا، خ  دینی: بشیمرتض

 ان شاءهلل؟  نی کرد( بهتر هست ربدی : ممنون،) رو به پدر بزرگ هثمیم
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 وشکر بهترم : خدارمحمود

 ی امد  یمجلس نم نی تا به ا یکاش بهتر نبود  یا  و

بود که رو   ی حواس و فکرم به َمرد  یچون همه    دم یفهم ینم یزیبزرگتر ها چ ی حرفا از 
 کنه یحاصل م نانیحکمش اطم دنی پدرم نشسته و از به فرجام رس یبه رو

 : ساغر جان مایس

 : بله؟ ساغر

 ؟ یندار یمشکل خشی: تو با تار مایس

 موافقم؟   یاجبار یبگم؟ موافقم؟ با حکم یحاال چ دم،یرو نشن خی من اصال تار ؟یچ

 بابا؟  ی: ساغر خوبثمیم

 : خوبمساغر

اجازه   ه یاز بق  یبه پدرم و عذر خواه زیبا سپردن همه چ تیاز اون موقع  یخالص یبرا 
 به صورتم بزنم  یخواستم تا برم و اب 

رو به ساغر نشون   یبهداشت  سیو سرو ( پسرم برربدی : حتما دخترم) رو کرد به هیمرتض
 بده 

 که خواستم در مورد نظر رو باز کنم صدام زد   نیباال و هم یرفتم طبقه  ربدی ه دنبال

 : ساغر؟ ربدیه

 شده بود دایلحنم پ یکلماتم و تلخ یتو   یباز سرد یخودم نبود ول  دست

 : بله؟ ساغر

 ؟ ی: چرا تو خودت ربدیه
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عقد برامون   خی داره تار   نی که پا یچرا به نظرت؟ به نظرت اون ادم دونم،ی: نمساغر
 عمل کنم؟   شیبه حکِم اجبار   د یکه با  ستین یهمون کنهیمشخص م

 مشکل حل شده   نی: من فکر کردم اربدیه

 شه ینم اری اخت چوقتیچون اجبار ه شهی: نه، حل نمساغر

و صورتم رو شستم و  اشکام رفتم   ختنیاز ر ی ری جلوگ یدوباره داغ شد و برا چشمام
 نبود ربد یبرگشتم ه یوقت

 : ربدیه

اطالعه و    یکه از مجلس امشب ب کردیمحمود امروز مده بود خونمون و از ادعا م بابا
  کنهیوقت داره به اون نگاه م  یکه همه    دمید دم،یحال خرابش رو د   دشیساغر د  یوقت

 حرفاش کامال مشخص بود.  یتو  یتی باهاش حرف زدم نارضا یو وقت

ساغر    یول میر یهفته مراسم عقد رو در باغ بابا محمود بگ نی شد که اخر ا نیبر ا  قرار
 مخالفت کرد. 

 ه؟ ی: چرا دخترم، مشکلت چیمرتض

 م یریبگ گهی د یمراسم روجا  خواستم یمن م  یول د ی: ناراحت نشساغر

 که.........  ستی : ساغر بهتر نربدیه

 ستم خوا  نوی : من فقط همساغر

 رو به بابا کرد  یمحکم  یصحبتمون و با صدا  نی ب دیمحمود پر  بابا

 ه؟ یچ یرو خواسته پس مخالفتت برا  زیچ  کی دختر  نی ا ،ی: مرتضمحمود

 رن؟ ی بگ ربدی باغ پدر بزرگ ه یمراسم رو تو  یزاری: ساغر جان بابا؟ چرا نمثمیم

 .زهی....چیعنیاونجا باشه   خوامیمن....من نم  یول  نی: بابا جان ناراحت نشساغر
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 پشتش رو گرفتم  نیهم  یاحساس کنه تنهاست و برا خواستینم دلم

شما   نکهیا  یبرا  یول  میمکان مراسم با هم حرف زده بود ی: بابا راستش ما برا ربدیه
 خوام  ینگفتم......معذرت م یناراحت نش

 د؟ یمراسم رو برگزار کن دیخوا یطور بوده باشه پس کجا م نی : خب اگر ایمرتض

فکر نکرده بود چون همش به فکر مخالفت با رفتن به   نش یدونستم ساغر به ا یم خوب
 بابا محمود بود یخونه 

 انداخت  نی نگاه کرد و سرش رو پا بهم

 باشه  نجایو هم   میمراسم رو مختصر تر برگزار کن دی : اگر اجازه بدربدیه

رو بزرگتر   ی و عروس میبگم که مراسم رو مختصر تر کن خواستمی: راستش منم مثمیم
 م یریبگ

 پس  دیو مهم رو دعوت کن یخود  یها  لی فقط فام ،ینجوری: بهتره ا محمود

که از  یاشک یقطره   هیکرد و دور از چشم بق یبا خشم و غم به بابا محمود نگاه م ساغر
 رو پاک کرد  دی چشمش چک

 . افتهیشام که از دهن ن دی بفرما گهی: پس دمایس

و ساغر کنار خواهرش نشسته بود و به  زد یم یحرف   یزیچ  یاز شام هرکس درباره  بعد
 کرد یثابت نگاه م  ینقطه ا

 منزل ما   دیامدیو م  دیکردی: کاش امشب شما قدم رنجه مثمیم

 چه حر........  ن ی: ایمرتض

بود و   ستادهی درگاه ا یجلو  اوشی بعد س هیدر زدن حرف بابا رو قطع کرد و چند ثان یصدا 
 به ساغر  دیتا رس کرد یسالم م هیبه بق
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 : سالم زن داداش اوشیس

کردم اعصابم رو اروم   یمبل سع  یو با فشردن دسته   دمیساغر رو فهم   یصدا   یتو  لرزش 
 نگه دارم 

 : سل......سالمساغر

 ربد یهستم، برادر بزرگتر ه اوشی: من سوشا یس

 نگاه کرد  وشیساغر با تعجب به س پدر

 از شما زده نشده بود  یتاحاال حرف ی: خوشبختم ول ثمیم

 ران ی برگشته ا  شبیخارج بوده و د یچند وقت اوشی: سمحمود

 از چشمم دور نماند  اوش یساغر به بابا محمود و س پوزخند

  یخستگ شونیتا ا میراه هستن، بهتره ما زودتر رفع زحمت کن ی: پس حتما خسته  ساغر
 راه رو به در کنن

 حرفش بود  نی گفت که فکر کنم راجب ا یزیاروم کنار گوشش چ مادرش 

 م یرفع زحمت کن گهی: حق با ساغره بهتره ما د ثمیم

 ؟ ی : چه زحمتمایس

 منزل ما   دیاریب ف یر بعد شما تش یدفعه   شاالی ا م،یزحمت داد یلی: خنایم

 د یشما رحمت یی: نفرمایمرتض

خودم    یو به رو دمیرفتن نگاه خشم الود ساغر به اون دو نفر رو د یداشتن م یوقت
 اوردم ین

 اتاقش بود که رفتم سراغش یتو   اوشیس
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 ؟ یخواست یم  یچ نجا ی: چه مرگته؟ امشب ا ربدیه

 یاحترام برادر بزرگترت رو نگه دار  دیبا کهی: ُنچ نچ نچ نچ.........داداش کوچ اوشیس

 زدم   یصدا دار شخندین

 اورده باشه  ایبه دن ی مادرم قبل من پسر ادی نم ادمی : ربدیه

 غمزده بود   یلیخ افشی: زن داداش چطور بود؟ َدم رفتن که قاوشیس

 ؟ یشناسیچرا؟ مقصرش رو نم یدونی: نمربدیه

باهاش ازدواج   یو دار ید ی که مقصر باشه بازم تو به خواستت رس یکس : هراوشیس
 ی کنیم

 حرفش از خونه رفت    نیاز ا بعد

عقد   یحلقه    دیخر یخانم و ساغر قراره برا نایو صبا، مامان و م  لی با سامان، سه امروز 
 خودشون، خودشون رو دعوت کردن  لی هرچند که صبا و سه م،یبر

 مبارک بادا  شاالیبادا ا ارمبارکی:  لیسه

 ی رو خوند نیانقدر ا   یکرد  وانمونی د  لیسه  ی: وا مایس

 کال ُخل شده  نی : ولش کن عمه اسامان

 یبا ساغر خانم که کل ؟یداداشمه ها! اونم با ک هیرو خل شده؟ بابا عروس  یچ ی: چلیسه
 برن فرستاده  یخاستگار رو دست خال

 !ی ریمینم یکن  فیاز منم تعر  کمی: ربدیه

 و از پشت زد پس گردنم  دی کش یشیا

 انتخاب کرده   نوی! موندم ساغر چرا ا یچقدر اعتماد به سقف دار گهی : تو دلیسه
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 مگه پسرم چشه؟   ل؟ی: سهمایس

 ولش کن  یشینم نی زبون ا  فی : مامان جان تو که حرربدیه

بودن و بعد   ستادهی ا  یپاساژ طال فروش یساغر و مادرش و البته صبا جلو   میدیرس یوقت
 از هجره ها  یک ی داخل  میرفت یاز سالم و احوال پرس

 قشنگه؟  نی : ساغر جان ا مایس

 ساده تر باشه؟  شهیشلوغه، م یلی: خساغر

 خاله!  ی: وا لیسه

 ه؟ ی: چمایس

 کنه اردریلیرو م ربدی: فکر کنم ساغر هلیسه

 اد یشلوغ خوشش نم زاسیفقط از چ ستین ی: نه ساغر اونجورنایم

 مناسب باشه   نی: پس فکر کنم اربدیه

 زد  یخط راست روش بود نگاه کرد و لبخند یتو نیکه با چند تا نگ  ید یسف یحلقه   به

 قشنگه یلیخ نی : اساغر

 گه ید  تیخوبه که اومدم خاستگار  قمیسل  ،ی: پس چربدیه

 بردم  یعادت داشتم و ازش لذت م هیبق یجلو  دنشیخجالت کش به

 ! ی: باز که لبو شدلیسه

 ( دیبهم زد و گفت) خجالت کش یچشمک سامان

کرد و بعد    یریدوباره سر به سر ساغر بزارم جلوگ نکه یکردم و مامان از ا  دشی خنده تا با
 م یامد  رونی حلقه از هجره ب  دیاز خر
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 : قشنگ بود حلقههصبا

 قست ی: ساغر خوش سلمایس

 داد شنهادیاون حلقه رو پ ربدی ه یه اگر دقت کن: عمسامان

 به سامان رفت و دست ساغر رو گرفت  یغره ا  چشم

 دن ی رس یکرد که به حلقه نم یرو انتخاب نم ربدی: اگر همایس

 خنده و تعجب به مامان نگاه کرد  با

 ن؟ یاریدرب  یمادر شوهر باز  نی خوا ی: از االن مساغر

 هم با خنده جوابش رو داد  مامان

 ده یمزه م یلیاتفاقا خ گه،ی: اره د مایس

 خونه  میبر دی : بفرمانایم

 میش یمزاحم نم گهی : نه دمایس

باالخره تونستم بخوابم و   لیسه  یاز رفتنشون وتحمل کردن چرت و پرت گفتن ها  بعد
 منتظر فردا باشم 

 : ساغر

  تانسی ا  یحلقه و برگشتن به خونه، مامان ، مهتاب و رخساره داشتن تو   دیاز خر بعد
  یرو نقد م یلباس کباری قهیو هر چند دق   گشتنی شب عقدم م یمناسب برا   یدنبال لباس

 کردن 

 : زنونه و مردونه جداست؟ رخساره

 ؟ ی : چنایم
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 گمی : عقد رو مرخساره

 مامان من جواب دادم   یجا به

 هستن  ی: نه، همه قاط ساغر

 به خودش راه داد  یظاهر یزد و ترس یچشمک مهتاب

 : چشم احمد اقا و ملک خانم روشنمهتاب

 م یجداش کن  میکه بخوا  ستین ی : تعداد اونقدرنایم

 کردم  یفرستاده بود نگاه م ربدیکه ه یام یداشتم به پ منم

 انتخاب کن«   دهیمراسم مختلطه، لطفا لباس پوش »

اس فور   یهمه با هم هماهنگه! حواسم به سوگند و دوقلوها که داشتن پ   یِ زمان بند چه
 کردن بود.  یم یباز 

 ن یلباس رو بب  نیا  ای : ساغر بنایم

 ن ی ری: اگه از نظرتون خوبه خب همونو بگساغر

 اخم نگاهم کرد  با

 ا ی: پاشو بنایم

م، تک  نگاه کرد  دادیو پشت باز رو نشون م یصورت یکه لباس یگوش ی و به صفحه  رفتم
 انداختم   نی کردم و رو به مامان ابروهام رو باال و پا یخند

 نه نی : اساغر

 : چرا؟ قشنگه کهمهتاب
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انتخاب کنم چون زنونه و مردونه با   دهیداماد مامانم گفته لباس پوش ی: قشنگه ولساغر
 همه 

 ؟ ی رینم شگاهی: ارا رخساره

داره که خودش   از ین یریبه چه تغ کنه،یرنگ م  یعروس ی : به جز موهاش که برامهتاب
 انجام نداده؟! 

 هم خندش گرفت   رخساره

 بهتر باشه یمجلس ی: به نظرم مانتو ساغر

 ه؟ یا  غهیچه ص گهی : مانتو دنایم

باشه تا هم خودم توش ازاد باشم  یمجلس  یخواست لباس عقدم مانتو یدلم م واقعا
 هم نگران باز بودن لباس نباشم 

 شه یم  ی عال یمجلس یه نظر منم مانتو ها؛ ب گه ی: راست ممهتاب

 لباش َشَبنه هیکه شب یمجلس  یفرستاده مخصوص مانتوها جیپ هی  ی: صبا برا ساغر

  یبه لباس ییکلنجار رفتن و گشتن باالخره سه تا  یمورد نظر و کل  یرفتن داخل صفحه  با
 دادن  یمشترک را 

سه ربع بود و   ناشیرنگ بود، است یپف داشت و نقره ا  یکم نشی بلند که پا ییمانتو
 بود. یشده بود و از نظر خودم هم عال  یتا پهلوش سنگ کار قهی  ریجذب، از ز 

 ه ی: عالساغر

 گهی د  مینی: ما ارخساره

 ! می: من و مهتاب هم چغندرنایم

 ه ینظرش چ نیبفرست بب  ربدی ه ی: عکس رو برا مهتاب



 شده   د ی خانوم تبع 

 
249 

 

 نداره  یا که خوبه پس مشکلاز نظر شم  گه،ی خواد د ی: نمساغر

 نا؟ ی: مرخساره

 : هوم؟ نایم

 گفتنش شک داشت و دو دل بود  یبرا  انگار

 بچه ها.... یپدر یخانواده  یعنیو جواد........ ثمی............م  ی: خانواده رخساره

 : خب؟ نایم

 ؟ ی: دعوتشون کرد رخساره

 مامان با خشم جوابش رو دادم   یجا به

 ان یب تونن ی من هم نم  ن یمراسم تدف یبرا   ی: نه، اونا حتساغر

  یچ یبرا  ،یچی بود؟ ه یرخساره چ ری شدم؛ تقص رهی اتاقم و به سقف خ یرفتم تو  بعد
 باهاش حرف زدم؟  یاونجور

 یب شدم و با داریب لم یمزاحم موبا  یبا خودم کلنجار رفتم تا خوابم برد و با صدا  انقدر
که بر اثر خواب دورگه شده بود بدون نگاه کردن به مخاطب و با   یو صدا   یحوصلگ

 حالت تلبکار جواب دادم 

چرا   دن؟یمردم خواب یگینم  ؟یشیکه مزاحم م ی: بله؟ خودت خواهر و مادر ندارساغر
 الو؟   ؟ی پس؟ ُمرد ید یجواب نم

 ن ی صداش هول کرده از تخت امدم پا  دنیشن با

 : من مزاحمم؟ ربدیه

 یی .... من متوجه نشدم تو زهی....چزی: نه...چساغر
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 خنده جوابم رو داد با

 کف دستش  یبه تو تا حقش رو بزار دمیداشتم م یبه بعد اگر مزاحم تلفن نی: از ا ربدیه

 دادم یموگرنه فوش هم    دمیخوبه صداش رو شن دادم،یزده داشتم گوش م خجالت

 د ی: ببخشساغر

 بخشم  ی: نمربدیه

 اداشو دراوردم  شی پر رو نیحرص از ا  با

 ی خودته که االن زنگ زد ریبخشم، خب نبخش! اصال تقص ی: نمساغر

 بده کار شدم  نکهی: خب مثل ا ربدیه

 قا ی : دقساغر

 : زنگ زدم حالت رو بپرسم ربدیه

 جوابش رو دادم  یخنث یبا لحن م،یوابسته بش  ای  میبه هم عادت کن خواستینم دلم

 ی بپرس یتونست یهم م امیحالم خوبه با پ م،ید یرو د گه ی : صبح همدساغر

با وابسته شدنش بهش صدمه   خواستیدل نم  یبرخورد کنم ول ینجورینداشت ا انتظار
 بزنم

 ی کردم اتش بس داد ی: فکر مربدیه

 ه ندار یکه قراره داشته باشم آتش بس معن یزندگ  نیا  ی: تو ساغر

 ؟ ینتون یجدا بش یو اگر خواست  یوابسته بش  یترس ی: ِهه..... مربدیه

روان شناسه،   ربدیراست گفت، ِهه ساغر خانم ه یحرفش دلم رو سوزوند ول ی طعنه
 یکن یم  کاریچ فهمهیم
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 کرد باعث شد سکوت کنم  انشیب یو محکم  تی که با جد شی حرف بعد اما

معطل    یفعال برا نکهیفکر ا  ؛ییوسط نه قهر و جدا ادی نه طالق م یزنم بش ی: وقتربدیه
  رون یجدا بش رو از سرت ب یو پس فردا بخوا  می و پدربزرگم باهم ازدواج کن اوشیکردن  

 کن!

 ......... خواسی: من مساغر

 هم نکرد!   یخداحافظ یرو قطع کرد؛ حت تلفن

شدم؛ طبق   داریب شگاهی قراره سپند رو ببرم ارا اسمنی  یبا اجازه   نکهی ا  یبا ذوق برا  صبح
  مایس ی خوبه رفتن خونه   یلیخ قشونیخانم، رخساره و مهتاب که سل مای درخواست س

 کنن. نیخانم تا با هم خونه رو تزئ

 موهامو توتاه ُتَنم؟   دی: ساغر؟ حتما باسپند

 داداش عروس چقدر زشته  گنیاونوقت م ؟ی فردا زشت باش  یخوا ی: پس مساغر

 بوده و هست.  زمیعز  شهیهم  دونستم،یم  کمیرو مثل برادر کوچ پندس

 اد ی: اخه موهام َدلِدشون مسپند

 دستم چرخوندم  یخنده فرمون رو تو با

 خوبه؟  اد،ی اروم کوتاهشون کنه که دردشون ن گمی م شگر ی : به اراساغر

 ُتنه  ربدیبهش بگو موهامو مدل ه ی: باشه ولسپند

  ربدیه  یامد موها  ادمی دقت کردم  کمی  ربد؟یدم؛ مدل ه باال رفته نگاهش کر یابرو  با
 بود  ش یشونیپ یباال زده بود و چند تا تارش رو  شهیهم

پسرِ   میکوتاهش کن کمی میتا درست کنه، امروز اومد  شگاهیارا   یایفردا ب دی: اونو با ساغر
 زشت
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 : زشت؟ من زشتم؟  سپند

 ی شیقشنگ م یکن ربدیموهات رو مدل ه  نکهیبعد از ا گه،ی: اره د ساغر

 رو فراموش کنه. شگر ی تا ترس از ارا زاشتمیسر به سرش م داشتم

کنه فقط کنا گوشش و   یفردا موهاش رو چه شکل خوادیسپند م دی فهم یوقت  شگریارا
 خون َجِدش رو گرفت  متیق یکوتاه کرد ول  کمیسپند رو   یپشت موها

 خودم رو هم کوتاه کنه!  یموها   رهیگی پول رو م نی ره ا : اشتباه کردم نگفتم حاال که داساغر

 : اقاهه َملد بود که!سپند

مرد نامحرم    کنهیدعوام م ربد ی خودم رو زدم به فکر کردن( ه ی) الکیگی: راست م ساغر
 نه یموهام رو بب

 ! دهیهم موهام رو ند کباریخودش  ربدی که زدم خندم گرفت؛ ه یحرف از 

و با اجازه گرفتن از مسعود   می دیو از ته دل خند  م یکرد یپارک باز  یبا سپند و  یکل امروز 
 .شگاهیارا  میر ی مونه و فردا با هم م  یمن م شیامشب سپند پ اسمنی و 

 ره ی گیپات درد م نستایوا ی: سپند عمه اونجورنایم

 ها!  شکنهی : اقا سپند گچ پات مثمیم

 : خب باشه سپند

 ؟ ی شده حرف گوش کن شد  ی: چسوگند

 کرد  فی و تعر دیبهم کوب یذوق دست با

 درست کنم ربدیموهامو مدل ه  شگاهیمنو ِبَبله اال  خوادی: اخه َفلدا ساغر مسپند

 باخنده نگاهش کرد  بابا
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 ه؟ یچجور ربد ی: مدل هثمیم

 بچه همش پنج سالشه!  ه؟یکنه، خب چه انتظار فشیتونست توص یانگار نم سپند

 ِمدونم) رو کرد به من( ساغر تو ِبگو : من که نِ سپند

 نگاهش کردم و بابا با خنده رو به من کرد  جیگ

 ه؟ یچجور  ربدی ه ی: خب ساغر خانم، مدل مو ثمیم

 تو روحت سپند؛ با خجالت بحث رو عوض کردم  اخ

 شگاه؟ یارا یبریبابا، فردا شما من و سپند رو م ی: راستساغر

 ؟ یری: مگه با مامان نمثمیم

 میخانم کن مایتا کمک س ربد ی پدر و مادر ه یخونه   م یری : نه، من و سوگند فردا منایم

 ومدیکه اصال ازش خوشم ن دیکش شیرو پ یبحث یول سوگند

 ان؟ یهم م نای: بابا؟ عمه اسوگند

که با بابا   یبعد از کار دونستنیبه سوگند نگاه کردم، همشون م ت یخشم و عصبان با
 اما حاال؟   امد،ی رحمت کردن چقدر ازشون بدم م

 م ی: دعوتشون کرد ثمیم

 بغض و خشم از جام بلند شدم  با

 من مهم نبودم نه؟   ن؟ی: از منم نظر خواستساغر

  کشم؟ی من چقدر عذاب م  ست یاتاقم و در رو هم بستم؛ براشون مهم ن یرفتم تو  بعد
 مصبب مرگ بابا رحمت اونا هستن  دوننیاونا که م
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  قهیچند دق داد؛یم  امیبود که داشت پشت سرهم پدرد گرفته بود بد تر همه صبا  سرم
 بعد بابا بعد از در زدن وارد اتاق شد 

 نم؟ یبش شتیپ امی: بثمیم

 کرد  یلحظه رهام نم کی داشتم و فکر پدربزرگم  بغض

 داره؟  شتریبابا ب دونهیمگه ساغر  نه؟یبش یک  ینی:  شما نشساغر

 د یبه سرم کش یتخت نشست و دست یرو  کنارم

 که رابطم رو با خواهرام و مادرم قطع کنم؟   ی: انتظار ندارثمیم

ازشون   کسالهیمراسم عقدم شرکت کنن! من    یانتظار هم ندارم اونا تو  ی: نه، ولساغر
 کنم؟  ییرایحاال فردا ازشون به عنوان عمه ها و مادربزرگم پذ  م یفرار

کرد   یدرکم مدوست داشت؛  شتریب زشیمهربون بود و من و سوگند رو از همه چ بابا
 االن چرا؟  یول دونمیم نو یا

 باهاشون چشم تو چشم نشو  نهی: اگر مشکلت ا ثمیم

 : بابا؟ ساغر

 : جاِن بابا؟ ثمیم

 قطره از چشمم سبک تر شد   نیاول دنیکه با چک کردیداشت خفم م  بغض

 ترسم ی: خسته شدم، بغض دارم، مساغر

 بابا؟  یترسی : چرا مثمیم

 ترسم یفردا م یاز فرداها  ترسم،ی: از فردا مساغر

 کنارتم  شهی نترس چون هم ،ی: هنوزم دخترم ثمیم
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 بود  الیدروغ و خ ییزا ی چ هی: کاش ساغر

گفتن در اتاق رو باز کرد که سپند مثل مارمولک از    ریو بعد از شب بخ  دی سرم رو بوس  یرو
 دستش وارد اتاق شد. ریز 

 یکنی ت رو ناقص ممراقب باش ! بچه خب پا می: سپند جان، چند بار بگثمیم

 ده ی ساغر بخوابم د  شیخب اومدم پ ثم؟ی: ِعه عمو مسپند

کوتاه   یبغلم بعد از مدت یگرفتن تو  یو سپند با جا  رونیبا خنده از اتاق رفت ب بابا
  یاتاق و ک  یامد تو یخوابش برد و منم بعد از اون خوابم برد و متوجه نشدم سوگند ک

 دیما دوتا پتو کش   یرو

 ده ی: ساغر؟ ساغر؟ پاشو دسپند

 بخوابم؟  یزاریبچه؟ چرا نم هی: چساغر

 شد  ِلتیپاشو د گهیم  نای: عمه مسپند

بلند   یبا صدا  دم،یکش به صورتم یو دست نی ساعت هول زده از تخت امدم پا دنید با
 مامان رو صدا زدم 

 : مامان؟ مامان؟ ساغر

 تو اتاق و با حرص نگاهم کرد  امد

 ؟ ی کشی! چته؟ چرا عربده مامانی : نایم

 خنده جوابش رو دادم  با

 بابا کجاست؟  گمی: مساغر

 بهم رفت  یغره ا  چشم
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 خوره ی م  ییاشپزخونه نشسته  و چا   یمنتظر تو یجنابعال ی: بخاطر خوش خوابنایم

و بعد از حاضر    دمیپوش یبا شال و شلوار ل  ینخ یمشک یحاضر شدم و مانتو   عیسر 
 ستادم یبابا ا  یکردن سپند با خنده جلو

 ست؟ ی ن رید کمی رفتن  شگاهیارا یبرا  کی : به نظرت ساعت ثمیم

 شدم  یکردم و مثال جد  دشی سر تا با

 تره  نی ری که خواب ش چه کنم یول رهید  یلی: چرا خساغر

 نشد  دالیب ی: من همش صداش کَلدم ولسپند

 گرفته بود به من رفت  ادیکه از مامان   یو چشم غره ا  دیبه سر سپند کش ی دست بابا

 دختر منه! نیعمو، مشکل از ا  دونمی: مثمیم

 : دستت درد نکنهساغر

   خوردمیداشتم وول م شگریدست ارا ری ما رو رسوند؛ تموم مدت ز  بابا

 شت یارا  شهیخراب م ؟ی خوریچرا انقدر تکون م زمی : عزشگریارا

 خوردم   یدوباره تکون کالفه

 نشستم   نجای: خب خسته شدم، دوساعته اساغر

 تکون داد  یکالفه تر از من سر اونم

 بلند شو راه برو بعدش برگرد تا کارم رو تموم کنم  کمیخب،   لهی: خشگریارا

 فاده کردم و به سپند سر زدم که با غرغر هاش رو به رو شدم از فرصت است منم

 نکرد   ردی خانمه مثل ه نی ا  نی: ساغر ببسپند

 ها   هشهیشب ی: ولساغر
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 روشو ازم برگردوند  

 شت ین یاون شکل  ی: ولسپند

 : پوففففففففف.....االن چکار کنم؟ ساغر

 موهامو ُدُلست ُتنه  ادیبدو ب ربدی: به هسپند

ازم معذرت خواست که نتونست مدل مورد نظر رو درست کنه و درست   چارهی ب شگریارا
 نداد زنگ زد  امیهم پ کباری  یحت  روز ی که د یربد ی همون لحظه ه

 : الو ساغر؟ ربدیه

 : سالم ساغر

 دنبالت  امیبابات گفت ب ؟یی : کجاربدیه

 ؟ یادرسش رو دار  م؛یشگاهی: من و سپند اراساغر

 بفرست برام  گه،ی: نه دربدیه

 موهامو دلست تن  ای ب ربدی: هسپند

 سپنده؟  ی: صدا ربدیه

 : اره ساغر

 گه؟ یم  ی: چربدیه

 باال انداختم یا شونه

 دنبالمون ازش بپرس  ی: خب امد ساغر
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قطع کردم؛ از  یدفعه قبل که تلفن رو روم قطع کرد بدون خداحافظ یبه تالف بعدم
طبق خواستم   قایکنه و موهام رو ِفر کنه که دق تی رو ال شمیخواسته بودم که ارا شگریارا

 م یربدی رو صبح حساب کرد و االن فقط معطل ه شگاهیعمل کرد، بابا پول ارا

 ی دینشه االن پوش  فی: ساغر لباست َتثسپند

 شهی نم فیکث: نه ساغر

  تی کفش پاشنه دار اذ ی نگه کردم و پاهام رو که تو دادیساعت که چهار رو نشون م به
 شده بودن تکون دادم

 معطل کرده   نجایساعته ما رو ا ک ی  یاز خود راض اد،یاقا نم  ر،ی: نخساغر

 ه؟ یاز خود راض ی: کربدیه

 قلبم یاشتم رو باز بود نگاه کردم؛ دستم رو گذ ششیترس برگشتم و به اون که ن با

 سکته کردم من که  ؟ یماری: بساغر

 اخم نگاهم کرد  با

 ی : چرا تلفنت رو قطع کردربدیه

 مثل اون جوابش رو دادم  یبا اخم منم

 : ربدیه

 مثل من اخم کرد   اونم

 ؟ یتلفن رو قطع کرد  شبی: چرا پرساغر

 کرد  یم یداشت تالف دم؛یدلم خند ی تو

 موهامو ُدلست ُتن  ای ب ربدی: هسپند
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 ربد ینه، عمو ه  ربدیدم داره، ه شی شمی: بچه کربدیه

 رو تکون داد  سرش

 ربدی : باشه، عمو هسپند

 سرم رو تکون دادم   تی رضا با

 م؟ یَ : خب حاال من کربدیه

 ربد ی: هسپند

 نگاه کردم  دیخند یم زیر  زیخورده به ساغر که داشت ر  شکست

 : حقته ساغر

 ؟ ی دونستیم ییپر رو  یلی: خربدیه

 دراورد که با تعجب نگاهش کردم  یزبون

 رسم ی: به تو نمساغر

خونه جا بزاره   یرو تو  نیو خشمگ  نیامروز قصد داشت که اون ساغرِ خسته و غمگ  ایگو
 تولد مامان بود یکه تو  یو بشه ساغر

 کردم به سپند  رو

 درست کنم؟  ی: موهاتو چه مدلربدیه

 خودت، ساغر بلده) رو کرد به ساغر( بهش بدو  ی: مدل مو سپند

 گه ید خوادیخودت م ی : مدل موساغر

 نی از ما دور شد و رفت سمت ماش زنهیکه انگار داره با خودش حرف م یجور بعد
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حاال انگار مدل   خوام،یم ربدیه  ینبود، مدل مو  ایَجنگوَلک باز  نی: واال زمان بابام از ا ساغر
 قشنگه که سپندم دلش خواسته؟! واال  یلیخ ربدی ه یمو 

 شنوم یم یدون ی: ساغر مربدیه

 ی گفتم که بشنو  قای : دقساغر

 جلو و سپند پشت نشستن  یصندل ی کنارم رو ساغر

 اهنگ بزن  تی : ساغر با دوشسپند

 کرد به من  رو

 ؟ یرو روشن کن نتیبلوتوث ماش شهی: مساغر

 د ی چیپ نیماش ی تو  ینعلیناصر ز  یبعد صدا  قهیدق چند

 من از تو نشون؟   یاز ک رمیخوتو برسون برسون...بگ »

 خواد یخونه م هیسقف و    هی....... با تو خوادیشونه م یدلم بدجور من

 رِز شکسته شده  یخسته شده..........شاخه  یدلم از دور من

 وا بوده بسته شده  یهر در ستیتو ن یکه رو  یمن وقت  یرو

 بمون  شهیواسه هم ندفهیبرسون برسون برسون.........ا خودتو

 باز برم قربونتون؟  شهیداشته باشم.........م شهیواسه هم  شهیتو رو م بگو

 بمون  شهی واسه هم ندفهی....خودتو برسون برسون برسون..........ابرگرد

 باز برم قربونتون؟  شهیداشته باشم...........م شهیواسه هم  شهیتو رو م بگو

 زه یریبهم م  می......همه چستیاز قلبم ن کهیت  هی  یانگار  ینباش تو

 زه ی........خاطرت برام عز ادیدوست دارم دوست دارم دوست دارم ز  من
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 رِز شکسته شده  یخسته شده..........شاخه  یدلم از دور من

 وا بوده بسته شده  یهر در ستیتو ن یکه رو  یمن وقت  یرو

 بمون  شهیواسه هم ندفهیبرسون برسون برسون.........ا خودتو

 باز برم قربونتون؟  شهیداشته باشم.........م شهیواسه هم  شهیتو رو م بگو

 بمون  شهی واسه هم ندفهی....خودتو برسون برسون برسون..........ابرگرد

 باز برم قربونتون؟«  شهیداشته باشم...........م شهیواسه هم  شهیتو روم بگو

 هی : اهنگ قشنگربدیه

 اهنگاش رو دوست دارم   ی: اوهوم......من همه ساغر

 : ساغز دلبرت رو  بزن سپند

 ه؟ ی: دلبرت چربدیه

 رو زد  یخنده اهنگ بعد  با

 ی کنیم وونهی منو د ی.......... بس که جذاب؟یتو چقدر ناب »

 ؟ یخود یب ینطوریبا من ا  یکنیم یباز  یچه حساب رو

 بد  یادما نیبد..........ا یادما نی بدن ا رتیبمون.....نزار تغ ینجوریهم

 فقط  زننیحسودا ادمو چشم م نیچشم نباش اصال......ا تو

به من بنداز که  یچشم ریز  زی نگاه ر هی.....کمی تی خوشگل مشک یناب دلم.....با چشا دلبر
 من   یوا  ی شم ا وونهیمن...د

 نیاز تو بردارم هم  شهی.....دست نمنیطرفدارم بب شهیناب دلم..........من دو ات دلبر

 من  یوا   یمن......ا  یوا ی....ا مارتمی من ب ی بایز 
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 ره یگی منو م  رهیبهش خ شمیمنظومه تو چشماته که تا م هی

 ره یمی تو توهمت ادم م ینباش یباال توقعم....ه رهیم

 ره ی گیکه چشو م  یمهره مار هیکه شب  یدار یچ دونمینم

 ره ی بودن د ی االنشم برا  نیهم مت یدی زودتر م دیبا

به من بنداز که  یچشم ریز  زی نگاه ر هی.....کمی تی خوشگل مشک یناب دلم.....با چشا دلبر
 من   یوا  ی شم ا وونهیمن...د

 نیاز تو بردارم هم  شهی.....دست نمنیطرفدارم بب شهیناب دلم..........من دو ات دلبر

 من«  یوا   یمن......ا  یوا ی....ا مارتمی من ب ی بایز 

 خوبه قتی : نه سلربدیه

 نازک کرد  یچشم پشت

 هیعال  قمی: سلساغر

 باهام حرف زده بود برام بگه  ثمیپدرش که اقا م یراجب خانواده   خواستمیشدم، م یجد

 ان؟ ی م ییپدرت چه کسا  یها لی : خب از فامربدیه

 دی کش  شیرو پ یا  گهی کرد و بعد از چند لحظه بحث د سکوت 

 اسم قشنگه؟ : لبساغر

 ارم یبهش فشار ب خواستینم دلم

  داریخر  ی  قهی( الحق که سلگم یخودش رو م ی  قهی قشنگه، ) فکر کرد سل یلی: خربدیه
 حرف نداشته 

 ؟ ی: پس چساغر
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 ه یزنم عال ی مادر زن و خاله ها ی  قهی : خب سلربدیه

 د یخواب پفش

 بهت گفت؟  ی: کساغر

 زدم  یچشمک

 : خواهر زن ربدیه

 تو اون روحش   ی: اساغر

لباس ساغر حرف    یدنبال ساغر، با مادرم درباره   امدمیداشتم از خونمون م یوقت سوگند
 دم یکه شن زد یم

 دم یشن یمن اتفاق ست،یخواهر زنم ن ری : تقصربدیه

 بودنش یالک خنث یرفت تو دوباره

 ست یمهم ن ادمی: خب حاال ز ساغر

 شد یدرست نم نی ....نه، اپووفففففف

ازش خارج  یحرف  یول شدیدو دل بود چون دهنش باز و بسته م یزیگفتن چ یبرا 
 ا ی باالخره دلش رو زد به در شد،ینم

 و.........   یعکاس ی  هیقض  گمی: مساغر

 ناراحته  ا ی کشه  یخجالت م دونم یکرد؛ نم سکوت 

خونه  میری بعد م میر یگ یچند تا عکس م هیآتل میر  ینداره؛ االن م یخاص ی  هی: قضربدیه
 ما  ی

 که  میمحرم نشد   ؟ی : عکِس چساغر
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 باال د ی از ابروهام پر یکی

 م یشیساعت بعدش محرم م  کی : ربدیه

 شد  نهیبه س دست

 روش  ادیب  نمیکه ا  میهنوز، کم گناه نکرد   میستی: گفتم که محرم نساغر

 م یانگار قاتل  میگناه کرد یگی م یجور هی: ربدیه

 نازک کرد  یچشم پشت

 دونمی رو نم هیبق یول ستمی: من قاتل نساغر

 .م یخونه شد  یبه اجبار راه یعکاس میبر ت ینداد قبل از محرم تیساغر رضا  چون 

 ن؟ ی : چرا انقدر زود اومدمایس

مامان باز کرد(   یرو برا  ششی) نم،یاالن نا محرم ربدی خانم؟ قانونا من و ه مای: سساغر
 ی عکاس مینرفت

 د یبه دامنش کش یکه خندش گرفته بود دست مامان

 قشنگه   یلی: لباست خمایس

 در جواب مامان گفتم  ارمیحرص ساغر رو درب نکهیا  یبرا 

 زنمه یمادر زن و خاله ها ی  قهی : سلربدیه

و    نیکه منم دنبالشون رفتم؛ به عمو شاه هیبق شیحرص نگاهم کرد و با مامان رفت پ با
 دن یبابا رس

 ی سالم دکتر ازاد  ،ی: سالم اقا مرتضساغر

 متعجب نگاهش کرد  دیرو از دهن ساغر شن یاسم دکتر ازاد یساغر، بابا وقت  یکرد  خراب
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 ساغر جان؟   یشناسیرو م  نی: تو شاهیمرتض

 کرده نگاهم کرد اما قبل از من عمو ماجرا رو جمعش کرد   هول

 داداش  میبا هم اشنا شد  نهیرو بب ربدی : اومده بود مطب که هنیشاه

 م یمهمون ها سالم کرد  هی کرد و به بق   یظاهر  یهم خنده    ساغر

 خاله؟  ربدی: هساره

 : جانم؟ ربدیه

ازش   ی اما هنوز خبر ارهیرفته عاقد رو ب قستی دق ستیب ؟ی دیرو ند لی سه نی : اساره
 ست ین

  یم یزی داره چ ستاده یوا  ییاحتماال جا  ی ول نی )خواهر(: ساره خانم ناراحت نشسوگند
 خوره 

 ه ینجوری: احتماال همربدیه

 کرد  ریپسر، من رو پ نی: خسته شدم از دست اساره

 کرد؟  ری: فقط شما رو پدیسع

 ساره با خنده ادامه داد  خاله

 کرد  ری: نه، شما رو هم پساره

 ا ی: ساغر مامان بنایم

 : امدم ساغر

 اروم گفتم  که سرش نبود برگشت، ییساغر با روسر  قهیاشپزخانه و بعد از چند دق رفتن

 ؟ یرو عوض کرد  ت ی : چرا روسر ربدیه
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 دست سپند؟  ی: ژل رو داد ساغر

 داشت  یچه ربط ی: اره خب، ول ربدیه

 نگاهم کرد  یحرص

 هیقبل یبه روسر دشی: مالساغر

 ادیبهت م شتریب دهیسف   نیا  ی: ولربدیه

 پشت چشم نازک کرد  بازم

 : خودم قشنگم ساغر

 گرفتت  ینم ربدی که ه ی: قشنگ نبود لیسه

 نگاه کردم   ل یباال؛ با اخم به سه دیجاش پر  یم تو   کی و   دیترس لیسه یناگهان یصدا  از 

 کنه؟ یسکته م  یگی: نمربدیه

 برداشت  یبیباز س شین با

 عقده   جاناتی : هلیسه

 عقد بخوره تو سرت  جاناتیه ،یری : بمساغر

 شام رو انجام بده  یرفته بود رستوران تا کارا  سامان

 به شوهرت گفتم بزار من برم سراغ غذا نزاشت  ی: ساغر من هرچلیسه

 خام بود ای  شدیسوخته م  ایحتما غذا   یرفت ی : بهتر، تو مساغر

 بحث اون دوتا   نیب دیساغر پر پدر

 جان، عاقد کجاست پس؟  لی: سهثمیم
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 نگاه کرد  ثمیبا تعجب به اقا م لیسه

 ن؟ یپرس ی: از من ملیسه

 امد تو حرفشون  یساره عصبان خاله

 بپرسن؟  ی: پس از کساره

 : مگه قرار بود من برم دنبال عاقد؟ لیسه

 نگفتم؟  ن،ید ی)خواهر(: ساره خانم دسوگند

 اره یبابا به سامان بگو عاقد رو ب ربدی: هیمرتض

  اوشیمشت شده به س  یکه به بابا گفتم چشمم افتاد به ساغر که با دستا  یاز چشم بعد
 کرد ینگاه م

 : مبارکه زن داداش اوشیس

 هم فشار بده   یتلفظ کرد که باعث شد ساغر دندوناش رو رو ظیغل ی داداش رو طور زن

 ؟ ی ما عالقه مند شد ی   کهیشد که به داداش کوچ ی زن داداش چ گمی: ماوشیس

 نشنون جوابش رو داد  هیکه بق  یدست ساغر محکم تر شد و جور گرهِ 

   یکرکِس عوض هی: به خاطر قار قار ساغر

 هم مثل اون اروم جواب داد   اوشیس

  یلیکشته شدن خ یبه سوگند انداخت( خواهرت برا  ی)نگاه،ی: بهتره عاقل باشاوشیس
 رو نداره  یا  گهید  یجوونه! ) به سپند نگاه کرد( اون بچه هم طاقت ضربه  

 اوش یبرو س نجا ی: از ا ربدیه
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  زیتبر  یاقامحمود امشب راه یوگرنه طبق خواسته   نجایداشتم که امدم ا  ی: کاراوشیس
 شم  یم

 زودتر بگو و برو  یدار  ی: هر کارربدیه

 عقد زن داداشم و داداشم رو بدم  ی: اومدم کادو اوشیس

 زد   شیات  دیکفتار به ادم بده رو با  هیکه  یی: کادو ساغر

 دراورده بود نگاه کرد   بشیاز ج  اوشیکه س یبه دستبند بعد

 لتونه یمِ : هرجور  اوشیس

 کجا مونده  ن یزنگ به صبا بزن بب هی: ساغر، مهتاب

 زد  یخشمش رو فروخورد و لبخند  یفور د یخالش رو د  یوقت

 زنم ی: باشه االن زنگ مساغر

 : ساغر

 دن ی ساعت بعد سامان و عاقد از راه رس م یاز امدن صبا و خانوادش حدود ن بعد

 لم؟ ی: خانم ساغر راد وکعاقد

  کنم؟یمعامله م زامی االن دارم سر جون عز یعنیکرده؟   خی دستام چرا  چرخه؟ی زبونم نم چرا
 ضرر؟  ای  کنمیمعامله سود م  نیا  ی تو

 لم؟ ی: عروس خانم وکعاقد

 د یساب ینگه داشته بودن و صبا قند رو م  ربدیسر من و ه  یباال یو مهتاب تور  رخساره

 : ساغر؟ ربدیه

 بگم؟  ی: چساغر
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 شد یمتوجه نم یکس نیهم  یبرا میکرد   یه نمو به هم نگا م یزد یحرف م اروم 

 نه ی)خواهر(: عروس رفته گل بچسوگند

 عروس خانم  لم یبنده وک پرسم،یبار سوم م ی : براعاقد

 کرده بود؟   یمن فداکار  ینگاه کردم، چرا برا  ربدیمصمم ه یچشما  به

 صدام رو واضح کردم  یآن یمیتصم با

 پدر و مادرم و بزرگتر ها .....ب..بله  ی: با اجازه ساغر

 خودم رقم زدم  یکه بدون فکر برا  یا   ندهیشد ا  نی هم و

 : مبارکه نایم

 : مبارکهمایس

  یو به مامان ملک که امد سمتم و جعبه ا دیچ یگوشم پ یتو  هیبارک گفتن بق یصدا 
 سمتم گرفت نگاه کردم 

 منه مبارکت باشه   یکادو  نی: مبارکه ساغرکم، املک

و بعد از باز کردن جعبه توسط اون چشمم به    رهیبگ  لیبود تا کادوها رو تحو  ستادهی ا  صبا
 افتاد.  ستی از مامان ملک طلبش کردم و گفت وقتش ن یکه زمان نوجوان ییدستبند طال 

 شدم  رهیکه اشک تارش کرده بود بهش خ ییچشما  با

 چقدر دوستت دارم؟  یدونی: مساغر

 ؟ ی نمیزتریعز  یدونی: مملک

 دونمی: مساغر

 م یازتون ممنون یلی: خربدیه
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 حرفش رو زد  یو جد  ربدیکرد به ه رو

لحظه کنارت بمونه پس مراقبش   کی   زارمینم یمنه، ناراحتش کن  ینوه  نی : ساغر اولملک
 باش 

 امد کنار مامان ملک و لپش رو ماچ کرد  واشی  سوگند

 نوت منم  نی زتریم عز کرد  ی)خواهر(: دورت بگردم، من فکر م سوگند

 : برو کم خودتو لوس کن ملک

 مراقبش باشم   شتریو از جونمم ب  زمیساغر بشه همه چ دم ی: قول مربدیه

  زشیرو همه چ شی ادم زن اجبار شهی خان! مگه م ربدی ه یبابا،ِهه بازم که دروغ گفت یا
 بدونه؟ بعدش از بابا احمد نوبت اقا محمود شد که کادو بده 

 رسوا نکنه هیبق یتا خودشو و منو جلو دمیجنگ یچشمام بود م یکه تو  یغم با

 و رو به من کرد  ستادی ا  نمونیامد سمت ما و ب  استوار

 عروس  ی: خوش اومد محمود

 نگاهش کردم  نهیکه فقط خودش بتونه بب یشخندین با

 ! سیلقب عروس گذاشت جناب رئ شهی مثل منم م یکس  ی: مگه برا ساغر

 بزن عروس  هی: کم کنامحمود

 نگاهش کردم  یعصب

 ته ی واقع  ست،ی ن هیکنا گمیکه م ییزا ی: به من نگو عروس، درضمن چساغر

 ه یبق شنونی: ساغر اروم تر، مربدیه

 د یپر یِپلکم م یشده بودم و گوشه  یعصب
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هام( حق با شماست، من االن عروستون   یخب) رو کردم به مصبب بد بخت لهی: خساغر
 شدم 

گرفتم بعد از  میاالن تصم  نیتا بندازه گردنم؛ هم ربدیرو داد به ه یگردنبند بعدش
 گه ید  یکیبدم به   هیاصال هد ای گردنبند رو بفروشم  نیا  میعروس

 : ممنون بابا محمود ربدیه

 کن عروس  ی: مبارکتون باشه) رو کرد به من( کم تر بد خلقمحمود

 زنه یعروس حالم رو بهم م گهیقسمتش که بهم م  نیا

 م یاالن عکس ندار ه،یاتل میبر  یساغر نزاشت  نی: ببربدیه

 رو هم اورده  نشیبلده، دورب ی: مهتاب عکاس ساغر

 باال رفته نگاهم کرد   ی باز و ابرو شین با

 ! ؟ی بود ختهی: پس از قبل خودت برنامه رربدیه

 ُبرَجِکش  یتو زدم

 : نه، کار خود مهتابهساغر

رو   دی که از چشمم چک ینوبت بابا بود که بغلم کنه و کادوش رو بده؛ اشک  گهی د حاال
 بود  میقهرمان زندگ  یدستا یمتوقف نکردم چون دستام تو

 ساغر   ی: بزرگ شد ثمیم

 کردم جوابشو بدم  یسع  دیبار  یکه بغض ازش م ییصدا با

 : هن.....هنوز بچم بابا ساغر

 لوسه ها  گنی م یکن هی: گر ثمیم
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 بابا؟  شم،ینکنم که خفه م هی: گرساغر

 : جان بابا؟ ثمیم

 عقب؟  م یبرگرد شهی: مساغر

 عقب؟  می: تا کجا بر ثمیم

تو ازمون   کردیمامان دعوامون م  یو وقت  میکه من و سوگند بچه بود یی: تا اونجاساغر
 ی کرد یدفاع م

 : فکر نکنم بشه ثمیم

 ناممکن بود  یارزو  هی( فقط  دمیبه چشمام کش ی) دست دونمی: مساغر

 نکن  هی: ساغر جان گر ربدیه

 ربد؟ ی: هثمیم

 : بله؟ ربدیه

پسر من، ساغرم رو ناراحت نکن که نفِس بابا و مامانشه، اما هر   ی: از امشب شد ثمیم
 ی پدر و مادرش رو پشتت دار یمطمئن باش دعا   شیبار که بخندون

 زد  یمیلبخند گرم و صم اونم

 پشتش باشم  شهی هم  دمیکنم؟ قول م یبه ضرر ساغر کار شهی: مگه مربدیه

 یهم باز بلبل زبون هیچ  یازدواج برا   نیدروغ نگو جون من! اگه بابام بدونه ا انقدر
 !؟ یکنیم

 را نداردپ  گاهشی مادر نگاه کردم و احساس کردم قلبم طاقت ماندن در جا یچشما  به

 : مبارکه ساغرکم نایم
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 ؟ یکرد  یقشنگت رو بارون ی: مامان؟ چرا چشما ساغر

اشتباه نکردم و    تشی ترب یکه تو  کنهی: اخه دخترکم بزرگ شده و داره بهم ثابت منایم
 نبوده  یخود یزحماتم ب

 امد کنار مامان  ربدی ه مادر

 کن  فیپسرم اونوقت ازش تعر  یخونه  ادی مادر زن، بزار دخترت ب یآ  ی: آ مایس

 دم یخانم خند  مایلحن شوخ س به

 اره ی درم یمامانت داره مادرشوهر باز   نیبب ربدی: هساغر

 تازه عروس و داماد از هم گسسته شد  یزندگ نکی )خواهر(: و ا سوگند

 لش؟ ی: دلساغر

 )خواهر(: به خاطر مادرشوهر سوگند

 شدن؟  دیبچه ها چرا انقدر چشم سف نی سوگند، ا  بهی: عنایم

 واال  دونمی: نممایس

 رم یازتون عکس بگ  نیا ی: ساغر بمهتاب

 نجا؟ ی: همربدیه

 : کجا پس؟ مهتاب

 رو داد  شنهادشیفکر کرد و پ یکم

 د یوتوش کنعکس ها رو راحت ر نیتونیم  دهیسف  شی واریاتاق من، کاغذ د می: بر ربدیه

 خوبه یلیکه خ  نطورهی: اگر ا مهتاب

 به دلم نشست  یی خدا ربد؛یبه اتاق ه میمهتاب و سوگند)خواهر( رفت  همراه
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 : قشنگه ساغر

 : اتاق؟ ربدیه

 نگاهش کردم  مسخره

 : نه، چشمات! ساغر

 گه ی: خب قشنگه دربدیه

 نگاهش کردم  یسمتش و حرص  برگشتم

 .....یدکتر، اتاقت رو م ی: اقا ساغر

 تر از اتاقش بود   بایافتاد؛ چشماش ز  شی طوس  یبه چشما چشمم

 : خب........خب چشماتم قشنگه ساغر

 هست   یبچه مدرسه ا نجای)خواهر(: خجالت بکش خواهر من، اسوگند

 زد پشت دستش و لبش رو گاز گرفت  یشینما  بعدش

 که منحرف نشه  رهیگوش هاشو بگ تونهی م ی: خب بچه مدرسه ا ساغر

 کرد ی باال رفته نگاهمون م ی داشت با خنده و ابرو ربدیه

  یو بزرگتر خواست کارا   میحواسشون رو جمع کنن، اومد  دی)خواهر(: خب بزرگترا با سوگند
 رم یعالوه بر گوش هام چشمام رو هم بگ د یبکنه، من با گهید

مهتاب با دستش زد پس گردن سوگند، منم با خجالت به   دیحرفش که رس  یانتها به
 کردم  ینگاه م ربدیه

 دختر؟  یشد  ایح یانقدر ب ی : تو کمهتاب
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  نی( ا کرد یکه داشت با خنده نگاهم م  ربدی : سوگند؟)رو کردم به هساغر
 ی ا وونهی ......َاه، تو روحت سوگند که انقدر دچوقت ی..هچوقتیه

 رم ی گیاالخره مچتون رو مب د،یبر یاب ری: حاال همش ز سوگند

باعث شد خجالت بکشم و   نی بازوم رو گرفت و ا    ربدیکردم برم کلش رو ِبکنم که ه قصد
 سر جام واستم 

 د یسوگند به گوشم رس  یخنده   یصدا 

 : فکر کنم شوهر خواهرم بتونه منو از دست زنش نجات بده سوگند

 گه ی: ساکت باش د ساغر

به خودش اجازه داد بهم دست   یچ یبرا  دربی امد سراغم؟ اصال ه هویحس  ن یا  چرا
  تی عقد رضا نی اصال چرا امشب به ا  ؟یاگر نخوام چ ی! ولتونهیم یبزنه؟ خب االن زنش

 نشه؟  کتینزد  یبهش بگ ی خوایم  ؟یچکار کن یخوا یساغر؟ بعد از ازدواجت م یداد

 هو؟ ی: ساغر چت شد ربدیه

 یچی.....هچی: هساغر

 مسخره داد  شنهادیپ کی رو سوگند  شیو با هم رو گرفت و اخر  یتک یعکس ها  مهتاب

 ؟ ی چ دیرو بغل کن گهی همد  گم ی: مسوگند

 ؟ ی: چمهتاب

 باور کن  شهیباحال م یلیخ ر،یهمو بغل کنن تو عکس بگ  گمی: بابا مسوگند

 خودت نگه دا....  یرو برا  تی رنگ یرنگ یشنهادای پ نی: سوگند ا ساغر

 خوبه  شنهادشی: اتفاقا پمهتاب
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 باز شد ربدی ه شین بازم

 : ربدیه

 کرد یبود که سوگند همش به نفع من کار م جالب

 خوبه  شنهادشی: اتفاقا پمهتاب

 شد ی اما انگار دد از سرش بلند م  ساغر

 : برو بغل شوهرت واستا مهتاب

 ؟ یچ  گهی: نه بابا! دساغر

 ساغر مشکوک نگاهش کرد  ی  خاله

 هست؟  ی: چرا؟ مگه مشکلمهتاب

 م یکرد  ی که عقد نم میداشت  یاصال اگه مشکل ؟ی : نه.چه مشکلساغر

  قیشدم، چقدر عم رهیخ اهشی س یکرد، به چشما  یخواهرش رو عمل شنهادیاجبار پ به
َلخت و بلند و   ینگاهم افتاد به موها  نباری...انگار ته نداره، ا اهیس   یچشما نی بود ا
 قیبودن و باز برگشتم به اون چشمان عم ختهیر نی که از شونه هاش پا شیمشک

 )خواهر(: تموم شد بابا سوگند

 برق گرفته به خواهرش نگاه کرد  ساغر

 : تو چرا امشب انقدر چرت و پر........ ساغر

 عکس رو گرفت تموم شد  گمیبابا؟ م یگی م ی: چسوگند

 فکر ساغر خندم گرفت  از 

 گهی د نی پا م یخب ما بر لهی: خمهتاب
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 نی پا م یا یدارم بعدش با هم م کی کار کوچ هیغر  : من با ساربدیه

 : باشه مهتاب

 کرد یاتاق نگاه م یوارا ی از رفتنشون ساغر دستپاچه به د بعد

 گه ید می: خب ما هم بر ساغر

 باال انداختم  ییابرو 

 شه ی: نمربدیه

 : چرا؟ ساغر

 نجا یا  ای: بربدیه

 م یکارت رو بگو که بر  گهی: خوبه دساغر

 جلوتر  ایب ست،ین  ی: کارم گفتنربدیه

درست رو به روم بود دستام رو بردم طرف   یامد جلو، وقت یفیاسترس و لرزش خف با
 عقب   دیصورتش که هول کرده سرش رو کش

 ؟ ی کنیم  کاری : چساغر

 خواستم.....  ی: مربدیه

 ....می: بهتره برساغر

 که راجبم کرد نگاهش کردم  یاخم به خاطر فکر  با

 ؟ یکرد  یچه فکر : راجب منربدیه

 زی....چزهیفقط چ یچی: هساغر

 فرصت استفاده کردم و رفتم پشتش  نیکه منم از ا  نی رو انداخت پا  سرش
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 ُبَلنده ها  یل ی: موهات خربدیه

 بکنه یفیو اوردمشون باال که باعث شده ساغر لرز خف  رشونیدستم رو بردم ز  بعد

 بلد نبودم  یگفت موهاش رو براش ببافم ول یبهم م شهی : هلما همربدیه

 موهاش رو سه قسمت کردم   دیکه به ذهنم رس یآن میتصم با

 : ببافم موهاتو؟ ربدیه

 ؟ یستیبلد ن ی: مگ.....مگه نگفتساغر

 رو خاروندم  میشونیپ

 رم ی گیم  ادیبافم  ی: خب االن....االن مال تو رو مربدیه

َلخِتش رو شونه کردم شروع به بافتن موهاش    یخودم موها یبا شونه  نکهیاز ا بعد
 کردم 

 ...َنِکش موهامو ی: آ ساغر

 َاه  گهی د رمیگی م ادی : خب صبر کن دارم ربدیه

 د یچسب یشد و بهم نم یهمش باز م ی کردم ول یسع بازم

 خوره؟ یم  زی: چرا موهات همش لربدیه

 دم یرو به رومون د  ی  نهیکه رفت رو از ا یغره ا  چشم

 گه یلخت شده د دمی : خب اتو کشساغر

 تعجب نگاهش کردم  با

 ست؟ ین  یشکل نیخودت ا  ی موها   یعنی: ربدیه

 نه َلخته نه فر یعنی  ست،ی : خب فر هم نساغر
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 ؟ یعن ی ی: چجورربدیه

 ی آ  یآ ی...آگهید ینیب ی: خب بعدا مساغر

 م یکنیم کاری چ  میدار کننینکش فکر م غی: جربدیه

 نگاهم کرد  نهیا  یگرد از تو  یچشما  با

 م؟ ی: مگه قراره چکار کنساغر

 جواش رو دادم  یچشمک با

 : خواهر زنم که بهت گفت ربدیه

 به پام  دیگرد شدش دستش رو مشت کرد و کوب یچشما  با

 ؟یزن ی: اخ چرا مربدیه

 یت ی ترب ی: چون بساغر

 موهاش انقدر درد گرفت که از جاش بلند شد   دنیکش نباریا

 ؟ یکنیمن رو کچل م یچرا دار یست ی : خب بلد نساغر

 رم ی دستم رو سمتش دراز کردم تا موهاش رو بگ ستادمی ا  من

 رو ببافم  ش یبزار بق ا ینکن ساغر، ب تی : اذ ربدیه

 ؟ ی ِبکن ای  ی: ببافساغر

سه قسمتشون کنم که در باز موهاش تا   هیزور نشوندمش دو دوباره دستم رو بردم ال  به
 شد و مادرامون امدن داخل و با تعجب نگاهمون کردن 

 بافت  ی: به خد...به خدا داشت موهامو م ساغر

 ؟ ی : حاال چرا هول کرد مایس
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) رو کرد به ساغر و مشکوک نگاهش کرد( چرا  نی پا  دی ادیب ن،یباال موند  نی: زشه امدنایم
 ی دیکش غیج

 د یبه سرش کش یزده دست خجالت

 منم دردم گرفت   دیموهامو کش ربدی : چون هساغر

 گرفتم باال   میبا اخم نگاهم کرد که ناچار دستم رو به حالت تسل مامان

 ستم یکه ن ماریشد وگرنه ب ده یخواستم ببافم کش ی: مربدیه

 اخه؟  یمو بباف  ید: پسر تو مگه بلمایس

 دم ی به گردنم کش یدست

 خب  گرفتمیم   ادی: داشتم  ربدیه

 ساغر با خنده دست مامان رو گرفت  مادر

دارن شام   هیاموزشش بپردازه) رو کرد به ما( بق یخانم بزار به ادامه   مایس  ای: بنایم
 نی پا دیا یبعد شام ب گه یبهتره د  خورنیم

 شم یبمونم کچل م گهید کمی....گهید  امی : منم مساغر

از اتاق که منم    رونیهمراه مادر ها رفت ب شیروسر  دنی از دستم فرار کرد و با پوش ِفرز 
 دنبالشون رفتم 

 ندازم یم رت یساغر خانم؟ باالخره که گ یزرنگ

 بود که منم خوابم گرفت  دهیکش ازهی انقدر خم  ساغر

 گهید می: بابا؟ بر ساغر

 کنهیم  ربدی کمک مادر ه : صبر کن بابا جان بزار مادرت دارهثمیم
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 د یبچه ها با چشم بسته دست پدرش رو کش مثل

 برسونه  ربدیمامان و سوگند هم ه  می: خب من و تو برساغر

 با خنده دستش رو ازاد کرد  پدرش

 کم یصبر کن   ؟ی فروشیم فهیخل ی سه ی : دختر از کثمیم

 پدرش گذاشته بود خوابش برد  یشانه   یبعد همونجور که سرش رو رو  قهیدق چند

اتاق من   یخانم و مادرم کارشون تموم بشه ساغر تو  نایتا م دی: اگه اجازه بد ربدیه
 ره ی گ یمبل گردنش م  یرو ینجوریاستراحت کنه، ا

بخواب   ربدی اتاق ه  یشو بابا جان برو تو داری: اره خسته شده) ساغر رو تکون داد( بثمیم
 م یتا بر 

 که منم خوابم گرفت  د یکش ازهیدر خم: واال عروسم انقیمرتض

 تکون داد   یبا خنده سر درش

 ارمیبه روم نم ی: منم خوابم گرفته ولثمیم

 ربد؟ یه هیتو چ  تی: وضعیمرتض

 دم ی به گردنم کش یدست

 : راستش منم خوابم گرفته ربدیه

 کم چشمش رو باز کرد  کم

 گه ی د می: بابا بر ساغر

  نی اتاق پا  میبر ایخان به نظرم تا خانوم ها کارشون تموم بشه شما هم ب ثمی:  میمرتض
 میاستراحت کن کمی
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 د یهم از راه رس مادر

 د؟ ی بر  ییامشب شما جا   زارمی: مگه ممایس

 میاگر کارتون تموم شده بهتره ما رفع زحمت کن  گهی: نه دثمیم

 دیامشب رو مهمون ما باش گهی : نه دیمرتض

 د یما بمون  شیپ دیامشب با   رون،یب دیم پاتون رو از در بزارزار ی: من که نممایس

 حرفش رو زد  تی حواس به موقع یو ب   دیبه چشماش کش یکالفه دست ساغر

 رم یمی دارم م ی بخوابم، خستگ دی: خب پدر من من رو ببر خونه بزار ساغر

 رن یرو بگ مشونیاتاق من بخواب تا بزرگترا تصم یتو   ای: ساغر بربدیه

 ام؟ ی: کجا بساغر

 شده بود نگاه کردم و خندم رو فرو خوردم  ینلبک یچشماش که حاال اندازه   به

 بخواب تا........  کمیاتاق من    ایب گمی : مربدیه

 گه ی کن د شی جان خب بلند شو راهنما ربدی: همایس

 بود نگاه کردم  ستادهیستم  و به ساغر که مستاصل ا اتاقم در رو ب   یتو  میرفت نکهیاز ا بعد

 گه ی: خب بخواب دربدیه

 تختت بخوا......   یاشکال نداره رو زهی...چی: چساغر

 انداختم و رفتم سمتش  ینیرو چ چشمم

 زده به سرت  یخوابیبخواب، فکر کنم ب ر ی: بگربدیه

 تا کار مامان تموم بشه خوابمیمنم م گه،ی: خب تو برو د ساغر



 شده   د ی خانوم تبع 

 
283 

 

 باال انداختم  ییَابرو 

 موهات رو ببافم خوام ی م  گه،ی: نه دربدیه

 و رفت اون سمت تخت  دیاز جلوم دو  زیت

 : ولم کن تو رو خدا بزار بخوابم ساغر

 شهی نم گهی: نه دربدیه

 خواب الود نگاهم کرد  ییخواهش گر و چشما یلحن با

 ربد ی ساغر: خستم ه 

 شه ی: نمربدیه

  گهید دم ی که گذشت د کمی تا موهاش رو ببافم؛  نهیتخت بش یجبورش کردم روبه م و
 ده یخواب دم یمنظمش گوش کردم و فهم  ینفس ها  یبه صدا   اد،یاعتراضش نم  یصدا 

 ؟ ید ی: ساغر خوابربدیه

رو رو به    یتخت گذاشتمش تا راحت بخوابه بعد صندل یو با دقت  گرفتمش و رو  اروم 
 شدم  رهیروش گذاشتم و روش نشستم و به ساغر خ

که کنارش بود و تا من   یخورد و دستش رو برد سمت پارچ یتکون قهیاز چند دق بعد
و سر    دیافتاد و شکست که ساغر با ترس از خواب پر  یبد  یبهش برسم پارچ با صدا 

 نشست  خیجاش س

 بخواب  ر یبگ ستی ن یزی: چربدیه

 شکست؟  یز ی شد؟ چ ی: چساغر

 بخواب  ری: پارچ افتاد بگربدیه
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خودش پارچ رو شکست عذاب   گفتمیمطئنن اگر بهش م  د؛یدوباره گرفت و خواب که
 رم یشدم چقدر دلم خواست بغلش بگ رهیخ دشیگرفت؛ باز به صورت سف  یوجدان م

موندن و سوگند هم رفت اتاق من و    نجایساغر امشب رو ا  ی اصرار خانوادم، خانواده  به
اتاق مامان و بابا موندن و با بودن پدرم   یمادرم و مادر ساغر هم تو   د،یساغر خواب شیپ

 کاناپه شدم تا روش بخوابم    یمن هم راه نی در اتاق پا ثمیو اقا م

و اونور   نوریحال داره ا  یساغر تو  دمیو رفتم سمتش که د  دمیشن ییبودم که صدا  خواب
 ره یم

 ؟ ی : ساغر خوبربدیه

 د یمتر پر کی و    دیصدام ترس از 

 ؟ ی مگه خواب نبود ؟یی نجای : ت....تو چرا اساغر

 ؟ یمکن کاریخب چ ، یکرد دارمی: بربدیه

 کنمینم  دایبود اشپزخونه رو پ کی تار ی: اومدم اب بخورم ولساغر

  یکار راحت یکیتار  یکردن اشپزخونه تو   دایرو از حفظ بودم پ میپدر ی من که خونه   یبرا 
 بود

 : دستت رو بده ببرمت اشپزخونهربدیه

اب   وانیل  کی دستم و بردمش اشپزخونه و  یمکث دستش رو گذاشت تو  یاز کم بعد
 بهش دادم 

 مردم   یم ی....داشتم از تشنگشی: آخساغر

 بشم  رشیخ  شدیو باعث م دیدرخش یم یکی تار  یتو اهشی س یچشما 

 بابت اب ی: مرسساغر
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 کنمی : خواهش مربدیه

 د ی......ِاممم...من خوابم پرزهی چ گمی: مساغر

 : خب؟ ربدیه

 شه ی: خب مساغر

 ؟ یچ  شهی: مربدیه

 رو کمتر کرد  صداش

 نم؟ یاتاق هلما رو بب شهی: مساغر

 انقدر استرس داشت؟   نیخاطر ا  به

 م ی: باشه بر ربدیه

 هم تونستم ذوقش رو حس کنم  یک ی اون تار یتو  یحت

 رو روشن کن لطفا  تیگوش ی باالست، چراق قوه   لمی: من موباساغر

 دم یساغر د  یچشما  یبرق اتاق هلما رو روشن کردم غم رو تو  یوقت

 ی کنار خانوادت بمون یو نتون ی: سخته دختر باشساغر

 : سخته ربدیه

 خانوادت رهات نکنه ی و فکر ناراحت ینیبب  تیقدم کی   ی: سخته مرگ رو تو ساغر

 : سخته ربدیه

 سن .......   نی ا  یپدرت تو یو دور از دستا  ی: سخته دختر باشساغر

 حرفش شد  یمانع از گفتن ادامه  بغضش
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 ؟ ی ریسن بم نی ا  ی: تو ربدیه

 اره تکون داد  یرو به نشانه  سرش

 بوده  بایز  یلی: خساغر

 س هلما به قاب عک  دمیچشماش رو گرفتم که رس امتداد

 ن ی هست هیبه هم شب یلی: خساغر

 برده بودم  هیعکس بود چون من براش هد نیعاشق ا  هلما

 ه؟ ی: چجور ساغر

 ؟ ی : چربدیه

  یتا زنده بمونه؟ حاضر یچه کار کن یحاضر ،یاگر بتون ه؟یاز خواهرت چجور ی: دورساغر
 تا اون سالم بمونه؟  یکن یرو شرط بند  ندتیا  یهمه 

حاضر بودم جون خودم رو بدم تا اون   شه،یسختتر از دور یلی: سخته، نبودنش خربدیه
 موند   یشب هلما زنده م

 دن ی کردن شونه هاش هم لرز  ختنیهاش که شروع به ر  اشک

 داریب یی وقتا  هی کنه،ی م رونی خراب و و سوزونه،یدونم، درد داره، غم داره، م ی: مساغر
 کنه یهم خوابت م  ییوقتا  هی کنهیم

 داشتم  یخوب ی لیساغر درکم کرده بود حس خ  نکهیا از 

 : ساغر

من و   یشد، رفت و امد ها   یزمستان قبل نیگزی گذشت و بهار جا د یع کماهی  نیا  ی تو
 کردم  ی عادت م ربدیشد و کم کم داشتم به ه شتر یخانواده هامون ب ن یو همچن ربدیه



 شده   د ی خانوم تبع 

 
287 

 

  یخودم ببرمتون کاشان برا  ی  نهیتا به هز دیشنبه صبح اماده باش یهمگ   نی: بنابرااستاد
 یخ یاز اثار تار  دیبازد

هتل رو که خودمون   ی نهیهز ؟ی ا  نهیچه هز  قا ی دق ی: استاد سوتفاهم نشه ولهانیک
 م یدیم

 تکون داد یها عادت داشت سر یشوخ نی شوخ بود و به ا یکه مرد  ییخزا  استاد

 پره!  یلیدلت خ نکهیخان مثل ا  هانی: خب کییخزا

 م یرو نبر  هانی: استاد اصال کصبا

 می اصال صبا رو نبر   ؟ی چ یعنی: ِعه....سارا

 کنه یاستاد، صبا غرغروعه سفر رو زهرمون م گهی: سارا راست م هانیک

 اتوبوس هم با خودتونه  ی نهیهز   هانی: پس به درخواست کییخزا

 بهت زده از جاش بلند شد  هانیک

 موقع باز شود یکه ب یلعنت بر دهانکردم؟   یدرخواست  نیهمچ ی: استتاد من ک هانیک

 با خنده از کالس خارج شد  یحرف چی هم بدون ه استاد

 ی زیمزه نر  ی: تا تو باشصبا

 بده  ری : صبا؟ کمتر به شوهرم گسارا

 بده  ری سارا رو دراوردم( کمتر به شوهرم گ  ی......حالم بد شد) اداییی: اَ ساغر

 چشمم آَخم به هوا رفت  ریبا برخورد پاک کنش به ز  ینشد ول ناراحت

 ! ی: سگ رو روحت سارا........کورم کردساغر

 دستم رو از چشمم برداره تا اوضاع رو چک کنه  کردیم یکرده سع  هول
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 م یبد هید دی با  یساغر هم کور کرد   یاتوبوس کم بود، زد  ی نهی: هز هانیک

 خب، دستت رو بردار ساغر  هیچجور مینی: بزار ببصبا

 کنم هیگر  خواستیدرد داشت و دلم م واقعا

 خواستم کورِت کنم  ینم هانی: ساغر؟ به جان کسارا

 به چشمم انداخت  یصبا موفق شد دستم رو برداره و نگاه  باالخره

 : واقعا بد زدم سارا

 خواهر  یداغونش کرد ؟ی : بد زد صبا

 کردم یاسترس داشتم به اون دوتا نگاه م با

 شده؟   ی: مگه چجورساغر

 نیکه باعث شد دورب نی سرش رو انداخت پا  مونیو سارا هم پش د یخند زیر  صبا
 به چشمم بندازم  یو روشن کنم و نگاه  لمیموبا

 ! ؟یکرد  کاری! سارا ! چیعل ای:  ساغر

 قرمزه  یکمچشمم هم  ید یسف یکه ضربه خورد کبود شده و تو  یمحل  قایدق

 زده  ربد یبگو ه دی: خاله پرسصبا

 : کم چرت و پرت بگو صبا ساغر

 هم نشده  یزی: حاال چسارا

 هم با خنده امد وسط بحث  هانیک

 یخطرناک  یلیباهات بحث نکنم سارا، خ ادی باشه ز  ادمی : هانیک

 منو بده  ی هی خان د  هانی: کساغر
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 رو بست و حالت خر ِشرِک رو گرفت  ششین

 رم ی: من پول ندارم، فقهانیک

 پاته!  ریز  نیو اون ماش  یری: فقصبا

 خوره یصبا؟ نگو چشم م  ی: آ سارا

 بادمجون رو بخوابونم  نیورم ا  دیار یب خی   دیبر  دی: گمشساغر

 خ یهم با خنده رفت سراغ    سارا

 ساغر؟  یا   کارهی: امروز چصبا

 ی چی: هساغر

 م؟ یبگرد  کمی  می: بر صبا

 بهش رفتم یغره ا  چشم

 ام یبادمجون حتما هم م نی: با ا ساغر

  نیسرنوشت ا   یکالس افتاد، چقدر دلم براش تنگ بود ول یبه سوگند که امد تو  چشمم
 یبه دور دیرس یدوست

 نجایا  ای: سوگند بصبا

 بهم نگاه کرد  یرو بلند کرد و با دلتنگ سرش

 : کار دارم سوگند

 چشِم ساغر کاشته   یپا یسارا چه بادمجون  نیبب ای: کمتر حرف بزن و بصبا

 ستاد ی من ا   یامد و کنار صبا و روبه رو   باالخره

 کنه؟ یدرد م  یلی: خسوگند
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 دم یدزد  نگاه

 : اره ساغر

 مخاطبش صبا بود  نباریا

 ی بهدار دیرفت ی: کاش مسوگند

 اورد یرو در م ربدیه یبابا  شدیکور م تای رو باز کرد( نها ششینبود، ) ن یاز ی: نه بابا نصبا

 : گمشو صبا ساغر

دلم رو باهاش صاف کنم، اگر اون   تونستمینم کردم یهرچه م یسوگند بودم ول  دلتنگ
سرنوشت من    شدیپدربزرگش نم یو نگران آبرو   زدیزنگ م سیبه پل  ربدی ه یشب به جا

 نبود  ن یاالن ا

 : ساغر؟ سوگند

 : بله؟ ساغر

 بسازه!  ای  ارهیب خی سارا رفت   نمیم بب: با اجازتون من برهانیک

 دمیسوگند رو شن  یاز کالس دوباره صدا  هانیاز خارج شدن ک  بعد

 ساغر؟  یکن  ی: نگاهم نمسوگند

 ! د؟ید شهیچرا چند ماهه شما دوتا رو کنار هم نم ه؟یچ  هی: قضصبا

 فقط.....  ستین یا  هی: قضساغر

 : فقط؟ سوگند

 به چشماش نگاه کردم  نباریا
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چون   م،یتا مثل قبل باش میکن  یو دوست یبهتره دور مید ی: فقط من و سوگند فهمساغر
 شه یمثل قبل نم زی چ چیه گهید

 نگاهمون کرد  جیصبا گ   یول دیحرفم رو فهم  یمعن سوگند

 من و سوگند شده بود برام واضح بود اما عکس العمل سوگند نبود  ر یگ  بانیکه گر یبغض

 رم یم ران ی ارم از ا: دسوگند

 داد و قلبم درد امد  یجاشو به ناراحت ُبهت

 ؟ ی : چصبا

 سکوت به اون که بغضش رو قورت داد نگاه کردم تا حرفش رو بزنه  در

 رم یگرفته، فردا م هیبابا محمود برام بورس یاز دوستا   یکی: سوگند

 بگو ساغر  یزیچ  هیسوگند؟) رو کرد به من( تو   یگیم  ی: چصبا

پر از غم به  یرو گفتم که به نفع سوگند بود، لبخند یزیبغضم رو قورت دادم و چ بازم
 روش زدم 

 نکنه تتیتا غم غربت اذ  یکن کمتر به ما فکر کن یسع ،یکن  شرفتی وارم پ د ی: امساغر

 لبا لب از غم بهم زد  یلبخند اونم

 مثل قبل  میو بش میرو فراموش کن ییزا یچ  هیتا  رمی : مسوگند

بکشه و دوباره   یچون صبا از ما دور شده بود تا نفس  دمیفقط من شن حرفش رو   نیا
 برگشت 

به هم  د یاون درخِت ب ری( مگه ز ختیاشکش ر نباری) ا،یما رو تنها بزار  ی: حق ندارصبا
با هم درسمون رو تموم    میمگه قرار نزاشت م؟یکه تا اخرش کنار هم بمون میقول نداد

 م؟یکن
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 ازش متنفر بشم  شتریباعث شد ب رمردی کار  اون پ نیا  اما

 زنم یبهتون سر م  امیبابا م ؟یکنیم هی : صبا چرا گرسوگند

 م یختیر یاشک م ییسه تا   حاال

 ؟ یگی بهمون م ی: چرا االن؟ چرا االن دارصبا

 ومدم ی : چون خودمم باهاش کنار نسوگند

 ق یرف یبهمون سر بزن دیبا  ی: برو به سالمت ولساغر

 گفتم  میکه با هم داشت ییتموم حسا  رو با قیرف

 ق ی: چشم رفسوگند

  ییزدم و سه تا  یافتاب نکیچشمم معلوم نشه ع ی کبود  نکهیا  یرفتن شد و منم برا  موقع
 سوگند زنگ خورد   لی که موبا  م یشد نیسوار ماش

 م یا یباشه زودتر م رسونم،ی نه ساغر داره م ؟ی: جانم داداش سوگند

 امر کرده؟  یداداشتون چ ه؟ی: چصبا

 صبا؟  ی: هنوز دلخور سوگند

 : هستم صبا

 مثل اون اوال؟  م؟یتلخ بخور یبا کاکائو  یشکالت یبستن ه ی  میبر گمی: مساغر

 م ی: بر صبا

پولم رو بردارم که   فی عقب تا از کوَلم ک یشدن رفتم صندل ادهی و دخترا پ  میدیرس یوقت
 افتاد؛ بازش کردم و با خوندنش قلبم از جا کند  یچشمم به کاغذ 
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  یول  دمیکه نداشتم د  یتو رو مثل خواهر شهیکردم، من هم دتیساغر ببخش که نا ام »
 ما خواسته   یدوست یبرا  یا  گهید زیچ  ثی خب یا یدن نیا

  هیکه تو یسرطان  ی هم شد غده  جشی حالم بد شده بود و رفتم دکتر و نت شیروز پ چند
  ییدوستم که تو نینتونستم به بهتر  یخبر نداره ول  یمن و بابا محمود کسخونمه، به جز 

 نگم.

جورِ   زیدلتنگتم. کاش همه چ  یچند ماهه که کنارت نبودم قدرتو دونستم و بد جور  نیا
 (شه ینم میخوایاون جور که ما م زیبه قول معروف) همه چ ی ول شدیم  یا  گهید

 به جز خودم!  ست یکس ن چیه ریمطمئن باش تقص  افتهیبرام ب یاتفاق  اگر

. راز نگه دارم باشه تا اروم  شهی خراب م ینگو چون دل نازکه و بد جور یزی صبا چ به
 باشم.

نگاهمم   یتو حت یشدم و نگاهت کردم ول َرتیچند بار از ته کالس خ یدونیم  ساغر؟
به   میتونستی بود که م یی ا یدن ا،یدن نیکاش ا   یخودمه ول ریدونم تقص یم  ؟ینکرد 

 میخواسته هامون برس 

  یول ادیب  شیبرات پ یمشکل  زارهینم یزندگ ی و تو هیبهت بگم که مرد خوب ربدیه راجب
 بزاره کنار هم. ینجوریخواسته شما دوتا رو ا   ایدن نیخب بازم ا 

حکم   یزمان کیرو که   یمرد  تونمیلو بدم. نم  سای پدر بزرگم رو به پل تونمیکه نم ببخش
 ببرم  نیادم رو برام داشته از ب نی مهربون تر

اما نتونستم به    رمیدرسم م  یگفتم برا هیبه بق ی رو درمان کنم ول می ماریالمان تا ب رمیم
 تو دروغ بگم 

 بهتره  نیشما ا   یبرا یندارم ول یبه بهبود  ید یام من

داشتم و   عمرم  یکه تو  دیبود  یدوستان نیدوستت داشتم و دارم، تو و صبا بهتر  شهیهم
 دیمونیذهنم م یتو  شهیهم
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 شما، سوگند«  یوفا یب دوست

 هام به شماره افتاده بود و هق هق هام فضا رو پر کرده بود نفس

 ؟ ی کار کرد ی: سوگند؟ چساغر

 نشسته  ییصبا تنها دمیکافه که د ی سرعت رفتم تو  به

 : سوگند کجاست؟ ساغر

 ؟ ی کرد هی: چرا گر صبا

 سوگند کجاست؟   گمی: مساغر

 ومده یهنوز ن  یول  ییدستشو ره ی : بهم گفت مصبا

 ق؟ یرف یسوگند؟ کجا رفت یکجا رفت ،یلعنت

 جوابگو نبود  زدی صبا بهش زنگ م یو هرچ  میخونشون بود ریمس ی تو

 دفعه گذاشت و رفت؟  هی: چرا  صبا

 به صبا نگفتم  یزیخواست سوگند چ به

 بره  یدونم، حتما خواسته بدون خداحافظ ی: نمساغر

 راه المان بود. ی چون سوگند با سامان به فردگاه رفته بود و االن تو دمیرس رید

 دوماه بعد:  /ساغر 

 

 رو جواب بدم.   لمینداشتم موبا ییو نا  کردیدرد م سرم

 بدبخت رو؟  نیا  یداری: خب چرا بر نمسوگند
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 ساغر: خستم سوگند، خسته   

 اتاق رو ترک کرد.   یحرف  یکه غم داشت نگاهم کرد و ب ییبا چشما  بازم

مبل    یتختم بلند شدم و رفتم کنار مامان رو  یاز رو  ،یخبر یب نیکه چقدر درد داره ا  آخ
 نشستم. 

 : ساغر؟ ِچت شده دخترم؟ نایم

 دل خودم رو هم سوزوند چه برسه به مامان  دمیکه کش یآه

کارام   ی تا من به همه  استهیجا ب کی خواد زمان   یخستم مامان، دلم م یلی: خساغر
 برسم. 

 د یسرم کش ی رو یمهربون  دست

 بشه برات  یدرمون دیتا شا   یبزار ونی در م کتی بهتره با شر  ی: خسته هم که هستنایم

دو ماه   ن یا  یناراحتش کنم و تو  خواستیدلم نم یول  میعاشق هم نبود دی شا ربد؟ یه
 ده یخوش ازم ند  یرو

 شدم  جیباور کن خودمم گ دونم،ی: نمساغر

نگفتم،   شی مرام ینگفتم، از ب  شیمار ینگفتم، از ب  چکسیبه ه یزیسوگند چ  ی هیقض از 
 غم تو چشمام رو  دنید هیاما بق

 ن؟ یکرد دایپ ی مشکل  ربدیبا ه ،یست ین یاون ساغر قبل  گهی: دوماهه دنایم

 ادم؟   نیتر ری تقص یافتاد گردن ب  ریتقص چرا

 به روش زدم  یلبخند

 عشِق من!   ی: نه بابا چه مشکلساغر
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 باشه؟  ار،یدوماه رو از دلش درب نی : پس بهش زنگ بزن و انایم

 نداشت  یوسط گناه  نیا ربد یبا مامانه، ه حق

 غصه نخور  ی: باشه دورت بگردم تو فقط الکساغر

 زد؟  یزنگ م لتیبود به موبا ی: کسوگند

جواب گذاشتن   ینباشه که از        ب ربدیکاش ه یفقط ا  نم،یرفته بود چک کنم بب ادمی
 . خواستمیشد که نم یزی و درست همون چ ادی بدش م

 شانست دختر   نیا  ی: تف تو ساغر

 ؟ ید ی: چرا خودت رو فحش مسوگند

رو نشونش   لی موبا  یساغر که پشت سرم به اتاق امده بود نگاه کردم و بعد صفحه  به
 دادم 

 بود ربدی: هساغر

 باال انداخت  یا شونه

 : زنگ بزن بهش خبسوگند

 تختم ِکز کرد  یو دو زانو رو   دمیبرچ لب

 بگم؟  یچ  یچرا جواب نداد دی: پرسساغر

 امد  یمثل اون نم یزد که اصال به خواهر مهربون  یشخندین

 : بگو خستم، خسته سوگند

منه همه    ریمگه تقص  یول دهی جوابم رو م هیازم گرفته که با کنا یلیمعلومه دلش خ پس
 مشکالت؟   نیا  ی
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 زنگ زدم که با بوق دوم جوا داد ربدیه به

 ره؟ یادم دلش هزار جا م یگی نم ؟ی دی: ساغر؟ چرا جواب نمربدیه

 بخندونمش  کمی کردم   یسع  نیهم ی دلخورش رو دوست نداشتم برا  یصدا 

گرفتم امروز نهار مهمونت کنم   میتصم هویدستم بند بود بعدش   گهی د یچی: هساغر
 ه؟ ینظرت چ

 حالتم کُپ کرده   ریتغ نی که از ا  دادیمتعجبش نشون م  یصدا 

 من اص...........  یزاریسر به سرم م یسوگند اگر دار  ؟یاصال تو ساغر  ؟ی: مطمئنربدیه

 اسمش رو صدا زدم  یحرص

کارت گذاشته   سر یچون خواهرم چند بار ستی ها! حاال قرار ن یجنبه ندار ن ی: ببساغر
 همش اون باشه که! 

 ست ین ریبزنم چون مطمئن شدم که از دستم دلگ ی خندش باعث شد منم لبخند  یصدا 

 مطب منتظرتم  ی: پس من تو ربدیه

 باال  دیپر  ابروهام

 دنبالت؟  امی: مگه قراره من بساغر

 یهاش رو قبول کن  تی مسئول ی همه  دیبا یکنیمهمون دعوت م ی: اره، وقتربدیه

 نگاه کردم  دادیبعد ازظهر رو نشون م کیبه ساعت که   دمیکش یپوف

  یینهارم رو تنها رم ی خداشاهده خودم م یکن ریمطبم، د  یجلو  گهیساعت د  کی: تا  ساغر
 خورم یم

 نکن  دی: باشه حاال تهدربدیه
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 نیججلو باز بود به همراه شلوار   رهکهیت یل   یاماده شدم و مانتو یا  قهی دق ستیب
 تنم کردم. یو سال مشک  یمشک

 نشده  رتیحاال برو تا د  ی: خب ساغر حاضر شدساغر

به تنم  یلرز  دنشیافتاد و از د نهیا  یروح تو  یب یبرم که نگاهم به صورت برگشتم
 نشست 

 ساغر؟   ییتو  نی : اساغر

 کنه  ریصورتم تغ کمی هم بزارم تا  یمحو و مات شی گرفتم ارا  میتصم

 : حاال بهتر شد ساغر

  یبود افتاد؛ من ، صبا و سوگند تو  نهیکه کنار ا  یخواستم برگردم که نگاهم به عکس دوباره
 . میعکس رو گرفته بود  نیا  یپارک جنگل

 ؟ یخبرم گذاشت  یچرا ب  ق؟یرف یی: کجا ساغر

 داد یگلوم بود که ازارم م خی ب یبد بغض

 تا تهش؟   می: مگه قرار نبود با هم بمونساغر

پول داخلش از اتاق خارج   فی و ک  لی و گذاشتن موبا  دمیسف یدست ف ی از برداشتن ک بعد
 شدم 

 ی : هزار ماشاهلل به خودم رفتنایم

 ؟ ی: پس بابا چ سوگند

 ستاده یروم ا  یجلو  یماه نی من بودم که االن دخترم به ا  ی: اصل کارنایم

 دیرو لوس کرد و دست مامان رو کش خودش
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 : فقط ساغر دخترته؟ من کَشکم؟ سوگند

 د یرو بوس شی شونیو پ دیبه سرش کش  یدست

 : خودتو لوس نکن بچهنایم

هم زودتر    قهی نبود چند دق کی کردم و خدا رو شکر چون تراف  یخنده ازشون خداحافظ با
 و منتظر موندم.   دمیبه مطبش رس

ت که پاک  به لب داش یو کنارم نشست، لبخند  نی که گفتم امد پا یسر ساعت اونم
 شدینم

 یکنم نهار بهم ند  ری د دمی: ترسربدیه

 ی کرد یم  ری اگر د شدیهم م نطوری: همساغر

 ؟ ی: خب قراره کجا مهمونم کنربدیه

 سر کوچمون  ی: فالفلساغر

 بهت نگاهم کرد  با

 دارم؟  تی من به فالفل حساس  یدونینه!؟ م گهید  یگی: دروغ مربدیه

 دونستم یرو نم  نیابروهام رفت باال، واقعا ا  جفت

 ی دونستی: از نگاهت معلومه نمربدیه

 فکر کرد  یکم

 می تنها  ستی ن یما، کس یخونه   می: بر ربدیه

 چشم غره نگاهش کردم که با خنده ادامه داد با

 برام غذا درست کن دستپخت خودت رو بخورم  میکه! بر  ی: نه اونجورربدیه



 شده   د ی خانوم تبع 

 
300 

 

 ازم دلخور بشه خواست یفکر کردم، دلم نم کمی

 شرط داره  ی: قبوله ولساغر

 ؟ ی: چه شرطربدیه

 یوگرنه عصب یدور و برم باش دیکنم مبا  یاشپزخونه دارم کار م ی که من تو ی: زمانساغر
 شه یشم غذام خراب م یم

 نگاهم کرد  متفکر

 : قبوله ربدیه

  یخنده  یشدم که صدا   نیکرد و نقش زم ر ی در پام به فرش گ ی جلو  میدیرس یوقت
 هم بلند شد  ربدیه

 نشد؟  تی زیچ  نمی: خب حواست کجاست؟ ببربدیه

 دستم.....فکر کنم شکست  ی: آ ساغر

 .....نه سالمه فقط درد گرفته نمی: بزار ببربدیه

 کنمیمنم غذا درست نم ید یشد و بهم خند ینطور ی: حاال که اساغر

 نگاهم کرد  مغموم

   یاریبهانه م هیاخرش   دونستمی: به خدا مربدیه

 تکون دادم  یخنده سر با

 گم یدروغ نم کنهیدرد م یی: نه خدا ساغر

 ی بزارم که بعدش غذا رو بپز خی برات  می: بر ربدیه

 ی که به فکر شکمت هست ادی: نه خوشم مساغر
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مشغول    ربدی از دردش کمتر شد و به درخواست ه  یکم دمیرو که گذاشت و پماد مال خی
 اشپزخونه بودم  یتو  یاماده کردن کباب تابه ا

 شنوم ی: خب مربدیه

 که نافافل امدو بود به اشپزخونه نگاه کردم  ربدیو به ه  دمیکش ینیه

 ؟ یشنو ی رو م یخب، چ دمی : ترسساغر

 ترسوند یم  ییجورا یمن رو   نیبود ا  یجد

 کردم خبر ندارم؟  ینکنه کار گمی: مساغر

 یرو بهم بگ هیبهت نداشتم تا خودت قض یدو ماه کار نیساغر، ا  چونی: من رو نپربدیه

 کردم  یزورک یا  خنده

   ه؟ ی: کدوم قضساغر

بهت  یوقت   ،یشد  ریگوشه گ  ،یسرد تر از شب خاستگار یحت ی: دوماهه سرد شدربدیه
نداره،   ی دانشگاه ازت خبر ی ه جز توصبا ب ،یدی جوابم رو م ونیدر م یکیزنم  یزنگ م

 ی ریمشاوره با عمو رو هم نم ی جلسه   یحت گهید

 هوا تکون دادم  یتو  ی شدم و دست کالفه

  یی جورا هیندارم) چشمام بازم سرد شد( من و تو  یاز ی به مشاوره ن گهی: من د ساغر
از من انتظار   یزندگ نیا ی از قبل هم بهت گفته بودم تو  م،یکنیازدواج م میدار  یتوافق

 عشق و عالقه نداشته باش جناب فرهمند

 : ربدیه

 حرفش از کوره در برم  نی شدم که االن با ا یاز دستش عصب  یدوماه انقدر نیا  ی تو

 : از من انتظار عشق و عالقه نداشته باش جناب فرهمندساغر
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 دی باریرفت باال و خشم از حرفام م صدام

و هر    یزن من یبفهم ساغر االن قانونا و شرع  نویا  ،یندار ی: به درک که عالقه ا ربدیه
 به من مربوطه  یکنیم یکار

به خودش امد و اونم   کرد،یحجم ز صدا رو نداشت که با تعجب نگاهم م نی ا  انتظار
 صداش رو برد باال 

  یکه برا   ست یکاغذ ن یرو  یبه نوشته   زیهمه چ  ؟ی زنیسر من داد م  ی: به چه حقساغر
 ندارم  یقانون چیجناب، تا دلم باهات نباشه ه یکنی من قانون قانون م

 ن یمشت شد و نگاهم خشمگ دستام

 نه؟  یکن ریتغ یکن ی: قرار بود سع ربدیه

بدتر شد   زیهمه چ یبسپرم به زمان که منم سپردم ول ینبود، ازم خواست ی: نه قرارساغر
 جناب فرهمند 

 کرد یم دیامد و ساغر هم همش روش تاک  یصال به مزاجم خوش نمجناب فرهمند ا  لفظ

 بگو دوماهه چه مرگت شده؟  گمی : مربدیه

 : درست حرف بزن ساغر

 شهی نم تیحال ی: از اول باهات درست حرف زدم ول ربدیه

 بهم کرد و از اشپزخونه رفت که منم دنبالش رفتم  یبغض کرده نگاه 

 کردم  ی ماجرا از چه قراره ولش نم دمیفهمینبودم و تا نم هیقض نیجوره ول کن ا  چیه

 .....ال اله اهلل نی: با تو ام؛ چرا سرت رو عربدیه

 روم براق شد  یو تو  برگشت 
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ز دست پدربزرگ  و من رو ا اریدرب یسوپرمن باز  هو یها؟ مگه من گفتم   ؟ی چ نی : عساغر
 نجات بده؟  تیعوض

  اوشیس  ؟یکه دوماهه مثل مرده ها شد  هیچ هیقض  گمیبه اون داره؟ م ی: چه ربطربدیه
 سیسراغ پل یرفت کنهی فکر م

 زد  یدفعه اروم شد و پوزخند کی

ِچفت دهنم باز بشه و برادرت رو لو   ید ینکنه ترس ؟ینگران برادر خالفکارت ه؟ی: چساغر
جناب هنوز عقلم انقدر کم نشده که جون خواهرم رو به خطر  یبدم؟ ِهه.......اشتباه کرد 

 بندازم

 ی و دعوتش رو قبول نکرد  یداد ی: مادرم بهت زنگ زد جوابش رو با سردربدیه

نه  دست خودمه ی! من رفتارم با هرکیسوز یم  یدار ی: اها.....پس بگو از چساغر
  یعوض اوش یکن اون س یاداوری من ناراحته بهش   تی تو.......در ضمن مادرت اگر از ترب

 دست رنج خودشه

 : ساغر

 گونم گذاشتم  یچشمام جمع شد و دستم رو رو   یسوزش صورتم اشک تو با

 ............ ی......ساغر به خدا نمخواستمی : من...من نمربدیه

 قدم رفتم عقب  ک ی کردم و  نگاهش

 ربد یه  ادی.........ازت بدم مادیت بدم م: از ساغر

 جلو که مانعش شدم  ادیب خواست

 کنم یخودم رو راحت م زوی همه چ ری جلو مزنم ز  یا ی: به جون خودم بساغر

 د ی تو موهاش کش یدست کالفه
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 ی حرف بزن ینطوری راجب مادرم ا  دی........نبادی : تو نباربدیه

 زدم که گونم درد گرفت  یپوخند

و به خاطر    یمادر تو احترامش واجبه؟ پس چرا احترام من رو نگه نداشت  ه؟ی: چساغر
 ؟ ی زاری اون دوماه همش منت م

 به هق هق شد لی دست خودم نبود و کم کم تبد میگر

 تو گوشم!  یبار هم دست روم بلند نکرد اونوقت تو زد  کی  ی: پدرم حتساغر

 گرفته بود  یدلم بدجور یول نمیبب ستمتونیرو واضح م شیمونیپش

 دست روت بلند کنم خواستمی : ببخش......ببخش ساغر من نمربدیه

 رون یرو برداشتم تا از خونه برم ب لمیوسا

 دیمن که گفتم ببخش  ؟ی: کجا؟ ساغر؟ قهرربدیه

 صوتم  یتو  یبخشم که زد ینم چوقتیه نویا  بخشم،ی: نمساغر

کننده به  د یسف  یکم نگیپارک ی تو  دمیبه ساختمون رس یاز در خارج شدم و وقت بعدش
 رو بپوشونه ربدیصورتم زدم تا رد دست ه

 : ربدیه

زنگ خورد و به  لمیکه موبا  رفتمی خونه راه م یبودم و تو یدست خودم عصبان از 
 بود نگاه کردم و بالفاصله جواب دادم  ثمیمخاطبش که اقا م

 خان   ثمی: سالم مربدیه

 نجا؟ یا  یایسر ب  هی یتونیسالم پسرم، م  کی: علثمیم

 : خونتون منظورتونه؟ ربدیه
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 م یکه منتظرت ایپخته، ب یخانم هم برات قرمه سبز  نای: اره، مثمیم

 : چشم حتما ربدیه

 بال ی: چشمت بثمیم

 رو گفته باشه  زیکرده باشه و همه چ   ینگرانم که ساغر حرفش رو عمل ن یا از 

باز ازم استقبال   یو پدر و مادرش با رو  نایساغر ا  یاماده شدم رفتم خونه   نکهیاز ا بعد
 کردن 

 کنم؟  دارشی: ساغر خوابه برم بسوگند

 به پدرش نگفته  یزیکردم، پس ساغر چ تعجب

 ا ین رونی خودتم برو تو اتاق لطفا ب ربد،ی : بزار بخوابه حاال حرف دارم با هثمیم

صت سال شد) با خنده از پدرش دور شد( پس  مثبت ش هی! فکر کنم قضیوا ی: ا سوگند
 من برم که َترِکش هاش بهم اصابت نکنه

 براش تکون داد یهم با خنده دست پدرش

 برو سوگند  ای: بثمیم

 اورد و کنار همسرش جا گرفت  ییخانم برامون چا نایم

 د یدیممنون زحمت کش یلی: خربدیه

 یی جان، تو هم پسر ما  ربدیه ست ین ی: زحمتنایم

 شد یم دهیاثر خشم هم درش د  یبود و کم یساغر جد  پدر

 داشتم؟  ی: من تا اال به کار تو و ساغر کارثمیم

 ؟ ی پرسیسوال رو م  نی ا  یچ یتعجب نگاهش کردم؛ برا  با
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 ی کار رو نکرد  نی شما ا  ری: خربدیه

 گفتم؟   ی: شب عقد بهت چثمیم

 د یکنی کنم بد باهام برخورد م تشیساغر جونتونه و اگر اذ   دی: گفتربدیه

 رو تکون داد  سرش

کرده بود   یامروز ساغر سمت راست گونش قرمز بود، هرچند سع ادته،ی: درسته پس  ثمیم
 بود که معلوم بشه  یانقدر یبا ِکرِم بپوشوندش ول

 : بابا؟ ساغر

درگاه اتاقش   یتو  شیو خرس یخواب صورت  یو به ساغر که با همون لباسا   برگشتم
 بود نگاه کردم  ستادهی ا

 : ساغر

  ی بابا قرمز دمیو وقت فهم  ستادمی و پشت در ا دیبابا رو شن یشدم صدا داریب یوقت
 رون یرفتم ب دیصورتم رو د

 : بابا؟ ساغر

 کرد یسه به سمتم برگشتن و بابا دلخور نگاه م هر

 بابا جان  نیبش ای: بثمیم

 امد  ییچشم و ارو مامان

 مامان؟  یات رو عوض نکرد : چرا لباسنایم

  نی لباسام سرم رو با خجالت پا دنیدر به خودم نگاه کردم و با د یجلو ی نهیا  ی تو
 انداختم 
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 کنم یعوض م رمیاصال حواسم نبود االن م   دی: ببخشساغر

 نداره یاشکال ستی) رو کرد به مامان( لباسش باز و زشت که نستین یاز ی: نثمیم

 نشستم  ربدی ه یو کنار مامان و رو به رو  رفتم

 منتظرم  ربد؟ی: خب اقا هثمیم

 ................ ی: راستش..من........نمربدیه

 وسط حرفش  دم یپر

 بابا  دونهینم ربدی: هساغر

 باال رفته نگاهم کرد  یابرو  با

 ؟ یبود  ستادهی : گوش واثمیم

 کرده دستام رو تکون دادم   هول

 دمیصداتونو شن  رونی ب امدمی : نه داشتم مساغر

   یلحنش محکم و جد  یبود ول اروم 

 ه؟ یگونته چ یکه رو   ی: پس حاال بگو رد او قرمزثمیم

 بزنه که خودم دست به کار شدم  یخواست دوباره حرف ربدیه

دعوام شد و هم زدم هم    یکیبا   نیپارک ماش یسر جا  گشتمیبرم ی: امروز وقتساغر
 خوردم 

 کرد یبا بهت و تعجب نگاهم م بابا

 م؟ ی کرد تت یترب ینجوریمنو مادرت ا  ؟یهست یادم  نی: ساغر؟ تو مگه همچثمیم

 نگاهاشون در رفتم  ری نگاه کردم و از ز  ر یبه ز  یسرافکندگ با
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  ختیگفت که اعصابم بهم ر  یزیاصال دست خودم نبود........اون طرف چ  د،ی: ببخشساغر
 م یشد  ریو درگ

 و شرمنده لب زد   ربدیبرگشت سمت ه یبا دلخور بابا

 زود قضاوت کردم  نکهیجان، مثل ا ربدیه ی: ببخشثمیم

 کرد  یبه خودش امد و تعجبش رو مخف  تازه

 د یخوا یرو م  تشیباالخره ساغر دخترتونه و شما امن ه؟یچه حرف نی.........ا نی : نه اربدیه

 : ربدیه

 به پدرش دروغ گفت و ماجرا رو به گردن گرفت  یچ  یساغر برا  دونمینم

 شد، بهتره شام رو بکشم  یی: خب امشب که مثل بازجونایم

 بهش زد یلبخند مهربون  همسرش

 م یای ماهم م ینیرو بچ زی : تا شما مثمیم

 کرد به ساغر  رو

 : برو سوگند رو هم صدا کن ثمیم

 : چشم ساغر

 همه شد  دنیسوگند بود که باعث خند   یصدا 

 : اصال به خودت زحمت نده خواهر، من خودم اومدم سوگند

 باال رفته و لحن شماتت بار صداش کرد  یبا ابرو  پدرش

 : سوگند؟ ثمیم

 باال برد  میرو باز کرد و دستاش رو به حالت تسل ششین
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 یی نشدم بابا میکنجکاو  فی حر  ی: قبول دارم، اشتباه کردم ولسوگند

 بود افتاد نی به ساغر که سرش پا نگاهم

 خانم کنجکاو  میزنی: بعدا راجبش حرف مثمیم

 کرد و مهربون صداش زد  یساغر نگاه به

 شامت رو بخور   ای: بابا جان بثمیم

 دانشگاهم  یبرم سراغ کارا  دی........اگه اجازه بد ستی.......من گشم نزهی : چساغر

 : چرا؟ تو که گشنت بود سوگند

 گاه کرد به سوگند ن یحرص

 رم ی خوردم االن س وهیابم  کی بخوابم بلند شدم ک نکهی: قبل از ا ساغر

 خان  ربدی ) رو کرد به من( بفرما شام هی: باشه هر جور راحتثمیم

 ام ی: دستتون درد نکنه االن مربدیه

 به اتاق ساغر رفتم  ثمیاز شام با اجازه از اقا م بعد

 تو سوگند  ای : بساغر

 داخل و در رو بستم  رفتم

 ......... بندیرو م دریچ ی: برا ساغر

 لپ تاپش  یکه به من افتاد حرفش رو خورد و سرش رو برد تو  نگاهش

 : حرف دارم باهات ساغر ربدیه

 ندارم من ی: حرفساغر
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 ........لطفا از دستم ناراحت نباش ی ببخش دی: با ربدیه

 زد و نگاهش رو بهم دوخت  یپوزخند

 باشم دی منفر شا   یول ستم،ی ن: ناراحت که ساغر

 / چهار ماه بعد:  ساغر

 خوب درستت کرده ها  شگرهیارا   نی: ساغر ا سوگند

 مهمون ها به سوگند دادم  ینگاهم رو از رو  کالفه

 : خب دستش درد نکنهساغر

 سوگند! مگه ساغر زشت بود؟  ی: وا صبا

 ........................ شگر یارا  یعنی  گمیخب م ی: نه ولسوگند

مامان    دیمهمون ها چرخوندم تا شا  نیبه بحث اون دوتا گوش ندادم و نگاهم رو ب گهید
 موفق نشدم  یکنم ول دایرو پ

 اتاق عقد منتظرته   یتو  ربدی : ساغر جان همایس

 تعجب نگاهش کرد  با

 : چرا؟ هنوز شام رو که پخش نکردن ساغر

 باهات داشت  یکار واجب یول زم ی عز دونمی: ممایس

 خانم دامن لباس عروسم رو جمع کردم و سمت اتاق عقد رفتم  ما یکمک س به

 پس؟  یکنیم  کاریچ نجای: ِعه ساغر؟ انایم

 کارش داره  ربدی: من اوردمش، همایس
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اون   یتو  ربد یمادر ها رفتن در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل که چشمم به ه  نکهیاز ا بعد
 افتاد  اهیکت خوش دوخِت س

 با من؟  یداشت ی: کارساغر

که باهاش نرم   کردمیم  ینتونست؛ سع یول ارهیکرده بود از دلم درب یاز اون اتفاق سع بعد
 شد یگاها نم یتر برخورد کنم ول

 ران یا  ادی: سامان بهم گفت امشب سوگند مربدیه

 هزار دروغ گفتم   ینگم ضربان قلبم نرفت رو اگر

 تاالر؟  ادیامشب م یعنی.......عی.......رانی.اد..........ای: س....سوگند.....مساغر

 خواهر بابا محمود  شیساوه پ رهیخونشون و از اونجا م رهی : نه مربدیه

 دادیگلوم بود قلقلکم م  یکه تو یبغض

 شش؟ یپ میبر شهی..........مشهی: مساغر

 ی ایدرب یران: نه.......فقط خواستم بهت خبر بدم که از نگ ربدیه

  ادیشدم تا االن همش دلشورع داشتم که سوگند م داریکه ب یاز موقع  ربده،ی با ه حق
 نه؟  ای  رانی ا

 ششیپ میبر ربدی: تو رو خدا.........هساغر

 موهاش  ی و ناراحت دستش رو برد تو کالفه

 ........لطفا اصرار نکن شهی: نمربدیه

 کرده به ناخنام نگاه کردم  ُبغ

 کنهیمجلس خسته شدم...........سرم درد م نی : از اساغر
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 امد سمتم و با دستش چونم رو گرفت و اورد باال   مهربون

 مراسم تموم مشه  یتحمل کن گهید کمی........بغضم نکن..........گهی : ناراحت نباش دربدیه

 دست خودم نبود  د یچشمم چک یکه از گوشه  یاشک  قطره

 هم نکرد و رفت  یخداحافظ ی: دلم براش تنگ شده........حتساغر

و برام حرف در    شدیخراب م شمیارا   یکنم ول هی داشتم گر  از یگرفته بود و ن یبدجور دلم
 اوردن یم

 : کاش زودتر تموم شه ساغر

حتما االن درمان شده که   یول  امیکه سوگند برام گذاشت کنار ب ینتونستم با نامه ا هنوز 
 زدم و اشکم رو پاک کردم  یکه به دلم نشست لبخند  یدیبرگشته؛ با ام

 منتظر بهم نگاه کرد که باعث شد تعجب کنم ربدیه

 شده؟   یزی چ ه؟ی: چساغر

 شدم  ونی نیش یو دستش رو زو به موها  دیخند

 کار رو کرده  نیا  یکی قبل از من  نکهیمثل ا  یدوباره برات ببافمشون ول خواستمی: مربدیه

 قدم رفتم عقب   کیشب عقد هول کردم و   یاور  ادی با

 خت ی از موهام ر  یاون شب کل  ی: نه تو رو خدا......... فرداساغر

موها صاحب داره، صاحبشم هر وقت   ن ی........باالخره اشهی: نچ نچ نچ.........نمربدیه
 ببافشون  تونهی بخواد م

 کارم؟  یچ نجای: اوهو..........نه بابا!؟ بعد اونوقت من ا ساغر

 شد  کیبهم نزد  کمی
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تا صاحبش هر وقت اراده کنه    یهست یجنگل مشک نیاز ا  ی: شما مسئول نگه دارربدیه
 اماده باشه 

 کنم  تشی که به سرم زد خواستم اذ یفکر با

 کوتاه کنمش   دیبا ی: ولساغر

 سوال کرد  ی تعجب و ناراحت با

 را؟ : چربدیه

 زه یکوتاه کنم که نر دیکرده با  فشون یموهام گذاشته ضع  یکه رو ی رنگ نی: اخه ا ساغر

 شدم   مونیکه زدم پش یاز حرف   دمیعکس العملش رو د یوقت

 : ربدیه

 موهام  یو دستم رو بردم ال  دم یپام رو کوب کالفه

  ی جا هی  میصاحب بودن موهات؟ اصال بر ی...........مگه بشگری: غلط کرده اون اراربدیه
 ستم ین  ربدیرو پلمپ نکنم ه شگاهیبشه درستش کرد.........من اگه اون ارا  دیشا  گهید

 موهامو کوتاه کنم   ستین ی از یکنم..........ن یشوخ خواستمیم ربد؟ی........هزهی : چساغر

 نشست  میشونیپ ی هم رو   یزدم اخم ی که لبخند همزمان

 ها نکن  یشوخ ن یاز ا  گهی : دربدیه 

 : باشهساغر

مهمون ها    یبدرقه   یشام رو سرو کردن و مراسم تموم شد من و ساغر برا  نکهیاز ا بعد
 م یبود  ستادهیتاالر ا  یجلو

 خدا پاهام  ی: آ ساغر
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 شده؟   یزی : پات چربدیه

 دامن لباسش نشون داد ری رو از ز  کفشش

 کنه ی: پاشنه داره، درد مساغر

 شه یمونده.........االن تموم م گهی: چند نفر د ربدیه

 امد سمتمون  بابا

 پس؟  د یستادیا   نجای: چرا ایمرتض

 م ینگاهش کرد متعجب

 م؟ یاستیب رون یمهمون ها ب یبدرقه   یبرا  دیکه با نینگفت لی: ِعه؟ مگه شما به سهساغر

 دراورده  یباز  نیر یدوباره ش لیکه سه دادیم  نیبابا خبر از ا  نگاه

 قورباغه  لِ ی: تو اون روحت سهساغر

 ساغر نگاه کرد   یِ با خنده به صورت حرص بابا

 بگم فرار کنه که ساغر قصد جونش رو کرده  لی: برم به سهیمرتض

 ............. یا  نجای: پس چرا ا ثمیم

  نجایبدرقه ا یبرا  دی.............به بچه ها گفته باطونیش لِ یسه  نی: آخ از دست ایمرتض
 باشن

 : بابا؟ ساغر

 : جانم؟ ثمیم

 م؟ ی: برساغر

 زم ی عز  دی: برثمیم
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 به پدرش نگاه کرد  متعجب

 ن؟ ی ایشما مگه نم ـد؟ی: برساغر

 : ساغر

 خودت  یخونه  یب دی: ساغر بابا؟ امشب باثمیم

 دفه بغض گلوم رو گرفت  هی

 د ی ای: شما و مامان و سوگند هم بساغر

 نگاهم کرد  مهربون

 بهمون سر بزن ایبابا جان.......امشب برو فردا ب شهی: نمثمیم

 د یچشمم چک یاز گوشه  یاشک  قطره

 رم  یجا نم چی........ بدون شما هخوامی: نمساغر

 خونتون بعدش فردا به خانوادت سر بزن  دی: دخترم بزار بریمرتض

 خوبه؟  امینم گهید ام یباهاتون ب  دی..........اصال امشب بزار تونمی : نمساغر

 بود  دهیفهم نویو بابا هم ا  کردیم وونمیاز خانوادم داشت د ییاز جدا   ترس

من و خواهر و    یستیکه ن یشب  کی   نیا  یتو   دمیقول م ؟ی ترسیم ی: دخترِ بابا، از چثمیم
 تو هوا  میبر  میمادرت دود نش

 با هم بهم هجوم اوردن  ی استرس و دلتنگ شد،ینم یداشت من رو بخندونه ول یسع

 : سالم مادرجون ربدیه

چون   امدیکه حاال کنار پسرش بود نگاه کردم؛ از من خوشش نم یمادر اقا مرتض به
 رو براش درست کنه  ربدی ه یدختر عمه  خواستیم
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 ؟ یشده عروس؟ چرا معرکه درست کرد  ی: چمادرجون

 نگاه کردم؛ من معرکه درست کردم؟  ربدیبهت و تعجب به ه با

 کرد یم  یمادرجون؟ ساغر داشت از پدرش خداحافظ هیچه حرف  نی: ا ربدیه

 چرخوند و هشداردهنده جوابش رو داد  یچشم

  یکه عروست مشکل کنن یمردم فکر م  دیستادیا  نجای........امیما ابرو دار ربد،ی : همادرجون
 دار.......... 

 حرفش رو قطع کرد   تیبا عصبان بابا

 د؟ یار یخانم؟چرا حرف درم ی: چه مشکلثمیم

 کرد بابا رو اروم کنه   یسع ربدیه پدر

 ثم ی: ناراحت نشو لطفا میمرتض

 بود و دلخور حرفش رو زد  شیکه نامادر  یکرد به مادر رو

 ی و سرکوفتش بزن  یبزار ب یکه حاال رو عروسم ع می: دعوتتون نکرد یمرتض

 ربد یرو کرد به من و ه بابا

 د یبهتره بر گهی : شما دثمیم

 خوام ی: اره فکر کنم، از طرف مادربزرگم معذرت مربدیه

 شدم  ن یترس از بابا دور شدم و سوار ماش با

 :ساغر؟ ربدیه

 : َب......بله؟ ساغر

 ؟ یترس ی : از من مربدیه
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 ترسوند یخانوادم منو م یترس از دور یواقعا نه ول نه،

 : نه ساغر

 انجام ندم  لتیمتقارن با م ی ناراحتت نکنم و کار دم ی: قول مربدیه

 ترسم ی: به خدا از..........از تو......نمساغر

امشب رو بدون   نکهیرو روشن کرد؛ دست خودم نبود فکر ا  نیگفت و ماش  یا خوبه
 و االن؟  میتا حاال من و سوگند جدا از هم نبود  کرد،یم  وونمی سوگند بخوابم داشت د

 بغض صداش کردم  با

 ربد؟ ی........هی: هساغر

 پارک کرد  یرو گوشه ا  نینگاهم کرد و ماش متعجب

 ده؟ ی: جانم؟ چرا رنگت پر ربدیه

 .......تو رو خدا می: برگردساغر

 شده بود   یدر پ یپ یکه شروع شده بود حاال هق هق ها یا  هیگر

 ........دو.....ر.....از سوگند........باشم  تونمی...نمی: به خدا.........نمساغر

 بابات  ی خونه  میگرد یدل دل نزن، برم ینجوری: باشه تو ا ربدیه

 تحمل کنم تونستمیاز سوگند رو نم یدور ی شدم ول شرمندش

 : ربدیه

 .کنهی م هیداره گر  ینطوریانقدر به هم وابسته باشن که حاال ا شدینم  باورم

 ....شرمندم : ب..ببخش.......من....شر.ساغر

 حال خرابش؟   نیو حاال ا  نمیاشکش رو بب تونستمی نم کرد؛یکه م ییها  هیبودم از گر کالفه
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 پدرش با تعجب در رو برامون باز کرد  میدیرس یوقت

 ربد؟ ی ه نجا؟ی: ساغر؟ تو؟ االن ا ثمیم

 داد یدستش فشار م یو شنل کوتاه رو تو  نی سرش رو انداخته بود پا  ساغر

 ارمش یو مجبور شدم ب اوردی خان.........ساغر طاقت ن ثمیم  دی: ببخشربدیه

 ثم؟ یم  هی: کنایم

 افتاد و نگران شد  کردی م نیف نیکه ف  یبه ساغر نگاهش

 شده مادر؟  ی: ساغر؟ چنایم

 : مامان؟ ساغر

 ره یاوج بگ ش یحرف باعث شد تا گر نیگفتن ا  و

 : سوگند ........کج...کجاست؟ ساغر

دخترش رو گرفت و بردش داخل که من و اقا   مادرش هم درامده بود و دست  اشک
 میهم دنبالشون رفت ثمیم

 : مامان سوگند ساغر

 اتاقه   ی: تونایم

 سوگند باعث شد ساغر برگرده   یصدا 

 ؟ ی ساغر؟ خودت ؟ی : ابجسوگند

 بغل هم زار زدن  یرو بغل کردن و تو گهیو به سرعت هم د کردنی م هیدوشون گر  هر

 ساغر   شدمی: داشتم خفه مسوگند

 : منم ساغر
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 د یترکی: دلم داشت مسوگند

 : منم ساغر

 نفس بکشم  زاشتی: بغض نمسوگند

 : منم ساغر

 م ی: فکر کردم امشب دور از همسوگند

 : منم ساغر

 ؟ یمونیم شمی: امشب پسوگند

 ؟ یمونیم شمیپ ؟ی : تو چساغر

 رو تکون داد  سرش

 مونم ینمونم؟ منم م شهی: مگه مسوگند

باور کنم اخه مگه چند ساعته از هم دور   تونستمیرو نم یحجم از دلتنگ  نیا  واقعا
 موندن؟ 

 رفت سمت دختراش  هیخانم با گر  نایم

 د یهم بمون شیتو اتاق و تا صبح پ دی: بر نایم

 نمیمبل نشست و به منم اشاره کرد کنارش بش  یرفت و رو  ثمیاز رفتنشون اقا م بعد

 : دخترا تا حاال دور از هم نموندن ثمیم

 شد  رهیرو تکون دادم که با لحن پدرانش به در اتاق دختراش خ سرم

 پسر  یمرد یلیزد( خ ی)لبخندارهیساغر امشب رو طاقت نم  دونستمی: مثمیم

 نم یرو بب ش ی: نتونستم ناراحتربدیه
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  یور  یبراشون سخته امشب هم که فشار روح یبه هم وابستن و دور یلی: خثمیم
 بود ادیجفتشون ز 

 جان؟  ربدیه  یری : به دل نگنایم

 زدم  یلبخند

: نه اصال........خوشحالم ساغر انقدر سوگند رو دوست داره و مثل اون سوگند هم ربدیه
 نطور یهم

 قطع شده بود و اروم شده بودن  شونیگر یصدا 

 برم  گهی: خب با اجازتون من د ربدیه

 اتاق مهمون بمون پسرم  یتو  نجایبزارم؟ امشب رو هم شهیمگه م  ؟ی : نه کجا برثمیم

 شمی: مزاحمتون م ربدیه

 کرد که جذبشو نشون داد  یاخم

 شن؟ یتا حاال پسر ها مزاحم خانوادشون م ی: از کثمیم

 جدا موندم ساغر هم تا صبح کنار خواهرش بود  یاتاق  یمن تو  نیا  بنابر

 گه ی شو د داریب ربد ی ه ربد؟ی: هساغر

 روش  زی : خب اب برسوگند

 تو خواب! کنهیکه سکته م زمی: اب بر ساغر

 به ساغر نگاه کردم  یچشم  ریو ز  یواشکی

 ؟ ی ُمرد  ربد؟یبابا......ه ی: اساغر

 م یصبحونه بخور  میبر ای........بشهینم داریشو، ب الشیخی: بسوگند
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 ام ینشد منم م  داریب کنم،ی صداش م گهیبار د ک ی: تو برو  ساغر

بسته شدن در که امد چشمام رو کامل باز کردم و به ساغر که همون لباس خواب   یصدا 
 شدم  رهیتنش بود خ شی خرس هیصورت

 ........ ری: هساغر

 د ی کش ینیه دهیترس

 ؟ یاورد یخوا بودن رو درم ی: ادا ساغر

 قا ی: دقربدیه

 میپاشو بر  گهی: خب د ساغر

 حرفم دست خودم نبود  ی طعنه

 ! گه؟یخونمون د می: بر ربدیه

 ور رفت   یو با روتخت نی رو انداخت پا  سرش

 تو   یخونه   می..........باشه بردی: ببخشساغر

  یدم موهاش رو تو  یبشم و حاال با مهربون مونیکه زدم پش یباعث شد از حرف لحنش
 دادم یدستم تاب م 

 ساغر  شهیتو هم م یمن خونه  ی: خونه  ربدیه

 م یکرد  ید خداحافظبا سوگن شبی.........د شبی: د ساغر

 نگاهش کردم  متعجب

 خودمون  یخونه  می بر  نکهیا  ی: برا ساغر

 لبم نشست  یرو  یلبخند
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 م یاالن بر  نی : پس اماده شو همربدیه

 نگاهم کرد  جیگ

 االِن االن؟  یعنی االن؟    نی: همساغر

 قا ی: دقربدیه

 : ساغر

  ربدی با همه همراه ه یو بعد از خداحافظ دمیپوش یاب یسارافون  ریبا ز  یصورت سارافون
 مشترک   یبه خونه  میرفت

 حرف نداره  لی وسا  دنیچ یمادرزنم تو  ی  قهی : خب سلربدیه

 نازک کردم  یچشم پشت

 : مادر منه خبساغر

 کرد  یمیخنده تعظ با

 نطوره ی: بله حتما هم ربدیه

 ا یاخر دلم رو زدم به در  یگفتن حرفم دو دل بودم ول یبرا 

 سوگند؟   شیپ می: برساغر

 که!  یامد ششی: تازه از پربدیه

 : نه نه........اون سوگند نه......منظ....منظورم ساغر

 دم ی: فهمربدیه

هاش مهمونم شده دوباره اون قرص ها رو مصرف   یخبر یسوگند و ب  یماریب ی وقت از 
 هنوز خبر نداشت   ربدیه یول  کردمیم
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منه...اگر   رهی ( همش تقصدی قطره اشک چک نیو اول   نی : لطفا)سرم رو انداختم پاساغر
 .... کردمینم  یاون شب فضول

 اغوشش فرو رفتم و اروم پشتم رو نوازش کرد  ی تو

 ست یتو ن ریتقص یچی....اروم....هشی: هربدیه

 ........ اوشیرفتم سراغ س یاون شب اگر نم  ی: ولساغر

 گاز بود نگاه کردم  یکه جلو یربد یشدم و به ه داریترق و تروق از خواب ب  یصدا با

 ؟ یکن یکار م  ی: چساغر

 کرد و برگشت طرفم  یلرز 

 دختر خوب  دمی: ترسربدیه

 بترسونمت  خواستمی نم دی: ببخشساغر

 دستش رو نشونم داد یتو ی  تابهی ماه

 کنم یم یدارم اشپز ن یهم ی: خانمم خواب بود گشنه موندم برا ربدیه

 دادم مینیبه ب ینیچ

 تخم مرغ سوخته کل خونه رو برداشته اقا  ی: َاه َاه بو ساغر

 یی ظرفشو نکیس  یرو ازش گرفتم و گذاشتم تو  تابهی ماه

 کنم یاماده م یزیچ ه ی: خودم االن  ساغر

 نگاهم کرد  مهربون

 تلف شدم خانم  یمن از گشنگ ؟ ی نشد  داری: اونوقت تا االن چرا بربدیه

 اقا  یکرد یم   دارمی: خب بساغر
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 رو روشن کرد ونی ز یو تلو دیکناپه دراز کش ی اورد و رفت رو  کم

 ؟ یاری برام ب ییچا  هی  شهی: ساغر مربدیه

 ر ی : خساغر

 رو از پشت کاناپه اورد باال  سرش

 : چرا؟ ربدیه

 رو دم کنم  ییبعدش چا  ادی اول اب بزارم جوش ب دی: چون با ساغر

 : پس خودت درستش کن ربدیه

 گرفت یگرفت، بهونه م خندم

  لی تکم زیسر سفره همه چ  یراز ی عدس پلو درست کردم و با گذاشتن ساالد ش عی سر یلیخ
 شد

 نهار  ایب ربدی: هساغر

  امدی خوابش برده، دلم ن  دم یرفتم سراغش و د نی هم یبرا  امدین یموندم ول منتظر
 کنم و منم کنارش نشستم  دارشیب

  ؟یبش ربدیز زن هرو هی یکرد ی! ِهه ساغر خانم، فکر مبهیسرنوشت چقدر عج نی : اساغر
 که مغروره و به خاطر تو از خودش گذشت  یپسر

 صورت غرق در خوابش نگاه کردم  به

 االن عاشقت بودم  زدیرقم م  ی ا  گهیاگر سرنوشت جور د  دی: شاساغر

خورد و چشماش باز شد   یو دستم رو بردم سمت موهاش که پلکاش تکون  دمیکش یآه
 عقب که از چشماش دور نموند دمیدستم رو کش ع یو منم سر 
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 : ربدیه

و   دیعقب کش عی و اونم سر دم یصورتمه که دست ساغر رو د  یجلو ی زیکردم چ احساس
 رفت سمت اشپزخونه

 نهار امادست  ایب ربدی: هساغر

 بلند شدن نداشت  الیلبم نشسته بود و خ  یرو  یمحمو  لبخند

 ستت درد نکنه خانمم.......دیراز ی: به به...........عدس پلو با ساالد شربدیه

 جا گرفت  یصندل  یزد و رو یخجول لبخند

 : نوش جونت ساغر

 گفتم ی به ساغر هم م دیرو با  میتصم

 ساوه   میر ی: فردا مربدیه

 گلوش و به سرفه افتاد  یتو   دیپر غذا

 : کج.......کجا؟....ساو....ه؟ ساغر

 تکون دادم و با لبخند نگاهش کردم  یسر

 م یر ی: اره، فردا صبح مربدیه

 :  ساغر

 دم ی گنج یپوستم نم یتو  یخوشحال از 

 م یکنارم نشست و راه افتاد نی ماش  یبا گذاشتن چمدون ها تو  ربدیه

 ؟ ی کنیرو روشن م نی : بلوتوث ماشساغر

 : چشم ربدیه
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 کرد ی پخش م نیبود که ضبط ماش ای اصف ار یصدا  نیبعد ا  و

 تو  یعطرم بو  یشب موهات واسه من.........بو »

 عشقت تن من...........همه جونم واسه تو  رخت

 ؟ یزن ی به من زل م یدلم وقت لرزهیم  یدید

 یزنی قشنگ از ته چشمات ......به دلم پل م چه

 س یاومد پشت سرت حرف بزنه......گفتم ه یک هر

 ست یام سر تو .......مشکل از اخالقم ن  یرتیغ من

 س یاومد پشت سرت حرف بزنه......گفتم ه یک هر

 ست یام سر تو .......مشکل از اخالقم ن  یرتیغ من

 نداره یربط ی.........به کسعاشقتم

 نداره......کنار هم یبیع  شتمیبشه پ یهرچ

 برنده  بیترک یعنیهم  شیعشقمون بلنده..........ما پ قد

 س یمد پشت سرت حرف بزنه......گفتم هاو  یک هر

 ست یام سر تو .......مشکل از اخالقم ن  یرتیغ من

 س یاومد پشت سرت حرف بزنه......گفتم ه یک هر

 ست« یام سر تو .......مشکل از اخالقم ن  یرتیغ من

 ؟ ی دوست دارم) رو کردم بهش( تو چ یلی اهنگو خ نی : اساغر

 رو تکون داد  سرش
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 : قشنگه ربدیه

 که همش رو خوردم و اخر سر دل درد گرفتم  د یبرام خر یخوراک یراه کل ی تو

 ی خورد ی: خب همشو نمربدیه

 خب  خواستی: دلم مساغر

 چوندیفرمون رو پ کالفه

 دکتر  می: بر ربدیه

 شهی بخوابم خوب م کمی: نه.......االن ساغر

 نگاهم کرد  مشکوک 

 دکتر  میبر دیپس اگر حالت بد شد با ؟ی: مطمئنربدیه

 : دربیه

 صداش خندم گرفت  دنیساغر رو صدا کردم با شن  یوقت

 مامان! ولم کن بزار بخوابم خستم به خدا   ی: آ ساغر

 مادرته؟  هی: من صدام شبربدیه

 شد داریجن زده ها ب مثل

 ؟ یهست  ی: پس مامانم کو؟ اصال تو کساغر

 باال امد   ندوزشیبعد و یکم

 ی ربد ی: اها تو هساغر

 : نه من مادرتمربدیه
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 : خودتو مسخره کن ساغر

 م ید یخب بلند شو رس لهی: خربدیه

اطراف بود ذوق زده برگشت طرفم و   یالها یکه مخصوص و ییجا  ا،یبردمش کنار در یوقت
 که هنگ کرده نگاهش کردم  دیگونم رو بوس

 ام یمن عاشق در ا ی...چه قدر قشنگه.......خدایی: ووساغر

 بودم که کرد  یبهت کار  یتو  هنوز 

 ؟ ی : ساغر خوبربدیه

 رو باز و بسته کرد  چشماش

 ی : اوهوم.........مرسساغر

 م یبهش وقت بد دی و گفت با  نهیو ساغر رو بب  ادیسوگند هماهنگ کردم که ب با

 ؟ ینیداخل رو بب می: بر ربدیه

 ال یو  ی تو امیرو ول کنم ب نجای.......عمرا ا امی : ُنچ نمساغر

 کردم ینگاه م کردیاب ورجه وورجه م ی که حاال مثل بچه ها تو یخنده داشتم به ساغر با

 ده ینم فی ک ییتنها  ی......اب باز ای : تو هم بساغر

 ام ی نم شهیم سی : لباسام خربدیه

 باال انداخت و قهر کرد  یا شونه

 ایسرم.....ن ی: فدا ساغر

به هوا   غشیکه ج مختیسرش اب ر  یکه متوجهم نشه از پشت سرش رفتم و رو یطور
 رفت 



 شده   د ی خانوم تبع 

 
329 

 

 صبرکن   ینامرد  یلی.........خییییی: آساغر

 کنه  سمیتا خ  کردیدنبالم م اونم

 : ساغر

اتاق   ی تو  ربدیه  یاز سوگند نشده؛ شبا وق یو خبر  میساوه ا   یهفته شده که تو  کی
 بره و به عطر سردش عادت کردم  یخوابم نم ستین

 جوجه امدست  ای: خب خانمم بربدیه

 من   خورمی: نمساغر

 : چرا؟ ربدیه

 ی نستاد ی حرفت وا ی: چون پا ساغر

 نگاهم کرد  متعجب

 سوگند.......پس کو سوگند؟  شیپ میا ی م  ی: بهم گفتساغر

 گذاشت   زیم  یرو ینیس یها رو تو   خیس کالفه

 صبر کن  ادی : مربدیه

 چقدر صبر کَن..........  گهی: د ساغر

 د یکه کردم تمام تنم لرز  یعطسه ا  با

 ؟ ی : تب دارربدیه

 دونم ی: نمساغر

 رو به روم نشت و شماتتم کرد  یتبم رو گرفت عصب  یوقت

 حاال خوب شد؟   کنه؟یم  ضتیاب؟ نگفتم مر  ی: چند بار گفتم نرو تو ربدیه
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 : خوب شدش ساغر

 باال دی از ابروهاش پر  یکی

 : خوب شد؟ ربدیه

 هم با خودته  یزکار ی و زحمت تم یکن  یازم پرستار  دیحاال با  گهی: اره د ساغر

 دم یخند زی ر زیر

 دکتر  یدستت اقا  ادیم  ارمی : عساغر

از اون قرصا    دونهیرفتم و   یبهداشت شی سرو  یبخوابم به بهونه  نکهیقبل از ا شب
قرص از دستم افتاد   ی شهیو از ترس ش  دمیرو مقابلم د ربدی خوردم؛ در رو باز کردم که ه

 ن یزم یرو

 نن ییی: هساغر

 دلم رو سوزوند  پوزخندش

 ؟ ی قرص بخور ای  یمسواک بزن  ی: اومده بودربدیه

 : ن...نه.....من داشتم...داشت...... ساغر

 حرفم  ن یب دیپر  نیخشمگ

 ی به من اعتماد کرد  گهی: ساکت باش ساغر.........فکر کردم دربدیه

کلمه هم با من حرف نزده و قهره؛   کی   یحت ربدی ه که هو چهار ساعت یس  قایاالن دق و
 و ازم دور بود.  کردیم ی محل یهمش ب یکنه ول یبرم تا باهام اشت خواستیدلم م

 ربد؟ ی: هساغر

 سکوت 
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 ؟ ی حرف بزن یخوا ینم ربدی: هساغر

 سکوت 

   ربد؟ی: هساغر

 ره یسکوتش باعث شد بغضم بگ بازم

 بگو  یزیچ هیخب حرف بزن....... ربد؟ی: هساغر

 کنن  دایباعث شد اشکام راهشون رو پ  سکوتش

 بدتره  یزی: الاقل دعوام کن.......به خدا سکوتت از هر چساغر

 و نگاهم کرد برگشت 

 مونده؟   ی: حرفربدیه

 دم یترس یم  نیسرد بود و من از ا   ربدیگذشت ه یکه م ییساعت ها   نیبود، ا  سرد

 : اشت.....اشتبا...... ساغر

 : ربدیه

 : اش......اشتبا..... ساغر

 شد نیبهش برسم نقش بر زم نکهیهوش رفت و قبل از ا از 

 : ساغر؟ ساغر؟ جواب بده ربدیه

که باهاش قهر کردم   یبشه؛ از موقع تیبهش زدن تا تقو  یکه سرم  مارستانیب بردمش
 کرده بود  فشیضع  یسرماخوردگ  نینخورده بود و ا  یچیه

 ؟ ی : ساغر؟ بهترربدیه

 هنوز؟  ی: قهرساغر
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 دادم سرش رو نوازش کردم  لی بهش تحو  یمهربون لبخند

 یببافمشون اشت یو بزار  یکن اهی رو مثل قبلش س ییطال  یموها   نی ا  ی: اگر برربدیه
 کنم یم

 و قبول کرد   دیدرخش چشماش

 

 

 اروم تر  ی.......آربدیه  شونی: کند ساغر

 شه ی: انقدر غر نزن ساغر........االن تموم مربدیه

منتظر    دیدستت با  ر یساعت ز  کی بعدش من دوباره   یول  یگیم نو ی: همش همساغر
 یبمونم تا موهام رو بکش

 شدم و ُبهت زده به ساغر نگاه کردم   رهی کارم تموم شد بهش خ نکهیاز ا بعد

 بافتمش  لمهیگره شده؟ من که مثل ف هی: چرا شبربدیه

 موهاش رو نگاه کرد و برگشت طرفم   نهیز تو اا کالفه

دو ساعت با نرم کننده   دیدکتر.....دستت درد نکنه حاال با  ی: نگا..........گرهش زدساغر
 بشورمش 

 :  ساغر

رفته باشه کنار   د یفکر کردم شا نی هم یبرا  ست؛ی ن ربدیه  دمیامدم که د رونی حمام ب از 
 و منم رفتم اونجا  ایدر

 َمرد؟  ییخان؟ کجا  ربدی ه ی: آ ساغر
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 خت یدلم ر  دمیکه د ی زیصداش کردم اما با چ بازم

 کجا....  ربد؟ی: هساغر

 ق ی: سالم رفسوگند

 پرپشت کجا رفته؟  یسوگند؟ موهاش کو؟ اون مژه ها   نیا  یعنی شد؛ینم  باورم

 امده؟  یاصال ک  ده؟یرنگش انقدر سف  چرا

 ق؟ یرف یریگ ینم لی : تحو سوگند

 ردم رفتم سمتش و بغلش ک  هیگر  با

شش   نیا  یبودم تو  قتی.........اگر رفیرفت یخبر ازم نم یبودم ب قتی اگر رف ق؟ی: رفساغر
 یگرفتیخبر ازم م هیماه 

 نهیبش دیبا  ستی: ساغر اروم تر..........سوگند حالش خوب نربدیه

 برم  دی: نه باسوگند

 دم؟ یکش یمن چ  یدونیم  ده؟یکش  یصبا چ یدونیم   ؟یصبا چ  ؟یپس من چ ؟ی : چساغر

 کن و از من بگذر میمن خستم رها گفتیو م  دادیم  شیرو نما  ش یخستگ صورتش

 زدم یبه هر دوتون م دیبود که با ی: حرفسوگند

 ؟ یهم هست که نگفته باش یا  گهی د زهیچ تی ضیشده؟ نکنه به جز مر  یزی: چربدیه

 زد و دستم رو فشرد  یلبخند

 اد ینم شی براتون پ  یمشکل  گهیدرست شد و د زی: خواستم بگم همه چسوگند

 

 سال بعد: کی   /ربدیه
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 ربدیه  گهید ای : بساغر

 ام ی : عجله نکن االن مربدیه

خسته شدم و به قاب عکس سوگند که   شی عجله ا یکارا  نیاز دست ساغر و ا  هوفففف
 شدم  رهیساغر بود خ  شیارا   زیم  یرو

......کاش کنارمون  یرد رو مجازات ک  اوشیو س ی: ازت ممنونم.........ساغر رو بهم دادربدیه
صبا   یخبر دار ی.........راستیکرد یدوستت شرکت م نیجشن تولد بهتر یو االن تو  یبود
قبول   یهاش نامزد کرده؟  سوگند هم دانشگاه پزشک ی از هم کالس  یکیبا 

و    خندهیمطب کنارش م یحاال با بودن مهناز، منش  یول  دشد.........سامان بدون تو تنها بو
اتاق جدا به اسم تو    هیساغر نامه هات رو قاب کرده و  شهیخوشحاله........... باورت م

 داخل بشه؟!  یکس  زاره یدرست کرده و به جز خودش نم

 ربددددددددددد ی: هساغر

و منم که   کنهی) با خنده( همش عجله مکنمی: پوفففف......از دستش اخر سکته مربدیه
ساغر   یرو برا  زیهمه چ  یرفت الی تو از و نکهیاز اعادت کردم....... اون روز بعد 

 عاشقمه  گهیو حاال؟ اونم م  خوامشیگفتم...........گفتم که عاشقشم و چقدر م 

 اتاق  یتو ادی که داره م دادیم  نیکفش ساغر نشون از ا  یصدا 

 پس؟  ی: کجا موند ساغر

افتاد و خوشحال و مهربون اونم مثل من با سوگند   کردمیکه من نگاه م ییبه جا  نگاهش
 قاب حرف زد  ی تو

 سوگند..........   ونتمی: مد ساغر

 م یونتی: هممون مد ربدی و ه  ساغر

 : یراو 



 شده   د ی خانوم تبع 

 
335 

 

که برادرش براش ساخته بود و همونجا   ی بعد از مالقاتش با ساغر رفت به کلبه ا سوگند
 بست  شه یهم یسرد رو وداع گفت و چشماش رو برا   یا یدن نیا

  یها یلیقاتل هلما و خ اوشی س  نکهیبر ا یفرستاد مبن  سایبراس پل یلم یقبل از اون ف اما
..........درسته بعد از نبود سوگند، صبا و ساغر داغون  هیو پدر بزرگش چه ادم  گستید

 خوشحال بودن  کشهیدوست مهربونشون درد نم گهی د نکهیهر کدوم از ا یشدن ول

 لب خوند ری حمد رو ز   یره و سو دیبه سنگ قبر سردش کش یدست

 : دورت بگرده مادرت عروسکم فرزانه

 بر قلبش بود  نیسنگ یاشک نشان از داغ  قطرات

 : اروم بخواب بابا جان یعل

 سوگند خانم!  یرو نپخت یکه بهم قول داد یجی هو  کی باشه هنوز اون ک ادتی  ی: ولفرزانه

 شدن  رهی او را در اغوش گرفت و به هم به مزار تنها دخترکشان خ  همسرش

 م یزنی: منتظرمون باش عسِل بابا.......بازم بهت سر میعل

 را نه!  اوشی بودند اما س دهیو فرزانه، محمود را بخش یعل

دخترکان جوان و   ییابرو  یهمچون ب  یگرید  یعالوه بر قتل هلما خالف ها   اوشیس
 در همان ابتدا او را به اعدام محکوم کرد  ی. را بر گردن داشت و قاضو ........ یکالهبردار

 بود که بر سر مزار دخترش حاضر شد ینفر نی اول مایس  نباریا

 دم یمن دو  یبابات اون عقباست ول  دم؟یباالخره من اول رس یدی: د مایس

 رز را بر سر قبر پر پر کرد  یکرد و گل ها  ی پر درد ی خنده

 اره؟ یشوهرت نفس کم م   یگینم ییدو ی: ِعه خانم! چرا میمرتض
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 نکن کاوه  گنی: مصبا

 نداخت یعشقش بود و او را دست م یکاوه عاشق گل انداختن لپ ها  اما

 : خب دوست دارم قلقلکت بدم....جرمه؟ کاوه

 : بله که جرمه ساغر

 کردن برداشت  طنتیو ساغر دست از ش ربد ی ه دنیبا د کاوه

 تو رو قلقلک بده؟  ربدیخوبه منم بگم ه ؟یکنی م تی دوست من و اذ یچ ی: برا ساغر

 کردن یگرد به ساغر نگاه م یهر دو با چشمان ربدی و ه  کاوه

 : مگه من دلقکم ساغر؟ ربدیه

 سوگند بود زد ونی که مد یبا عشق یچشمک

 ی : نه شما عشق ساغرساغر

 ساغر را دراورد( عشق ساغر  یبساطتون رو) ادا  دی: ُعق.....جمع کنصبا

 ی حسود   یلی: خساغر

 

 بود که کنار قبر همسر خالفکارش نشسته بود  یرزنیماجرا پ  نیاز ا  یدر کنار و

غم   تونستیمحمود......حاللت کردم به خاطر سوگندم که نم دمتیخانم: بخش حاج
 اره یچشماتو طاقت ب
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 : ربدیه

 ل کن صب...... ..........بابا وخورمی: نمساغر

خارج شد رنگ  یبهداشت سیاز سرو  یشده و وقت  یچ نمیدنبالش رفتم تا بب دنشیدو با
 به رو نداشت 

 نه؟  ی: بهش نگفتصبا

 : ن...نه......نگفتمساغر

 دست ساغر رو گرفتم  ینگران با

 اره ساغر؟   ؟یضیرو؟ نکنه مر  ی: چربدیه

 برگشتم  دیخند یم زی ر زیطرف سوگند که ر به

 ن ی: نه داماد.........فقط من خاله شدم همسوگند

 به ساغ..........  ی: خب خاله شدن تو چه ربطربدیه

 بهت برگشتم طرفش با

 ن؟ ی: نه؟ اره؟ دستم انداختربدیه

 رو تکون داد  سرش

 : نه به جون خودم.........بچم االن دو ماهشه ساغر

 ....شکرتشهیباورم نم ایخدا

 پسر؟  ای : دختر کاوه

 هینداره فقط سالم و صالح باشه کاف ی: فرقربدیه
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 م یدیکردم و با هم خند میهامون رو تقس خنده

 ی دیرو مثل سوگند د  یاون دور دورا کس یروز  کی  دیشا

 تا تو رو خوشبخت کنه............قدرش رو بدون  گذرهیخودش م از 

 

 :    خی تار1400/7/4

 ساعت:    17:57

  یواقع ینداشته باشد ول  تیواقع   دیرمان شا  نیا ؛دی رمان لذت برده باش نیاز ا  دوارمیام 
 ها را گفت      یاز زندگ یل یخ تِ یاست و واقع

 شو.......وندر دل اتش درا پروانه شو پروانه شو«  وانهی شو د وانهی رها کن عاشقا د لتیح »
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