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واسم چشم و  یه سیمهد..دمیکشیشکلک م زیم يبا خودکارم رو..زنهیحرف م ادیاستاده هم ز نیکردم ا یپوف

 ..که چته منم شونمو باال انداختم ومدیابرو م

 ..دیخوب خسته نباش-

 ..میاز کالس خارج شد سیرو جمع کردم و با مهد زامیچ یبا خوشحال...شکر یییییاله

 ..یتیصفا س میبر يایسوگند امشب م-

 ...بذار به بابام بگم دونمیاممم نم-

 ...ها ياووف زود خبر بد-

 اد؟یم یباشه حاال ک-

 .. نیمن و تو و طن-

 من؟ نیحتما با ماش-

 ..یچه قده باهوش-زد و گفت  يشخندین

 ..دیکرد دایحمال پ هی گهیاره د-

 ..دیسر ما جا دار يشما رو هیاوا حمال چ-

 ..باشه خر شدم-

 ..ومدهسوگند راننده ات ا-

 ..يخوب فعال با-

 ...يبا-

شدم  ادهیپ نیاز ماش..بزرگمون باز شد يدر خونه ...رفتم راننده در عقب رو باز کرد و من نشستم نیسمت ماش با

 ..من امده ام يوا يسالمممممم من امده ام وا-گفتم یدرو باز کردم و با خوشحال..رفتم يو به سمت در ورود

 ..دخترم سالم-خانوم اومد و گفت  نتیز

 خانوم بابا کجاس؟ نتیسالم ز-

 ..اقا تو اتاقشون-

 ..زدیحرف م یکیبا  تیبابا داشت با عصبان..باال رفتم و بدون در زدن وارد اتاق بابا شدم چیمارپ ياز پلها عیسر

 ...اههه احمق مگه نگفتم حواست به جنسا باشه؟-

 ..دیومدیشما از پسش برن یعنیباشه  یهر ک خادیخفه شوو م-
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 ..گرفته شد ایجنس تو در اردیمل 1پووف -

 ..رهیحالتو بگ سپرمیم اوشیخفه بعدا به س-

 ..من تلفن رو قطع کرد دنید با

 ..ییسالممممم بابا-

 ..تو اغوش گرم و نرمش فرو رفتم..باز کرد دنمیبه اغوش کش يبرا دستاشو

 ..دانشگاه خوب بود-و گفت دیرو بوس سرم

 ..زد خسته شدماستاده بس که فک  نیاووف ا-

 ؟ییبابا-چشامو معصوم کردم..دیاروم خند بابا

 ؟یباز خرم کن يخایم..نکن ينجوریمگه نگفتم چشماتو ا يا يا-

 بابا؟؟-بهت گفتم با

 ..جانم-و گفت  دیخند

 ..رونیب میبر نیامشب با دوستام با ماش شهیبابا جوون م-

 کجا؟-کرد و گفت  یاخم بابا

 میبا دوستام بر-شرك شده بودم موهامو زدم پشت گوشم و گفتم يگربه  نهویمعصوم تر کردم ع چشمامو

 شه؟یبابا جوون م...تو خونه دپرس شدم..پارك

 ..نکن يباشه دخترم فقط تو چشماتو اون جور-

 به سمت اتاقم رفتم یعاششششقتم بابا و با خوشحال-بغلش و گفتم  دمیپر

*** 

دمپا گشاد و شال  يسرمه ا نیکم رنگ با شلوار ج یصورت ينتوما هیاتاقم به خودم نگاه کردم خوب  نهییا تو

من ..واسه خودم فرستادم نهییبوس تو ا هیرو هم زدم  ملیر..برق لبم رو زدم ..ماتوم بودم نیعاشق ا.. يسرمه ا

ه بابا رو برداشتم و ب يپورشه  چییرو برداشتم سو میدست فیک...گایچه قد خوشگلم اعتماد به نفس دارم درحد الل

 تو راه بچه ها رو سوار کردم...رفتم نگیسمت پارک

 ..گرام يسالمممممم بر رفقا-

 ..وانهیبر سوگند د المممیس-

 ..محبتاتون هستم نیعاشق ا یعنی-
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 ...میسوگند حاال کجا بر-گفت نیطن

 خوبه؟ يامممم شهر باز-

 !هیعال-

 میبخور يزیچ هیشاپ تا  یکاف میترف یو خوشگذرون يمسخره باز یبعد از کل..يشهر باز يبه سو شیپس پ-

 سوگند؟-

 !هوم-

شرت  یت هیموهاشو انگار با تف چسبونده بود ..پسر جوون  هیبه پسره نگاه کردم ! پسره يا گایتو رو خدا ن-

هم  نیو طن سیخنده همراه با من مهد ریزدم ز یزده بود پق رونیبود که شکم گنده اش ب دهیتنگ پوش یصورت

 ..دنیخند

 ...!اعتماد به نفس دارن مردم يوا-

 ..اومد و با دوستش روبه رو مون نشست کلیو خوش ه پیپسر خوشت هی..نیرو بب گرهیج نیسوگند ا يوا-

 برم تو کارش؟ يخایم-

 خاستیکه م يبلند شد و به بهانه ا نیطن میدیکه د میکردیجر و بحث م سیمنو مهد..سوگند خفه مال خودمه-

توپ نگاهش  ياندازه  ییبا چشما نیخودشو انداخت رو زم هویپسره رد شد  زیمرفت و از کنار  ییبره دست شو

 ..میکردیم

 خانوم خانوم حالتون خوبه؟-رفت سمتش و گفت یبا نگران پسره

 ..و چال گونه داشت یخوشگل بود چشم وابرو مشک نیطن ییخدا..سهیپسره کمکش کرد وا..پام یییا-

 ..رفت ییممنون و بعد لنگ لنگون به سمت دستشو یلیخ-فتپسر کش واسه اش زد و گ ياون لبخندا از

 يا زدیتا اخرش به پسره لبخند م میتو سر کلش زد یاومد کل ییبعد که از دستشو..هینه چه مامولک-

 ...اخرش هم موقع برگشت پسره بهش شماره داد..کثافط

 بابا اومد  يکه صدا کردمیم يزکه ابنبات تو دهنم بود با تبلتم با یبودم و درحال زونیاز تخت او پاهامو

 ـسوگند؟سوگند؟

 جانم بابا-

 کارت دارم ایب-

 من گفت دنیبابا با د..بستم و اب نبات رو گرفتم تو دستم و بدو بدو به سمت اتاق بابا رفتم یدو گوش موهامو
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 !سالته 22نچ نچ انگار نه انگار  يدختر بچها شد نیع-

 ..مکردم ابنبات خورد یاشتباه هیخوووب من -

نکن  يفقط لطفا خراب کار..گردمیدارم و زود برم يکار هیابادان  رمیصدات زدم تا بگم من دارم م..خوب یلیخ-

 و موظب خودت باش

 ؟يگردیبابا زود برم-

 !اره قشنگم-

جزوه  یلیم یخوردم و با ب ییاشتها یناهار رو با ب..با اشک و اه بدرقه اش کردم..کردم هیگر ریبغلش و س دمیپر

 ؟يایسوگند نم-..****و مرور کردمهام

وقت  چیاز بابا نبود ه يهفته گذشته بود و خبر 2نگاه کردم  سیبه مهد یحوصلگیبا ب.....نایتولد سا-.......کجا؟-

 دیجوشیو سرکه م ریدلم مثل س!کنه رید نقدریسابقه نداشت ا

 ..امیخوب م یلیخ-

 اینکن ریمنتظرم د 7اخ جووون ساعت -

 باشه بابا-

 يحوصله  ییبود اما من خدا یبود دختر باحال امونیاز همکالس یکی نایسا..شد و رفت یش سوار تاکسبعد و

از بابا  شیسال پ 8مامانم ..من به بابام وابسته بودم...دادم هیدر اتاقم رو باز کردم و به در اتاقم تک..تولد رو نداشتم

 14اون موقع  دمیترسیم یکیونه نبود من از تارخ اباشب ب هیکه  رهینم ادمیبود  انتیطالق گرفت علتش هم خ

اشک ....مامان با دمیاومدم و رفتم به طرف اتاق مامان و بابا اما در کمال تعجب د رونیسالم بود از اتاقم ب

مامان و  يکردم بعد از چند هفته دعواها هیبودم رفتم تو اتاقم و تا صبح گر دهیترس یلیخ..کرد سیصورتم رو خ

 تیمنو ترب ینرفت و در عوض به خوب یزن چیبابا بعد از مامان سراغ ه!و اخرش هم طالق بابا شدت گرفت

 هیتو حمام و  ؟رفتمییبابا تو کجا..کردمیم هیاما من فقط گر زدیخانوم پشت در صدام م نتیز هیگر ریزدم ز...کرد

ساپورت  هیکردم  دایپ یاب يحلقه ا نیاست کیتون هیلباسام  يدوش مختصر گرفتم چشمام قرمز شده بود تو

 میا روزهیف يبه خودم نگاه کردم چشما نهییتو ا..رو باز گذاشتم میخوشرنگ قهوه ا يو موها دمیپوش یمشک

خط  هی..و دماغ خوش فرم کیکوچ يو لبا دیپوست سف..کردیبود که همه رو مجذوب خودش م يزیچ نیاول

 رو پام کردم و از اتاقم خارج شدم میاب يالصند دمیو رزلب قرمز زدم و مانتو و شالم رو پوش دمیچشم کش

 ..حواست باشه یمهمون رمیخانوم من دارم م نتیز-
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 چشم-

****** 

کفشامو شوت کردم و رفتم تو اتاق ..خسته بودم یبرگشته بودم و حساب یتازه از مهمون شدیبه زور باز م چشمام

چند ساعت  دونمینم دمیم تو اتاقش و خوابگرفتم برم تو اتاق بابا بخوابم رفت میولباسام رو عوض کردم تصم

بغلش اما دستم  دمیپر یبا خوشحال دمیودگذشته بود که حس کردم چراغ روشن شد چشمامو باز کردم اما بابا ر

 دمیکش غیشد ج یخون

 منو بذار رو تخت ایدخترم اروم باش ب-

 دستمو گرفت..وحشت بابا رو گذاشتم رو تخت با

 سوگند به حرفام گوش کن-

چشم رو  تشیاول جذاب يبود که در وهله  يقهوه ا يپسر با چشم و موها هیمنبع صدا .سمت صدا گشتمبر

دستاش  ریکه تمام ز يپسر.بزرگ تهران يها یاز قاچاقچ یکی،يسورن شاهد....شناختمش یم.کرد یم رهیخ

 .خودم يها هیتو ما ییزایچ هی بایتقر.بردن یازش حساب م

 :دادم يسالمش رو به سرد جواب

 حال شما؟ .يشاهد يسالم آقا ــ

 .واقعا جالبه...زنه یبه زن ها و دخترها لبخند م یو خشکه،ول يمرداجد يجالبه،با همه .بهم زد یگرم لبخند

 ییبایباعث افتخار منه که خانوم ز نیا یدونم از کجا؟ول ینم.نیخانوم ام نیشناس یکه منو م نمیب یم:سورن

 .مثل شما منو بشناسه

پسر تو دلم  هیاز جانب  فیفکر کرده من از اون دخترام که با چهار تا تعر.م چرت و پرت بگوگمشو ک برو

 .کارخونه قند آب کنن

 :گفتم میشگیهمون لحن هم با

 .نیهست يآدم مشهور ؟شمايشاهد يکه شما رو نشناسه آقا هیک ــ

 :به سمت چپ خم کرد و گفت یرو کم سرش

الزم  گهیدر ضمن من اسم دارم،د.به من نگو شما،بگو تو گهید.میتر باشباهم راحت  کمی ایکنم ب یخواهش م ــ

 .کنم یتو منو سورن صداکن،منم تو رو سوگند صدا م.یرو صدا کن لمیفام ستین
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گفتن سوگند  یبودن حتما م نجایا سیو مهد نیاگه طن.شدم رهیخ شیقهوه ا يبه چشما میا روزهیف يچشما با

 نیتو ا.سال گذشته کی.ممیاون سوگند شاد قد گهیونه من د نجانین نه اونا ااال یرو تور کن،ول گریج نیخره ا

که به بابا داده بودم،شده بودم که به  یلکار و قو ریاز بس درگ.دونم یبار؟دوبار؟نم دمشون؟سهیچندبار د کسالی

 .کل فراموششون کردم

 یحاال که خودش م...خورد یدردم مب...بود يآدم معروف و کله گنده ا.شدم قیاومدم و بنش دق رونیفکر ب از

 .هیمناسب ي نهیسوءاستفاده کردن گز يبرا.هرجور شده بکشونمش سمت خودم دیخواد پس منم با

 گهیساله که د هیمن .نشد یلبخند هرچند کمرنگ و محو بزنم ول هیکردم  یسع.رو به سمتش دراز کردم دستم

 .پوزخند به وجود آورد هیتنها  لبخند زدن يتمام تالشم برا.ندارم يا ونهیبا لبخند م

 .صدام کن يهرطور که دوست دار.باشه سورن:من

 گهیبا دست د.لبخندش از قبل پررنگ تر شد.فشرد یمردونه و گرمش گرفت و کم يدستا يرو محکم تو دستم

 :بودن اشاره کرد و گفت دهیها رو چ یدنیکه روش اقسام نوش يزیاش به م

 ن؟یهمراه من بخور کیپ هی نید یسوگند جان افتخار م ــ

 زیدستم درآورد و پشت کمرم قرارداد و منو به سمت م يدستش رو از تو.موافقت تکان دادم يرو به نشانه  سرم

 یکه واسه هردومون ازش م یرو باز کرد و درحال نیشامپا يها ياز بطر یکیدر  میدیکه رس زیبه م.کرد تیهدا

 :گفت ختیر

 .يریگوشه گ یلیبودم که خ دهیشن.نمیبب نجایروف رو امع نیکردم سوگند ام یفکر نم ــ

 :بهش انداختم و گفتم یتفاوت ینگاه ب.زیم يرو دمیرو کوب کینفس رفتم باال و پ کیرو  نیشامپا

 . ومدیبدم م یاز همون اول و ازل از مهمون ستمین ریواست آورده،من گوشه گ یکالغت خبر اشتباه ــ

 :رو باال گرفت و گفت يبطر هیبعد از چند ثان.نگفت يزیچپش رو باال انداخت و چ يابرو

 گه؟ید یکی ــ

 .ستمین یدنیاهل نوش ادیز.بسه یکینه همون  ــ

 ؟یاهل رقص که هست.خوب یلیخ ــ

شد  یکه پخش م یمیکه با آهنگ مال يدونفره ا يداشت به گروه ها.نگاهش رو به پشت سرم روگرفتم رد

زودتر دست به کار  دیبا.کرد یو برگردوندم که نگاهم با نگاهش تالقسرم ر.کرد یم دن،نگاهیرقص یتانگو م

 .بزارم فرصت ها از دست برن دینبا.بشم
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چشماش برق زد و .دستش گذاشتم يدستم رو باال آوردم و تو.رو گرفت جلوم و منتظر نگاهم کرد دستش

 .جذاب تر از دو لبخند قبلش زد يلبخند نباریخوشحال شد و ا

فاصلمون .اونم دستاش رو گذاشت دور کمرم.دستام رو دور گردنش حلقه کردم.رقص ستیپوسط  میرفت باهم

 .پروا سرم رو باال گرفتم و زل زدم تو چشماش یب.بود يمتر یلیباهم م

 دیبا...يدنبال من بدو دیحاال حاالها با...نه آقا سورن،هنوز زوده.رو از چشمام گرفت و دوخت به لب هام نگاهش

 .يو تشنه برگرد يایتا سرچشمه ب

طور که چشمش به لب  نیهم.کرد یمقدار فضا رو روشن م کیرنگارنگ  يبود و تنها رقص نور ها کیتار فضا

 .سرجاش متوقف شد و نگاهش رو باال آورد.دمیمقدار جلو آورد که سرم روعقب کش هیهام بود سرش رو 

 :عوض کردن بحث گفتم يبرا

 ره؟یم شیکار و بار خوب پ ــ

 :و گفت ستادیصاف ا.دیکش یقیعم نفس

خوب  يکه دار ینسبت به سن کم دمیره؟شنیم شیتو چطور پ يکارا....روبه راه بوده زیآره،تا حاال که همه چ ــ

حرفه شده و  نیکه وارد ا یهست يتنها دختر.ادیازت خوشم م يراستش رو بخوا.يبراومد زیاز پس همه چ

اسمش هم  دنیاز شن یهمه حت کهو با ابهت باشه  يقو نقدریا...موفق باشه نقدریسال ا کیتونسته ضرف مدت 

 باشه؟ فیضع يپدر نیکه دخت همچ شهیمگه م...یبه پدرت رفت گهیمعلومه د...بترسن

که به بابا دادم  یدر باطن به خودم افتخار کردم که تونستم به قول ینکرد ول جادیدر ظاهرم ا يرییتغ فاشیتعر

 .عمل کنم

 .زدم یکج لبخند

 .فاتیاز تعر رن،ممنونیم شیام خوب پکار ــ

 :نگاهم کرد و گفت یبیعج جور

 .یکردن شیستا قیتو ال...تو کمه يبرا فایتعر نیا ــ

که خوشبختانه همون موقع آهنگ تموم شد و برق هارو روشن  یکیرفت تو فاز رمانت یداشت م دوباره

 .شدمدستاش خارج  يدستام رو از دور گردنش باز کردم و از حلقه .کردن

رو در  لمیرو باز کردم و موبا فمیدر ک.رو روش قرار داده بودم فمیحرکت کردم که ک يا یسمت صندل به

 .داشتم یعیکال از شف سیدوتا م.آوردم
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به  یگوش.رهیموقع شب تماس بگ نیا یعیتا حاال سابقه نداشت شف.بود میدوازده و ن.نگاه کردم میساعت گوش به

 .زده بود جانیصداش ه.بعد دوتا بوق جواب داد.ماره اش رو گرفتمدست از جمع فاصله گرفتم و ش

 .نیالو سالم خانوم ام ــ

 ؟یعیسالم چه خبر شده شف ــ

 .افتاده یاتفاق...واستون دارم يخبر ــ

 .تو هم دمیهام رو کش اخم

 خوب؟ ایبد  ــ

 :سپس گفت.لحظه مکث کرد چند

 .متأسفانه بد ــ

 .تر شد ظیغل اخمم

 شده؟ یچ ــ

 .کرده یکه تموم اخبار مربوط به ما رو گزارش م یکی.میکرد دایجاسوس پ هیافرادمون  يامروز تو ــ

 :کردم صدام از حد معمول باال تر نره گفتم یم یکه سع یدرحال.شدم یعصبان

شده که  یمورد اعتمادن؟پس حاال چ نیگفت ینم ن؟مگهیشناخت یافراد منو نم يشما همه  ؟مگهیچ ــ

 ن؟یتا حاال متوجهش نشد ن؟چطوریدکر دایجاسوس پ

جاسوس  هیمن حس کرده بودم که ..چونهیمارو بپ يدونست که چطور یمار خوش خط و خال م نیآخه ا ــ

 .باشه نیکردم ممکنه اون جاسوس ا یاصال فکرشم نم یول نمونهیب

 :گفتم.تا به خودم مسلط شم دمیکش یقیعم نفس

 ه؟یک یاون عوض ــ

 .يزیپرو ــ

 :و گفتم دمیبه صورتم کش یدست.من که به تو اعتماد کردم فیح.خائن یعوض.ت کردمرو مش دستم

 ن؟یکرد کارشیچ ــ

 .کنه یکار م یواسه ک ادکهیمقر نم میکن یم يهرکار یبچه ها گرفتن انداختنش تو گاراژ ول ــ

 .دادم رونیرو با حرص ب نفسم

 .سروقتش امیخب حواستون بهش باشه خودم فردا م یلیخ ــ
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 .ریبخ ن،شبتونیبله خانوم ام ــ

سورن از پشت سرم بلند  يفکر بودم که صدا يتو.رو قطع کردم و آروم باهاش رو دستم ضرب گرفتم یگوش

 .شد

 ؟یکن یم کاریچ نجایا ــ

 :سمتش و گفتم برگشتم

 .زنگ خورد،اومدم جواب بدم لمیموبا ــ

 :برداشتم که گفت یصندل يرو از رو فمیک.کنارش رد شدم از

 ؟يبر يخوا یم يزود نیبه ا ــ

 .خداحافظ.آره خسته شدم ــ

 .برم که صدام زد اومدم

 !سوگند ــ

 .رو گرفت سمتم یجلو اومد و کارت.برگشتم

 .میباهم آشنا بش شتریدوست دارم ب.ریباهام تماس بگ.منه يشماره  نیا ــ

 :رو ازش گرفتم و گفتم کارت

 .رمیگ یتماس م ــ

 :زد و گفت يلبخند

 .دارید دیبه ام ــ

منم .تو دام من يخودت اومد يخودت با پا يسورن شاهد.زدم يپوزخند.یرو برگردوندم سمت در خروج روم

 .حاال حاالها قصد آزاد کردنت رو ندارم

***** 

 کجاست؟ ــ

 .طرف نیداخله از ا ــ

 يجا يجا.بسته شده بود یصندل هیکه به  دمیرو د يزیچندمتر جلوتر پرو.رفتم داخل گاراژ یعیشف دنبال

 .رو مخاطب قراردادم یعیشف.بود یصورتش کبود و خون

 نگفته؟ يزیهنوز چ ــ
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 .گرفته یالل مون کهینه مرت ــ

 .سراغش رمیم ن،خودمیسیخب عقب وا یلیخ ــ

کفشم سرش و  يپاشنه  يصدا دنیبا شن.ستادمیا يزیپرو يرفتم و جلو.ستادنیو افرادش سرجاشون ا یعیشف

 .شده اش نگاهم کرد کیکبود و بار يماچش يباال گرفت و از ال

 :شونه هاش رو تو دستم گرفتم و گفتم باخشم

 ؟یکن یکار م یحرف بزن،واسه ک االی.یکن یمقاومت م یکه حساب نمیب یم ــ

 .گم ینم يزیمن چ ــ

مرم اسلحه ام رو از ک.صدام استفاده کنم یکیاز اون  دیحتما با.مثل آدم حرف زد نیبا ا شهینم نکهیمثل ا نه

 :درآوردم و داد زدم

 .قبرستون ي نهیراست نفرستادمت س هیتا  ؟بنالیکن یکار م یگفتم واسه ک ــ

 :به خودش مسلط شد و گفت یجا خورد ول یدادم کم يصدا از

پس بزار .رمیم یبه هرحال که م.کشن یاگه هم حرف بزنم اونا منو م نیکش یاگه حرف نزنم شما منو م ــ

 .رمیوفادار بم

 .رهیسرش قرار بگ يخم شدم تا سرم روبه رو.زدم يوزخندپ یعصب

 ه؟واسهیک ستیسگ باوفا؟رئ يشد هیدونم ک یکه نم یاونوقت واسه اون یکن یم انتیبه من خ.وفادار؟هه ــ

 ؟يکرد یما رو گزارش م يکارا یک

 :چشمام نگاه کردو گفت تو

 .من قاتل پدرته سیرئ ــ

دستام گرفتم و  ياش رو تو قهی. شدم یکم کم عصبان یردم ولبا تعجب نگاهش ک یکم.حرفش جا خوردم از

 :گفتم

 .اسمش رو بگو ه؟زودباشیک یاون عوض ــ

 .زنم ینم یمن حرف ــ

با نفرت .صداش بلند شد.دمیبه صورتم کش یدست.روم رو برگردوندم و دو قدم رفتم جلو.خشم رهاش کردم با

 .زد یحرف م
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لو  سمیشد رو به رئ یپدرت توش انجام م اتیکه عمل ییبودم که جامن .دمیمقدمات قتل پدرت رو هم من چ ــ

 همون بهتر که رفت به جهنم.آدم احمق بود که گول زود اعتماد کردنش رو خورد هیپدرت .دادم

اسلحه رو .برگشتم عیحرکت سر هیتو .کنه نیحق نداره به پدر من توه یاون عوض.افزوده شد تمیعصبان زانیم به

 :ش گرفتم و گفتمبه سمت سر میمستق

 .تو هم برو به جهنم ــ

جسدش  يتف رو هی.اش نهیس يسرش افتاد رو. خورد شیشونیصاف به وسط پ ریت.رو فشردم وماشه

 :گفتم یعیشدم به شف یکه خارج م یبرگشتم سمت در گاراژ و درحال.انداختم

 .گم و گورش کن ــ

****** 

دستپاچه شده ...بودم دهیترس.صورتم يرو ختیر یاشکام تندتند م.زدیم نهیگرومپ گرومپ تو س قلبم

 .شدیکردم آروم باشم اما نم یم یسع.دمیلرز یداشتم م....بودم

 :گفتم یلرزون يباصدا

 .مارستانیب میبر دیواسه بعد،االن با نیرو بزار نیبگ نیخوا یم یهرچ ــ

 .زدیس نفس منف.شروع کرد به حرف زدن.اتاقم آماده شم که مچ دستم رو گرفت يبرم تو خواستم

 .موضوع رو بهت بگم نیا يحتما با یول.کارمن تمومه...کشم ینم مارستانیبه ب گهیمن د...نینه دخترم،بش ــ

 ....ن؟مایزن یم هیچه حرف نیدور از جونتون ا ــ

 .لب هاش و مانع از ادامه دادن حرفم شد يرو گذاشت رو انگشتش

 ....من.بزار حرفم رو بزنم شششیه ــ

 شیزخم يپهلو يدستش رو رو.صورت عرق کرده اش از درد جمع شد.نست ادامه بدهنتو.شد ساکت

 .هول شدم شتریب.دستش پرخون شده بود.کرد یم يزیخون ر يبدجور.به زخمش انداختم ینگاه.گذاشت

 کنم؟  کاریچ ایخدا!ایخدا.بود نجایکاش مامان ا!خدا يا

 .اومدم رونیحالش از فکر ب یب يصدا با

 .هیمهم یلیموضوع خ.نیبه خاطر من بش....سوگند کنم یخواهش م ــ

به صورت  يلبخند کم جون و محو.دستم گرفتم يدست راستش رو تو.کنارش نشستم.نداشتم يا گهید ي چاره

 :گفت دهیبر دهینگرانم زد و بر
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 که تا ستین ی،اونیکن یکه تو فکرش رو م ستین یمن اون هیشغل اصل...نهیخوام بهت بگم ا یکه م يزیچ ــ

 .موادم یقاچاقچ هیمن ...من...یدونست یحاال م

 نویواجب دونستم که ا...یتو تک دختر من هست...کنم یکار رو م نیساله که دارم ا یلیخ...ایگروه ماف کی سیرئ

 ...بهم قول.يدیبهم قول بده که انجامش م.خواسته ازت دارم هیفقط  رمیم یاالن که دارم م....بهت بگم

 یکه م یدرحال.دمیکش یبابام عذاب م دنیدرد کش دنیاز د.اره صورتش از درد جمع شدسرفه افتاد و دوب به

 .تو دلم خدارو صدا زدم.به هق هق افتادم.ادیاز دستم برنم يدونستم کار

پدرم تمام .ریقسم پدرم رو ازم نگ غمبرتیپ نیاما تو روبه آخر...اما...واست نبودم یخوب يدونم بنده  یم!خداجونم

 !کمکم کن ایداخ.منه یزندگ

 .دوباره شروع کرد به حرف زدن بابا

مثل  یکی یخوام بش یم.يخوام که بعدمرگم تو راهم رو ادامه بد یمن م...سوگند بابا بهم قول بده ــ

تمام مدارك مربوط به کارم ...و چقدربه پدرش رفته هیچقدر قو نیبدونن که سوگند ام ایخوام تمام دن یم....خودم

من .یتو دختر خودم....يایبرم پسشمن مطمئنم که از ....بخونشون.کارم گذاشتم زیسوم م يرو هم داخل کشو

زودباش ....ینیزم يدختر رو نیبلندشو و به همه ثابت کن که محکم تر...بلندشو...وردمیبارن فیتو رو ضع

 ....برم ایاز دن دینا امنزار ....بهم قول بده دختر...تونم تحمل کنم ینم نیاز ا شتریب...منتظرمه لیعزرائ...سوگند

 دیلرز یکه صدام هم مثل تمام بدنم م یدرحال.موهام و سرم رو به شدت فشار دادم نیدستام رو کردم ب یعصب

 :گفتم

 يزیچ نیهمچ ؟اصاليآخه چطور.تونم یمن نم.امیمن از پسش برنم یول...یول.دمیقول م...ییبابا دمیقول م ــ

 بال رو سرت آورده؟ نیا یک...به کنار نایچطور امکان داره؟اصال ا

 .تر فیشد و صداش رفته رفته ضع یبسته م چشماش

رو  زیهمه چ...مال توئه.نامه هست هیهمون کشو  يتو...دارم نانیمن بهت اطم...یتون یمن مطمئنم که م ــ

از دشمنام سرم  یکیبال رو هم  نیا...یبدون دیرو که با ییزایتموم اون چ...دادم حیواست توض

 ...آر تانیکاپ...تانیاسمشم کاپ...اسمشم.آورده

تاج  يسرش هم افتاد رو.پهلوش افتاد کنارش يدستش شل شد و از رو.ساکت شد دیکه رس نجایا به

 .چشماش بسته بود.تخت

 :و با ترس صداش زدم آروم
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 بابا؟؟؟ ــ

 :بلند تر صداش زدم نباریدستم رو بردم جلو و تکونش دادم و ا.ام شدت گرفت هیگر.شد شتریترسم ب.نداد جواب

 .مارستانیبرمت ب یاالن م اریباباجونم دووم ب...تو رو خدا چشمات رو باز کن.بابا؟؟جواب بده ــ

نبضش رو ...دمیقلبش،صداش رو نشن يسرم رو گذاشتم رو.اصال از جاش تکون نخورد.هم جواب نداد باز

 ...دیکش ینفس نم...دیکش یگرفتم،نفس نم شینیب يکردم و جلو سیانگشتم رو خ...زد یگرفتم،نم

بلند داد  يفشردمش رو به آسمون با صدا یهمون طور که به خودم م.گلم رو در آغوش گرفتم يبابا سر

 .اون قدر بلند که صدام به آسمون هفتم برسه.زدم

 !خدا ــ

 یبلند هق هقم سکوت عذاب آوره خونه رو م يصدا.بابا يموها يو گذاشتم رو نییرو آوردم پا سرم

از  یوقت گهیکه د..ستیما ن نیب گهیکه د...سخت بود که باور کنم بابام مرده...باورش برام سخت بود.شکست

 یقول هیمن بهش  یول...باگه دختر با یبهم نم...کنه ینازم نم گهیکه د...رهیگ یمنو تو آغوشش نم ادیسفر م

 .مونم یسر قولم هم م قول دادم که محکم باشم و...بهش قول دادم که راهش رو ادامه بدم...دادم

 :زمزمه کردم هیگر ونیم

هم  گهیقول د هیقول، نیوامروز به جز ا...کنم ینم دتیمطمئن باش نا ام...کنم یبه قولم عمل م...باباجونم ـــ

مونده باشه،هرطورکه شده انجامش  یروز هم از عمرم باق هیاگه  یکه حت یقول...دمیبه تو و خودم م

 .رمیگ یتقامت رو مان.....هرطورکه شده.دمیم

****** 

 .خدا بهتون صبر بده.نیخانم ام گمیم تیتسل ــ

درجه  يالیمادرم رو با فام.من فقط سرم رو تکون دادم و پوزخند زدم یازشون تشکر کرد،ول یبه گرم مادرم

 یباشم،ولکن مثال من تنها ن شمیاومدن پ دیخبر مرگ بابا رو شن یوقت.تنها گذاشتم و به اتاقم پناه بردم کمونی

 .اصال حوصله اش رو نداشتم

هست؟اگه هست پس کو؟چرا اون موقع که  ییاصال خدا!خدا!خدا.يمسخره ا يهه چه جمله “.صبر بده خدا“

 یکمکم نکرد؟چرا پدرم رو نجات نداد؟االن صبرش رو م د؟چرایصداش زدم و ازش کمک خواستم به دادم نرس

 کار؟یخوام چ یکار؟هان؟میخوام چ

 .تخت دونفره ام يرو دمیز کشباز درا طاق
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 :لب گفتم ریز

 کیاز رگ گردن به من نزد یگیرفته منم جزو بندهاتم؟تو که م ادتیکه  ای؟يشنو یم ؟صدامویهست ایخدا ــ

اون روز که ...داشتم ازتیروز که ن ؟اونيازم دور دیکنم شد یکنم؟چرا حس م یکو؟چرا حست نم ،پسيتر

پس منم ...يپشت کرد همب...يدیالتماس هام و نشن.يدینرس ؟بدادميودکردم کجا ب یو التماس م زدمیضجه م

 میتونم به زندگ یمن بدون تو هم م.خوام یازت کمک نم گهیپس منم د...يکمکم نکرد...کنم یبهت پشت م

و محکم  يدختر قو هیخوام  یم...تو یکس،حت چیبدون کمک ه ستمیخودم با يپاها يخوام رو یم.ادامه بدم

 !!از هم جداست گهیاالن راه منو تو د نیاز هم...از جنس سنگ يدختر هی...ر استواردخت هی..باشم

بابا  يشبا با کابوس ها یهنوز هم بعض.گذشت یامروز دوروز از مرگ بابا م.بلند شدم و راه افتادم سمت در ازجام

من چرا  یول...مرد دیشد يزیپدر من از خون ر.نرفته ادمیهنوز هم دست پر خونش رو .پرم یاز خواب م

 .باشم يقو هک نیا...که به بابا دادم هیبه خاطر قول دیکنم؟شا ینم هیسردم؟چرا گر

پرده .در رو باز کردم.راهم رو کج کردم سمت اتاق بابا.دمیرو که بابا گفته ند یهنوز اون نامه و مدارک!قول گفتم

 .روشن شداتاق .برق رو زدم دیدست بردم و کل.بود کیو اتاق تار دهیکش یمشک يها

 ياز من و بابا رو یقاب عکس.ستادمیکار بزرگ بابا ا زیم يروبه رو.رو پشت سرم بستم و چند قدم جلو رفتم در

 .ومدیمن دور به نظر م يچقدر برا یبود ول شیعکس مال دوسال پ.میزد یهر دو لبخند م.بود زیم

زانو زدم و  نیزم يرو.ا کشو بودکه چهار ت زیرفتم اون سمت م.دمیصورت بابا کش يرو یدست شهیش يرو از

کشو .هرسه پوشه و نامه رو برداشتم.نامه داخلش بود هی يسه تا پوشه به عالوه .دمیکش رونیسوم رو ب يکشو

بود  A4 يداخلش چندتا برگه .رنگ بود رو باز کردم یپوشه که آب یاول.نشستم یصندل يرو دادم داخل و رو

 .صاتشون نوشته شده بودهاشون و مشخ متیکه اسم انواع مواد و ق

قاچاق و افراد مطمئن و  يامن برا يدرمورد راه ها یکی نیا.قرمز رو باز کردم يرو بستم و پوشه  یآب ي پوشه

 .بهشون فروخته بود،بود ای دهیکه بابا قبال ازشون جنس خر یکسان یاسام

 يپوشه .رحوصله بخونمشونکه ببرم به اتاقم و س زیم ي گهیپوشه رو هم بستم و وگذاشتم سمت د یکی نیا

 .نوشته شده بود يا یطوالن حاتیدوتا برگه توش بود که روشون توض.پوشه رو هم باز کردم نیسبز و آخر

 .نامه رو باز کردم.و رفتم سروقت نامه یقبل يدوپوشه  يسبز رو هم گذاشتم رو ي پوشه

 :شروع کردم به خوندن.زد یخط خوشگل بابام از توش بهم چشمک م دست
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 نیاالن که دارم ا.دمیخروارها خاك خواب ریمن حتما ز یخون ینامه رو م نیا ياالن که دار....دخترم گندجانسو

 نیبه هرحال،حاال که از ا...گمیموضوع رو به تو م نیا يو چطور رمیم یم يدونم چطور یسم،نمینو ینامه رو م

اکثرا .بودن نکارهیما نسل در نسل ا ي هادخانو...یبدون دیهم هست که با يا گهید يزایچ يموضوع با خبر شد

مادرت از شغل من .توئه يبه عهده  فهیوظ نیو االن بعد مرگ من ا رهیگ یکار رو به عهده م نیفرزند ارشد ا

با خوندن ...یتون یسوگند به اون و به همه ثابت کن که م.یکار رو بکن نیاون دوست نداره که تو ا...خبر داره

 يریاز قد یتون یم یداشت يا گهیاگه سوال د یول یشیکار من با خبر م شتریصف بپوشه ها از ن نیمطالب ا

اونا همون طور که به من وفادار بودن به توهم خواهند ...یدست راستم بپرس یعیمورد اعتمادم و شف لیوک

مونده که  زیچ هیدر آخر فقط ...شهیشرکتم انجام م يتو يو سر انهیکار به طور مخف يا نکهیا گهید يزیچ...بود

 ینزار کس...نداره ییکار دلرحم بودن جا نیتو ا...یسرد باش دیبا...یمحکم باش دیبا نکاریا يسوگند برا...بهت بگم

هرکس که ..چهارمه يکشو يدوتا اسلحه تو...و بخوان از راه بدرت کنن یفینزار فکر کنن ضع...دلت رو بلرزونه

شنون لرزه به تنشون  یبزار هروقت اسمت رو م...ننیرو بب تتبکش و بزار همه قدر...سرراهت قرار گرفت بکش

 .دوست دار تو پدرت..شک نداشته باش.یشیسوگندم تو موفق م...وفتهیب

***** 

 یبود که م یروز اول.کرد یم جادیا یتق تق يشرکت صدا يراه رو يها کیسرام يچکمه هام رو يها پاشنه

 خاطر اومده بودم شرکت بابا نیمشروع کنم ،وبه ه يکار رو به طور جد نیخواستم ا

به  یتنگ مشک یداشت و شلوار ل یمشک ياش خز ها قهی يکه رو یبلند مشک يبا پالتو یمشک يمقنعه  هی

و  کیش.بودم دهیپوش یسرتا پا مشک.بودم دهیبود که پوش يزیچ یپاشنه دار و ساق بلند مشک يهمراه چکمه ها

 .با ابهت

کردن،نگاه  یشدن و با تعجب نگاهم م یکه از کنارم رد م ییبه کسا يو جدرو باال گرفته بودم و مغرور  سرم

 .کردم یم

که  یمنش زیرو به م نیاز ا.شرکت انیحرف زده بودم و خواسته بودم ب یعیو شف يریبا قد یقبل تلفن شب

 :گفتم دمیرس

 .اتاق من انیبگو ب یعیو شف يریقد به

 چشم ــ
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رفتم سمت .بایو ز کیش.یبزرگ با ست قرمز مشک یاتاق.و االن مال من مال بابا بود يشدم که روز یاتاق داخل

 .رنگش نشستم یچرخ دار مشک یصندل يدر،ورو يته اتاق روبه رو زیم

 .به در خورد يموقع تقه ا همون

 .تو نیایب

 بود که کت و شلوار یمشک يو هفت ساله با موها یس بایقد بلند تقر شونیکی.باز شد و دو مرد اومدن تو در

قد کوتاه تر بود و کت و شلوار سورمه  یزد و نسبت به مرد اول یم رتریمقدار پ هی یکیاون .بود دهیپوش یمشک

 .بود دهیپوش يا

 :قد بلند گفت مرد

قطعا شما .گم یم کیکار رو تبر نیورودتون به ا.معاون پدرتون هستم یعیشف انیمن شا.نیسالم خانوم ام ــ

 ودب دیخواه نیهم مثل پدرتون بهتر

روم رو کردم .بودم ياما من همچنان خشک و جد نهیصورتم بب يحرفاش رو رو ریبهم انداخت تا تأث ینگاه

 .دهان باز کرد عیسر دینگاه منو به خودش که د.يریسمت قد

 .گم یم کیمنم بهتون تبر.يدادگستر کی هیپا لیهستم وک يریمن محسن قد ــ

 يآرنج هردو دستم رو رو.به سمت جلو خم شدم یگرفتم و کم یصندل یام رو از پشت هیتک.رو تکون دادم سرم

 :گذاشتم و گفتم زیم

خوام  یاالن م ادهیفعال وقت ز...نیحرفه بهم بگ نیرو راجع به ا زیتا همه چ نجایا انیشما رو خواستم که ب ــ

متوجه .باشن جلسه حضور داشته نیرو مورد اعتماد پدرم بودن تو ا ییکسا يو همه  نیجلسه رو بد هی بیترت

 ن؟یشد

داد  یوقت یبود،ول یمعمول يصدا هی يصدام در حالت عاد.شدم یعصبان.بله تکون دادن يبه نشونه  يهردوسر

 :داد زدم.من باشه يصدا نیا شدیباورش نم یکه کس يشد،جوریبه نعره م لیزدم تبد یم

 .بلند تر...دمینشن ــ

 :تند گفتنکه زدم تعجب کردن و هول شدن و تند  يدو از داد هر

 .بله...بله  ــ

 :گفتم

 .نیبله خانوم ام ــ
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 :تکرار کردن دوباره

 .نیبله خانوم ام ـت

 .یدادم به صندل هیو دوباره تک دمیکش یقیعم نفس

 .نره ادتونیجلسه .تیخب مرخص یلیخ ــ

******* 

 تلفن زنگ خورد..دمیانداختم رو پام و با ارامش قهوه ام رو سر کش پاهامو

 بله؟-

 ..اومدن یعیشف ياقا نیام خانوم-

 ...داخل ادیبگو ب-

 ..اومد داخل یعیشف قهیاز چند دق بعد

 د؟یدونیم ایراجب ماف يزیشما چ نیخانوم ام-

 ..گرفته تا قاچاق مواد یاز ادم کش دهیهمه خالف انجام م ایماف نکهیا دونمیرو م زایچ يسر هیخوب اره -

 يما شاخه ا..ستیبا خبر ن تشیکس از هو چیرم اما خارج کشوره و هدا سییر هیما  دیبدون دیبا نمیاما ا..خوبه-

شما چند نفر رو استخدام کردم که به شما  يمن برا...که کارمون قاچاق مواده میهست ایماف زرگی ياز خانواده 

 دونمیدر ضمن من م...دیبر دیهم با یکالس دفاع شخص يسر هیو  دیاز تفنگ استفاده کن يبده چه جور ادی

 دیپس بهتره ازش استفاده کن دیدار ییذهن و استعداد باال شما

 ..ممنون-

 دیریحتما باهام تماس بگ دیداشت يبود فعال خداحافظ اگه کار فهیوظ-

 ...کارت شروع شده سوگند..دادم رونینفسمو با صدا ب..رفت  یعیشف

 

 ....سال بعد 1

کاله گشاد  هی سایسر من کاله بذاره اما نه وا خادیمردك کاله بردار م..نگاه کردم یبه حسن میشگیپوزخند هم با

 برات دوختم 

 ...پس معامله تمومه دیکنیاگه قبول نم..نیواسه هروئ اردیمل 1..نهیحرف اخرم ا یحسن ياقا دینیبب-

 و خداحافظ ریروزتون بخ-و گفتم ستادمیجام بلند شدم و روبه روش ا از
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 }3..2... 1{..شروع به شمارش کردمتو دلم ...میاشاره کردم که بر گاردامیباد به

 نیخانوم ام-

 ..زدم يلبخند

 ..و دستش رو به سمتم دراز کرد کنمیمن معامله رو قبول م-

 رو فشردم و گفتم دستش

 یمعامله با شما باعث افتخار بود جناب حسن-

*** 

 ادشیسال 8د از هه بع!به صفحه انداختم مامان بود ینگاه..بود یدر حال خودکش میهامو فشردم گوش قهیشق

 ...دختر داشته هیاومده 

 ..سالم مامان-

 زم؟یعز یدخترم خوب سالم

 ؟یبپرس نویا يزنگ زد ستمیبد ن-

 ..خونه اینه گلم خواستم بگم امشب ب-

 يخوب کار ندار..سال بدون تو بودم 8من ..ور دل شوهر جونت؟نچ مامان جان نمیبش-زدم و گفتم يپوزخند

 ...خداحافظ و تلفنو قطع کردم

 بود یعیشف ندفعهیباز زنگ خورد ا میگوش..اریمسکن ب هیخانوم  نتیز-

 بله؟-

بزرگ کشور اونجان  يها یقاچاقچ يجشن قراره برگذار شه همه  هیبگم امشب  خواستمیسالم خانوم م-

 ..دیهم نشون داد يخود هیخوبه چون  یلیخ دیاگه بر..ها ییایاز ماف يوتعداد

 تلفنو قطع کردم..باشه-

 ...نوم مسکنتونخا-

 ریتغ زایچ یلیسال خ 1 نیلباسم کردم تو ا دنیدوش مختصر گرفتم و شروع به پوش هی..ممنون و قرصو خوردم-

دختر با داشتن  هی کنهیفکر م یک!میچه شکل دوننیکه نم نیبا ا فتهیاسمم لرزه برتنشون م دنیبا شن ایلیخ..کرده

اش کار  نهیس يکه رو یمشک يه دکلته یمن اماده شدم  خوب..خطرناك باشه  نقدریا یمعصوم يچهره  نیچن
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با خط چشم و  يدود ي هیسا شمیموهامو فر کردم ارا نییشونه ام رها کردم و پا يشده بود موهامو ازادانه رو

 به سمت خونه رفتم گاردامیرو دستم کردم و با راننده و باد انمیانگشتر برل..سرخ شده ام بود  يلبا

***** 

 وارد اتاق شد و گفت مهیخانوم سراس نتیقاتل پدر منه؟ز یک یعنیکردم نفسمو فوت -

قطع شد  يراندازیت يرفتم صدا اطیشده با تعجب نگاش کردم کلتم رو برداشتم و به سمت ح يراندازیخانوم ت-

 اومد جلو وگفت  گاردایاز باد یکی

 پاکت پرت کردن هیاما  مشونیریبگ میخانوم نتونست-

 يراندازیبابت ت{..نامه توش بود نامه رو باز کردم هی...دمیپاکت رو از دستشون کش تیباناحمقا و با عص يا-

اون  ه؟خووبیقاتل پدرت ک یبدون يدوست دار یلیموضوع مهم رو بهت بگم حتما خ هی خواستمیشرمنده اما م

شان ار..اسمش ارشانه بخو..يخایامممم حتما اسمش رو هم م هییایدر يرویکه عضو ن تانهیکاپ هی

مچاله کردم ارشان  تینامه رو با عصبان}......یچیه یدونینم یچیخوب خانوم کوچولو تو ه...رستگار

 گفتم گاردمیروبه باد..یعوض

 ادیب یعیزنگ بزن شف-

 ....چشم-

****** 

 ..دادم  یعیرو نشون شف نامه

 ...راجبش بدونم  دیبا یهمه چ دیروز مهلت دار 2 خامیارشان رستگار م..اروی نیاطالعات راجب هم يسر هی-

 ...چشم-

 ..سالم سورن- زدم  يشخندیزنگ خورد ن میگوش

 !ستین يهفته اس ازت خبر 1سالم سوگند خانووم -دیخند

 ..کار کنم سرم شلوغه یخوب چ-

 خونه ام يایدعوتت کنم ب خواستمیم..خوب یلیخ-

 ...باال دیپر ابروهام

 تو؟ يخونه -

 ..میخوریناهار م هیاره باهم -
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 ..ه باش-

 منتظرتم 12ساعت -

 باشه خداحافظ-

امروز ازش  دیبا.. دهیکردن با سورن حال م يباز...لحظه حالم بد شد هی زمیگفت عز یوقت.....زمیعز يفعال با-

 ملیبستم و ر یست کردم موهامو دم اسب میمشک نیرنگم رو با ج یصورت يتاپ دکلته ..بخام که کمکم کنه

خودم و بدون راننده برم  نیماشگرفتم با  میتصم ندفعهیو ا دمیرو پوش دمیسف يبرق لب مانتو کمیزدم و

باز  یکیت يزنگ درشون رو فشردم در با صدا....شدم و به سمت خونشون رفتم میمشک يسوار فرار..خونشون

 اومد و گفت رونیشد راننده ب

رو برداشتم  ینیریش يو جعبه  رو بهش دادم دیکل...داخل ارمیرو ب نتونیماش دیرو بد نیماش دیسالم خانوم کل-

 یمشک یرنگ رو با شلوار ورزش يقهوه ا شرتیت..بود ستادهیا کیش شهیمثل هم يدر ورود يسورن جلو

  مرو داد ینیریبود بالبخند بهم سالم کرد منم بهش سالم کردم و بهش ش دهیپوش

 یاسب اب يخونش دهنم اندازه  دنیبودم با د يدیبد دیاگه من دختر ند دیشا...اش شدم ییالیو يخونه  وارد

 نشستم شیمبل سلطنت يرو یتفاوت یبا ب..اما نه شدیم

 ...اریمانتوت و شالت رو درب يخایم-

و بعد  میخورده باهم حرف زد هیو شالم رو دراوردم سورن مانتو رو به خدمتکار داد و اومد کنارم نشست  مانتو

مبل نشسته  يمنو سورن رو****خوردم يفقط قرمه سبز سه چهار نمونه غذا بود اما من..ناهار زیسرم میرفت

 شنا؟ میبر يایم-گفت  دادیکه بازوم رو نوازش م یسورن در حال..میدیدیم لمیوباهم ف میبود

 ندارم وییمن که ما-

 ..دمیهست بهت م-

 داد دستم و گفت ویما هی نیزم ریز يطبقه  میرفت...باشه-

 یفرق دنشیبا نپوش ویما نیا دنیبود اما پوش یقشنگ يوییختکن مابپوش رفتم تو ر نویبرو تو رخت کن ا ایب-

 يفکر کنم شنا.. کردیسورن شنا م..موهامو باز کردم و به سمت استخر رفتم  دمیرو پوش ویما الیخ ینداشت ب

و من خشکش زد بعد با لبخند اومد به سمتم  دنیوارد اب شدم با د ستادیبعد از چند طول شنا کردن ا..پروانه بود

مست  خادیاوووف نکنه م..سورن شروع کرد به مشروب خوردن.. میزد هیاستخر تک ي وارهیبه د..دستم رو گرفت 
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چشامو معصوم کذدم و بهش نگاه کردم و ...زبونش ریحرف از ز دنیفرصت واسه کش نیبهتر...هیمست؟ عال>کنه

 گفتم

 ..هیقاتل پدر من ک یدونیتو م-

بود چشماش سرخ بود به سمتم اومد و سرش رو تو گردنم فرو کرد معلوم  مشروب گرفته يبو يدهنش بو..اره-

 ..بود مست کرده بود

  کردیم يرو ادهیارشان رستگاره مگه نه؟اووف داشت ز..هیخوب اون ک-

از خودم جداش  عیسر شدیداشت پررو م گهینه د..ه؟یارشان کدوم خر..نگم  چکسیبهم گفته به ه..امممم -

سپردم که ببرش داخل اتاقش اخه بدجور  گاداشیاز باد یکیبه  دمیشدم لباسام رو پوش کردم و از اسخر خارج

 هیپازل بزرگه اون ادمه ک هی مثل نیکشته؟ا یپدر منو ک..شدم و از خونه اش خارج شدم نمیسوار ماش..مست بود

 گلم  يدوستا........****سرمو تکون دادم ه؟کالفهیوسط ک نیارشان ا..گهیکه سورن م

 ؟يکار کرد یچ یعیشف خوب-

 ...اطالعات همرا با عکس یتمام نمیخوب ا-

 یبود صورت جذاب شیمشک يو موها يچشم ها و ابرو ها کردیکه ادمو جذب م يزیچ نیرو باز کردم اول پوشه

گفت  شهیباباش کشته شده م...متولد و ساکن ابادان..ساله 30خوب ارشان رستگار !جذاب تر از سورن یداشت حت

 يسابقه !کمهیخوب خودش ناخدا ...تانیکاپ گنیبهشون م کردمیم الیهه من خ..بوده اداریه باباش درشد دیشه

با مامانش ...داشته باشه ییدرخشانش با وجود سن کم تونسته مقام باال يسابقه  نیهم دیداره و شا یدرخشان

 یعیشف نیزدم ا یلبخند کج..ودپسره ب نیاهان پس اون موقع که بابا رفت بندرعباس به خاطر ا...کنهیم یزندگ

داره که اسمش  ییدختر دا هینامزد و دوست دختر نداره اما  هیو سرد شکپسره خ..هم خوب امار دراورده بود

بندرعباس و تو بندر عباس  رهیهرروز صبح هم از ابادان م...به ارشان چسبونهیم ادیدختره خودشو ز نیو ا نهیگیا

 یمذهب ادیز اما رهیگیو روزه م خونهینماز م یعنی هیمذهب یکمی..مواقع اونجاست شتریداره که ب يخونه اجاره ا هی

 ...ستین

چند نفر ماهر رو استخدام کن تا ..کنهیکار م یسورن با ک نیا میبفهم دیبا نکهیاونم ا..زیچ هی مونهیخوبه فقط م-

 ...مراقبش باشن

 ست؟ین يچشم امر-

 ....يبر یتونیم-
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 ...خداحافظ-

رفتم و به سمت پشت باغ  رونیپشت پنجره اس اروم از در اتاقم ب يزیلحظه حس کردم چ هیاما  بستم چشمامو

 هیبرداشتم و با  زیچاقوم رو برداشتم و به سمتش خ..پوش پشت پنجره بود اهیمرد س هیرفتم حدسم درست بود 

 لوش و گفتمرو گ گذاشتماومدن نقابشو برداشتم چاقو رو  گاردایمن باد ادیبا فر شیحرکت زندان

 بگو تا خالصت نکردم یکنیکار م یو برا ک یهست یتو ک-

اومد و اون مرد نقش  کیشل يوحشت زل زد تو چشمام اب دهنشو قورت داد تا خواست دهنشو باز کنه صدا با

داد زدم سر  هی....دمیاز کجا زدن سرم رو چرخوندم اما ند نویگرد شده نگاش کردم ا ییشد با چشما نیبر زم

 و گفتم ارداگیباد

حواستون به دور  دیسگا رو ول کن دیبرابر کن 2تعداد نگهبانا رو ..نیاز ا نمیا يراندازیاون از ت دیاحمقا شما خواب-

 شد؟ رفهمیجلو سگا ش ندازمیو گوشتتون رو م کشمتونیم وفتهیاتفاق ب نیا گهیبار د هیفقط ..باشه نیب

 چشم خانوم ..چ-

 ..دیگم ش دیبر-

 چرا؟ ....بشناسمت يخایچرا نم یهست یتو ک..ختمیرو بهم ر زمیم تیبا عصبان تو اتاق و رفتم

داشتم به .ذهنم مشغول بود.شب قبل نتونسته بودم درست بخوابم.کرد یدرد م دیشدم سرم شد داریصبح که ب از

 یم یعنیبود؟ یکار چ نیکرد؟اصال هدفش از ا يانداز ریبود که به خونه ت یک.کردم یفکر م ریاخ ياتفاقا

 .بترسونتم استهخو یم دیشا....منو جلب کنه تا پاکت رو بهم بده؟فکر نکنم يخواست توجه 

خودم جواب  شهیاتاق من؟چرا کشتنش؟مثل هم ياومده بود پشت پنجره  یبه کنار،اون شخص واسه چ نیا

 .رو لو بده يزیکشتنش که مبادا چ نشیگرفت دنیکه د ،بعدیخب معلومه اومده بود واسه جاسوس...خودم رو دادم

 یبدبختانه کس یکردم ول یم یخال یکیرو تو سر  تمیدوست داشتم حرص و عصبان.داغون بود یلیخ اعصابم

 .نبود

 وانیهم داخل ل زیم ياز پارچ رو.و گذاشتم داخل دهانم دمیکش رونیکنار تختم ب زیم يکشو يمسکن از تو هی

اسم فکر  هیبه  نباریا...دم دوباره رفتم تو فکربدون توجه به سر در.و دادم پشت قرص ختمیکنارش آب ر

از صاحبش متنفر  تکه به شد یاسم...رفت ینم رونیلحظه هم از ذهنم ب کی یکه حت یاسم...کردم

دشمن .يدیرو پس م يکه با پدرم کرد يتقاص کار...سراغت امیمطمئن باش م یلعنت....آرشان رستگار....بودم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٢٥ 

زارم دشمنام راست راست راه برن و نقشه هام رو بهم  ینم نیمپدرم االن دشمنه منه و من سوگند ا

 .زارم ینم....زنیبر

کردم که ازش  یم دایرو پ یکی دیبا...ستین یکنم آرشان؟اطالعاتم ازت کاف داتیتونم پ یاز کجا م یول

 ؟یک یول...بدونه

هرجور شده  دیبا....شناخت یاون انگار آرشان رو م...سورن...زدم يا یطانیلبخند ش.ذهنم زده شد يتو يا جرقه

 .عاشق خودم بکنمش یهرجور شده حساب دیبا...اعتمادش رو جلب کنم دیبا...رمیازش اطالعات بگ

 .بعد سه بوق جواب داد.برداشتم و شماره اش رو گرفتم زیم يرو از رو میفکر گوش نیا با

 .»زمیعز سالم«

 »؟يچطور.سالم«

 »؟یتو خوب.یمرس خوبم«

 »سورن؟...ستمیبدن«

 »جانم؟«

 .کردم یتحمل م دیبه هدفم با دنیرس يبرا یول.متنفر بودم دایکلمات عاشقانه شد نیاح از ا اح

 »نمتیبب خوامی؟مییکجا«:گفتم

 .دمیرو از صداش فهم نیشد ا خوشحال

 ».رونیب میریبعد باهم م شهیکارم تموم م گهیدوساعته د یکی.نجایا ایب یتون یاگه م.شرکتم«

 »فقط آدرس رو اس کن برام.اهمون ج امیم باشه«

 »گلم نمتیب یم..یخانوم باشه«

در کمد بزرگم رو باز  يدوال.از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد.تخت يرو قطع کردم و پرتش کردم رو یگوش

 .توش نگاه کردم يشده  زانیمتعدد آو يکردم و به لباس ها

 .يو قهوه ا يترخاکس ایبودن  یمشک ایلباس هام  ينداشتم،همه  يادیز انتخاب

هم سرم  یطوس یشال مشک هی.دمیپوش یمشک یشلوار غواص هیزانوم با  يبلند تا رو یمشک يمانتو هی

 يرو نهیآ يدر کمد رو بستم و جلو.کمد برداشتم و پام کردم نییپاشنه دارم رو هم از پا یمشک يبوت ها.کردم

 .توالت نشستم زیم یصندل
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خط .زدم  دمیمقدار کرم پودر به پوست سف هی.دمیکش رونیرو ب شمیآرالوازم  فیاول رو باز کردم و ک يکشو

 ملیمژه هام رو با مژه فرکن فرکردم و ر.دمیکش میا روزهیف يپشت چشما بایز یرو با حالت يا یچشم مشک

 .رژلب قرمز هم به لبام زدم هی.دمیهم پشت چشمم کش يا یچشم طوس هیسا.زدم

 .چشم ها مقاومت کن نیدر مقابل ا ینتو یسورن جان حاال اگه م.بودم یعال

شرکت سورن نگه  يبعد جلو ي قهیدق ستیشدم و ب نمیسوار ماش.رو هم برداشتم و راه افتادم سمت در فمیک

 شهیبلند و تمام ش اریساختمان بس هی.به شرکت انداختم یشدم،در رو قفل کردم و نگاه ادهیپ نیاز ماش.داشتم

 .ها افتاده بود شهیش يور بایو ز یآسمان آب ریکه تصو.بود

داخل شدم و رفتم سمت .باز شد کیصورت اتومات دم،دربهیدر که رس کینزد.افتادم سمت در ساختمان راه

 .نییپا ادیبود و الزم نبود که منتظر بمونم تا ب نییخوشبختانه پا.آسانسور

 دیو پنج که رس ستیعددببه .در يباال يزل زدم به شماره ها.رو فشار دادم 25 يطبقه  يشدم و دکمه  سوار

 و پنجم ستیب يطبقه ...آسانسور يتو دیچیپ یزن فیظر يصدا

 يسورن شاهد...کنار در رو خوندم يتابلو ها.راه رو با چهار تادر روبه روم قرار داشت هی.اومدم رونیباز شد و ب در

 رکلیمد

دست مبل  کی.اونجا نبود یکس.به داخل دمیدر روباز کردم و سرك کش.جواب نداد یکس.همون اتاق رو زدم در

 .نبود یمنش زیپشت م یکس یدر بود قرار داشت ول يکه روبه رو یمنش زیکنار م

سورن  يصدا یپشت در رفتم و دستم رو باال بردم که در بزنم ول.سوخته قرار داشت يدر قهوه ا کی زیم کنار

 .نهک یمعلوم بود داره با تلفن صحبت م.شد نکاریمانع ا ومدیکه از داخل م

 نیهم در ا گهید...من واقعا به سوگند عالقه دارم...کنم یرو نم نکاریمن ا.تو؟حرفشم نزن یگیم يدار یچ:سورن

 .من دوسش دارم بفهم.نشدم کیمن با منظور به سوگند نزد.رابطه با من حرف نزن

رم آسون کا نکهیخوشحال به خاطرا.حرفاش خوشحال شدم دنیبا شن.انگار قطع کرد.ومدین ییصدا گهید و

 .بکنم تا عاشقم بشه يادیکار ز ستیالزم ن گهید.شده

 سورن از داخل بلند شد يصدا.صبر کردم و بعد در زدم گهید يلحظه  چند

 »دییبفرما«

زد و  يلبخند دنمیبا باز شدن در سرش رو باال گرفت و با د.نشسته بود زشیپشت م.رو باز کردم و رفتم داخل در

 .از جاش بلندشد
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 »ياومد خوش«

 »کجاست؟ تیمنش.ممنون«

 .دادم لشیتحو مهیلبخند نصفه ن هیبه زور .دیخم شد جلو و گونه ام رو بوس.میجلو باهم دست داد اومد

 »؟يناهار که نخورد...میریرو جمع کنم بعد م لمیصبر کن من وسا یکم.رفت«

 »نه«

 »میخور یم میریم پس«

برگشتم سمت .ستادمیدر ا يجلو.میخارج شد میرده بودکه توش ناهار خو یو مجلل کیسورن از در رستوران ش با

 :بود و گفتم ستادهیسورن که کنارم ا

 .یمن دعوت يجبران فرداشب شام خونه  يبرا...بود یناهارخوب.سورن ممنون«

 :با شک گفت.کرد تعجب

 »تو؟ ي خونه«

 ابروم رو باال انداختم يتا کی

 »داره؟ یاشکال..آره«

 :گفت عیزد و سر يلبخند

 »نمیباالخره قراره خونت رو بب.شمیاتفاقا خوشحال هم م..نه..نه«

 .رو دراز کردم سمتش ددستم

 »خب،پس تا فردا شب خداحافظ یلیخ«

 .فشرد یرو گرفت و به گرم دستم

 »خداحافظ«

موقع اومدن به .بود ابونیخ ي گهیکه سمت د نمیآوردم و راه افتادم سمت ماش رونیرو از دستش ب دستم

 .خودش اومده بود نیمن هرکس با ماش شنهادیرستوران به پ

راست رفتم سمت  کی.رو روشن کردم نیرو چرخوندم و ماش چییسو.رو باز کردم و نشستم نیماش در

 .دادم یانجام م دیداشتم که با یمهم يکارا.شرکت

***** 

 »کنه؟ یکار م یک يسورن برا يدی؟فهمیعیشد شف یچ«
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 ای.ارمیازش به دست ب ینتونستم اطالعات یهرجاکه تونستم سرزدم ،ول.میکن یم بشیتعق رهیهرجاکه م.خانم نه«

 کنه یکار نم یکس«اصال واسه  ایمحافظه کاره  یلیخ

 .دسته هاش يو دستام رو گذاشتم رو یدادم به صندل هیتک

 که بود یهرک یبود،ول یدونم ک ینم.زدیحرف م یتلفن یداشت با کس دنشیکه رفتم به د روزید.کنه یکار م چرا

سراز  دیهرجورشده با.نیرینظر بگ ریتمام رفتاراش رو ز.نیجمع کن شتریحواستون روب.واسه من نقشه داشته

 .ارمیکارش در ب

 :سرش رو خم کرد و گفت میبه حالت تعظ یکم یعیشف

 »ن؟یندار يبا من کار گهید...نیخانم ام چشم«

 :فکر کردم و گفتم یکم

 »ت؟آماده اس یخالق يآقا يمحموله .دارم چرا«

بره  یقاچاق ایدر قیجنوب تا از طر مشیکه بفرست میفقط منتظر دستور شما بود.آماده است زیهمه چ.خانم بله«

 .یدب

 :به جلو خم شدم و گفتم یکم.رو تکون دادم سرم

 يبرا یلیمحموله خ نیا یدون یهمون طور که خودت م...گمیم یچ نیخوب گوش کن بب یعیفقط شف...خوبه ــ

به دسته  يبه هرنحو ای وفتهیمحموله ب نیواسه ا یاگه اتفاق...ام مال و اموالم رو روش گذاشتمتم.من با ارزشه

 ؟یفهم یم...میشیورشکست م...میشیم چارهیهممون ب.نرسه یخالق

 »هست زیحواسمون به همه چ.خانم بله«

 .دادم هیتک یبه صندل دوباره

 »يبر یتون یم گهید...طور باشه نیهم دوارمیام«

 يدادم تا بتونم برا یبه ذهنم استراحت م یکم دیبا.چشمام رو بستم.رفت رونیکرد و ب یکوتاه میعظت دوباره

 .بکشم يزبون سورن نقشه ا ریاز ز دنیحرف کش

****** 

 زیهمه چ.اتاقم به خودم انداختم يقد ي نهینگاه رو در آ نیآخر.دمیو براقم کش یبلند مشک راهنیبه پ یدست

 .سورن بود آمدن يو آماده برا یعال

 .برم رونیو از اتاق ب امیکنار ب نهیآ يسورن باعث شد از جلو يزنگ در و متراقبش صدا يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٢٩ 

 :گفت دیمنو که د.ومدیکه تندتند از پله ها باال م دمیخانم رو د نتیز دمیپله ها که رس سر

 »مهمون تون اومدن خانم«

سورن .انداختم نییبه پا یاز همون باال نگاه.رفتم نییخرامان خرامان از پله ها پا.تکان دادم و او هم رفت يسر

با لبخند از جا .دیآخر بودم که منو د يپله ها يرو.زدیم دیپله ها نشسته بود و اطراف رو د يمبل روبه رو يرو

 : کرد گفت یرو به سمتم دراز م ستشو همون طور که د ستادیپله ها ا يپا.بلند شد و اومد سمتم

 .نم يبایز يبر بانو سالم

 .زدم ودستم رو در دستش قرار دادم يپوزخند

 »يخوش اومد.سالم«

بر دستم که در دستش  يلبخندش رو حفظ کرد و خم شد و بوسه ا. رفتار سرد من عادت کرده بود نیبه ا گهید

 .بود زد

 .خورد یرفتارا بهم م نیحالم از ا.نمیکارش رو نب نیتا ا گهیرو چرخوندم سمت د سرم

 وبه مبل ها اشاره کردم دمیکش رونیدستش ب يرد،دستم رو از تورو که بلند ک سرش

 »نی؟بشيستادیا چرا«

خانم  نتیهمون موقع ز.مبل روبه روش نشستم يمن هم رو.نشست شیقبل يگرد کرد و رفت همون جا عقب

 من و سورن گذاشت و يجلو یعسل يشربت ها رو رو.شربت توش بود وارد سالن شد وانیکه دوتا ل ینیس هیبا 

 .رفت

 :و گفت دیاز شربت رو نوش يجرعه ا.شربتش رو برداشت وانیخم شد و ل سورن

 »ه؟یخونت ضرور اطیح يهمه نگه بان تو نیوجود ا گمیم«

 :چشماش و گفتم يزل زدم تو يجد یلیخ

 »شده يانداز ریبه خونم ت شیکه چند روز پ یفکر کنم خبر داشته باش.هیضرور آره«

 »خبر دارم آره«

 :به دورتادور خونه انداخت و گفت يا گهید نگاه

 »هییبایز ي خونه«

 :چشمام و ادامه داد يزد تو زل

 »مثل صاحبش درست«
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 :خاطر فقط گفتم نیکردم نشد لبخند بزنم،به هم يهرکار

 »يلطف دار ممنون«

 زیبلند شدم و سورن رو به سمت م.خانم اومد و گفت که شام حاضره نتیکه ز میزد يعاد يحرفا گهید یکم

 .کردم ییراهنما

زبونش  ریوقتش بود که از ز گهید.بعد از صرف شام سورن رو به سمت اتاقم بردم.در سکوت صرف شد شام

 .حرف بکشم

رو  “ه؟یچه خر گهیآرشان د“ یمست بود ول نکهیاستخر خونش با ا يروز تو ه؟اونیآرشان ک دونهیکه م مطمئنم

 گفت یلحن هیبا 

برگردم  نکهیبدون ا.المپ اتاقم رو روشن کردم.سورن هم دنبالم اومد. م و رفتم تواتاقم رو باز کردم و باز کرد در

 سمتش گفتم

 »نیبش يدوست دار هرجا«

زدم و  يشخندین. لبش بود يرو يزیآم طنتیلبخند ش.تخت نشست يکه رفت رو دمیچشم د يگوشه  از

 .برگشتم سمتش

 .خورد یپشت گردنم گره ممچ پام بود و از باال با دو بند به  يتا رو میمشک لباس

سمتش  دمیتخت،چرخ يدستم رو گذاشتم رو.کرد ینگاهم م یطور خاص.تخت نشستم يرفتم و کنارش رو جلو

 :گفتم یآروم يو با صدا

 »یرو بگ قتیبهم قول بده که حق.سوال ازت دارم هی سورن«

 :گفت دیکرد و با ترد یکوچک اخم

 »حاال تو بپرس..باشه یتاچ«

 :و گفتم دمیبه سمتش کش یخودم رو کم.چشماش زل زدم تو

 »از کجا؟ ،بگویشناس یکه م دونمی؟میشناس یآرشان رستگار رو م تو«

 :خودش رو جمع وجور کرد و گفت عیسر یبا بهت تو چشمام زل زد ول.سوالم جا خورد از

 »شناسمش ینم من«

 رو آروم باز و بسته کردم چشمام

 »بهم بگو ياقعا دوسم داراگه و.بدونم دیبگو سورن من با.یشناس یم«
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داد و  رونیو بازدمش رو با فشار ب دیکش یقینفس عم.نفس هاش نا منظم شده بود.شدم کیبهش نزد گهید کمی

 :گفت

 .منه يآرشان پسرخاله ...آرشان.شناسمش یآره م ــ

 :با تعجب گفتم.بار نوبت من بود که جا بخورم نیا

 »؟یچ«

بندر عباس  يتو..مثل دوتا برادر...میبا هم بزرگ شد یوتااز بچگما د.آرشان پسرخالمه.يدیدرست شن:سورن

رو از هم  يزیچ چیه.گذشت یبهمون خوش م یکل.لب ساحل میرفت یتو گرما م شهیهم.میکرد یم یزندگ

 ....نکهیتا ا.میهمو داشت يهوا شهیهم. میکرد یپنهون نم

 .دیکش یآه

 يمن به ظاهر شدم وارد کننده  ل،امایشد افتخار فام...ییایدر يروین ياون رفت تو.میبزرگ شد نکهیتا ا ــ

 یوقت.من خبر داشت،آرشان بود یهم که از شغل اصل یو تنها کس یدر باطن قاچاقچ یول وتریقطعات کامپ

تهران و راه من و آرشان از  اومدمبار دعوامون شد و بعداز اون من  نیاول يبرا.باهام مخالفت کرد یکل دیفهم

 .هم جداشد

برگشتم  يبه حالت عاد عیسر.من نگاه کرد يبهت زده  يه تموم شد سرش رو باال آورد و به چهره ک حرفاش

 :دمیو پرس

 »پدر من آرشانه؟ قاتل«

 :و گفت دیبه صورت و موهاش کش یدست

 .بگم يزیتونم چ ینم...تونم بهت بگم یسوگند باور کن نم ــ

 یبه صفحه اش انداخت و درحال ینگاه.در آورد شبیرو از ج شیگوش.زنگ خورد لشیبگم موبا يزیاومدم چ تا

 :گفت شدیکه بلند م

 »دیلحظه ببخش هی«

گفت که  یبهم م یحس هی.سورن بود يآرشان پسرخاله .بودم متعجب بودم دهیکه شن ییزایاز چ.رونیرفت ب و

 بابا که اسم اونو گفت یول ستیآرشان قاتل پدرمن ن

 تاقهمون موقع سورن برگشت تو ا.شده بودم جیگ

 »برم دیاومده با شیبرام پ یسوگندجان کار مهم دیببخش«
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 :اومد در آغوشم گرفت و در گوشم زمزمه کرد جلو

 »خودمون بمونه نیبده حرفامون ب قول«

 .رو تکان دادم و او هم رفت سرم

****** 

 .کردن کارام بودم که تلفن زنگ خورد ستیدفترم مشغول راست و ر يتو

 »بله؟«

 »پشت خطن یخالق يآقا نیام خانم«

 »کن وصل«

 بود یعصبان.یگوش يتو دیچیپ یخالق يلحظه بعد صدا چند

 »ن؟یام خانم«

 »د؟یچه خبر؟محموله به دستتون رس.یخالق يآقا سالم«

 :گفت یعصب یلحن با

 »ن؟یشما خبر ندار یعنی«

 .کردم یکوچک اخم

 »؟یچ از«

شما .گرفته شده ییایدر يرویه توسط نرا يها مهیمن،ن ي نهیمهم و پرهز يمحموله  نیخانم ام:یخالق

 ن؟یواسش دار یحیتوض

 .بار تو عمرم به تته پته افتادم نیاول يبرا

 ».دمیتمام خسارتتون رو بهتون م ،منیخالق يمن خبر نداشتم آقا..من«

 »نیوقت من رو هم هدر داد ست،شمایمن فقط پول ن درد«

 »من.یخالق يواقعا متأسفم آقا من«

 »بشنوم يزیخوام چ ینم گهید«

بدبخت .دستام گرفتم نیسرم رو ب.تلفن يرو کوبوندم رو یگوش تیبا عصبان.دیچیگوشم پ يبوق ممتد تو يصدا

 .نیشکست سوگند ام یعنی...شکست بزرگ هی یعنی نیا.شدم

 .هراسان وارد شد یعیبه در خورد و شف يا تقه
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 »نیام خانم«

 .شدم منفجر

اون تنه لشا چه  ن؟پسیا افتاد؟هان؟مگه نگفتم حواستون رو جمع کناتفاق چر نیا.خبر دارم یعیدارم شف خبر«

 کردن؟ یم یغلط

 ».و محموله ها رو بردن ختنیر هوی...خوب بود خانم زیچ همه«

 »ره؟یمنو بگ يجرئت کرده محموله ها یبود؟ک یک ؟کاریک«

 فقط با ترس نگاهم کرد.نگفت يزیچ

 بود؟ یک:زدم داد

 :انداخت و گفت نییرو پا سرش

 »رستگار آرشان«

 اسمت باشه؟ شهیهم دیاوووف چرا با..ارشان رستگار ..رستگار  ارشان

 ..گمشوو برو -

 ..يها نهیخانم هز-

 روونیفقط گمشووو برو ب-زدم داد

تلفن رو برداشتم  ارمیهمه مواد رو از کجا ب نیپول ا ییییکنم؟وا کاریرفت پوووف حاال چ رونیترس از اتاق ب با

 دیچیتلفن پ يضمختش تو يبود بعد از چند تا بوق صدا ایمعاون ماف رانیا يکه تو یکس زنگ بزنم به دیبا

 بله؟-

 نیسوگند ام..هستم نیام-

 اهان خوب بگو-

 ...وارد شده يادیافتاده تو بندرعباس خسارت ز ریمحموله هام گ-و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

 منظور؟-

 ..پول الزم دارم-

 نیخودت تا اخر دیبا شهیکارت خراب م یتر جون مگه من عابر بانک تو هستم؟وقتدخ نیبب-کرد یزشت ي خنده

 ؟يدیفهم ينفست خسارت رو بد
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کارخونه رو  نیکارخونه رو بفروشم ا دیبا..دمیکش یاه...خوردم یبوق گوش يحرفم رو با صدا يادامه ..من یول-

 ....مع شد بابا منو ببخشکردم اشک تو چشمام ج یبه عکس بابا نگاه...خرنیم اردیمل 4حداقل 

***** 

کار  یب یلیخ دهیچند هفته که کارخونه به فروش رس نیتو ا دمیکشیم گاریاتاقم نشسته بودم و س تو

 ..اومد داخل یعیشف!شد اردیمل 3خسارت نهیسر رفته هز یلیحوصله ام خ...شدم

 اس؟ لهیاتاق در نداره؟طو نیمگه ا-

 ..عباس گرفته شدن شرمنده خانوم اما جنسا بازم تو بندر-

 بازم کار ارشانه؟ ؟نکنهییییییچ-

 ....متاسفانه بله-

 کردم با ارامش صحبت کنم یاز جام بلند شدم سع تیعصبان با

 شه؟یخسارتش چه قد م-

 تومن ونیمل 4..کم تره یکی نیا-

 ..رووووونیبرو ب-

پسره رو  نیبرم بندرعباس و حساب اخودم  دیبا...کار کنم؟سوگند فک کن  یاوووف چ..واریتو د دمیرو کوب وانیل

 يبرم سمتش؟؟لبخند يا لهیاما با چه ح...کنهیداغون م مویپسره بابامو ازم گرفت حاال هم داره زندگ نیبرسم ا

 دمیچشمامو باز کردم باالخره رس....میدیخانم خانم رس-....****سوگند یباهوش یلیتو خ..نشست رو لبم

 خواستیاونم م.. سیپار رمیبه سورن گفتم م یثال االن رفتم سفر خارجهماهنگ کردم م یعیبا شف..بندرعباس

زنگ زدم به ...بود یبندر عباس شرج يهوا...رو برداشتم کمیکوچ فیک...تنها باشم خامیگفتم م یول ادیب

 نبالمد ادیب یقرار بود کس دمیرس-.یعیشف

 دنبالتون ادیم..... به پالك يسمند نقره ا هیبله االن -

 کردم و رفتم سوار شدم دایسمند رو پ....یقشنگ يبا دقت به اطراف نگاه کردم چه نخال...ب خداحافظخو اریبس-

 ..سالم خانوم من عمار هستم-

 ؟يسالم از نقشه که خبر دار-

 ..بله-

 ..ایخوب برو سمت در-
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 چشم-

**** 

 رو به عمار گفتم..شدم یکیکوچ قیقا سوار

 شه؟یقسمت رد م نیتگار توشه از اکه ارشان رس ییایدر يروین یکشت یمطمئن-

 ......بله خانوم مطمئنم-

 ...پس برو-

 

 ارشان

 بردیم یبابام منو با کشت شهیهم ادمهی.. یاز بچگ..بودم ایعاشق در...دیوزیم یبودم باد گرم ستادهیعرشه ا يرو

 ...ایوسط در

 ناخدا؟-

 ..بله-

 ...خادیدختره کمک م هی..ابه يرو يزیچ هی-

 تازه کار نگاه کردم يتعجب به ناو با

 ؟یمطمئن يدیحم-

 ...دختره هیرو از دستش گرفتم اره اره  نیدورب...بله ناخدا-

 ..نشیاریب نیبر-

دختر رو ..اومدن ینجاتش دادن و به سمت کشت قهیبعد از چند دق.. به سمتش رفتن  یکیکوچ قیبا قا...چشم-

سرش رو ...داشت یمظلوم کنه؟صورتیم کاریچ ایدردختره وسط  نیاوردن رو عرشه با تعجب به دختره زل زدم ا

 سردش بود دیدرخشیم شیا روزهیف يباال گرفت چشما

 ؟یهست یتو ک-

 سرفه کنان گفت دختر

 و بابام غرق شد..خراب شد قیاما موتور قا يسوار قیقا میبا بابام اومده بود...من سوگند هستم-

 ...داره یبیسوگند حلقه زد چشماش برق عج ایدختره  يتو چشما اشک

 ؟..يرو ندار یتو کس-
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 بغض گفت با

 ....عمو دارم که خارجه هیو خاله ندارم  ییرفت بابام دا ایاز دن شینه مادرم سالها پ-

 ..شد يجور هیدلم ..دیاروم اروم رو گونه اش چک اشکاش

 ..استراحت بهش بده يجا هی يدیحم...خوب فعال برو استراحت کن یلیخ-

 ...چشم ناخدا-

لباس فرمم رو ...شد ادهیشدم سوگند هم پشت سرم پ ادهیپ یاز کشت...میدیبه اسکله رس....****ییشماچ عجب

 سیسوگند هم خ يلباسا..تنم بود اما هنوز گرمم بود یکوتاه نیشرت است یت نکهیعوض کرده بودم با ا

 ...دراوردم بمیرو تو ج نمیماش چیسو...بود

 ...سوار شو ایب-

 دیاول لباساشو با..کار کنم یدختره چ نیحاال من با ا..م و به سمت ابادان حرکت کردمشد دمیسف يایپرش سوار

 پارك کردم و گفتم نویماش یرفتم سمت پاساز بزرگ..سهیاخه خ..عوض کنم

 ...تا برگردم نیجا بش نیهم-

 ...باشه-

نگاه  نایتریبه و يجور نیهم..دونمیاز لباس زنونه نم يزیمن که چ...واسش بخرم يتو پاساز حال چه جور رفتم

رفتم داخل ..زانو بود يذره باال هیبود وقدش  يساده ا يافتاد مانتو یمشک يمانتو هیکه چشمم به  کردمیم

 دختر جوون بود هیمغازه مغازه دار 

 دییسالم بفرما-

 ..خامیرو م هیسالم من اون مانتو مشک-

 ؟يزیچه سا-

 گفتم يزیسا هی یهوووف الک...چه بدونم من

  دیکمک کن دیتونیبخرم شما م یچ دونمیواسه نامزدم شلوار و کفش بخرم اما نم خامیخانوم من م نیببخش-

 کم رنگ از تو قفسه ها بهم داد و گفت یدمپا گشاد اب یشلوار ل هی...بله حتما-

 وبا دست ادرس اون کفشه رو بهم..داره  یخوشگل یصندل پاشنه دار مشک هی هییاون مغازه روبه رو دینیبب-

باز  نویدر ماش دمیهم واسش خر يشال سرمه ا هی...دمیکفشه رو خر..ازش تشکر کردم و لباسا رو برداشتم..!!!!داد

 ..خوابش برده بود یکردم اخ
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 ....سوگند سوگندخانوم-

 ..باز کرد چشماشو

 ....لباسا رو بپوش نیا ایب-

 

 سوگند

شدم کنار  ادهیپ نیاز ماش..دونهیرو م زمیسا قیچه دقنبرد اما  ییخوب خدا رو شکر از نقشم بوو دمیرو پوش لباسا

 ..جدول نشسته بود

 ..تمام شد-

 ..تفاوت گفت یبهم نگاه کرد بعد ب تیرضا با

 ..... ابادان میریم-

نگاش کردم که  یچشم ریچشمامو بازکردم ز..بار با بابا اومدم ابادان  هیابادان  میدیرس...مدت چشمامو بستم تمام

 ببره کجا؟ خوادیهوووف منو م... کردیم یداشت رانندگ

 ..مادرم و خواهرم شیخونه پ میریم میدار-

 ..از تعجب گرد شد نکنه بلند فکر کردم با تعجب نگاش کردم چشمام

 ...تر اوقات بندرعباسم شیمامانم و خواهرم ابادان هستن اما من ب-زد و گفت زیلبخند ر هی

شناخت کوچولو ازم داشته  هی یحت نکهیخونشون بدون ا بردیاشت مجالبه ارشان منو د یلیخ...دونمیخودم م هه

 باالخره دهنمو باز کردم....نکرد  یاصال خودشو بهم معرف یراست..باشه

 ...ياقا-

 ..ارشان رستگار-

 ...که شنینم تیاذ یعنی..شنیاقا ارشان مادرتون ناراحت نم-

 ....گفتم قبال هم بهش هینه مامانم زن خوب-..و گفت دیحرفم پر ونیم

دختره ..دایمنم ا-ه؟یک- گفت يدخترونه ا يخونه ارشان زنگ خونه رو زد صدا هیبه  میدیرس..مینزد یحرف گهید

 يانبار هینگاه کردم  اطیباز شد به ح یکیت يدر با صدا..ییییداداش يوووووووا-با ذوق گفت داسیا دمیکه فهم

تو  دیپر يدختر هی هوی دمید کردمیم یسرو برر اطیداشتم ح...باغچه ينخل بزرگ تو هیبود و اطیته ح کیکوچ

 دایا-با تعجب بهم نگاه کرد...نگاش به من افتاد هوی کردیو بوسش م رفتیازش باال م مونیبغل ارشان و مثل م
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 يدرشت قهوه ا يداشت چشما یسرخ يو لپا دیصورت گرد وسف...که گفتم یسوگنده خانومه همون کس نیا

هنوز ....واقعا متسافم زمیعز يوووا-با بغض بغلم کرد و گفت..ومدیه به صورتش مداشت که البت یدماغ گوشت

 کردم به صدام بغض بدم یبودم سع زاریتوشک بغل کردنش بودم اما از تنفر ب

 زد و گفت یاومد لبخند با نمک رونیاز تو بغلم ب عیسر دایاومد ا ییچشم و ابرو دایارشان به ا...ممنون-

 .تو رو  نهیدوست داره بب یلین خداخل ماما میبر ایب-

دست مبل چرم خوشرنگ وجود داشت  هیهال  يتو میوارد خونه شد..که فکر کنم دستم پاره شد دمیکش محکم

جور حونه  نیداشتم هم...راه پله داشت هی...ینیاشپز خونه رو بب یتونستیاپن داشت که از تو هال م ياشپز خونه ا

نمازش  دیداشت و اون چادر سف ینسرش بود اومد تو هال صورت مهربو که زن چادر نماز کردمیم یرو بررس

 کردم و گفتم سیدرست شکل فرشتهاش کرده بود دور لبم رو خ

 ...سالم-

 !يخسته ا نیبفرما رو مبل بش ياومد ؟خوشیسالم دخترم خوب-

 ..سالم مامان-

 هیمامان ارشان با  قهیبعد از چند دق میو رو مبل نشست میرفت..دیارشان رو بوس یشونیو بعد پ..پسر گلم  سالم

 که توش شربت بود اومد و گفت ینیس

بعد شربت رو بهمون تعارف ..گرم شده یچند روزه ابادان حساب نیتشنتونه اخه ا یو حساب دیخسته ا دونمیم-

 کرد و ادامه داد

 ....نوش جونتونون..هم انداختم خیو گالبه توش  دمشکیشربت ب-

 ..ممنون خانم رستگار -

 ....وا خانم رستگار نه دخترم بهم بگو نرجس-

 ...اما-

درست  زدنیحرف م ینبود اما وقت یلهجشون عرب..داشتن  یباحال يلهجه ..زدم یکیلبخند کوچ...اما نداره-

و ارشان از  زدنیتاشب حرف م...میبود یمیصم نیخوش به حالشون کاش ما هم به ا...نییکه ابادان يدیفهمیم

دستمو گرفت و به  دایاز شام ا دبع یمیصم يچه خانواده ..گفتیبداخالقش م يهم از استادا ادیا گفتیکارش م

 بود  یاسیخوابش  سینفره داشت که سرو هیتخت  هیکه  کیاتاق کوچ هیاتاقو باز کرد  هیباال برد در  يطبقه 

 ...ماست یاتاق خال نیامممم شرمنده اما ا-
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 ..تو زحمت نیافتاد یسابشمام ح يمن شرمنده  هیچه حرف نینه ا-

 م؟یخواهر باش هیباهم مثل  میتونیم ادیخوشششمم م یلیمن از تو خ..حرفو نزن  نیا گهید-..زد و گفت يلبخند

 ...البته-

 ...تو اون کمده چند تا لباس دست نخورده هست یراست-

 ..ممنون-

 ..ریخواهش خوب شبت به خ-

 ...ریشب تو هم بخ-

کرده بودم رو برداشتم و اس  میرو که قا میدراوردم گوش یدست لباس راحت هیکمد  رفت در اتاقو بستم تو یوقت

 خوابم برد یک دمیچشمامو بستم و نفهم...مرتبه یکه همه چ یعیدادم به شف

رو از کنارم برداشتم و  میگوش.صبح شده ایهنوز شبه  دمیفهم یچون اتاق پنجره نداشت نم.رو باز کردم چشمام

از تخت خواب .حاالهم پاشم برم سراغ طعمه.دمیخواب یحساب!خوبه.داد یرو نشون م 8.مبه ساعتش نگاه کرد

 .اومدم نیینفره پا کی

 .تیکبر یقوط نیاتاق بزرگ با تخت دونفره اومدم تو ا هی ده؟ازیکارم به کجا رس نیبب

 هیبلند و  نیستآ يقهوه ا کیتون هی.داخلش انداختم يبه لباس ها ینگاه.سمت کمد و درش رو باز کردم رفتم

 .عوض کردم یقبل يها یبرداشتم و با لباس راحت یمشک یشلوار راحت

 .سرم انداختم يرو آزاد رو میسرم جمع کردم و روسر يباال پسیلیک هیرو هم با  موهام

مثال .به صورتم انداختم ینگاه نهیتو آ.نهیآ يدوباره برگشتم جلو.اومد ادمی يزیبرم که چ رونیاز اتاق ب خواستم

نشون بدم که مثال  يخودم رو جور دیبا.باشم که پدر و مادرش رو تازه از دست داده یکس هیشب دیمن االن با

 .ستیکردم و االن حالم اصال خوب ن هیگر یلیخ شبید

کردم تا  نییکشو هارو باال و پا کمی.و شکننده بودن فیرو کنار بزارم و برم تو جلد ضع يسوگند قو نیا دیبا

کرد  یم کاریاونجا چ فیدونم اون ک ینم...شیلوازم آرا فیک هی...داکردمیخواستم پ یرو که م يزیباالخره چ

 .خب واسه من که بد نشد یول

قرمز  یکیو  یصورت یکیکرم،دوتا رژ لب  هی.رو باز کردم فیدر ک.بود يجا مداد يکوچک اندازه  یلیخ فیک هی

 .داخلش بود ملیر هیو  یخط چشم مشک هیبا 
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خودش نشون  نیپف داشت و ا ادیخداروشکر چشمام به خاطر خواب ز.انداخت یبود،کارم رو راه م یکاف نایهم

 .کردم هیداد که من مثال گر یم

هردو  يانگشت سبابه .دمینوکش رو به انگشت سبابه ام کش.آوردم رونیو خط چشم رو ب فیبردم داخل ک دست

 .بشه اهیتا س دمیر چشمام کشتا رنگش پخش بشه و با انگشت دو دمیدستم رو به هم مال

 ياز لباس ها یکی يدستام رو با گوشه .شد اهیکار رو انجام دادم و مدام تکرار کردم تا دور چشمام س نیا چندبار

پوست .دمیلب هام مال يمقدار ازش برداشتم و رو هیسپس در کرم رو باز کردم و .شده ام پاك کردم  سیخ

 .بود دیصورتم هم سف

شده  یتیم هیو ترك خورده،درست شب دیسف يو لبا دهیکرده و دور کبود و صورت رنگ پر پف ياون چشما با

 .سوزه یبه حالم م یلیحال و روزم دلشون خ دنیمطمئن بودم که با د.بودم که تازه از گور دراومده

حمل ت دیبا زارویچ یلیبه هدفم خ دنیرس يمن برا.کردم یتحمل م دیبا یبودم،ول زاریاز ترحم ب نکهیا با

 .موردشه کیتنها  نیکنم،وا

همه .نگاه رو به خودم کردم نیآخر.و گذاشتم سرجاش فیرو برگردوندم داخل ک لیوسا.تموم شده بود گهید کارم

 .کردم یم شرفتیشغل پ نیحتما تو ا.شدم یم موریگر دیمن با.به خودم زادیدست مر.بود یاوک زیچ

از آشپزخونه  دایآخر بودم که آ يپله  يرو.اومدم نییاز پله ها پا.رونیکنار اومدم و از اتاق زدم ب نهیآ يجلو از

 .زد و اومد سمتم یلبخند پت و پهن دیتا منو د.اومد رونیب

 “.ریسوگند جون،صبحت بخ سالم“

 :لبخند زدم و گفتم هیزور  به

 “.ریتو هم بخ سالم،صبح“

 :بود چون گفتحدسم درست .دیفکر کنم چهره ام رو د.لبخندش محو شد دیکه رس کمینزد

 “مرده ها؟ نیع يخوبه؟چرا تور از جونت شد حالت“

 “.ستین يزیخوبم،چ آره“

 “.بخور تا رنگ و روت برگرده يزیچ هی میبر ایب...میبر ایب)دیدستم رو کش.(گهینم نویات که ا افهیق“

 .بکشم رونیکردم دستم رو از تو دستش ب یسع

 “.امیبزار اول برم دست و صورتم رو بشورم،م“:من

 .باشه:رو رها کرد و گفت دستم
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 “!يزیچ هی فقط“

 “؟یچ“

 “کجاست؟ تونییدست شو...زهیچ“

 .سمت راستم اشاره کرد ییزد و با دست به جا یمهربون لبخند

 “یسمت چپ اونجاست،در“

آب داخل دهنم قرقره  یکم.و آب رو باز کردم ستادمیا ییروشو يجلو.یینگفتم و رفتم سمت دست شو يزیچ

 .خراب بشه ممیگر دمیترس یه صورتم نزدم،مب یآب.کردم

 .دمید یداخل رو نم لیدل نیآشپزخونه اپن نبود و به هم.اومدم و راه افتادم سمت آشپزخونه رونیب

بهتره  ای يزیبه محض ورودم خوردم به چ یحرفا،ول نیکشم و از ا یکه مثال خجالت م نییرو انداختم پا سرم

 .آرشانه دمیبرخورد کردم که د یبا ک نمیدم تا ببسرم رو باال آور.یبگم خوردم به کس

تمام تالش خودم رو کردم تا نفرت رو از .کرد یاون تالق یمن با نگاه مشک يا روزهینگاه ف هیچند ثان يبرا

 .کنم نشیگزیرو جا تیچشمام دور کنم و معصوم

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا.رو ازم گرفت نگاهش

 “.دمتونینبود،ند حواسم دیببخش.ریبخ سالم،صبح“

 “.من بود رید،تقصیببخش دیکنم شما با یم سالم،خواهش“

 :نشسته بود ،گفت زیبگه که مادرش که پشت م يزیچ اومد

 “.صبحونه بخور نیبش ایب.دخترم ریبخ صبح“

 .نشستم زیجلو و پشت م رفتم

به قول  ایخانوم رستگار .گرسنه ام بود یحساب.و نشستم دمیهارو عقب کش یاز صندل یکیزدم و  یکوتاه لبخند

 .گذاشت زیم يو جلوم رو ختیر ياستکان چا هیسماور  يرو يخودش نرجس،از جاش بلندشد و از قور

 .دمیکه تازه وارد آشپزخونه شده بود رو شن دارویآ يهمون موقع صدا.ازش تشکر کردم رلبیز

 “.مثل ارواح ؟شدهيسوگند توجه کرد ي افهیاصال به ق مامان“

نرجس خانوم از اون .پوزخندم رو جمع کردم یبا بدبخت.آرشان و مادرش بهم جلب شد يتوجه  دایآحرف  نیا با

 .چونه ام رو با دستش گرفت و سرم رو بلند کرد.کنارم نشست یصندل ياومد و رو زیسرم

 “؟يشد یختیر نیتو چرا ا.خدا مرگم بده يوا...نمتیبب“
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داشتم .دهنم يچپوند تو یرفتن،و لقمه ها رو پشت سرهم مرو رها کرد و شروع کرد تندتند برام لقمه گ سرم

 .شدم یخفه م

رو دادم پشت لقمه ام و به زور قورتش  مییمقدار از چا هی.و با دستم دستش رو پس زدم دمیرو عقب کش سرم

 .دادم

 “.خورم یممنون نرجس جون خودم م“:من

 “.کردم یدخترم داشتم خفه ات م دیببخش يوا“

صبحنه ام رو خوردم و از جام .ستشین دمیکنه که د یم کاریآرشان چ نمیبرگردوندم تا بب سرم رو.نگفتم يزیچ

 .بلند شدم

 “.جون دستت درد نکنه نرجس“

 “.زمیجان عز نوش“

نشه،رفتم باال  عیدروغم ضا نکهیا يبرا.بهتر شده باشه یکم دیرنگ و روم با عتایکه صبحونه خوردم طب االن

تشکش  ریرو از ز میتخت و گوش ينشستم رو.رو پاك کردم رچشممیز یهایمقدار از س هیاتاق و  يتو

و “.بگو مراقبش باشه دبه عما.ستین نجایاون ا یآرشانم،ول يمن االن خونه “:نوشتم یعیواسه شف.برداشتم

 .فرستادم

 “.دنبالش باشه هیسپارم مثل سا یم.چشم خانم“:بعد جواب داد هیچندثان

 :رو گذاشتم زبر تشک و گفتم میگوش عیسر.تقه به در خورد چند

 “!دییبفرما“

 یراحت نیخانواده چطور به هم نیمن موندم ا.بهم زد یاز همون بدو ورود لبخند گرم.اومد داخل دایشد و آ درباز

 !از من ندارن یشناخت چیکه ه یکنن؟درحال یبه من اعتماد م

 :تخت نشست و گفت ياومد کنارم رو.لبخندش رو دادم جواب

 “نجا؟یا یکن یم ارکیچ ییتنها“

 “.کردم یفکر م داشتم“

 “؟یچ به“

 “.پدرم به“

 :گفت يدهنده ا يدستاش گرفت و با لحن دلدار يپاهام بودن رو تو يدستام رو که رو.کمرنگ شد لبخندش
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خب عمر دست خداست از  یمنم پدرم رو از دست دادم ول.کنمیدرکت م.سخته یلیدونم خ یم.کنه خدارحمتش“

 “.ادیبرنم يکاردست ما بنده ها 

 :تعجب گفتم با

 “توهم فوت کرده؟ پدر“

 :زد وگفت یتلخ لبخند

 “.کشته شد يریدرگ هیتو  شیدوسال پ..آره“

 “.متأسفم واقعا“

 “.ممنون“

 :دمیرو که توسرم بود رو پرس یبدون حرف گذشت تا باالخره دهان باز کردم و سوال قهیدق چند

 “ن؟یکن یاعتماد م بهیغر يدمابه آ یراحت نیبه هم شهیجون،شما هم دایآ“

 “!نه“

 “بهتون دروغ گفته باشم؟ اینباشم؟ يزیچ يدزد نیدون یکجا م ن؟ازیچرا به من اعتماد کرد پس“

 :هاش رو باال انداخت و گفت شانه

دونم دزد  یم...دارم مانیحسم ا نیو منم به ا میبهت اعتماد کن میتون یگه که م یبهم م یحس هی...دونم ینم“

 “.یگیدروغ نم گهیچهره ات هست که م يتو یتیمعصوم هی...یستین

 ....راحت به من اعتماد کردن اونوقت من نقدریا نایا.لحظه دلم براشون سوخت هی

متوجه ...متوجه مشن که اشتباه کردن يحاال که کردن به زود یخواستن اعتماد نکنن،ول یم.به من چه...نه

رو بخورن و من خوشحالم که گول ظاهر معصوم منو خوردن  یکسگول ظاهر هر دیبه بعد نبا نیکه از ا شنیم

 .انتقام گرفتن ازشون هموار کردن يوراه رو برا

****** 

 ینگاه یرچشمیز.مینشسته بود ونیتلوز يهال روبه رو يو تو میتازه ناهار خورده بود.سه بعدازظهر بود ساعت

 شیگوش يدوست داشتم بدونم تو یلیخ.هم يبود و اخم هاش هم تو شیگوش يسرش تو.به آرشان انداختم

 چه خبره که باعث شده ابروهاش بهم گره بخوره؟

 .نگاهم رو دوختم به پاهام عایسر.کردم که سرش رو بلند کرد ینگاهش م یرچشمیداشتم ز هنوز

 .فونیاز کنار من بلند شد و رفت سمت آ دایآ.دیچیزنگ تو کل خونه پ يموقع صدا همون
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 “بله؟“:دایآ

 “باز شد؟...تو ایم بسال“:دایآ

 .برنگشت و رفت سمت در و بازش کرد یرو سرجاش گذاشت ول فونیآ

 “بود مادر؟ یک“:خانوم نرجس

 “.نهیگیا“

معلوم بود که حوصله اش رو .بود یکالفه و عصب.نگاهش کردم.دمیپوف آرشان رو شن يوضوح صدا به

 :ازجاش بلند شد و گفت.نداره

 “.تو اتاقم رمیمن م مامان“

 “.نجایا ادیفقط به خاطر تو م نیگیکه ا یدون یخودت م...پسرم زشته نیبش“

 “.خوام برم تو اتاقم یدونم م یم نویچون ا اتفاقا“

 .دمیرو از پشت سرم شن يدختر يغویج غیج يکردن که صدا یدونفر داشتن باهم بحث م نیا هنوز

 “.یبه همگ سالم“

 يمن نبود،اما چهره  یبه خوشگل.نهیا گنیخانوم که م نیگیپس ا.نمیرو بب غویج غیرو چرخوندم تا اون ج سرم

و  یعسل يچشما.بود دهیزانوش پوش يقرمز هم تا باال يمانتو هی.داشت یالغر بود و قد متوسط.داشت یخوب

 .کرد یبه آرشان نگاه م یداشت با لبخند پسرکش.داشت یلب و دهن متناسب

 :با تعجب به نرجس خانوم گفت.رفت نیخندش از بحضور من شد،لب يمتوجه  یسرش رو چرخوند و وقت یکم

 “ه؟یک گهیدختره د نیعمه جون،ا اوا“

 .اخم کردم و زل زدم بهش.ومدیجمله اش خوشم ن نیطرز اداکردن ا از

 قشونیآرشان قا یکشت کیکه نزد يسوار قیبا پدرش رفته بودن قا.سوگندن شونیعمه،ا نیگیا“:خانوم نرجس

 “.ما شیپ نجایآوردش ا یهم نوع دوست يآرشان هم از رو.کنهیوت مو متأسفانه پدرش ف شهیغرق م

 :زد و گفت يپوزخند.نگاهم کرد يزیحالت تمسخر آم با

 “خونه است؟ میتی نجایا هه،مگه“

 :با تحکم گفت آرشان

 “.نیگیصحبت کن ا درست“
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 يخودش رو برا عیسر نیگیا.نیهنوز منو نشناخت.رمیگ یبه موقعش حال تو رو هم م.نکبت  يریکبیا ي دختره

 :آرشان لوس کرد و گفت

کنه و  یاعتماد نم یکه به هرکس يطور نیبود که آدم هم نیمنظورم ا...زمینگفتم عز يبد زیکه چ من“

 “.به کفشش نباشه یگیازکجا معلوم ر...تو خونش ارشینم

 يبه پا یشهرچقدرهم باهوش با ی،ولیو نکبت باهوش هم هست يریکبیبه جز ا نکهیمثل ا.خوشم اومد نه

 .هم داره ياسم مسخره ا ن،چهیگیهه ا...خانوم نیگیا یرس ینم نیسوگند ام

خوره که  یدختر م نیبه ا یلیخدا وک...نیمعصومش رو بب ي ؟چهرهیبگ نویا یتون یجون چطور م نیگیا“:دایآ

 “به کفشش باشه؟ یگیر

 “اصال به من چه؟...نیگول ظاهرش رو نخور“:نیگیا

خودش رو به جهت مخالف  یآرشان کم.که آرشان روش نشسته بود يت رومبل دونفره او خودش رو انداخ رفت

دوتا  نیتونستم برم و با هم یاالن م نیخواست هم یدلم م.با حرص زل زده بودم بهش.ازش دور بشه دتایکش

 .اومدم رونینرجس خانم از فکر ب يبا صدا.دستام خفه اش کنم

 .حرفا نداره نیاز ا يمنظور نیگیا.دیجان دخترم،ببخش سوگند“

 :زدم و گفتم يبه زور لبخند.حرفا رو زده نیمنظور ا یکامال مشخصه که ب بله

 “.اشکال نداره،من ناراحت نشدم نه“

 يلوس کار يدختره ...ارمیکنم و حالش رو جا م یم یهم تالف يبه زود....شدم یناراحت نشدم،عصبان غره

 .پر از انتقام...من پر از خشم و نفرتم. یخودت رو جمع و جور کن یباهات بکنم که نتون

مشت شدش و صورت قرمز شدش  ياز دستا نویا خوردیرفت و کنار ارشان نشست ارشان داشت حرص م نیگیا

 گفتم نیگیدوستانه باشه رو به ا کردمیم یکه سع یبا لحن..حس کردم

 ؟یاقا ارشان هست ییاما شما دختر دا پرسمیسوالو م نیا دیببخش یراست-

 عق زدن دراوردم ينگاه عاشقانه به ارشان کرد که تو دلم ادا هی نیگیا

 ..میو قراره با هم ازدواج کن میعاشق هم بود یمنو ارشان از بچگ زمینه عز-

 با استرس گفت نیگیکرد ا ریتو گلوش گ وهیکه م خوردیم وهیداشت م ارشان
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ان که فکر کنم ارشان کمرش زد تو کمر ارش یکی دایا...هییدختر پررو ؟چهيشد یعشقم چ يوا-

با ترس اب  نیگیشده بود ا یبرزخ افشیکه سرفه اش تموم شد از جاش بلند شد ق نیارشان بعد از ا..شکست

 دهنش رو قورت داد ارشان داد زد

 ..یهست ییدختر دا هیبه تو ندارم تو فقط برام مثل  يکنم؟من عالقه ا تیخفهههه شووو چه جور حال-

 ختنیشروع کرد به اشک ر نیگیا..دیوبعد رفت تو اتاقش و درو کوب..دمیکه من ترس زیروم دیرو کوب وهیم بشقاب

 کرد و گفت یپوف داینرجس لبشو به دندون گرفته بود ا..هه حالشو گرفتم..وازخونه خارج شد

 ...ستین شیگفتم ارشان دوست نداره اما حال نیگیا نیچه قد به ا-

 تو اتاقم رمیمن م دایا-

 باشه -

رو اجرا کنم  1حتما امروز نقشه  دیبا دمیبلند و خوشرنگم رو شونه کش يدر اتاقو باز کردم و موها..تو اتاقم مرفت

و داره بهم نگاه  ستادهیارشان تو چارچوب در ا دمیرو حس کردم سرم رو چرخوندم د ینگاه ینیسنگ

 اخم گفت مچهین هیبا ...بزنم لهش کنم  گهیم طونهیش..کنهیم

مثل  میخودمون رو دار يقانونا نجایاما ما ا دیاومد ایبه دن يتو چه خانواده ا دونمیمن نم سوگند خانوم-

 وونهینکن ادم د ينجوریوقت چشماتو ا چیه گفتیکه بابا م يجور نیچشمامو معصوم کردم هم..حجاب

 بهش زل زدم وگفتم..شهیچشمات م

 ه؟یفرهنگ شما چه جور دومیمو ن)جون خودم(کانادا بودم میسال زندگ 18من ...خامیمعذرت م-

 ..نداره و یاشکال-

 خونهیسرش نماز م ریزه؟خیه نقدریزل زده تو چشمم چرا ا دمید

 ؟یو چ-

 گفت دستپاچه

 ...اقا پسر هیهنوز اول باز يهه چرا فرار کرد...و رفت یچیه-

 ششیونه پرفتم تو اشپزخ کردینرجس داشت غذا درست م نییشدم رفتم پا دهیکه تو اتاق نشستم پوس بس

 گفتم ینیریخودش يوبرا

 د؟ییخاینرجس جون کمک نم-

 !زحمتت نشه-
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 ینه بابا چه زحمت-

 !ساالد درست کن ایب ازیو گوجه و پ اریخ نیا ایخوب ب-

پر مخلفات بود خوب ساالد درست کردن بلدم خدا رو شکر که  خوردمیخودم م يکه خونه  ين؟ساالدیهم

 ...ختمیوفلفل ر مویساالد رو درست کردم نمک و ابل..ادیبدم م ادیو نه ز دوست دارم ادیرو نه ز ياشپز...بلدم

 کجاست؟ دایا یراست..نرجس جون تمام شد-

 رونیبا ارشان رفته ب دایا..اهان دستت درد نکنه-

راجب قتل  يزیچ يپرونده ا نمیبگردم بب دیباال تو اتاق ارشان با يرفتم طبقه  عیسر..شهینم نیجون بهتر از ا اخ

من موندم مگه  دیو سف اهیس یداشت با روتخت ياتاق نسبتا بزرگ که تخت دونفره ا هیاتاقش ..کنمینم دایبا پبا

خوشگل که روش بسم اهللا نوشته بود  قینستعلقاب  هی!قدر تختش بزرگه نیکنه که ا کاریتو خواب چ خادیم

تخت  يخونه اش بود لپ تابش روکتابخونه داشت که پر کتاب بود و کمدش که کنار کتاب هیسرش بود  يباال

از  دمیکش ینکردم کالفه پوف دایپ یچیه...نداشت يا دهیبود شروع کردم به گشتن تو کمد تو کتابخونه اما فا

 يسرم رو باال گرفتم وبا چشما...بود یفرو رفتم چه عطر خوب یاغوش کس يتو هک رونیدراتاق خواستم برم ب

 اومدم رونیب از بغلش..ارشان مواجه شدم يگشاد شده 

 د؟یداشت يسوگند خانوم شما تو اتاق من کار-

 ..اره یعنیبله -

 داد باال  ابروهاشو

 کار؟ یچ-

 بابام لیزنگ بزنم وک خواستمیراستش م-

 خوب؟-

 ...رو بفروشه راثمیوارث و م نجامیبگم بهش که ا خواستمیم-

 باباتون تو اتاق منه؟ لیاهان بعد وک-

 ؟یکنینکبت منو مسخره م يگوشش پسره  ریبزنم ز یکی تخواسیگفت که دلم م يجور هی

 ...شما استفاده کنم لیاز موبا خواستمیخوب م-

 رو گرفتم یعیشف يرو بهم داد شماره  s4یگلکس یگفت و گوش یاهان

 بله؟-
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 صدامو پر بغض کردم و ادامه دام..سوگندم د؟منیافشار خوب هست يسالم اقا-

 ینقشه دارم الک دونستیم گفتینم يزیهم چ یعیشف ختمیاشک ر یالک..دغرق ش ایتو در شیبابا چند روز پ-

 گفتم

 ..رستگاره يشماره تماسه اقا نمیرستگار ا ياقا يراستش من االن ابادانم خونه ..ممنون-

 ..تماس هاشو کنترل کنن گمیچشم خانوم م-

 دمیکش غیج یممنون الک یلیخ-

 ..هینه و دوباره گر ي؟واییییییچ-

 به حسابم زنیو پولشو بر تیونمون رو بفروشخوب خ یلیخ-

 زمیریفردا م د؟چشمیخوایخانوم پول م-

 کردم هیگر یرو دادم دست ارشان و الک یکارش کنه فعال خداحافظ گوش یخدا بگم چ یمرس-

 شده؟ یسوگند خانوم حالتون خوبه؟چ-

 هم اومد  دایا

 ؟یبهش گفت يزیشده ارشان تو چ یسوگند چ يوا-

 نه به خدا -

 زمیشده عز یسوگند چ-

 ..پسر عموم-

 ؟یپسرعموت چ-

 خواستیبود پسر عموم م یهم عال مونیتاجر معروف بود وضع مال هیبابام -..گفتم کردمیم نیف نیکه ف یدرحال

هامو فروخته  ییرو باال بکشه اما من قبول نکردم حاال هم تمام دارا راثمیمن باهاش ازدواج کنم تا ارث وم

 یحاال من چ!افشاره يسندش دست اقا که نیکرده به جز خونه مون اونم به خاطر ا نکارویا يچه جور دونمینم

 کار کنم؟

  دیکن تیازش شکا-

 ...فرار کرده رفته هلند رانیاز ا شهینم-زدم به ارشان و گفتم  زل

 ..یتنها بش میزاریما رو مثل خانواده ات بدون ما نم زمیعز-بغلم کرد و گفت دایا

 ..ه شما رو نداشتمممنون اگ یلیخ-
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 يا مهیلبخند نصف و ن..دیما هست ياز خانواده  يشما هم عضو نیفعال که دار-زد وگفت یلبخند قشنگ ارشان

 ..بهش زدم

 نایا يهه خبر ندارن همه ..دادیم يو بهم دلدار گرفتیناهار نرجس دستمو م زیسرم میخورد یماه هیهم قل ناهار

اونا به تو اعتماد کردن و تو رو  نیبب کنهیم يرو ادهیز يسوگند تو دار زدیم ادیتو درونم فر يزیچ..نقشه اس هی

 !از مرگ بابا خاموش شد عدکه ب يزیبود؟وجدان؟چ یچ يهه صدا..بال و پرشون گرفتن ریز

***** 

هفته بود که تو خونشون 3...هیزیوارد اتاق شد در زدن هم خوب چ دایشب بود ا 8کردم ساعت  یساعت نگاه به

 ..يبعد 5 نمایس میوگند بدو برس-بودم

 وا؟-

  ..و بعد درو بست و رفت....اماده شو يا قهیدق 5...گهیاههه لوس نشو د-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يمانتو هیدر کمد رو باز کردم  دمینخر ادیو کفش بخرم البته ز فیفرستاد تونستم لباس وک یعیکه شف ییپوال با

خط چشم  هی دمیپوش یو شال مشک یمشک یرو با شلوار ل شدیخورده ازاد م هی نشیکه تا کمر تنگ و پا دیسف

 و ارشان منتظرن  دایا دمید نییرو برداشتم و رفتم پا دمیسف یدست فیبرق لب و ک هیو  یمشک

 میخوب بر-

 

 ارشان

 میو رفت دمیخر طیمثل بچها ذوق داشت اما سوگند اروم بود بل دایا...که وسط شهر بود يبعد 5 نمایبه س میدیسر

 يها نکیشروع شد ع لمیف...سمت چپم نشست و سوگند سمت راستم دایا شدیپخش م لمیکه ف یتو قسمت

خراب شد و  ورافتادهدتو جنگل  ماشیخلبان بود که هواپ هیراجب  لمیف میچشمامون زد يمخصوص رو رو

که ببره افتاد دنبالش و  دیصحنه رس هینگاه کردم به  لمیحوصله به ف یب..گشتیحاال دنبال راه فرار م دیترک

نبود  ایدن نیتو ا دایبهم وص کردن ا 220انگار برق دیسوگند دستمو سفت چسب هویروش بپره که  خواستیم

 کرد؟؟؟ ينجوریچرا ا ختیته قلبم ر يزیچ هیکرد  لوببره رفت دستمو  نکهینشستم سرجام بعد از ا خیس
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اما .. دمینبود چون واقعا ترس يدستشو گرفتم عمد نمایاون روز که تو س...ارشان رفت بندرعباسو برگشت امروز

رو لبم  يکج و کوله ا يتا چشمش مثل بشقاب شده لبخند 2نشسته و  خیس دمینگاش کردم د یرچشمیز یوقت

رفته بود  دایا..خونه نبود به جز نرجس که خواب بود یکس...ادیده من خوشم ازش مهه حتما فکر کر..نشست

 !بود سیشدم مهد رهیخ یزنگ خورد باتعجب به صفحه گوش میگوش..بندرعباس شهیدانشگاه ارشان هم مثل هم

 ؟..الو-

 دیبه گوشم رس سیهق هق مهد يصدا

 س؟یمهد سیمهد-

 ومدیاش پشت خط م هیگر يسکوت کرد و صدا بازم

 ..سسسیمهد...یاز نگران رمیمیتو رو خدا جواب بده دارم م سیمهد-

 .....بد یلیبده خ یلیسوگند حالم خ-

 شده  یچ-

 ....شتیپ امیب دیبا-

 ...من ابادانم..من-

 ابادان؟-گفت يمانند غیج يصدا با

 ..اره-

 ...رمیمیبه خدا م نمتیسوگند اگه نب-

 کجاست؟ نیپس طن-

 ..نادااون نامزد کرد رفت کا-

 ؟یچ-

 ....سوگند-

 ...کار کن یچ گمیپوففففف بعدا بهت م-

 ....بده یلیباشه اما بدون حالم خ-

 ..خوب فعال-

 ...يبا-
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رو لبام نقش بست من  ياومد لبخند اطیدر ح يصدا....کنم يفکر هیمغزمو به کار بندازم  دیکار کنم با یچ

 .... باهوشم یلیخ

که  دمیرو د دم،آرشانیپله ها که رس نییبه پا.کردم که آرشان باشه یا مخداخد.نییشدم پا ریپله ها سراز از

که مدام  هیمن موندم تو اون جامونده چ.رفت،اومد تو و در رو پشت سرش بست یور م شیکه با گوش یدرحال

 .بود نییهنوز سرش پا.فهمم یروز م هیباالخره .سرش توشه

 “!سالم“:من

و  یشرمندگ پیخوردم رو زدم به تر عیسر.که وسط راه گرفتش فتهویاز دستش ب شیبود گوش کینزد.جاخورد

 :گفتم

 “.دیشرمندم به خدا،ببخش يوا“

 :رو جمع و جور کرد و گفت خودش

 “.کنم من حواسم نبود ینه خواهش م.سالم“

 .به اطراف خونه انداخت ینگاه

 “ست؟یخونه ن یکس“

 “تهم که طبق معمول دانشگاس داینرجس جون باالخوابن،آ..چرا“

عجله مستر؟حاال حاالها باهات کار  نیکجا با ا.از کنارم ردشد يرو تکان داد و با گفتن با اجازه ا سرش

 .برگشت.اول نگذاشته بود که صداش زدم يپله  يهنوز پاش رو رو.دارم

 “شده؟ يزیبله؟چ“

 :و عقب زدم و گفتمآمده بود ر رونیرنگم ب یآب يروسر ریچموشم رو که از ز يقهوه ا يموها.قدم جلو رفتم هی

 یم.ستمیآشنا ن نجایا يابونایبا خ ادیمن ز.نیریمن بگ يواسه تهران برا تیبل هی شهیخواستم بگم اگه م یم“

 “.رفتم یترسم گم بشم وگرنه خودم م

 :تعجب گفت با

 “تهران؟ دیبر دیخوا یم“

 “!بله“

 “گذره؟ یبهتون بد م نجایچرا؟ا“

 .زدم یحیمل لبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٥٢ 

هم  يمن هرکار...نیدیهم بهم رس یکل.خونتون يتو نیو راهم داد نیبه من لطف داشت شماه؟یچه حرف نیا نه“

خوام  یم...برم تهران دیبا يکار هیخب من واسه  یول.محبت شما رو جبران کنم نیتونم ا یکه بکنم بازم نم

 .خونه بخرم هیآبادان  يتو جایا امیرو اونجا بفروشم و ب میپدر يخونه 

درد برام  نیاونجا بمونم تحمل ا.که با بابام داشتم هییتهران پر از خاطره ها ياکثرجاها“:ه دادمو ادام دمیکش یآه

 “.شهیسخت م یلیخ

 “کنه زیکار رو براتون انجام بده و پولش رو به حسابتون وار نیا لتونیوک نیبگ خب“

 منتظر بودم تو.دونستم یوگرنه من که نم یواقعا خوب شد تو گفت یعنی

 .یبگ بهم

 میمیصم يهم به دوستا يسر هیخوام  یم.خودم برم دمیم حیترج یهم فکر کردم،ول نیبله به ا“:نم

 “.نگرانمن یلیحتما االن خ.که اون اتفاق افتاده بهشون زنگ نزدم یازوقت.بزنم

 .رنیگ ینداشته باشن سراغم رو نم يتا باهام کار.من يهم نه و دوستا یشکیه.جون خودشون آره

 “.برمتون یخودم م ستین تیبه بل يازین ین،ولیدون یخودتون صالح مخب هرجور  یلیخ“

 :گفتم عیلبم جاخوش کنه رو گرفتم و سر يخواست رو یرو که م يلبخند محو يجلو

 “.نیش یم تیاذ هیراه طوالن.شمیمزاحمتون نم.نه..نه“

 “.دمشیوقته ند یلیسربه پسرخالم بزنم،خ هیخوام  یمنم م.ستین یمشکل نه“

خودم رو کنجکاو نشون دادم و گفتم.ف سورن راست بوده،آرشان پسرخالشهپس حر ا: 

 “.شناختمش دیشا نیه؟بگیپسرخالتون چ اسم“

 :گفت.گذشته اش افتاد ادیانگار .زد ینیغمگ لبخند

 “!يسورن شاهد...سورن“

 :بعد گفتم یکم.کردم و خودم رو مشغول فکر کردن نشون دادم اخم

 “.شناسم ینم نه“

و  رمیرو بگ شیگوش دیحاال با.رفت شیاول که خوب پ ياز مرحله  نیخب ا.ادامه داد دنیآه کش نگفت و يزیچ

 یآرشان سوت يموقع جلو هیتهران تا  رمیبدم و بگم که دارم م حیرو براش توض طیزنگ بزنم و شرا سیبه مهد

 شهیباورم نم!نیو طن...دو نگران بو دهیترس یلیواسش افتاده؟پشت تلفن خ یچه اتفاق یعنی.سیگفتم مهد....نده

 .که ازدواج کرده
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سرد و خشک بودنم همه رو از خودم  نیمن با ا.خودمه ریتقص م؟همشیهمه از هم دور شد نیشد که ما ا یچ

به آرشان که منتظر نگاهم .و بازشون کردم دمیکش یقینفس عم.چشمام رو بستم...دوستامو نیبهتر یحت.روندم

 :کرد گفتم یم

و دوستم زنگ بزنم خبر بدم  لیو به وک رمیرو قرض بگ لتونیموبا قهیچند دق هی شهیاگه م...آقا آرشان شرمنده“

 “.تهران رمیکه دارم م

 :رو باهاش گرفته بود باال آورد و گفت لیرو که موبا یدست.زد ییبایز لبخند

 “.دییشرمنده،بفرما دشمنتون“

 .نمشیباز گذاشتم تا اگه آرشان اومد باال بب یکمدر رو  يال.اتاقم يرو با لبخند گرفتم و رفتم باال تو یگوش

 .بهد از چندتا بوق جواب داد.رو گرفتم سیمهد يآرشان شماره  یآوردم و با گوش رونیتشک ب ریرو از ز میگوش

 “بله؟“

 “!سوگندم...سیمهد الو“

 “ه؟یک يشماره  نی؟اییتو سوگند“

 :انداختم و گفتم رونیبه ب ینگاه واریدر و د نیب يفضا از

 امیمرد قراره ب هیبدون که من با  یبرم،ول دیمن عجله دارم با نیبب....گمیمفصله حاال بعدا بهت م ماجراش“

وقت  یلیمامانمم که خ.رهیم یشه و بابام م یچپ م قیکه قا يسوار قیمن مثال با بابام اومده بودم قا.تهران

 “ا؟یند یموقع سوت هیگفتم؟ یچ يمتوجه شد...مرده شیپ

 :آروم گفت.علوم بود که شوکه شدهصداش م از

 “.دمینم یراحت،سوت التینه خ...دمیفهم يحدود هی تا“

 .باال ومدیآرشان داشت م.بلندشد ییپا يصدا

 “.خدافظ.نمتیب یبعدا م...قطع کنم دیبا گهید س،منیمهد نیبب“

همچنان  یبودم،ول قطع کرده نکهیبا ا.پله بود نیآخر يآرشان رو.نشدم و قطع کردم سیمنتظر جواب مهد گهید

 .رو درگوشم نگه داشتم و شروع کردم به حرف زدن یگوش

 .تهران امیچندبار بگم حالم خوبه؟قراره ب...جونم سیمهد آره“

 .زنه یداره از اون طرف با من حرف م سیمکث کردم که مثال مهد چندلحظه

 “.کنم یواسم تعرف م نمتیب یم يبه زود.منم دلم برات تنگ شده.زمیآره عز“:من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٥٤ 

 .کنه یکه سرعتش رو کم کرده و داره به حرفام گوش م دمید یبه وضوح م یبود ول نییسرش پا آرشان

 “.برم،مواظب خودت باش خدافظ دیبا گهیجون من د سیمهد“

در اتاقم بود  يبه آرشان که حاال جلو.رفتم رونیباز رو کامل باز کردم و ب مهیدر ن.رو قطع کردم یگوش مثال

 .رو به سمتش گرفتم یشزدم و گو يلبخند

 “.ممنون“

 “.کنم یم خواهش“

رو ازم  یدست دراز کرد و گوش.بودن اهیس ریمثل ق.منم مثل خودش به چشماش نگاه کردم.زد تو چشمام زل

 . کرد یهمچنان به چشمام نگاه م یگرفت ول

در رو پشت سرم بستم و .مبا اجازه برگشتم تواتاق کیانداختم و با  نییسرم رو پا.رو خجالت زده نشان دادم خودم

 .زدم يزیآم طنتیلبخند ش.دادم هیبهش تک

از زور .سفر آرشان رو عاشق خودم کنم نیکنم تو ا یسع دیحاال فقط با.رهیم شیمن پ لیداره باب م زیچ همه

 .کنم یقلبش رو تو مشتم خرد م یرحم یعاشقم شد،اون وقته که با ب یوقت.دستام رو مشت کردم تیعصبان

اس ام اس دادم که دارم با  یعیرو در آوردم و به شف میگوش.و از در گرفتم و به سمت تخت رفتمام ر هیتک

 .رو برگردوندم سرجاش یکه اومد گوش امیارسال پ دییتأ.تهران امیآرشان م

 يخبر از همه جا قراره تو دستا یکه ب دیص چارهیو ب.شنیسفر م یدارن باهم راه ادیو ص دیص...جالبه چقدر

 .بشه ریسا ادشیص

 

 »آرشان«

 یصندوق عقب گذاشتم و بعد از بستن درش به سمت صندل يکه متعلق به سوگند بود رو تو یکوچک چمدون

 .زدم و راه افتادم دایمامان و آ يبرا یتک بوق.راننده رفتم و پشت فرمان نشستم

که از  يعالقه اعوض کنه و هم به خاطر  ییهوا هیخواست  یهم م.ادیدوست داشت باهامون ب یلیخ دایآ

 .نهیو سورن رو بب ادیخواست ب یبه سورن داشت و فقط من ازش خبر دارم م یبچگ

 .هم واسمون دست تکون داد دایکرد و آ یآب رو پشت سرمون خال يکه مامان کاسه  دمید نهیآ يتو از

مرموز  یلیخ.تمبهش انداخ ینگاه یرچشمیز.دست تکان داد دایآ يبرد و برا رونیدستش رو از پنجره ب سوگند

از  یبود چرا سراغ شمونیمدت که پ نیتو ا.لنگه یکار م يجا هیکردم  یحس م یدونم چرا؟ول ینم.زدیم
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 شیا روزهیف ياون چشما باکنم که  یبه فکر دوستاش افتاد که نگرانشن؟چرا فکر م هویدوستاش نگرفت؟حاال 

 خواد جادوم کنه؟ یم

 يسرع نگاهم رو به جاده .کرد رمیلند و با نگاهش غافل گکردم که سرش رو ب یداشتم نگاهش م همچنان

 .وفتهیافسون کنندش ب يروبه روم دوختم که مبادا چشمم به چشما

 یقیموس.دست بردم و ضبط رو روشن کردم.گفتم نه اون یم يزینه من چ.حوصله ام سر رفت نیسکوت ماش از

 .که باالخره به حرف اومد بود یآهنگ دوم يوسطا بایتقر.کالم مورد عالقه ام پخش شد یب

 “د؟یکن یکالم گوش م یآهنگ ب شهیهم شما“

 .بهش انداختم ینگاه مین

 “.ادیخوشم نم يامروز ياز چرت و پرتا.بله“

 .میچون صبح زود راه افتاده بود ادیمعلوم بود خوابش م.دیکش ییبلند باال ي ازهیگفت و خم یآهان

 “.دیبخواب ادیاگه خوابتون م“:من

داد و چشماش رو  هیتک یسرش روبه صندل.کرد لیبه عقب متما یرو کم یدست برد و صندل.زد يلبخند

 .چقدر تو خواب مظلوم بود.بست

 .تونستم بخوابم یخوش بحالش کاش منم م.دمیکش يا ازهیخم

 

 

 »سوگند«

 “.سوگند خانم.خانم سوگند“

به خودم دادم که  یتکان.رداشتاز صورتم قرا یکم يصورت آرشان در فاصله .باز کردم یرو به آرام چشمام

 :که بر اثر خواب گرفته شده بود،گفتم ییبا صدا.رهیمقدار ازم فاصله بگ هیباعث شد 

 “م؟یدیشده؟رس يزیبله؟چ“

 :زد و گفت يلبخند.خودش نشست یصندل يرو

 “.دیش ادهیاالنم واسه ناهار نگه داشتم،پ.میکه بر میحاال حاالها راه دار میدینشده،هنوزم نرس يزیچ نه“

 ادهیپ نیبه خودم انداختم از ماش نهیآ يتو ینگاه نکهیباشه تکان دادم و بعد از ا يرو به نشونه  سرم

 .شد ادهیآرشان هم پ.شدم
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رو ققل کرد و  نیماش يآرشان درها.نگه داشته بود یراه نیرستوران ب کی يجلو.به اطرافم انداختم ینگاه

 .بود یکیش یرستوران ساده ول.میبه در نشست کینزد يها زیاز م یکیپشت .میباهم به سمت رستوران راه افتاد

زدن هتل رو کنار گذاشتم و نگاهم  دیآرشان د يبا صدا.کرده بود باتریهم فضا رو شاعرانه و ز یمیمال یقیموس

 .رو بهش دوختم

 “ن؟یدار لیم یچ“:آرشان

منو رو از .روبه روم انداختم ياه هم به منونگ هیبود و  ستادهیسرمون ا يکه آماده باش باال ینگاه به گارسون هی

 .برداشتم و باز کردم زیم يرو

 “.پرس جوجه با ساالد هی“:من

 :کاررو کرد و گفت نیآرشان هم هم.رو دادم دست گارسون منو

 “.گفتن شونیکه ا نیهم منم“

 .کرد و رفت یکوتاه میتعظ گارسون

هردو در سکوت مشغول خوردن .بود زیم يرو جلومون میکه سفارش داده بود ییغذاها یمدت کوتاه ظرف

همون طور که به سمت .میزد رونیپس از خوردن ناهار و پرداخت کردن صورت حساب از رستوران ب.میشد

 .دیبار یاز سرو روش م یخستگ.رخ آرشان انداختم میبه ن ینگاه میرفت یم نیماش

فرستاد ته  یرو م نه،هردومونیفرمون بشذاشتم پشت  یم دیاگه جونمو دوست داشتم نبا.سرخ شده بود چشماش

 :که گفتم میبود دهیرس نیکنار ماش.دره

 “.نیایخسته به نظر م یلیخ.راه رو من برونم ي هیبق نیبزار گمیآرشان،م آقا“

 :ادب زد و گفت ياز رو يلبخند

 “ن؟یشینم تیکه اذ دیمطمئن...خسته ام یلیواقعا خ واقعا؟ممنون“

 “.میسالم برس دمیبهتون قول م...مطمئنم بله“

 :گفت طنتیباال انداخت و با ش ییابرو

 “ا؟یاون دن ایکجا؟تهران  میبرس سالم“

 یراست م کیبود که  ایآسون نیآقا جون اگه به ا.گوله نمکه هیماشا اهللا پسر مردم .هه هه نمکدون هه

 .ستیهم ن يفکر بد مایخودمون یول.ناقص ایسالن  ا،حاالیفرستادمت اون دن

 :زدم و گفتم يا یزورک لبخند
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 “.تهران گهید معلومه“

 “.کردم یباهاتون شوخ.ستین یکه شک نیدرا“

چرت و پرت  يدستم رو به سمتش دراز کردم و جهت کم کردن حرفا.دارم یشوخ نیپررو انگار من با ا بچه

 :گفتم

 “.لطفا چییسو“

دم و نشستم پشت درهارئ باز کر.ها رو درآورد و گذاشت کف دستم چییو سو بشیکرد داخل ج دست

 .رو روشن کردم و راه افتادم نیماش.فرمان

بالفاصله چشماش بسته شد و خوابش  یمن ول یبود و حواسش به رانندگ داریاول آرشان ب ي قهیپنج دق تا

 .فرو رفته بود یانگار به خواب راحت و آروم.برد

هاتم فرا  يزمان شب زندن دار زود يراحت و آسوده بخواب،به زود يتا فرصت دار.آرشان جان بخواب بخواب

 .رسهیم

 .پواستم انجام بدم یکه م ییکه جلوم بود سبقت گرفتم و فکرم رفت سمت کارها يدیسمند سف از

**** 

ذاشتم  یم دینبا.کنه یخال گاردهیباد یسپرده بودم که خونه رو از هرچ یعیاز قبل زه شف.میتهران بود يکاینزد

 .فاش بشه میاصل تیهو

باز که  مهین يشده بود و داشت با چشما داریآرشان ب.برگشتم به اون سمت میکنار یصندل ریج ریج يصدا با

 :و گفت دیکش يا ازهیخم.کرد ینگاه م نیماش رونیب یکیخواب داخلش بود به تار يهنوز رگه ها

 “چنده؟ ساعت“

 “و ربع هشت“

 “نه؟ میتهران باش يکاینزد دیبا

 “.میرس یم گهید ساعتی مین تاینها ایتا ربع  آره“

 :باشه تکان داد و گفت يبه نشونه  يسر

 “.نیشما هم خسته شد.دمیخواب یلیمن خ شرمنده“

 :رسم ادب گفتم به
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و  میخور یخوشمزه م يغذا هیما  يخونه  میریدرعوض االن م.ستمیهم خسته ن یلیه،خیچه حرف نیبابا ا نه“

 “.ادیسفر از تنمون در م یم،خستگیکن یاستراحت م

 “نتون کجاست؟خو حاال“

 :که بهش انداختم گفتم ینگاه میرو عوض کردم و با ن دنده

 “.یفهم یم يزود بن“

**** 

 يبه نما ینگاه.شد ادهیآرشان هم پشت سرم پ.شدم ادهیرو خاموش کردم و پ نیماش.در خونه نگه داشتم يجلو

 .چقدر دلم براش تنگ شده بود.خونه انداختم یسنگ

 يکه برا یاون زمان.شیذهنم رفت سمت سالها پ.و تلخ نیریش يخاطره ها.خونه واسه من پرخاطرست نیا

 یسنگ يواراید نیهم يکه دست در دست مامان و بابا جلو ياون روز.نمیخونه رو بب نیخواستم ا یبار م نیاول

ذوق  یکل شیو بزرگ ییبایز دنیو من از د دمونهیجد يخونه  نجایو بابا با لبخند بهم گفت که ا میبود ستادهیا

 .اون سالها چقدردورن.دمیکش يا یو طوالن قیآه عم.کرده بودم

 :برگشتم سمتش و بالبخند گفتم.ستادهیافتاد که آرشان هم پشت سرم ا ادمی تازه

 “.نیما خوش اومد ریحق يآرشان به کلبه  آقا“

 :کرد گفت یکه به خونه اشاره م یکرد و در حال یکوتاه ي خنده

 “ر؟یحق يه کلب نیگیقصر م نیبه ا شما“

 .به جلو کردم يزدم و با دست اشاره ا يخندیل

 “.دییبفرما گهید خب“

 “.ها مقدم ترن خانم“

 :جلوتر راه افتادم که گفت.شهیخوشم اومد ادب هم حال نه

 “ن؟یدار دیمگه شما کل...یراست“

 “.نجایا ادیبه دوست پدرم گفتم که زودتر از من ب یندارم ول نه“

خودم زنگ خونه و به  يوبعد از مدتها با دست ها ستادمیا اطیدر ح يجلو.رکت کردگفت و پشت سرم ح یآهان

 .بلند شد یعیشف يچندلحظه بعد صدا.صدا درآوردم

 “.داخل دییبفرما...سالم“
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سرسبز تر  دمشیکه د يبار نیاز آخر.بزرگ انداختم اطیبه اطراف ح ینگاه.تو میرفت.باز شد یکیت يبا صدا در

و  یعیبه در،در باز شد و شف دهینرس.آرشان هم پشت سرم بود.رفتم يوبه سمت در ورود زدم يلبخند.شده بود

 :به جلو برداشت وگفت یقدم یعیشف.در چهارچوب قرار گرفتند يریقد

 “.نمتیب یجان عمو،حالت خوبه؟خوشحالم که م سوگند“

 :با همون لبخند گفتم.هیخوب گریهم باز یعیشف.لبم نشست يرو تیرضا لبخند

 “.دنتونیعمو خوبه؟منم خوشحالم از د ن؟زنیآره خوبم شما خوب.يعمو مهد نممنو“

 “.دخترم همه خوبن آره“

 :گفتم یعیبا اشاره به شف.سمت آرشان برگشتم به

آرشان  يهم آقا شونیا يعمو مهد...دوست پدرم هستن نیبهتر يعسگر يمهد شونیآرشان،ا آقا“

 “.مدت مزاحمشون بودم نیانجات دادن و  ایکه منو از در یرستگارهستن،کس

 :دست داد و گفت یعیبا شف آرشان

 “.نیخداست شماهم مراحم بیحب ه،مهمونیچه حرف نیا...خوشبختم“

 .جلب شد يریتوجه مون به قد یکوتاه يسرفه  يصدا با

 “.سالم دخترم“:يریقد

 :سالمش رو دادم و دوباره رو به آرشان گفتم جواب

 “.پدرم لیوک یلیکم يآقا شونمیا“

 :گفت یعیدو هم با هم دست دادن که شف اون

خودم .اومدن تو يریو قد یعیول من رفتم تو و پشت سرم آرشان و شف.داخل دیم،بریسادیوا نجایما چرا ا حاال“

 :خونه ذوق زده نشون دادم و گفتم دنیرو از د

 “.خونه تنگ شده بود يمن چقدر دلم برا يخدا يوا“

 .و چهره ام گرفته شد دمیکش یآه

 “.بابا هم زنده بود کاش“

 :گفت يریقد.کارو کردند نیاز من هم تیهرسه به تبع. انداختم نییرو پا سرم

 “.گمیم تیتسل“

 .رو تکان دادم سرم
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 “ممنون“

 يریو قد یعیشف.دونفر کنارم نشست يآرشان هم با فاصله .مبل نشستم نیتر کینزد يحرف رو زدم و رو نیا

 نیمثال غمگ يبه حرف اومد تا فضا یعیدر سکوت گذشت که باالخره شف چند لحظه.ما نشستند يهم روبه رو

 .خونه رو عوض کنه

 “نکرد؟ تیمدت شما رو اذ نیدختر ما که تو ا نیرستگار ا يآقا خب“

 :زد و گفت يلبخند

 “.بود یدختر خوب نه“

 “.ومدیم دسته گل ما نیسر ا ییچه بال نیدونم اگه شما نبود ینم.نیممنون که مراقبش بود واقعا“

 :گفت یعینگاهش رو جدا کرد و به شف عیسر یکرد ول یاون هم به من نگاه م.به آرشان انداختم ینگاه

 “.بود فهیکنم،وظیم خواهش“

رفتن و فقط من و  يریو قد یعیم،شفیسفارش داده بود رونیکه از ب یحرف زدن و خوردن شام یمدت بعداز

که چمدون  یپارك کرد و درحال اطیرو داخل ح نیرفت و ماش آرشان. میدراندشت موند يآرشان تو اون خونه 

 .آورد،وارد خونه شد یجفتمون رو م يها

 :تشکر کردم و گفتم ازش

 “.تا اتاقتون رو نشونتون بدم دییبفرما“

به اتاق خودم  ریمهمان رو بهش دادم و بعداز گفتن شب بخ ياز اتاق ها یکی.از پله ها باال اومد دنبالم

 .دمیتخت دراز کش يم رو عض کردم و رولباس ها.رفتم

باشه؟فقط سه تا اتاق با من  کیبهم نزد نقدریخونم و ا يکرد که آرشان رستگار،قاتل پدرم،تو یفکرشو م یک

و  عیمرگ سر...رهیبم یراحت نیخوام به ا ینم...خوام ینه که نتونم،نم...فاصله داشته باشه و من نتونم بکشمش

 .ر کش بشهزج دیاون با.ستیراحت حقش ن

 یچه اتفاق نمیبب سیسراغ مهد رفتمیم دیفردا با.پتو و چشمام رو بستم ریز دمیخز.بر لبم نشست یطانیش لبخند

 .افتاده

******* 

 .رو گرفتم سیمهد يشماره .بود مینه و ن.انداختم ینگاه میساعت گوش به

 “.سوگند الو“
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 “؟ییکجا سیمهد“

 “؟ییهتلم تو کجا من“

 “.شتیپ امیم ؟بگویکدوم هتل ؟اصالیهتل واسه چ...ان االن خونه امتهر دمیرس شبید من“

 “....هتل“

 “.اونجام گهیساعت د میخب من تا ن یلیخ“

 “.نمتیب یم باشه“

 “خدافظ“

دست و صورتم رو شستم و بعداز عوض کردن .داخل اتاقم شدم یبهداشت سیرو قطع کردم و وارد سرو یگوش

 .رونیلباس هام از اتاق زدم ب

 .در رو باز کردم يآروم ال.ومدین یجواب.به در زدم يتقه ا دمیدر اتاق آرشان که رس يجلو

 .از ساعت سه تا هشت خواب بود روزیخوبه د.خوابهیماشاءاهللا مثل خرس م.خوابن ده،آقایبگو چرا جواب نم پس

 يصبحانه هم رو.دمگریو گفتم که زود برم رمیکاغذ نوشتم که کجا م کی يرو.بشه داریمنتظر نموندم تا ب گهید

 .کوفتش بشه شاالیکه ا دمیبراش چ زیم

 يجلو.گفته بود راه افتادم سیکه مهد یدر آوردم و به سمت هتل نگیپارک يرو از تو نمیماش.زدم رونیب ازخونه

که مشغول حرف زدن با  یهتل داخل شدم و داشتم به سمت زن ياز در ورود.شدم ادهیدر هتل نگه داشتم و پ

 .دمید تیجمع نیآشنا ب يچهره  کیکه  فتمریبود م يمرد

ستون  ياز گوشه .نشم دهیستون پنهان کردم که د نیتر کیخودم رو پشت نزد عیسر.تعجب کردم دنشید از

 .که از هتل خارج شد دمید

وقت روز تو  نیا يکرد؟سورن شاهد یم کاریچ نجایاصال اون ا.دید یاون منو م دمشید یاگه نم.بودا کینزد

 داشت؟ کاریهتل چ نیا

بود خارج شد چون پشت ستون بودم  دهیپوش اهیمرد که سرتا پا س هی فیرفت بعد از چند دق رونیاز هتل ب سورن

چرم و خوشرنگ قهوه  يمبل ها يرفتم و رو یو به سمت الب دمیکش یپوف نمینتونستم درست صورتش رو بب

  سیدراوردم و زنگ زدم به مهد مویسوخته نشستم گوش يا

 الو؟-

 هستم یتو الب ایاشو بپ-
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خسته  افشیکمبود بود ق شیخوشرنگ قهوه ا يچشما ریسه؟زیمهد نیمن ا يخدا ياومد وا قهیاز چند دق بعد

 يدوستام غافل شدم از رو ادیمن چرا از  يخدا..خورده نامرتب بود الغرتر شده بود هی اهشیس يبود و موها

نشست ومنم  قیبعد از چند دق منگفت یچیه..کردن کرد هیمبل بلند شدم خودشو انداخت تو بغلم و شروع به گر

 ...کنارش نشستم دستاشو گرفتم تو دستم

 شده؟ یچ سیمهد-

 گفت کردیم نیف نیکه ف یحال در

 ..گهید...گهیابرو واسم نموند د گهید...سوگند بدبخت شدم يوا-

 هیگر ریزد ز وباز

 ...شده یاروم باش فقط بگو چ سیه-

 زدیزنگ نم ادیبهم ز شمیپ ومدیکم تر م گهیشاپ دوست شد د یا همون پسره که تو کافب نیطن نکهیبعد از ا-

 دیخر هم بعد مرگ بابات ناپد يتو کنهیبعد چند ماه بهم گفت داره با همون پسره که اسمش بهراده نامزد م

ولش خوب خوب ا..خوب..شدم دوست نیپسر به اسم شاه هیتنها بودم با  یلینامزد کرد خ نیخالصه طن..يشد

بابام کم کم بهم شک کرد تا  رونیب میرفتیو م چوندمیپ یوقتا دانشگاهو م شتریب دیخریبود واسم کادو م

 میاصرار کردم برگرد نیبه شاه یلیاونشب خ...جوون بود يخونه پر از دختر و پسرا یمهمون میشب رفت هی..نکهیا

در  هویرد بود رفتم طبقه باال لباسامو بپوشم و برم اما اعصابم واقعا خو گهیدتا خرخره خورد ...خونه اما گوش نداد

هلش دادم بره کنار  یهر چ کردیلباسشو باز م يداشت دکمه ها نهیشاه دمیاتاق بسته شد باترس برگشتم د

 .. نداشت دهیزدم اما فا غیج یهر چ...منو هل داد رو تخت خوردیتکون نم

تو خونه و همه رو  رزهیم سیپل نکهیبودم مثل ا مارستانیتو بچشماو باز کردم  یهوش بودم و وقت یاز درد ب من

 یاشک يکه معلوم نبود چه جور با اون حال خرابش فرار کرد مامانم با چشما یعوض نیکرد اال شاه ریدستگ

بابا و  يافسرده بودم سرکوفتا یلیبودم بعدش مرخص شدم خودم خ مارستانیچن روز تو ب هیسرم بود  يباال

تا ...بدبخته يمال ادما ینکردم چون باور دارم خودکش یخودکش...کردن ید تو خونه منو زندانمامان شروع ش

اتاقم فرار کردم و  يساله که بچه هم داشت شوهر بدن از پنجره  40مرد هیبه زور با  خواستنیمنو م نکهیا

 ..نجایاومدم ا

 شدم یبود نفسام تند شد عصب دهیکش يمن چه زجر يکرد خدا هیگر باز

 ...کار کنم یرو ندارم چ یسوگند من کس..سو-
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 ..نفر تا کمکت کنه هی شیپ برمتیمشکل بزرگ شدم اما م هیمن گرفتار  سیمهد-

 ..یخوب یلیممنون تو خ-

اومد منو تو بغلش  شوازیسورن با اون لبخند لجبازش به پ شهیمثل هم میسورن شد يالیوارد و سیمهد با

 دمیکش یقینفس عم..نگاه کرد سیتعجب به مهد ازش جدا شدم با دیگرفت و لپمو بوس

 شیواسش پ یمشکل هینکن  تشیاذ یباش سیمراقب مهد خامیجا گرفتارم ازت م هیمدت  هیمن  نیسورن بب-

 ...کنمیخواهش م..نگو  يزیچ یاومده از خونه فرار کرده به کس

 گفت یسکوت طوالن هیبعد  سورن

 ..باشه سوگند باشه-

به  شیپ سیاز مهد نمیکردم خوب ا یو ازشون خداحافظ دمیبوس سویمهد....ممنونم زدم و گفتم ازت يلبخند

 ارشان خان يسو

 ....درخواست دوست گلم بزرگتر نوشتم به

 یخورده تو کاراش فضول هیسورنه ازش واستم  شیپ سیچند هفته از اومدنم به ابادان گذشته مهد..ابانه 16امروز

که  دونمیم نویچون گفت دوستم داره و من ا دیبهش اعتماد کردم؟شا یاساس بر چه دونمینم...کنه و بهم خبر بده

 روزیکردم و خودمو رو تخت پرتاب کردم د یفارشانه؟پو يچون که پسر خاله  دیشا... دیواقعا دوسم داره شا

ونمو خ روزیمنه چون د هیو به فکر نابود گرهیداره تو قاچاق مواد داره ازم سبقت م یکیزنگ زد وگفت  یعیشف

سورن  شیکه اون روز تو هتل پ يداره؟فکرم رفت سمت اون مرد یبا من دشمن یاخه ک..بارون کرده بودن ریت

ها رو انجام بده  نکاریا يسورن بخواد همه  دیشا نکهیوجودمو گرفت از ا یترس هی ابودم ام دهیند افشویبود ق

 ...رکانهیقشنگ و ز ينقشه  هیباحال بود  یلیاومدنم به ابادان خ ياهان ماجرا...اما چرا؟اه ولش کن..اما

 هفته قبل1

 ...شدم رهیرو داشت خ نمیدروغ يکه نقش پسر عمو يمبل نشسته بودم و به اون پسر يرو یشینما ي هیگر با

شرکت هم که  ارمیهمه پولو از کجا ب نیپولتو بدم خوب من ا تونمیبابا مرده من نم یدونیپدرام تو که م-

 ...ورشکست شده

 ...دیفکر همه جاش بود دیبا دیهمون موقع که پول رو ازم قرض گرفت گهید دونمینم من-

 گفت یرو داشت با ناراحت يعسکر يکه حاال نقش اقا یعیشف

 خورده انصاف داشته باش هیپسرم -
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 کرد و گفت یونیپادرم ارشان

 نداره؟ يا گهیچه قدره؟راه د تونیمگه بده-

لبخند چندش  هیبود پدرام با  ادیرد خوب بدبخت حق داشت مبلغش زچک رو نشونش داد ارشان کپ ک پدرام

 گفت

 ..سوگند زنم بشه  نکهیهم داره مثال ا گهیالبته راه د-

 گفت تیتو هم با عصبان دیبه ارشان نگاه کردم اخماشو کش یچشم ریز

 پرداخت کنه؟ دیبا يچه جور نشویهز-

 ...نشون داد رتیجوون باالخره غ اخ

 ..با فروش خونه-

 ..شمیپدرام من در به در م یول-

 خونه؟ ایخودته ازدواج  لیم-

 با غضب گفت ارشان

 ...فروشهیسوگند خونه رو م-

 ..میشو با هم بر ادهیپ اوووو

 شمیارشان اقا من خونه ندارم در به در م یول-

 !یکنیم یما زندگ شیپ يایم-

 ...اما-

 اما و اگر نداره خونه رو بفروش-

شد که من اومدم  ينجوریخوب ا...در اصل صاحب خونه من بودم یول رفتی به فروش مخونه مثال هیعال خوب

 ...باهوشم یلیابادان خونه شون موندگار شدم من خ

از  فیهنوز تو فکر تعر.ماشاال ماشاال خودم و چشم نکنم.باهوشم یلیمن واقعا خ یول شهیاز خود م فیتعر االن

ازپله ها سرخ شده بود خودش رو  دنیو دو جانیکه از ه يا چهره اب دایخودم بودم که دربا شدت باز شد و آ

 .داخل اتاق پرت کرد

 دایآ.در چشمام نا خودآگاه بهم فشرده شد يصدا ياز بلند.پشتش برخورد کرد واریبه د یمحکم يبا صدا در

 “...سوگند“:نفس نفس زنان گفت
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 :دمیبود پرس داشدهیم پاز کجا ته صدا دونمیکه نم یاضطراب دا،بایاز رفتار آ هراسان

 “دا؟یشده آ يزیچ“

 :کردگفتیاتاق و همونطور که درش رو باز م يبهم انداخت و رفت سمت کمد گوشه  ینگاه

 “.رشدیپاشوکه د...پاشو“

 “؟یواضح حرف بزن شهیشد م رید یچ“

 :تخت و در همون حال گفت ياز داخل کمد درآورد و پرت کرد رو یآب یو شلوار ل یمشک يمانتو هی

 “.مییدا يخونه  میدعوت.نهیگیتولد ا امشب“

 نیهرچقدر از ا.من انیشده جر شه،حاالیدر لونش سبز م ادیماره از پونه بدش م گنیم.دادم رونیبا حرص ب نفسو

 .واسش بخرم دیبا میزیچ هیحتما .برم تولدش دیرو ندارم،حاال با دنشیو چشم د ادیبدم م نیگیا

 :گفتم دایآام رو مظلوم کردم و رو به  چهره

 “ام؟؟؟یمن ن شهیم“

 “.شهینم نه“

 “.چرا؟من حوصله ندارم آخه“

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت جفت

 “.کرد توروهم حتما ببرم دیبه شخصه تأک مییزن دا.نچ“

 کار؟یخواد چ یحاال اون منو م.رو تییزن دا نیکنه ا کاریخدا بگم چ يا

 “.ادیکرد که نم یبگوحالش خوب نبود عذر خواه خب“

 :دستاش رو به کمرش زد گفت.ستادیتخت ا يجلو اومد

 “ه؟یچ يایب يخوایتو نم نکهیا لیدل.دروغ بگم تونمیدروغ بگم؟شرمنده من نم یعنی“

 .واسه من شده ملک راستگو نیحاال ا زرشک

 “.گفتم که حوصله ندارم.یچیه“

 “؟یهتره عجله کنب ،پسیآماده ش يساعت وقت دار مین...بلند شو.لیندارم نشد دل حوصله“

 نمیب یکنم م یحاال که فکرش رو م یول.سرتق لجباز يدایآ نیپوف از دست ا.زد رونیگفت و از اتاق ب نویا

 .شهیروحم شاد م رمیگ یم نیگیهم از ا یحال هیاونجا  رمیم.ستایهم بد ن یلیخ
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 نهیآ يجلو.دمیبود،پوش تخت انداخته يرو دایکه آ ییلباس ها.بلند شدم.لبم نقش بست يرو يا یطانیش لبخند

و  نیگیامشب نقشه ها داشتم واسه ا.کردم شیآرا یاز کم شتریب کمیکه نه، یالبته کم.کردم شیهم آرا یکم

 .آرشان

 دایآ يبرم که دوباره سرو کله  رونیسمت در که ب دمیبه سرتاپام انداختم و چرخ گهینگاه د هیکه تموم شد  کارم

که  دوارمیام...واسه تو نمیا“:تخت گذاشت و گفت يجلو اومد و جعبه رو رو.تشدس يجعبه تو هیبا  نباریا.داشدیپ

 “.اندازت باشه

 “ه؟؟یچ گهید نیا“:تعجب گفتم با

 “ینیب یکن م بازش“

جعبه  يکه تو يزیچ دنیبا د.و درش رو باز کردم دمیجلوتر کش یجعبه رو کم.تخت نشستم يرفتم و لبه  جلو

 .بود جفت ابروهام باال رفت

اش کج بود و از کنار پنج تا  قهی.آوردم رونیرنگ داخلش رو ب یرو داخل جعبه بردم و کت و شلوارزرشک دستم

 .چشم از لباس گرفتم دایآ يبا صدا.شده بود ياش هم مهره دوز قهی يرو.خورد یدکمه م

 “اندازت هست؟ نیبپوش بب پاشو“

 “.صدام کن يدیپوش رونمیمن ب“:ادامه داد شدیهمون طور که از اتاق خارج م و

شلوارشم تا .عوض کردم میبلند شد و کت و شلوار رو با مانتو و شلوارل یآدم آهن کیبگم مثل  يزیچ نکهیا بدون

اصال انگار .ومدیبهم م یبدنم بود و حساب پیخوشبختانه ک.شدیگشاد م یران تنگ بود و از اونجا به بعد کم يرو

 .از اول واسه خودم دوخته بودنش

 “؟يدیپوششد سوگند؟ یچ“

 :از همون جا داد زدم.رو صدا بزنم دایرفت قراره آ ادمیلباس شده بودم که به کل  ییبایمحو ز نقدریا يوا

 “.دمیپوش ایب آره“

 يلبش لبخند يزد و رو یچشماش برق دیتا منو د.بوده حتما سادهیپشت در وا.تو دیپر دایدر باز شد و آ بالفاصله

 .شد انینما

 “.ادیمسوگند چقدر بهت  يوا“
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و شروع کردم خودم  نهیدوباره با همون لبخند رو کردم به آ.دونستم یهرچند خودمم م.زدم يلبخند فشیتعر از

لباس از  نیا دمیافتاد که هنوز نپرس ادمی دفعهیقشنگم رفتن که  کلیه يزدن و تو دلم قربون صدقه  دیرو د

 .کجا اومده

 :کرد و گفتم یمکه هنوز با لبخند داشت نگاهم  دایسمت آ برگشتم

 “کجا بوده؟ نیا ینگفت دایآ یراست“

 .تر شد عیوس لبخندش

 “.دمیخر ،واستيواسه امشب لباس ندار دمید“

تو دهنم  زمیتشکر آم يجمله  شیبعد يمنم پررنگ شد و اومدم بگم دستت درد نکنه که با جمله  لبخند

 .دیماس

 “.دیآرشان خر دم،داداشیدروغ چرا؟من که نخر البته“

 :دمیبهت و شک پرس ده؟بایجاااان؟داداش آرشان خر.توپ فوتبال گشاد شد يو چشمام اندازه  دیپر دملبخن

 “ده؟؟؟یآرشان خر آقا“

 :بشه گفت جادیحالت صورتش ا يتو يرییتغ نکهیا بدون

دم ز یکی،يافتاده بود تو لباس ندار ادمیسوگند لباس داره واسه امشب؟منم که تازه  دیازم پرس زم،صبحیعز آره“

 “....رو آورد،منم نیباشه گفت و رفت و ا هیاونم فقط .گوشم و گفتم اوا خاك برسرم،نه نداره يتو

 “ن؟؟؟یآماده ا دخترا“

حرفش رو خورد و در پاسخ به سوال  يادامه  دایآ.حرفش رو قطع کرد ومدیم نیینرجس جون که از پا يصدا

 :مادرش گفت

 “.میایم م،االنیمامان حاضر آره“

 “.ایمن رفتم توهم زود ب.ادیمامان درم يبدو بدو که االن صدا“:ادامه داد روبه من و

کت و شلوار رو .کردم ضیبازم رو بستم و لباس رو با مانتو شلوارم تعو مهیدهان ن.رونیگفت و از اتاق زد ب نویا

 .اومدم رونیو از اتاق ب کیپالست هیهم گذاشتم داخل 

سرش نماز  ریخ زیغلطا؟ااا مردك ه نیآخه آرشان رو چه به ا.باشه دهیرلباس رو آرشان خ نیا شدیباورم نم هنوز

 .دونهیرو هم م زمینگاهم کرده که سا قیچقدر دق نیبب.خونهیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٦٨ 

گفتم و  یآروم نیه.مثل اجل معلق جلوم ظاهر شد هویکردم که  یبارش م چاریطور داشتم ل نیذهنم هم تو

 .شهیظاهر م یزنیکه تا درموردش حرف م زننیم شیرو آتانگار موش  زالدولهیه.قلبم يدستم رو گذاشتم رو

 “خانم؟؟؟ سوگند“

 “ها؟؟“:حواس گفتم یتند پلک زدم و ب تند

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا.زد يمحو لبخند

 “.خوام که ترسوندمتون یگفتم معذرت م یچیه“

زوم کرده رو ...کنه یاه نمآره خب،صورتم رو نگ.کنم یانداخته که مثال من نگاهت نم نییآقا سرش رو پا هه

 :براش نازك کردم و گفتم یپشت چشم.کلمیه

 “.کنم،خودم تو فکر بودم یم خواهش“

گوشه از مغزم  هیبالفاصله .انداخت کیبه پالست یچشم نگاه يکه از گوشه  دمیبود،د نییکه سرش پا همونطور

 .یتشکر کن زالدولهیاز ه دیبه خودش اومد و فرمان داد که االن با

 “.آقا آرشان بابت لباس ممنون یراست“:زدم و گفتم يا یزورک ندلبخ

شرف قشنگ  یب یکنم،ول فیخواد ازش تعر یهرچند دلم نم.مایخودمون.صورتش نقش بست يرو یپهن لبخند

 .نهیشیلبخنداش به دل م.خنده یم

 “.دمیخر یشانس ينجوریدونستم هم یرو نم زتونینه؟سا ایحاال اندازتون بود .نداشت یقابل.کنمیم خواهش“

 .رمیم کلمیچنده؟فقط قربون صدقه ه زمیسا دونمیواال من خودمم نم.یدونیمنو نم زیجون عمت،سا آره

 “.مانتو شلوار هم راحت بودم ن؟بایدیحاال چرا زحمت کش.شانستون خوبه نکهیمثل ا.اندازم بود قایدق.یمرس آره“

 يال ،گذاشتمتيگناه دار.دیخجالت کش بچم یآخ.انداخت نییپا شتریزد و سرش رو ب ینیشرمگ لبخند

 .ياریدرن يباز زیه گهیبار د هیحقته تا  زمیعز یمنگنه؟ول

چه با نمک شده  زمیاومد عز نییاز پله ها پا دایا ششیچ..زهیبت بگم ها؟من همون اول گفتم ه یچ... ي پسره

 یرنگ اهیس ياش مهر ها قهی يو رو خوردیتر نم شیدکمه ب 1بود کتش  دهیپوش یبود کت و دامن قرمز رنگ

 یپاشنه دار مشک يکفشاسرش بود  یمشک ریپاش بود و شال حر یرنگ یمشک يکار شده بود جوراب شلوار

 بش زدم و گفتم  يبرق لب خوشرنگ لبخند هیزده بود و  ملیذره ر هیپاش بود 

 يخوشگل شد یلیخ-
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و  دیرو بوس یفلش دایا میرس ارشان شدسوار پا دونمیخودم م دیو بلند خند دهیورپر چمیمن که در مقابلت ه-

 گفت

 بخونه يبه حالت اگه از نزار ياهنگا ارشان وا نیقربون ا-

 با حرص گفت دایدراورد و ا یشکلک ارشان

 مـــــــامـــــــــــان-

 و گفت  دیخانوم خند نرجس

 امان از دست شما-

 شد رهیخ نرویداد و و به ب هیتک یرو انتخاب کرد و بعد به صندل یاهنگ دایا

نگاه به  هیشروع  هی/نجاسیا ایدن يهمه /که خدا هم فکر ماست/ خاص یلیخ يلحظه ها نیا یعنی عشق

نگاه تو  هی/قاب هی يدو نفر تو/خواب هی یتاب به قشنگ یدو تا احساس ب نیا یعنیعشق /صداس یلبمون ب

 هیبگو /به همه بگوحاال برو  عاشقتم/ دلمه يهمه حرفا گمیم یهر چ/چشات دل مــــــن تو و خواستـــــ

 تنمه يمث تب تو/تو تو دلمه یبیحس عج

تر  کیخوبه منم دارم به هدفم نرد يرنگش رو حس کردم هه پس باالخره گرفتارم شد یمشک يچشما برق

 ارشان اهنگو کم کرد و رو به نرجس خانوم گفت شمیم

 مامان بهار چند بودن؟-

 24بهار -

 يصدا میزنگ درو زد میشد ادهیپ نیرنگ پارك کرد از ماش دیدر سف هیمقابل  نویکوچه ماش هیتو  دیچیپ ارشان

  دیچیپسر پ هیشاد 

 ...کا ارشان بفرما باال یییووو-

 هی میدیرس ينسبتا بزرگ داشت به در ورود اطیح هی میداشت وارد خونه شد یباحال يدر باز شد لهجه  کیچ

 بود  ستادهیپسر دم در ا

 ...ها يچه خبر راه گم کردبه سالم ارشان خان -

 محکم زد به پسره که من جاش دردم گرفت يتو کمر هیارشان  زدیهمون پسره بود چه باحال حرف م يا

 ...شعور تو خو یب ایکم زر بزن ار-

 دهن ارشان و گفت يدستش رو گذاشت جلو ایحرفشو بزنه ار يادامه  نذاشت
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تا بناگوش باز  ششویبهش رفت و اونم ن يان چشم غره او دستشو برداشت ارش...خوشحالم کا دنتیمنم از د-

ذره از ارشان بلند تر بود اما از نظر  هیقدش  يخوشرنگ و خاص قهوه ا يداشت و چشما یکرد پوست گندم

 و گفت دیکش ور دایباز کرد و دماغ ا شتریب ششوین دایا دنیاز ارشان کم تر بود با د کلیه

 گامبو؟ يچه طور-

 دیکش یغیج دایا

 گرام يسالمممم بر خاله  یزنیم غیاههه جغ جغه چه قد ج-

 چه خبر؟ یخوب زیکم نمک بر ایبسه ار-

 سوگند خانوم هستن؟ شونینکنه ا دیکنینم یچشممم خاله خوبم ممنون معرف-

 ..بله-

 گامبو هستم  نیا يخوشبختم من پسر خاله  یلیخ-

نسبتا بزرگ با  يخونه  هی مید؟وارد خونه شدکجاش تپل بو دایهمه شد ا يکه باعث خنده  دیکش یغیج دایا

گوشه گذاشته بود و اون طرف که  هی یسلطنت يبزرگ که مبل ها ییرایسوخته و پذ يقهوه ا يپارکت ها

 یچه تولد خلوت شیاشپزخونه بود چ

  نیلباس عوض کن نیشما بر...تو اتاقن نیگیو ا ییزندا-

 گفتم  داینه رو به ا ایشال بزنم تو اتاق مانتوم رو در اوردم مونده بودم  میرفت

 ؟یزنیشال م دایا-

 اهوم-

 يجلو رونیب ختنیشال ر ریشو ازاد گذاشتم که از ز هیذرشو بستم و بق هیبلند و خوشرنگم  يموها اههههه

 میاز اتاق خارج شد ذایکردم و عطر کالکشن رو به خودم زدم و با ا دیموهامو مرتب کردم رز لب قرمزم رو تمد

نشسته بود و کاله تولد سرش بود مردم  زیمثل بچها پشت م نیگین شدم همه رو مبل نشسته بودن اسال وارد

با چشم دنبال ارشان گشتم بلهههه تنها نشسته بود  دنیخندیچند تا دختر رو مبل نشسته بودن و م هی!چه شادن

باال و چند لحظه  گرفت رشوکفشام س يرفتم سمتش با صدا عیبود سر یبود کنارش خال شیو سرش تو گوش

 حرص گفتم یبا کم زیه ياهههههه پسره  دینگام کرد بعد چشماش درخش

 نمیاجازه هست بش-

 دییبفرما-
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 نیگیخورد چشم چرخوندم که چشم تو چشم ا شینیعطرم به ب ياخ بو دیکش قینفس عم هیکنارش  نشستم

 گفتم ارمیدرب نویگیکه حرص ا يدمن با لبخن شمونیشدم چه سرخ شده اوووو حاال انگار بغلش کردم اومد پ

 جان تولدت مبارك نیگیسالم ا-

 اخم گفت  با

 کنار؟ يبر شهیسالم ممنون م-

 چشمام گشاد کردم  هیادم پروو عجب

 چرا؟-

 حق به جانب گرفت و گفت افهیق

 !ارشان نامزدمه-

 بعد اقا ارشان اونروز جوابتون رو دادن نمیبیکوو من که حلقه نم-

 شد چزوندمش قرمز

 میشیم گهیچند مدت د-

  نیستیفعال که ن-

 که ارشان گفت یبگ يزیشد خواست چ سرخ

 یستین یچیواسم ه ییاز دختر دا ریتو غ يبهتره بر نیگیا-

 حرص و خشم به من نگاه کرد ورفت با لبخند نگام کرد و گفت با

 ازتون ممنونم-

 نداشت یاون نگاه پسر کشا بش کردم و گفتم قابل از

با لبخند اومد و دستمو  دایا دایا شیاز جام پا شدم و رفتم پ دمید يمنم که اوضاع رو خطرصورتم شد  محو

 همون دخترا شیگرفت و برد پ

 دختر ملووووس سوگنده نیبچها ا-

 دختر قد کوتاه بانمکو سبزه اومد جلو و گفت هیکردن  یمعرف یکی یکیباهام دست دادن و خودشون رو  همه

 ایو خواهر ار دایا ي من سوگل هستم دختر خاله-

 سوخته داشت اومد جلو و گفت يقهوه ا يکه چشما یدختر گندم هیدستشو فشردم  بالبخند

 یهست دامیا يمن دختر عمو-
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 ومدیبدجور م دشونیبه پوست سف ونیشراب يتا دو قلو بودن که موها2 ياونم لبخند زدم نفر بعد به

  میکرد هست ازدواج یسال1و  میهست دیو گلش دیماهم مهرش-

 دنیرقصیم يوسط و بندر ختنیکه باالخره اهنگ گذاشتن همه ر میزدیباهم حرف م یساعت مین هیباحال  چه

  دیجا فعال داشته باش نیشرمنده تا هم..... دمید نویگیچه باحال مامان ا

 

 »یتعال بسم«

که  دمیاول فهم تو همون نگاه.داشت ینمک یول دهیکش یصورت.خوش پوش يزن حدودا چهل و پنج ساله  هی

 .از مادرش به ارث نبرده يزیچ نیگیا

 .بهدم رفت سمت آرشان.نرجس خانم رفت و مشغول خوش و بش باهاش شد شیبار پ اول

 یطور داشتم نگاهشون م نیهم.بلند شد و باهاش دست داد و دوباره سرجاش نشست شییزندا دنیبا د آرشان

آهنگ  يصدا يبهش گفت که من به خاطر بلند يزین چنرجس جو.کنن یدارن به من نگاه م دمیکردم که د

 .اومدن طرفم دم،وبعدهمینفهم

 :زد و گفت يدستش رو به سمتم دراز کرد،لبخند نیگیمادر ا.شدن ازجام بلند شدم کمیکه نزد یکم

 “؟یسوگند باش دیتو با.سالم“

 .زدم و دستش رو فشردم يلبخند متقابال

 “.،بله خودم هستم سالم“

 “.نیگیمادر ا ممیمر ن،مياومد خوش“

 “.خانم میخوشبختم مر.ممنون یلیخ“

 :گفت زدیهم لبخند م گهید يکه به دخترا یگفت و درحال ینیهمچن

 “.شمیمن مزاحمتون نم نیپس راحت باش.نیزود باهم جور شد یلیکه خ نمیب یم“

سمت چپم  نید که آستاز نشستنم نگذشته بو یهنوز کم.دوباره سرجام نشستم.گفت و رفت داخل آشپزخانه نویا

 .دیکش یمنو م نیکه هنوز با سماجت داشت آست دمید دارویبرگشتم و آ.شد دهیکش

 “چته تو؟؟.شد پاره“

 “.میبرقص میبر پاشو“

 “.ادیقربونت رقصم نم نه“
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 “.ناز نکن گهید پاشو“

 “.ندارم دنیرقص يکنم،حال و حوصله  ینم ناز“

 “.ال و حوصله ندارهخواد بکنه که ح یم کاریگمشو ،انگار چ برو“

بکشم  رونیمادر مرده ام رو از دستش ب نیکردم آست یم یکه سع یدرحال.دیرو کش نمیگفت و محکم ترآست نویا

 :گفتم

 “؟يجرش بد يخوا ی،م گذرهینم دنشیروزم از خر هیهنوز .صاحابو  یب نیکن ا ول“

 “.بلندشو که جرش ندم خب“

به خاطر لباسمم که شده از خود  دیبه هرحال با.ندارم دنیجز رقص يچاره ا ادیجور که بوش م نیانگار ا دمید

 .کنم یگذشتگ

 “.ستیخوب ن نیآهنگ رو عوض کن،ا نیفقط برو ا.خب باشه یلیخ“

بجز آهنگ  نایکال فکر کنم ا.بود يهم بندر يآهنگ بعد.گفت و رفت سمت دستگاه يباشه ا یخوشحال با

 .بلدم برقصم يبندر یحاال خوبه کم.ا بلند شدمناچار.رقصن ینم يا گهیآهنگ د چیرو ه يبندر

دست  ينگذشته بود که سرو صدا دایمنو آ دنیاز رقص هیهنوز چند ثان.و شروع کردم به لرزوندن دایکنار آ رفتم

 ،فکریآخ.کرد یرو نگاه م دایداشت آ یحالت هیبا .دمیرو د ایدا،آریاز پشت سر إ.بلند شد هیبق دنیزدن و کل کش

 یکل نکهیبا ا.بود ییهم پسر آقا ایآر.بود یخانومواقعا دختر خوشگل و  دایآ.حقم داره.کرده ریگ ششیکنم گلوش پ

 .کرد یرو نگاه م دایفقط آ یدختر تو اون جمع بود،ول

 .و جاهامون باهم عوض شد دمیمنم چرخ.چرخه یداره م دایآ دمیلحظه به خودم اومدم و د هی

انگار توشون المپ .زدند گره خورد یکه برق م یو دوتا چشم مشکسرجام قرار گرفتم،چشمام ت نکهیمحض ا به

تونستم حس  یداخل چشماشو م يحرارت المپ ها.اونم نگاهشو نگرفت.نگاهمو ازش نگرفتم.روشن کرده بودن

 .اطیحکالفه رفت تو  یدفعه بلند شد و با حالت هیهنوز نگاهم تو نگاهش بود که .کنم

خسته بودم  نقدریبرگشتم خونه ا یتمام شد وقت یبه خوب یمهمون...وز اولشهکه هن نیارشان خان؟ا يکم اورد هه

 ...تو روحت يبلند شدم ا لمیزنگ موبا يکه سرمو گذاشتم رو بالشت خوابم برد صبح با صدا

 الو؟-

 ..اومده شیپ یمشک هیسالم خانم -

 شده؟ یچ-
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 ..گرفتن شیجنسا ات-

 گفتم  غیحالت ج با

 ؟ییییییییچ-

 ..از مرز به طور قاچاق ردش کنم میخواستیکه م یگرفتن موقع شیات یز مشکوکبه طر روزید-

 د؟یکنیم یپس شما اونجا چه غلط-

 ..خانوم نگهبانا کشته شدن-

 بوده؟ یکار ک یلعنت-

 مینکرد دایپ یمدرک چیه-

 ...عرضه ها یب-

 ..شهیبه ضررمون تموم م نیگرفته ا شیکه جنسا ات هیبار نیسوم نیخانوم ا-

 ...کن شتریب باش تعداد نگهبانا رو بمراق-

 چشم خداحافظ-

 زنگ خورد شماره ناشناس بود می؟گوشیهست یتو ک یهامو ماساز دادم لعنت قهیکردم شق قطع

 بله؟-

 تازه اولشه نیا گریحرص نخور ج ادیز-

 ؟یهست یخفه شو تو ک-

 ....اشنا ي بهیامممم غر-

 الووو.. یالووو عوض-

امروز ارشان  دونستمیبود صورتمو شستم م 10خورد بود از جام بلند شدم ساعت  رو قطع کردم اعصابم یگوش

بازار  رمیسر م هیدانشگاهه منم  دایا یسالم گل(بود ادداشتی هی خچالیرفتم تو اشپزخونه رو  ستین

روع و ش وهیرو زدم تو ابم ینبرداشتم و رفتم تو اتاق ارشان  وهیابم هی خچالیتو )هست خچالیتو  یخواستیزیچ

کنه شروع کردم به گشتن تمام جاها  مشیقا دینبود شا یمشکوک زیبه خوردن کردم اتاقشو با دقت نگاه کردم چ

لباسا رو زدم کنار  يزرنگه با کله رفتم تو کمد لباساش به به چه کمد شلخته ا یلیاقا خ نیا سین ریرو گشتم نخ

به کمد و سازنده  یفوش هیکم خورد تو قفسه کلم مح رویب ارمیکمد ب زخواستم کلمو ا یوقت سسستین رینخ

زدم با ناخون اون تکه رو جدا کردم به به  يهاش دادم صبر کن صبر کن با دست زدم تو قفسه صدا داد لبخند
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 گهاطالعات راجب سوابقش بر يسر هیو  لشیکاغذا رو کاغذا رو نگاه کردم اسم بابا بود و فام نیکجا جا داده ا

بود  دهیکش رهیرو دا ییجا هیقسمتاشو با قرمز عالمت زده بود و  یفارس بود که بعض جینقشه از خل هی يبعد ي

رو گونم  دیقطره اشک مزاحم چک هیدستامو مشت کردم ...بغض گلمو گرفت بابا دیروش نوشته بود به قتل رس

 ...رفتم رونیکاغذا رو سر جاش قرار دادم و از اتاق ب عیدر خونه اومد سر يصدا

 

 »یر مهمانقبل د شب«

 »آرشان«

چشماش  يا روزهیکنم؟چرا محو ف یم يجور نیمن چم شده؟چرا ا.دمیبه صورتم کش یدست یکالفگ با

خواستم قبول کنم که عاشق  ینم.خواستم قبول کنم یاما نم.دونستم یجوابم رو خودم م شم؟انگاریم

جلب  ههم واس يکار چیه یتاون که ح.مهمون خونمون شده هیعاشق اون دختره تازه وارد که چند وقت.شدم

 .توجه من نکرده

پله  نیآخر يرفتم و رو نییاز پله ها پا.رو روشن کرده بود اطینور ماه سطح ح.دادم رونیبا حرص ب نفسمو

 بایچون ز.عاشق ماه شب چهارده بودم.شهیبزرگ تر و پرنورتر از هم.امشب ماه کامل بود.زل زدم به ماه.نشستم

 .مثل سوگند.بود

اندازه  قایدق دبودمیکه براش خر مییاون لباس ها.شده بود شهیامشب خوشگل تر از هم.رم رفت سمتشفک دوباره

کاش .کردم ینگاهش م شتریبود تا من ب دهیکاش نچرخ.بود دهیکاش نچرخ.دیرقص یو چه خوشگل م.اش بود

 .شدم یافسونگرش غرق نم يچشما يایبود تا من تو در دهینچرخ

 “.جا رو دنبالت گشتم ؟همهیینجایآرشان تو ا ا“

 چیرو به ه یکی نیا ياالن حوصله .خواستم جوابش رو بدم یاصال نم.نمشیخواستم بب ینم.رو برنگردوندم روم

 .وجه نداشتم

 :دستش رو انداخت دور بازوم و گفت.کنارم نشست اومد

 “شده؟؟ يزیچ“

 :جواب سوالش رو بدم گفتم نکهیا بدون

 “.دستم رو ول کن نیگیا“
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 میبه کالفگ نمیچ،ایازدست خودم که کالفه بودم ه.همچنان دستم رو گرفته بود یول“ !!بداخالق شیییا“:گفت

 :گفتم تیبا عصبان.کرد یاضافه م

 “گفتم؟ یچ يدیمشکل دارن؟نشن گوشات“

 :گفت یدستم رو رها کرد و با ناراحت.کارساز بود تمیعصبان

 “.ر کن من دوست دارمخدا باو ؟بهیکن یکار رو م نیتو چته؟چرا بامن ا آرشان“

 “.....نیگیا نیشه؟ببینم تیچرا حال.از صدبار بهت گفتم شتریب نوین،ایگیمن دوست ندارم ا یول“

هم  چوقتیه.ندارم يعالقه ا چیمن بهت ه.گمیواسه بار آخر بهت م“:شدم سمتش و ادامه دادم لیمتما یکم

 نیخوام که ا یمعذرت م.رو از دست ندهخوبت  يو فرصت ها یپس به خاطر من جوون.کنم یباهات ازدواج نم

 “.گفتم یم دیبا یقدر رك حرفام رو زدم،ول

 .که اشک تو چشماش جمع شد دمیوضوح د به

 “.يرو ببر کیک دیبا نیگیا.گهید دیایشش؟بیپ ینشست ،خودتمياریآرشانو ب یتو رفت نیگیا“

 :شم ازش گرفتم و گفتمچ.انداخت و تندتند اشکاش رو با پشت دست پاك کرد نییسرش رو پا نیگیا

 “.میایاالن م ییزندا چشم“

 :گفت نیگیاومدم بلند شم که ا.زد و برگشت داخل يلبخند ییزندا

اون دختره سوگند اومده رفتارت عوض  یوقت ،ازينبود يطور نیتو ا.یزن یحرفا رو م نیدونم چرا ا یم“

 “.....اما يدونم عاشقش شد یم.شده

 .ستادیشد و روبه روم ا بلند

 “.ذارمیداغش رو به دلت م.یذارم بهش برس یباش نم طمئنم“

 .عقلش رو از دست داده وونه،پاكید يدختره .بهم رفت و وارد خونه شد يغره ا چشم

 نیگیتو طول شب ا.میخونه شد یتموم شد و راه نیگیا يشب بود که باالخره جشن تولد مسخره  ازدهی ساعت

کردم  یم یکه امکان داشت،سع ییمنم تا جا.رفت یند چشم غره ممدام به منو سوگ یول.با من حرف نزد گهید

 .با سوگند چشم تو چشم نشم

 .اتاقم شدم یراه یکل ریشب بخ هیپارك کردم و با  نگیپارک يرو تو نیدم،ماشیبه خونه رس نکهیمحض ا به

لباس  لیدل نیبخورم به هم يزینداشتم چ لیم.دست و صورتم رو شستم.شدم داریساعت هشت از خواب ب صبح

 :گفت دیمنو که د.دیپوش یکه داشت کفشاش رو م دمیرو د دایدر آ يجلو.نییو رفتم پا دمیهام رو پوش
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 “.ریداداش،صبح بخ سالم“

 “دانشگاه؟ يریسالم،م“

 “.آره“

 “.رسونمتیم ایب پس“

زنگ  لمیوبارو روشن کرده بودم که م نیتازه ماش.بندر شدم یکردم و خودم راه ادهیدانشگاه پ يرو جلو دایآ

 .خورد

 “بله؟؟“

 “.ریرستگار صبحتون بخ يآقا سالم“

 “چطوره؟ ،حالتونيمحمد يآقا سالم“

 “ن؟یممنون شما خوب هست خوبم“

 :رو خاموش کردم و گفتم نیماش

 “شده؟ يخوبم،خبر منم“

 “.گرفته شیدوباره آت نیاجناس دختره ام دهیرستگار،راستش خبر رس يآقا بله“

 “ه؟یر ککا نیدی؟بازم؟نفهمیچ“

 “.ذاره یاز خودش به حا نم يباهوشه،رد یلیهست خ یناکس هرک.میهنوز متوجه نشد نه“

 یگفت یراست...رهیگ یم شیهست فقط با اون خونواده مشکل داره چون فقط اجناس اونا آت میدرسته،هرک آره“

 “بود؟ یچ نیاسم دختره ام

 “.نیسوگند ام...سوگند“

 

 "سیمهد"

هم که توش بودم نه لب  یاتاق نیبود دور تا دور خونه نگهبان بود ا دهیه ام ترکبکشم حوصل غیج خواستمیم

هم ه جونم  یحس فضول نیا تونمینم گهید رونهیپسره سورن هم از شب تا صبح ب نیا وتریتاپ داشت نه کامپ

اتاق  هیاز کردم رو ب یاتاق سمت چپ بودنتا اتاق کنار هم  3رفتم  رونیافتاده بود از جام بلند شدم و از اتاق ب

قلمو  اهیو س یرو باز کردم پر از نقاش یاتاق سمت راست...خاك يقفل بود ا یوسط ششششیبود چ یخال یخال

ارواح بود  يخانه  نییاومدم پا چیمارپ يدر اتاقو بستم از پله ها...به به  يچه پسر هنرمند يبود وووا زایچ نیا
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پله ها  يگذاشتم تو بشقابم و رفتم باال کهیت هینم راه افتاده بود اب ده یبستن کیباز کردم اوممم ک خچالویدر ..

گرفتم به نرده و سر خوردم  گمویدست د هیدستمو گرفتم به بشقاب  هیگرفتم از رو نرده ها سر بخوذم  میتصم

 پسره پشت به هی دمید دماخراش بو گهیانگار سوار ترن شده بودم د يهم بود وووا یچیبود مارپ ادیپله ها ز

 داد زدم عیسر زنهیحرف م گهیو داره با چن نفر د ستادهینردها ا

 عموو  یییها-

چه  يبود وووا یبستن کیافتادم روش اخ اخ صورتش پر ک میسورنه ومن مستق نکهیا ا دمیحرفم برگشت د يا با

دم ولم کن جون خور زییچ ياز روش بلند شدم و بدو بدو از پله ها باال رفتم افتاد دنبالم وا عیشده سر یعصبان

 چوندیننه ات دستمو از پشت گرفت و پ

 ...نکن یوحش ییییا-

 يبود کرد يچه کار نیا...ههوو درس صحبت کن-

 رفتیخوب حوصلم سر م-

  واریزدم تو د محکم

 کمرممم شعوریب-

 پررو  يدختره  هیباق متیتو صورتم دو قورت ن يزد یبستن کیساکت با ک-

 من که از عمد نزدمت -

 ..شناسمیدخترا رو خوب م جوریهه من ا-

 چه جور دخترا؟-

اما گوش کن ..بهتر از من یطعمه ان که تورش کنن ک هیکه منتظرن  یخراب ياز خونه دخترا يفرار يدخترا-

اگه دنبال جلب  یمنو گول بزن خادینم فروشمیم يقنار يجا کنمیمن گنجشک رو رنگ م*ه*ز*ر*ه يدختره 

 ..يبگم کور خوند یتوجه من

 دمیدر توهم کوب دمیول کرد بغض گلومو گرفت اشک تو چشام جمع شد هلش دادم و به سمت اتاقم دو ودستم

 ....بود حقم نبود ادیحرفا واسه من ز نیا

 یکه هرلحظه دورتر م دمیشن یپاهاش رو م يصدا.صورتم راه گرفته بودند رو پاك کردم يکه رو ییاشکا

چندتا بوق خورد تا .سوگند رو گرفتم يو برداشتم و شماره ر میپاهاش کامال محو،گوش يکه صدا یوقت.شد

 .باالخره جواب داد
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 “!!سوگند الو“

 “؟یکن یم هیگر يشده باز دار یس؟چیمهد“

 :کردم گفتم یکه هق هق م یدرحال

 “.آشغال رو ندارم نیببر،من تحمل ا نجایمنو از ا ایتوروخدا ب سوگند“

 “کرده؟؟ کاریچ سورن؟؟مگه“

از دهنش در اومد بهم  یکنه،امروزم هرچ یآشغال رفتار م کهیت هیده؟همش با من مثل نکر کاریچ بگو“

 یسوگند خواهش م.خوام تورش کنم واسه خودم یم کنهیفکر م.خراب  گهیپست فطرت به من م یعوض.گفت

 “!!ایکنم ب

 :لحظه سکوت،سپس گفت چند

 “س؟؟یباشه مهد.اینکن يکار ؟سرخوديدیفهم.تهران امیتحمل کن من فردا پس فردا م گهید کمیخب، یلیخ“

 “.باشه منتظرتم باشه“

 “.خب خداحافظ یلیخ“

بلند شدم و از .تر شده بودم اد،آرومیدونستم سوگند قراره ب یحاال که م.رو قطع کردم یگوش یاز خداحافظ بعد

 نییاز پا نکره اش يصدا.رونیبه صورتم زدم و برگشتم ب یرفتم و آب یبهداشت سیبه سرو.اومدم رونیاتاق ب

 .ومدیم

 یواسش جاسوس نجایباشه سوگند منو گذاشته ا یهرچ.زنه یحرف م یشده بودم بدونم داره با ک کنجکاو

وسط پله ها نشستم .ومدیم ییرایپذ يانگار از تو.شدیتر م کیصداشون نزد.رفتم نییسرو صدا از پله ها پا یب.کنم

 .رو نگاه کردم ییراینرده ها داخل پذ نیو از ب

که روش نشسته بود  یاش رو از مبل هیکه تک دمیسورن رو د.شخص مخاطبش رو نه یول دمیدیرو م سورن

 :گفت دمشید یکه نم یگرفت و خطاب به اون شخص

 “کرده؟؟ کاریسوگند باهات چ ؟مگهیکن یکارو م نیباهاش ا چرا“

 :جواب داد یکلفت يصدا.شد زتریاسم سوگند گوشام ت دنیشن با

 يتوهم بهتره بهش دل نبند.کنم یکه بخوام با اون دختر م يمن هرکار.نداره سورن یطبه تو رب گهید اونش“

تا حاال حتما از سوختن جنسا خبردار .پدرش شیپ رهیاونم م ادیب شیپ تشیچون هر آن که برگرده تهران و موقع

 “.تهران ادیم يشده پس به زود
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 ادیب دیبه سوگند خبر بدم،اون نبا دیکشه؟باخواست سوگند رو ب یاون م.دیرنگم پر.ختیفرور نهیتو س قلبم

 .ادیب دینبا...تهران

سورن رو  يدر راه صدا.سرو صدا به سمت اتاقم رفتم یتونستم ب یکه م ییسرعت از جام بلند شدم و تا جا به

 :گفت یکه م دمیشن یم

 یومده ،اونم تو مدختر خوشم ا هیبار از  نیمن واسه اول.یبکن يکار نیذارم همچ ینم ؟منيشد وونهید مگه“

 “ش؟یبکش يخوا یچرا؟چرا م ؟اصالیبکش يخوا

 :کلفت دوباره جواب داد يصدا

 “.....درضمن.کنهیدختر باهوشه،زرنگه،واسم دردسر درست م اون“

که نفس  یرو برداشتم و درحال میگوش.در اتاق پشت سرم بسته شد دم،چونیجمله اش رو نشن يادامه  گهید

 ینم ییمشترك مورد نظر قادر به پاسخگو:گفت یآنقدر بوق خورد تا زن.رو گرفتمسوگند  يشماره  زدمینفس م

 .دیریلطفا بعدا تماس بگ.باشد

 .....مشتر موردنظر قادر-.بردار کنمیبردار سوگند،خواهش م.کردم و دوباره گرفتم قطع

 .باشد یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م-.کردم و بازم گرفتم قطع

 ؟؟يدیسوگند؟چرا جواب نم يدیچرا جواب نم.تخت يرو با حرص پرت کردم رو یگوش.شتمکم دا نویهم اَاَاَح

 »سوگند«

 :دادم گفتم یرو به جلو هل م میکه بشقاب خال یدستمال دور دهانم رو پاك کردم و درحال با

 .خوشمزه بود یلیدستت دردنکنه نرجس جون،خ ــ

 .زمینوش جونت عز ــ

ظرف شستن فکرم همش  نیدرح.رو جمع کردم و ظرف ها رو شستم زیم.ندهم غذاشون خورد هیتا بق صبرکردم

 ارمشینشد مجبورم از اونجا ب یاگه راض.نکنه تشیاذ گهیبهتره به سورن بگم د.بود سیمهد شیپ

 .بهم نداده یمهم يتا االن که خبرا.داشته باشه يا دهیفکرنکنم بودنش اونجا فا.رونیب

 .نشستم داینشسته بودند و کنار آ ونیتلوز يکه روبه رو هیبق شیپهال  يها رو که شستم،برگشتم تو ظرف

 .یدخترم دست دردنکنه که ظرف ها رو شست ــ

 .شه که همش بخورم و بخوابم یکنم نرجس جون،نم یخواهش م ــ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٨١ 

مبل  يبه ارشان که رو ینگاه یرچشمیز.دوخت ونیزد و دوبارهد نگاهش رو به تلوز يدر جواب لبخند نرجس

 یگرفته اش نشون م يچهره  نویا.که اومده بود خونه بدجور تو فکر بود یامروز از وقت.ه بود انداختمنشست یبغل

 قهیچند دق.کردینم یتوجه شدیم خشکه پ یلمیاصال به ف قتیدر حق یبود،ول ونیبه ظاهر چشمش به تلوز.داد

 .اتاقشرفت سمت  یعذرخواه هیکرد و سپس بلند شد و با  دنید لمیهم تظاهر به ف گهید

 هیگفتم تا  یبهش م دیگل کرده بود که بدونم چشه و هم با میهم فضول.شدم و به سرعت دنبالش رفتم بلند

 .دمیدر اتاقش بود که بهش رس يجلو.واسه فردا برام بخره تیبل

 !!آقا آرشان دیببخش ــ

 .گره از اخماش باز شد کیسمتم و  دیچرخ

 بله؟؟ ــ

 :قدم رفتم جلو و گفتم کی

 .واستون داشتم یزحمت هی ــ

 .دییکنم، بفرما یخواهش م ــ

 .نیریبگ تیبل هیواسم  شهیخواستم اگه م یخوام برم تهران،م یراستش من فردا م ــ

 :باال رفت و با تعجب گفت ابروهاش

 ؟؟یتهران واسه چ ــ

 .دارم اونجا یکیکار کوچ هی ــ

 .برمتون یخودم م ستیالزم ن تیبل ــ

 .رمیخودم تنها م هیراه طوالن ستین نه نه الزم:گفتم عیسر

 :با شک نگاهم کرد و گفت یکم

 .رمیگ یخب باشه واستون م یلیخ ــ

 .ریبخ ،شبتونیمرس:زدم و گفتم يلبخند

 .خواستم وارد اتاقم شم که صدام زد یو م برگشتم

 .سوگند خانوم ــ

 بله؟؟ ــ

 :چشمام و گفت يزل زد تو.به جلو برداشت یقدم
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 ه؟؟یشما چ یلیفام.نیرو به ما نگفت تونلیشما اسم فام ــ

کردم  یم یدادم و سع یکه آب دهانم رو قورت م یبه خودم اومدم و درحال عیسر یلحظه جا خوردم ول کی

 :بدون من من حرف بزنم گفتم

 ن؟؟یپرس یچرا م...يمرتضو ــ

 نم؟؟یشناسنامتون رو بب شهیم...يطور نیهم ــ

نکم  م؟فکریمن ک دهیمن نکنه فهم يخدا يوا....ایشک کرده؟ ه؟نکنهیه چسواال واس نیا.هام رفت تو هم اخم

 .داد یم سمیپل لیبود تا حاال تحو دهیاگه فهم

 “خانوم؟؟ سوگند“

 :خودم اومدم و جواب دادم به

 “.دیچند لحظه صبرکن بله“

ه بود رو برام درست کرد یعیکه شف یجعل يشناسنامه  شیآرا زیم يکشو يداخل اتاق برگشتم و از تو به

بعداز .کرد و شناسنامه رو با دقت نگاه کرد يتشکر.اومدم و شناسنامه رو به طرفش گرفتم رونیاز اتاق ب.برداشتم

 :گفت ياخم هاش از هم باز شد و با لبخند هیچند ثان

 “.ریشبتون بخ.نیاریخوام که ازتون خواستم شناسنامتون رو ب یواقعا معذرت م.دیببخش“

 يشده؟عقب گرد کردم و رفتم تو یچ یعنی.اتاقش زل زدم يبه در بسته .اتاقش برگشتگفت و به داخل  نویا

 .کمد درآوردم و زدم به برق يشارژرش رو از تو.تموم کرده بود يباتر.برداشتم یپاتخت يرو از رو میگوش.اتاقم

و شارژر رو  یگوش.صاحاب خراب شده یب نینبود که ا ادمی.بخرم دیشارژر جد هیباز فراموش کردم که  ااااح

 .داغون به رخت خواب رفتم یبرگردوندم سرجاشون و با اعصاب

 

 »آرشان«

 یتر م عیسر يجور نیا.گرفته بودم مایهواپ تیواسش بل.اومدم رونیب يبه دست از در شرکت مسافربر تیبل

عصوم دختر م نیتونستم بهش شک کنم؟آخه ا يچطور.افتادم که شناسنامه اش رو برام آورد شبید ادی.دیرس

 کجا؟ نیکجا و سوگند ام
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دختره همون سوگند  نیکردم که نکنه ا نه،شکیبهم گفت اسم دختره سوگند ام يکه محمد یاز وقت روزید

شناسنامه اش تموم شک هام رو  یول.نشده دایجسد پدرش هم که پ.بهیرفتارش عج یکمیآخه .خودمون باشه

 .تونه خالفکار باشه یسوگند من نم.برطرف کرد

با احساسم  گهید...آره.یچه کلمات خوش آهنگ.سوگند من....که گفته بودم،لبخند زدم يم به جمله اذهن يتو

بدونم اونم منو دوست  هیفقط کاف.کنم یبهش ابراز عالقه م يمن عاشق سوگندم و به زود.رمیکلنجار نم

 .که کار دارم فیح یول.تهران رفتمیاگه کار نداشتم به زور هم که شده باهاش م.داره

 .و به سمت خونه حرکت کردم دمیبراش خر دیشارژر جد هیهم نگه داشتم و  یفروش لیموبا کی يجلو

واسه ساعت سه بعداز  تشیبل.ازم تشکر کرد یبا لبخند قشنگ.رو بهش دادم تیشارژر و بل دمیخونه که رس بن

 .شهیتنگ م دلم واسش.خداکنه که زود برگرده.مونه یرفت ازش بپرسم که چند روز م ادمی.ظهر بود

 »سوگند«

 دمیکش یهمونطور که چمدونم رو دنبال خودم م.دمیهام کش هیتهران رو داخل ر يآلوده  يهوا یقینفس عم با

 نیماش يها شهیاز ش.ها شدم و آدرس خونم رو بهش دادم یاز تاکس یکیسوار .رفتم یتاکس ستگاهیبن سمت ا

 .ن تنگ شده بودتهرا يمدت کوتاه دلم برا نیتو ا.رو نگاه کردم رونیب

گردم به شهرم،به خونم،به  یو برم رمیگ یانتقامم رو از آرشان م يبه زود.تحمل کنم دیبا گهید کمی فقط

راننده به خودم  يبا صدا.کنم تا دوباره بشم همون سوگند قدرتمند یخودم رو م یتمام سع.میسرشغل واقع

 .اومدم

 “.میدیرس خانوم“

که  گنیواقعا راست م.زدم يلبخند.باز کردم و رفتم داخل دیدرخونه رو با کل.شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 يزدم تو.درآوردم فمیرو از ک میگوش.چمدونم رو همون جا وسط هال گذاشتم.شهیخود آدم نم يجا خونه  چیه

 .شارژ و روشنش کردم

 یعنی.امیه؟گفتم که مبابا دختر چه خبرت.داشتم سیپاسخ از مهد یتا تماس از دست رفته و سه تا هم ب شش

 کنه؟ یم تتیداره اذ نقدریسورن ا

هنوز بوق دوم کامل نشده بود که جواب .مخاطب هام انتخاب کردم و گرفتم ستیل يسورن رو از تو ي شماره

 .داد

 ؟؟یخودت زمیسوگند عز ــ
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 .کردم لحنم مهربون باشه یسع

 ؟؟یمن خوبم تو خوب.سالم آقا سورن کیعل ــ

 :و گفت کرد یکوتاه ي خنده

 ران؟یا ي؟اومدییکجا.خوبم ؟منميچطور زمیسالم عز...شرمنده ــ

 ؟يخونه ا.خونت امیخواستم ب یم.االن خونه ام.آره اومدم ــ

 .ایخونه ام ب زمیآره عز ــ

 .اونجام گهید ي قهیباشه،پس تا چند دق ــ

 .گلم نمتیب یم ــ

 یباز کردم و م موتیرو با ر نگیر پارکد.سورن شدم يخونه  یشدم لباس هام رو عوض کردم و راه بلند

 .بود سیمهد.انداختم یبه صفحه اش نگاه.زنگ خورد لمیببرم که موبا رونیرو ب نیخواستم ماش

 ....کمیتوهم .سورن يخونه  امیمن تهرانم االن دارم م.سیالو مهد ــ

 .يایب دی؟نبایفهم یم.نجایا يایب دیسوگند تو نبا..سوگند ــ

 .زده اش تعجب کردم جانیو ه دهیترس يصدا از

 دختر؟ یزن یم هیحرفا چ نیتو حالت خوبه؟ا سیمهد ــ

 یدنبالته م یکی.زود از اونجا برو یلیخ یهرجا که هست.نجایا يایب دیتو نبا.حال منو ول کن سوگند:گفت یعصب

کنم از اونجا  یسوگند خواهش م.دمیشن زدیداشت با سورن حرف م یوقت روزید. خواد بکشتت

 ؟يشنو یوگند؟صدامو مس...برو

بود؟هنوز داشت صدام  نیگفت؟پس تموم اون تماساش به خاطر ا یم یدختر داشت چ نیا.شده بودم شوکه

 :به زور به خودم مسلط شدم و گفتم.زدیم

 .يممنون که خبر داد.رمیم نجایباشه باشه از ا.یگفت یچ دمیآره فهم ــ

از بس حواسم  یرو روشن کنم ول نیاومدم ماش.بغل یلرو انداختم رو صند یکردم و گوش یخداحافظ کی عیسر

 دنیبا د یرو برداشتم و سرم رو بلند کردم ول چییخم شدم سو.نیاز دستم افتاد کف ماش چییپرت بود که سو

 .دمیکش یکوتاه غیکه روبه روم بود ج يزیچ

تفنگ با صداخفه کن  کیتو دست هرکدومشون هم .بودند ستادهیدر ا يجلو يدود نکیپوش با ع اهیتا مرد س4

مخمصه خالص  نیتونم از ا یچطور م نمیفکرم رو به کار انداختم تا بب عیسر یلیخ.آب دهانم رو قورت دادم.بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٨٥ 

اگه بهشون بزنم  یکمه،حت اصلمونف.شهینم دمیبعد د یلهشون کنم ول نیاول خواستم گاز بدم و با ماش.بشم

 .دیبه ذهنم رس يا گهیفکر د.شهینم شونیطور

 :در ورو کامل باز کردم و گفتم.شدم ادهیپ نینشون بدمف از ماش یکردم خودم رو عصبان یم یکه سع ورهمونط

 .رونیب نیبر نین؟زودباشیدار کاریمن چ يخونه  ن؟تویهست یشما ک ــ

لحظه  کی...خواستم یرو م نیمن هم هم.باهم رد و بدل کردند یزدند و نگاه يپوزخند.ندادند یجواب

گلوله رو از  کیشل يصدا.دمیساختمان دو يگرد کردم و با تمام سرعت به سمت درب ورودعقب  عایسر.غفلت

خورد و  یپشت سرم به در چوب ریبه موقع خودم رو داخل خونه پرت کردم و چهارتا ت یول دمیپشت سرم شن

 .جنسش خوب بود.شد فیح.سوراخش کرد

از اتاق ها رو باز  یکیدر .دمیشن یز پشت سرم مرو ا ییپاها يصدا.باال يادامه دادم و رفتم طبقه  دنیدو به

به  یته اتاق رو باز کردم و نگاه يپنجره .خواستم یبود که م يزیدرست همون چ.خودش بود.کردم و رفتم تو

 ابونیچون اون طرف خ.ماسه بود کپه کهیپنجره هم  ریشد و ز یباز م یپنجره به کوچه پشت.انداختم رونیب

 .به نفع من شد نیو خوشبختانه ا ابونیبودند تو خ ختهیکردند،مصالحشون رو ر یم يداشتند ساختمان ساز

به پشت سرم  ینگاه.همون موقع در باز شد.ستادمیپنجره ا يلبه  يرو رونیو از ب دمیرو از پنجره باال کش خودم

گاهم رو از ن.گرفتنم دراز کرد يزد و دستش رو برا رجهیکه به سمتم ش دمیاز اون مرد ها رو د یکی.انداختم

کرد  یدرد م یمچ پام کم.جام بلند شدم ازبه سرعت .ماسه ها فرود اومدم يصاف رو.نییپا دمیعقب گرفتم و پر

 .اونجا نبود یکس گهینگاه رو به پنجره انداختم د نیآخر یو وقت دنیبا تمام توانم شروع کردم به دو یول

 یعیود زنگ زدم شفکرده ب یعصب شتریهم منو ب یلعنت يدرد پا نیبودم ا یعصب

 احمق؟ کنهیم یتو معلوم هست چه غلط-

 شده؟ یچ-

 !یقبرستون بودم لعنت ي نهیبود االن س دهیاگه امروز بهم خبر نرس یدونیبپرسم م دیمن از تو با نویشده؟ ا یچ-

 نیکجا هست دیخانوم اروم باش-

 ندارم تیتو قبرم امن گهید..تو قبرم-

 .....ادیادرس ب نیو به ا دیگلشهر بعد سوار اتوبوس ش نیایببا مترو  دیخانوم بهتره خونه نر-
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 هیشلوارمو زدم باال  ییکردم رفتم تو دستشو یشلوغ بود پوف شهیمترو رفتم مثل هم ستگاهیقطع کردم به ا تلفنو

 کینشستم خطر نزد یصندل يشال بردم رو ریاشفته ام رو ز يزدم و موها یخورده کبود شده بود به صورتم اب

 کم داشتم  نویتلفنم زنگ خورد ارشان بود پوووف هم..یلیخبود 

 الو سالم اقا ارشان-

 تهران يدی؟رسیسلم سوگند خانوم خوب-

 شهیم یساعت مین هیبله -

 نه؟ یستیکه مشخصه خونه ن نطوریا-

  ينه اومدم تهران گرد-

 شمیجالبه پس من مزاحم نم-

 هینه مزاحم چ-

 مراقب خودت باش سوگند خدافظ-

 يقطار از جام بلند شدم و سوار شدم رو دنیخوبه با رس یلیخ نیزدم باالخره عاشقم شد ا يشخندی؟نیییییییییچ

 نشستم قطار شروع به حرکت کرد  یصندل

 ...يادامسا یبیج نهییفال حافظ ا-

 کهیت هیافتاد رو پام چشمامو باز کردم  يزیچ هیفروشننده ها رو مخم بود چشمامو بستم  يسر و صدا پوووف

ملخک  یملخک دوبار جست یبار جست هی یول یدر رفت نباریکوچولو فرار چرا؟ا یییا یییا(کاغذ بود بازش کردم

اشک چشامو گرفت دستامو مشت  يخایاز جونم م یچ یهست یتو ک دیبار بدنم لرز نیاول يبرا)؟یبار سوم چ

 ستمین فیکردم نه من ضع

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

 ه؟یمنظورت چ-

که محموله هاشو  يواسه اون چن بار یعنی نیباره عقاب واسمون عالمت خطر فرستاده ا نیولا يخانوم برا-

 هیاز دستمون شاک میداغون کرد

 شهیبا هم شروع م ایچرا همه بدبخت يووا يووا-

 ردمون رو زده  بایتقر سیپل گهیخبر بد د هی میمراقب باش دیخانوم با-

 ؟ییییچ-
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 ردمون رو زدن یول يچطور دونمینم-

 داد زدم تیعصابن با

 کنه؟یم یپس تو چه غلط-

  دیکشیم ریهام ت قهیشق

 رووونیبرو ب-

 ..خانو-

 گفتم گمشووو-

 دیگونم چک يرو یقطره اشک يکاش بود يچرا؟بغضم گرفت بابا ا ادیواسم م یهمه بدبخت نیرفت چرا ا یعیشف

 هیبد اونم تو  ياتفاقا يهمه .دیکتر یسرم داشت م.اعصابم متشنج شده بود.دمیرو محکم با دو دست چسب سرم

و حاال هم که لو رفتنمون به  زیدآمیمرموز تهد يروز؟؟اول از همه که قصد جونم رو کردن،بعدشم که اون نامه 

 .شمیم وونهیدارم د گهید.سیپل

ور ماه ن.رو کنار زدم يقهوه ا میضخ يو پرده  ستادمیکنار پنجره ا.آوردم وازجام بلند شدم نییهام رو پا دست

تندتند پلک زدم .دمید یم شهیش ياشک آلودم رو تو يانعکاس برق چشما.دیرو به داخل اتاق پاش شینقره ا

سر دردرآلودم رو .شد يجار ماماشک با سماجت از چش يقطره ها یرم،ولیشدن اشک هام رو بگ ختهیر يجلو

بود که از  نیبه خاطر ا اشک هام شتریب.داد نیسردردم رو تسک یلذت بخشش کم یخنک.دادم هیتک شهیبه ش

 .دست خودم ناراحت بودم

که به بابا  یمن به خاطر انتقام از قول مهم.که به بابا داده بودم عمل کنم یبه قول ینتونسته بودم به خوب من

 .که بابا قبل از مرگش ازم خواسته بود عمل نکردم يزیدادم،به تنها چ

من نتونستم .ستین يخبر نیسوگند ام یاون اقتدار قبل از گهید.شده فیسوگندت ضع...شدم باباجون فیضع من

من احمق تمام زحمات تو رو به باد .رمیسوخته شدن جنسا رو بگ يشرکت رو سرپا نگه دارم،نتونستم جلو

 .خسارت به بار اوردم یکل.دادم

 گهیدمامان هم که .ندارم یدوست چیه گهید سیبه جز مهد.تنهام یلیمن تنهام بابا خ.ام شدت گرفت هیگر

من کنار .تونم ادامه بدم ینم...تونم ینم گهیبابا من د.مرده ایزنده است  نهیبب رهیگیاز تک دخترش نم یسراغ

که  یمن تا زمان.رمیقصد ندارم بم امن حاال حااله یول.خوان بکشنم بابا یم.به مرگ کردن دیمنو تهد.کشمیم
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خوام  یمعذرت م.بابا شمیم کینقشه ام نزد انیم به پادار گهید.رمیم ینگرفتم نم یانتقامت رو از اون آرشان لعنت

 .منو ببخش...بابا

 یدهنم حس م ياشک رو تو يشور.مونده بود شهیش ياشک رو يرد قطره ها.جدا کردم شهیرو از ش سرم

 .تخت خوابم نشستم يلبه .دمینفس سرکش کیو  ختمیخودم ر يآب برا وانیل هی زیم ياز پارچ رو.کردم

 گهید يها یلیکارم نه فقط اون،بلکه خ نیدونستم با ا یم.زارمیم ونیدرم یعیکه گرفغتم با شفرو  یمیتصم فردا

بود که  نیکه تو اون لحظه برام مهم بود،ا يزیتنها چ.برام مهم نبود زیچ چیه گهید یشن،ولیم کاریهم از کار ب

 .خالص شم یسردرد لعنت نیبخوابم تا از شر ا

 .کردم که بخوابم یستم و سعچشمام رو ب.دمیتخت دراز کش يرو

 .تق..تق..تق

 خانم؟؟...نیخانم ام ــ

دوباره چشمام رو .کرد یدر داخل اومه بود و داشت منو نگاه م ياز ال یعیسر شف.باز کردم یچشمام رو کم يال

 :و گفتم دمیکش يا ازهیدهنم رو گرفته بودم،خم يکه با دست جلو یبستم و در حال

 شده؟؟ یباز چ...تو اریببدنتم  ي هیراحت باش،بق ــ

 :زد وگفت يلبخند

 .کنم دارتونیب امیگفتم ب ازدهی اعتینشده س يزیچ...خانم ریصبح بخ ــ

 شمیم داریخوب االن ب یلیخ

نداره  دهیموندنم فا نجایبرگردم ابادان ا دیگرفته بود با یلیدلم خ کردیخورده درد م هیرفت سرم  رونیاتاق ب از

پدرخوانده داره و  هی ایباند ماف capo(که همون عقابه بگم  capoبه  دیست بکشم بااز قاچاق مواد هم د دیبا

ها هستن که capoمعاون دوم و بعد معاون دوم  ونهمون مشاورش و بعد از ا ایبعد از پدر خوانده معاون اول 

باز ها هستن که قدرت مند باشند و بعد از انا سر اریبس دیاز قلمرو خانواده تحت نفوذ دارن وبا يمحدوده ا

اره کار من  کنمیغرق م ایو بعدش خودمو تو در گرمیانتقامم رو م)دنیخانواده انجام م يخطرناك برا يکارها

به حالم زدم تمام شد  يبگم چون ممکنه منو بکشن پوزخند میایراجب باند ماف يزیچ تونمینم یتمومه من حت

 ...سوگند

 

 ارشان
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 ... دمیکش یاه یلیدلم واسش تنگ شده خ یلیخ

 ناخدا ناخدا-

 شده؟ یچ-

 حمل مواد يایقربان بازم کشت-

حرف نداشت سرعت  قیقا نیتندرو شدم ا يها قیبود سوار قا 11 قیسه ماه فک کنم قا نیکردم تو ا یپوف

 ... ایقاچاق چ يبه سو شیپ...بود یجنگ قیقا هیداشت  ییباال

 

 سیمهد

 دیکشیکه داد م دمیسورن رو شن یعصب يصدا دممریاز استرس داشتم م یعنیسوگند خوبه  یییییووو

 نداشته باش شیمگه نگفتم کار یلعنت-

-...... 

 کنمیخفه شو من اصال با تو کار نم-

-...... 

 بکن  خوادیهم دلت م یهر غلط-

 شهیبرم استخر هم خواستمیاونو دوست دارهم یکیشد خوش به حالش الاقل  میلحظه به سوگند حسود هی

جووون تو  ییییچه اب نییاستخره رفتم پا نیزم ریتو ز دونستمیاستخر م رفتمیبودم م یصبع ایناراحت  یوقت

رو  يزنگ خورد طول بعد شممامان و بابا توگو يرفتم حرفا نهیطول کرال س هیشنا کردم  دمیپوش ویرختکن ما

اما با  رونیدم باز استخر اوم ختمیکرال پشت رفتم خسته شدم بغضم گرفت کالهمو دراوردم اروم اروم اشک ر

 ....پاشه خشکم زد  ویرختکن که فقط ما شیدبدن سورن پ

و به طرف اتاقم رفتم تاالپ  دمیبه سمت پله ها دو عیسر کردینگام م یبیزده بود سورن با حالت عج خشکم

 لایچته واسه خودت خ(و گفتم  دمیکش ینگاهش گرم بود و باعث شد قلبم نا منظم تر بزنه اه دادیتاالپ صدا م

و اروم اروم اشکام صورتمو  دمبغض کر)اون سوگندو دوس داره نه تو یابونیبت گف خ يدینشن یکنیم یباف

 کرد سیخ

 

 سوگند
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 یتنگ چ دونمیخنده دار باشه اما دلم تنگ بود نم دیابادان گرم بود شا يهوا ستادمیبه دست پشت در ا چمدون

 )دختر چته؟ یه(شد قلبم نا منظم بزنه با خودم گفتمارشان باعث  يزنگو زدم بعد از چند لحظه صدا دونمینم

 هیک-

 یشگیسالم اقا ارشان منم مزاحم هم-

-.... 

 ..دیکنیاوا چرا درو وا نم-

  دیچیبهت زدش پ يصدا

 ؟ییسوگند تو-

 ..البته-

 بردم  اطیرو باز کرد چمدون رو به زور تو ح در

 ...سوگند-

 ..سالم اق-

بعد از چند لحظه ولم کرد با تعجب  زدیکرد خشکم زده بود قلبم تند تند م حرفم تمام نشده بود که بغلم هنوز

 و گفت  دیو پرپشتش کش یمشک يبه موها ینگاهش کردم کالفه دست

 ...دلتنگت بودم سوگند ...نگام نکن يتو رو خدا اونجور-

 و ادامه داد دیکش یاه

با خودم کلنجار رفتم  یلیچند روز خ نیم ااول بهت اعتماد نداشتم اما کم کم عاشقت شد دمتیکه د ياز روز-

 گهید..چشماتم  نیهم زنه؟خرابیقلبم تند تند م نمتیبیم یکه چرا وقت نینه ؟سر ا ایکه دوست دارم  نیسر ا

 ..سوگند تونمینم

 )شد رتیباالخره اس(و گفت دیبار داشتم اما مغزم خند نیاول يکه برا یحس هیقلقلکم داد  بیحس عج هی

 فقط قبلش نظر خودت واسم مهمه گمیبهشون م گردنیرفتن خرمشهر و فردا برم دایمامانم و ا-

بهش  نهیحاال وقت ا یهه چه کار کن(پشت در اتاق نشستم چه کار کنم؟ دمیبذار فکر کنم و به سمت اتاقم دو-

بود  بود زود 12به ساعت نگاه کردم ساعت  دادیعذابم م یحس هیاما )شد؟ رتیباالخره اس يدید یضربه بزن

 ++++++خسته ام بود دمیواسه خواب اما من خواب
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شدم صورتمو شستم لباسما عوض کردم و شال انداختم رو سرم و به سمت  داریبا سر و صدا از خواب ب صبح

مرد  هیدستاش گرفته بود  نیخشکم زد به ارشان نگاه کردم سرش رو ب سیپل دنیهال رفتم اما با د

 ساله اومد جلو و گفت35حدود

  نیخانوم ام میهستم ما حکم جلب شما رو دار یگرد افضلسر-

 ...يبهش زدم رودست خورد يحرف ارشان به من نگاه کرد پوزخند نیا با

 روزیغرورشو شکستم بدجور من پ دمیاخر سر ارشانو د میشد سیپل نیزن اومد و بهم دستبند زد سوار ماش هی

 ستم؟یشدم اما چرا خوشحال ن

آرشان رستگار باالخره افتاد تو ...ارمیبال در ب یاز خوشحال دیمن االن با...م؟؟چرا خوشحال نبود واقعا

 نیآره حتما به هم...گرفتنم ناراحتم نکهیحتما به خاطر ا...ستم؟؟یپس چرا خوشحال ن...شد رمیباالخره اس...دامم

  .لهیدل

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یچشمام کنار نم يکرد از جلو یو بهت زده نگاهم م دهیرنج یبود و با نگاه ستادهیآرشان که دم در ا ي چهره

اتاق  دیکه دوباره بازشون کردم چشمم به سقف سف یچشمام رو بستم و روم رو برگردوندم و وقت.رفت

از .دیرس یبه نظر م یواقع چقدر یبود ول یچه خواب مزخرف.به بدنم دادم یو قوس و کس دمیکش يا ازهیخم.افتاد

حاال که آرشان خان عاشقم .صورت زدم يبه پهنا يلبخند.به خودم انداختم ینگاه نهییآ يجام بلند شدم و تو

 .به خودم برسم شتریب دیشده،با

واقعا ...همه که آرشان به من عالقه مند شدهبف یبشه وقت یچه حال...افتادم نیگیا ادیدونم چرا  ینم کدفعهی

 .تو اون لحظه ام دنشیمشتاق د

نگه شون  پسیلیک هیسرم جمع کردم و با  يرو که موقع خواب باز کرده بودم،با کش بستم و باال موهام

 يکردم،صفحه  دیسرم مرتب م يرو رو يا یکه شال آب یهم رژلب به لب هام زدم و درحال یکم.داشتم

 .دمیچقدر خواب.بعدازظهر بود 4.نمیهم روشن کردم تا ساعت رو ببرو  میگوش

از  ییصدا. سادمیدر اتاق ارشان فال گوش وا يچند لحظه جلو.رونیرو دستم گرفتم و از اتاق زدم ب لغمیموبا

وارد هال .ومدیتخمه شکستن م کیت کیو ت ونیتلوز يهال صدا ياز تو.رفتم نییاز پله ها پا.ومدیداخل اتاق نم
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 یکرد و تندتند تخمه م ینگاه م بالیمبل پشت به من نشسته بود و داشت وال يکه رو دمیآرشان رو د.مشد

 .شکست

از  یاز جاش بلند شد که باعث شد کم عیمن انقدر سر دنیو با د دیچرخ.کردم تا متوجه ام بشه یکوچک ي سرفه

 .زهیمبل بر يرو يخور وهیم يتو يپوسته تخمه ها

 :زد و گفت يلبخند

 ؟؟يدیخوب خواب ــ

صاحابو  یقلب ب نیا يجلو.من چم شده؟سوگند به خاطر خدا بس کن يخدا.ضربان قلبم نامنظم شد دوباره

 :توجه به قلبم گفتم گفتم یزدم و ب يدر جوابش لبخند.ریبگ

 .دمیخوب خواب...اوهوم ــ

 دیمن نبا یبه ولخوندم که منتظر جوا یچشماش م ياز تو.میشد رهیخ گهیهمد يچشم ها يلحظه تو چند

باخودم گفتم خوه خودش بحث رو شروع .دهانش رو باز کرد.دمیکش یم شیکردم و بحث رو پ یشروع م

 :در عوض اون گفت یکرد،ول

من گرسنم بود خوردم ...واسه هردومون...غذا سفارش دادم رونیاز ب ،منيدیو خواب ينخورد يزیظهر که چ ــ

 .کنم گرمش رمیمال تو،تو آشپزخونه است م یول

 :خواست به آشپزخونه بره که گفتم یم

 .دینیشما بش کنمیگرمش م رمیمن خودم م ستیالزم ن ــ

 :از خدا خواسته گفت اونم

 .لتهیباشه هرجور م ــ

به .نایخواد؟دوتا چشم ب یم یکور از خدا چ گنیم.بهش که دوباره پشت به من نشسته بود رفتم يغره ا چشم

 نهیشیم کیتعارف کوچ هیرم،بایمن اصرار کنه که نه شما چرا خودم م تیپاشه واسه جلب رضا نکهیا يجا

 .واقعا که...سرجاش

بار  کیظرف  ياز تو.بنج خورش فسنجون سفارش داده بود.راست رفتم سراغ اجاق گاز هیتو آشپزخونه و  رفتم

 .رو روشن کردم تا گرم بشه رشیقابلمه و ز يکردم تو شونیمصرف خال
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نشستم و شروع کردم به خوردن  زیم يخاموش کردم رو رشوینداشتم غذا گرم شد ز یوبچرا حس خ دونمینم

 زدم کیلبخند کوچ هیارشان بود بهش  خورهیجلوم تکون م یدست دمیبدجور رفته بودم تو فکر که د

 ؟يتو فکر-

 ..اره-

اگه  ادیان عصر مهمه حرفام راست بود امروز صبح به مامان گفتم اونم از خداش بود مام نیبب شبیراجب د-

 میزیبرنامه عقدو بر یموافق باش

 ..فکر کردم یلیخ شبیمن د-

 خوب-

 کنمیقبول م..من-

 ستاره بارون شد ياز شاد چشماش

 من واقعا دوست دارم یمرس یمرس-

درصد کار ارشان نبوده باشه  1 یدستام گرفتم سوگند چت شده اگه حت نیرفت سرمو ب رونیاشپزخونه ب واز

 و شستم ییظرفا رو گذاشتم تو ظرفشو..بس کن ؟اههیچ

 

 سیمهد

که  یمن خنگ احمق عاشق شدم عاشق کس رونیب میریچند روز باهم م نیشده ا بیپسره سورن عج نیا

دختر  گهیدختر نه نه من ك د هیعاشق  یکه حاضره جونشو واسش بده ک یکیاس  گهید یکیعاشق  دونمیم

چه قدر  دونمیم؟نمیبش تیاذ نقدریا دیچرا ما دخترا با امیاسه سادگبالشت فرو بردم و هق زدم و نیسرمو ب ستمین

 دمیچشامامو بستم و اروم خواب کنهیموهامو نوازش م یکیگذشت که حس کردم 

 "سوگند کجاست؟"

 :گفت دایکه در پاسخ به سوال آ دمیآرشان رو شن يصدا

 ".باالست..آروم دختر"
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سرجاش  هیچندثان.داخل دیپر دایدر باز شد و آ.بلند شد پله يو متراقبش تاپ تاپ پا رو دایآ غیج يصدا

 یکه م یکرد و درحال دایپ واریبه د دهیآخرم منو کنار کمد چسب.کنه دایاطرافش رو نگاه کرد تا منو پ.ستادیا

 .بغلم انداخت يخودش رو تو دیخند

 ".ذره شده بود هیتو؟دلم واست  يبود زم،کجایعز يوا"

 :بکشم گفتم رونیم رو از بغلش بکردم خود یم یکه سع یدرحال

 ".داجانیدل منم واست تنگ شده بود آ"

 :کرد گفت یم کیچشماش رو بار طنتیکه با ش یاومد و درحال رونیبغلم ب از

 "آره؟ يباالخره دل داداش منو برد!ناقال يا"

 :گفت دیکش یکه دستم رو م یو درحال دیبلند بلند خند دایآ.نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

 "نتتیخواد بب یمامان م نییپا میبر ایب"

حال با آرشان که  نیخورد و در ع یم ییچا کیکاناپه نشسته بود و  ينرجس جون رو.رفتم نییپا دایآ دنبال

 .کرد یکنارش نشسته بود،پچ پچ م

 .جلو اومد و بغلم کرد.بهم زد ینرجس جون لبخند پر محبت.با سالمم هردو سرشون رو بلند کردند.کردم سالم

 ".ماهت عروس گلم يسالم به رو"

قند تو دلم آب شده  یکمیحرف  نیهرچند ازا.انداختم نییسرم رو پا یزدم و با خجالت ساختگ يلبخند

 :گفتم.بود

 "خرم شهر خوش گذشت؟.نرجس جون نیخوش اومد"

 ".یشما خال يجا زمیآره عز"

 :دستاش گرفت و گفت يدستم رو تو.منم کنارش نشستم.مبل  يرو نشست

 ".رهیجشن عقد بگ گهیماه د هیخواد که  یو م يشان بهم زنگ زد و گفت که توهم دوسش دارآر"

 "...ست؟آخهیزود ن گهیماه د هیبه نظر شما  یندارم،ول یمن مشکل"

 :و گفت دیحرفم پر ونیم

 یم یاالن چند ماهه که کنار هم زندگ.نیشناس یرو م گهیوقته که همد یلیتو و آرشان خ.ستیزود ن چمینه ه"

رو  لیزنم همه فام یمنم زنگ م داتونیدنبال خر دیریم نیشیاز فردا هم بلند م.هیبه نظرمن که زمان خوب.میکن

 "چطوره؟.کنم یواسه امشب دعوت م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ٩٥ 

 .هول بود نگاه کردم نقدریتعجب به نرجس جون که ا با

 ".دیهرجور خودتون صالح بدون...خوبه"

 :زد و گفت میانشیبه پ يبه جلو خم کرد و بوسه ا یرو کم سرم

 ".مبارکتون باشه انشاءاهللا.قربون عروس ماهم بشم یاله"

لبش  يرو یکرد و لبخند پهن یاو هم به من نگاه م.به آرشان انداختم یچشم نگاه يزدم و از گوشه  يلبخند

 .جا خوش کرده بود

***** 

 "دعوتن؟ نجایچرا امشب ا یمامان به همه گفت گمیم":دایآ

 ".آره گفتم"

 "ان؟یخونوادش هم م و ییدا"

 "ان؟یآره چرا ن"

 ".گمیم نیگیبه خاطر ا..آخه"

 ".آرشان شده الیخ یکه ب هیچند وقت نیگیاونم گفت که ا.گفتم تییبه زندا.نگران نباش"

 ".دوارمیام"

 داخل آشپزخانه شدم.نهینب ستادمیاومد منو که فال گوش ا رونیب دایاومدم تا اگه آ رونیآشپزخانه ب واریپشت د از

 :و گفتم

 "؟يخوا ینرجس جون کمک نم"

 :کرد و گفت یتصنع اخم

 ".مامان یبگ دیبه بعد با نیاز ا.نرجس جون یگیبار آخرت باشه به من م"

 .زدم يلبخند

 "ن؟یندار يحاال کار.مامان...چشم نرج"

 ".انیمهمونا م گهید کمی.تو برو باال آماده شو...ندارم زمینه عز"

 ".باشه"
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وارد  دیخر يها لونیپر از نا ياومدم و رفتم سمت پله ها که در خونه باز شد و آرشان با دستا رونیآشپزخونه ب از

 :زد و گفت يلبخند دیمنو که د.شد

 "؟يچرا هنوز آماده نشد"

 ".آماده بشم رفتمیاالن داشتم م"

 ".ادیبهت م یلیرنگ سبز خ.زرده رو بپوش ناشیآست يسبزت که لبه  کیپس اون تون.باشه"

که زده بود شد،چون،بالفاصله  یاونم متوجه حرف نکهیمثل ا.رو باال دادم و با تعجب بهش نگاه کردم مابروها

 .آشپزخونه يو رفت تو دیچرخ

 یو حت دمیبرم تهران خر نکهیرو قبل از ا کیدارم؟من اون تون یلباس نیدونست من همچ یاون از کجا م آخه

 .دمشیبارم نپوش کی

 .باشه بعدا ازش بپرسم ادمی.هام رو باال انداختم شانه

خورده با سشوار  هیکردم و موهامو  حیمل شیارا هی دمیهمون لباس سبزه رو پوش یلیخ زنهیبشر مشکوك م نیا

 یت هی دیارشان جفت ابروهام باال پر دنیبا د نییسرم و اومدم پا يانداختم رو یمشک ریشال حر هیحالت دادم 

همه  قهیبعد چند دق نییزد رفتم پا خندلب دنمیبا د یو شلوار مشک دومیم کلشیبود که به ه دهیشرت سبز پوش

 هیهام واسه ازدواج بود  نهیاز گز یکی کشتیاگه ارشان بابامو نم دیشا کردنیبهم نگاه م یاومدن همه با مهربون

 هیلم نبود د نیگیکردن؟افکار مزاحمو پس زدم ا یخانواده چه گناه نیا نکهیمثل خوره به جونم افتاد ا يزیچ

 میمستق دادمینم یارشان رو به سمت مبل هل داد که اگه من جا خال اینشستم ار مبلکوچولو براش سوخت رو 

 ومدیتو صورتم فرود م

 ؟یشیهووو تو ادم نم-

 ..میکا ما چاکرت-

 درد يا-

 عروس تنهاس نیبب میکباب شد میثواب کن میادب خواست یب-

 گفتم زدیم دیرو د دایباز ا شیکه با ن ایحواله اش کرد به ار يا با کله به من اشاره کرد ارشان چشم غره و

 خودت  یعروس شاالیا ایاقا ار-

 به اسمون گرفت و گفت دستاشو

 ..نییییام ییاله-
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 ..بود یام گرفت پسر بانمک خنده

 گفت گذاشتیم زیم يکه فنجون رو رو یدر حال ییدا

وقته خاطر خواهت شده  یلیاقا ارشان ما خ نیا میبگکه  میکه امروز همه جمع شد یدونیخوب سوگند جان م-

 زایجور چ نیو عقد و ا هیسراغ مهر میکه ما بر یاگه موافق

 عذاب وجدان کل وجودمو گرفته بود نییانداختم پا سرمو

 مبارکه تهیرضا يخوب سکوت نشانه -

 ادامه داد ییدست زدن دا هیو بق دیکش يکل بلند دایا

بهتره بعد مراسم  ينجوریا نیعقد کن گهیهفته د 2 یفقط اگه موافق ستین يازین يبه نظرم مراسم نامزد-

 ...دیهم واسه ع یحنابندان و عروس

  نیندارم هر جور شما بگ يمن بزرگتر-

 زد و گفت یسوت ایار

 بزن کف قشنگه رو حاال همه با هم هله دان دان-

 دندیمه خندبه طرفش پرتاب کرد که محکم خورد تو صورتش و ه اریخ هی ارشان

 ها؟؟ میکا داشت-

 گفت ایشام ار بعد

 در در میبر دیخوب دختر پسرا بلند ش-

 ارشان فعاد گفت  يعمو پسر

 کجا؟-

 خاله اش زهرا گفت دختر

 ایاب انار مهمون ار میو بعدش بر میتوپ بزن ونیقل هیکاروان سرا  میبعد بر میتاب بخور هی يریام میبر-

 به مو چه؟دوماده  گهید یکیاوووو شکمو -

 گفت  ارشان

 مهمون من میبر نیپاش-

 میاماده شد میو رفت دنیکش غیج یهمگ

*********** 
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 .... دونمینم دمیترسیبود اما من م یخوب شب

 دهیسرم کش يخواست تا ابد رو یدلم م.دادیبهم م یخوب شد،حسیم دهیسرم کش يکه نوازشگرانه رو یدست

کردم  یسع.دست از نوازش کردنم برداره دمیترس یم.هیک نمیم و ببخواست چشمام رو باز کن یدلم نم یحت.بشه

باعث شد که چشمان رو  شگراسمم از زبون نواز دنیشن ینگه داشتن چشمان ادامه بدم ول.طور به بسته نیهم

 .باز کنم

 .جواب لبخندش رو دادم.کنارم نشسته بود یبا لبخند پهن آرشان

 "؟یوابخ یخانم خوابالو پاشو لنگ ظهره،چقدر م"

 :تخت نشستم و گفتم يرو سرجام

 ".خسته شدم یلیخ شبیشرمنده د"

 ".بخور يزیچ هی نییپا ایپاشو ب.خانومم دونمیم"

 ".امیباشه تو برو منم االن م"

چه خوش ...یقشنگ يچه کلمه !!!خانومم:به در اتاق زل زدم و با خودم فکر کردم.رفت رونیشد و از اتاق ب بلند

کردم  یام انتخابت م ندهیحتما به عنوان شوهر آ یکشت یبابام رو نم ؟اگهيکارو باهام کرد نیآرشان چرا ا.آهنگه

ممکن بود ما اصال  يکرد یکارو نم نیاگه ا یول...یول.تظاهر ينه از رو...وتموم عالقه ام بهت از ته دل بود

 .صورت نیحداقل نه به ا.میباهم آشنا نش

نقشه ام  انیدارم به پا گهید.عقد من و آرشانه گهید يدو هفته .نداره يا دهیبرام فا الیفکر و خ.جام بلند شدم از

 ینم ده؟چرایقلب صاحب مرده به حرفم گوش نم نیچرا ا یول.شهیکردن تموم م يباز لمیف گهید.شمیم کینزد

 يم روکه قلب دمیم نگرفتم و حاال هم اجازه نمیتصم یمن تا حاال احساس...تموم بشه؟؟اما نه يباز نیخواد که ا

 .بذاره  ریتأث ماتمیتصم

 شهیبچه که بودم هم ادمهی.چقدره،بافتمشون دونمینم قیرو شونه کردم و بعداز چندسال که خودمم دق موهام

 .رفت یخودم و موهام م يهم قربون صدقه  یکل.بافت یمامانم موهام رو م

 يتونستم مثل دخترا ینم نکهیا يبرا.ام دهیاز هم پاش يخانواده  يخودم،برا يبرا یآه.قیعم دمیکش یآه

 .کنم و عاشق بشم یهمسن و سالم زندگ يعاد

 .آخرشه گهیسوگند،د شهیداره تموم م گهید....رو که تا پشت پلک هام اومده بودند رو کنار زدم ییاشکا
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 یم یینشسته بود و مامان نرجس هم داشت براش چا زیآرشان پشت م.رفتم و وارد آشپزخانه شدم رونیاتاق ب از

 .بلند سالم کردم تا متوجه حضورم بشن.ختیر

 ".ارمیبرات صبحانه ب نجایا نیبش ایب ریسالم صبح بخ:مامان

 ".نینش تیشما اذ ارمیممنون خودم م"

 ".رو حرف من حرف نزن نمیبب نیبش.کجا بود تیاذ"

 .آرشان نشستم يزدم و روبه رو يلبخند

 "کجاست؟ دایآ"

 :گذاشت جواب داد یجلوم م زیم يرو رو يتکان چااس هیو کره و  ریکه پن یدرحال مامان

 ".ساعت نه کالس داشت.رفته دانشگاه"

 .کرد و نشست یمکث

 ".دانشگاه يوقتش باشه بر گهیکنم د ؟فکريبد لیادامه تحص يخوا یتو نم گمیم یراست"

حق با فکر کنم  یدل و دماغ درس رو نداشتم ول گهیاز بعد فوت پدرم،د.فکر بودم نیآره خودمم تو ا"

 ".درسم رو ادامه بدم دیشماست،باال خره با

 "؟یکن یم یدخترم،کار خوب نیآفر"

 »آرشان«

 "؟يدیپوش"

 ".لحظه صبرکن هیآره "

که  شدیهنوز باورم نم.لباس دیواسه خر میبا سوگند اومده بود.ضرب گرفتم و منتظر موندم نیزم يپام رو با

من فقط عاشقش .شکرت که سوگند قبولم کرد ایاخد.ابر هام يکنم رو یحس م.سوگند قراره زنم بشه

 .وونشمید...ستمین

 :که گفت دمیسوگند رو شن يباز شد و صدا یزدم که در اتاق پرو کم يلبخند

 "اد؟؟یچطوره؟بهم م"

 يشنل تور هیشونه هاش  يبود که رو دهیبلند پوش يدکلته  ییطال دیلباس سف هی.بهم نگاه کردم یشگفت با

 .خواست بغلش کنم یناز شده بود که دلم م يبه قدر.مثل فرشته ها شده بود باهاش.خورد یم دیسف

 :و گفت دیبه لباسش کش یدست سوگند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sahar.taو  mahshid1374  – ایماف

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

 رو امتحان کنم؟ گهید یکیتا  ادیاگه بهم نم"

 :عجله جواب دادم با

 ".يباهاش مثل فرشته ها شد.هیعال نینه نه هم"

 :گفت یمآرو يانداخت و با صدا نییزد و سرش رو پا ینیشرمگ لبخند

 ".ارمیدرش ب رمیپس م"

منم سمت فروشنده .برگشت داخل اتاق پرو تا لباس رو عوض کنه.باشه سرتکون دادم يزدم و به جا يلبخند

لباس رو تو دست گرفته بود از  يلباس با سوگند که جعبه  دیبعد از خر.رفتم تا پول لباس رو حساب کنم

 .میزد رونیفروشگاه ب

بعدهم در جلو رو براش .عقب گذاشتم یصندل يجعبه رو از سوگند گرفتم و رو.از کردمب موتیرو با ر نیماش در

خودم هم بعداز بستن در سرجام پشت فرمان .جلو نشست یصندل يرو رلبیز يبا تشکر.نهیباز کردم تا بش

 .روندم امرزمیخداب ياز دوستان بابا یکی ینشستم و به سمت طالفروش

 .رو فردا صبح بدن شیو قرار بود جواب آزما میته بودو مشاوره رف شیآزما يبرا روزید

حلقههاشو برامون  نیباتریخواستم ز یکرم ياز آقا.میشد یرو پارك کردم و باهم وارد طالفروش نیماش

 نیجفت هم.ومدیم دشیسف يبه دستا یلیخ.رو که سوگند انتخاب کرد،برداشتم و دستش کردم يحلقه ا.ارهیب

 .رش دادمخودمک سفا يحلقه رو هم برا

 ".واسه فردا میبزار دارویخر هیبق.بسه گهیواسه امروز د گمیم":سوگند

 :بهش زدم و گفتم يدستم گرفتم و بوسه ا يدنده برداشتم و دست چپش رو تو يرو از رو دستم

 ".زمیچشم عز "

 

 سوگند

 :که مامان با عجله جلومون ظاهر شد و روبه آرشان گفت میوارد خونه شده بود تازه

زنگ زده واسه امشب دعوتمون  تییکه زندا دین،بکنیلباس هاتون رو عوض کن نیخوا یاگه م نیباشزود "

 ".کرده

 :کرد و گفت یآرشان هم پوف.چشمام رو تو حدقه تاب دادم نهیکه مامان نب يجور

 ".میحوصله ندار.مامان میایما نم"
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 :اخم کرد و گفغت مامان

 ".میرتا ب دیحاضرش نیبجنب.میکه نر شهیزشته نم"

نشستم و به  نیو آرشان داخل ماش دایبه ناچار با مامان و آ.عوض کردن لباس هامو نداشتم يحوصله  گهید

 .میآرشان رفت ییسمت خونه دا

من اگه .انگار نه انگار که قرار بوده آرشان دومادشون بشه.ازمون کردند یآرشان استقبال گرم ییو زندا ییدا

 .جلو چشمش وردمیکرد،اجدادش رو م یدخترم م با يکار نیهمچ یجاشون بودم و کس

 .شدیم کیافتاد که داشت بهمون نزد نیگیکردم که که چشمم به ا یم یروبوس ییبا زندا داشتم

با  د،ابتدایبهمون که رس.که باعث شد به خودم بلرزم يبه حد.نگاهش سرد و پر از نفرت بود.بهم انداخت ینگاه

به من که .سالم و دست دادن اکتفا کرد هیسپس سمت آرشان رفت و به .کرد یگرم یاحوال پرس دایمامان و آ

 :زد و گفت يپوزخند.نهک یخواد باهام روبوس یخم کرد کنارگوشم که مثال م يرو طور د،سرشیرس

در عوض امشب  یول امینتونستم ب تونیخوام که واسه جشن نامزد یمعذرت م.سالم سوگند خانم،مبارك باشه"

 "!جالب یلیخ یلیخ يکادو هی...کادو دارم هیبرات 

که ازش رفت نگاه  یبا اخم به محل.مبل نشست يرو هیرو بلند کرد و باهمون پوزخند همراه بق سرش

 .حواسم بهش باشه یچهارچشم دیبا زنهیمشکوك م یلیخ.کردم

 .دمیآرشان رو از کنارگوشم شن يصدا

 "کرد؟ یدر گوشت پچ پچ م یچ "

 :و گفتم بهش زدم یساختگ يلبخند.دمیچرخ

 ".گفت یم کیتبر یچیه"

با لبخند  ییبه محض نشستنم زندا.نشستم داینکردم و کنار آ یتوجه یچهره اش معلوم بود که باور نکرده ول از

 :گفت

 "د؟یخر دیامروز رفت.نمیکن بب فیخب سوگند جان تعر "

 ".واسه فردا میکارامونم گذاشت هیبق.میدیلباس و حلقه خر ییبله زندا "

 . ومدیخونش در نم يزدیداد و کارد م یهم فشار م يلب هاش رو رو.انداختم نیگیبه ا یچشم نگاه ي گوشه از

 ".نیخوشبخت بش شاالیمبارکتون باشه ا.خوبه "

 :و گفت نیگیرو کرد سمت ا سپس
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 ".اریب زیدخترم پاشو برو شربت بر نیگیا "

که  یاز سمت.برگشت و اومد ینیس هیبا  قهیقبعداز چند د.گفت و بلند شد و به آشپزخانه رفت يباشه ا نیگیا

سمت  يمبل ها يرو بیبه ترت دایآرشان،من و آ.نشسته بودند شروع کرد به دادن شربت ها ییمامان و زندا

که کنارم نشسته  دایبخورم که آ استمرو برداشتم و خو یوانیبا تشکر ل.دیکم کم نوبت من رس.مینشسته بود گهید

 .رفه افتادخورد به س یبود و تخمه م

با ترس  نیگیا نکهیگرفتش و قبل از ا عیاون هم سر.که دستم بود رو به سمتش گرفتم یشربت وانیعجله ل با

 يکه با دست تو یمامان درحال دمیزل زدم که د نیگیبا تعجب به ا.رو باال رفته بود وانیبگه نه صبر کن،نصف ل

 :گفت زدیصورتش م

 "!دا؟یآ...خدامرگم بده"

 یغیج ییزندا.دهانش کف کرده و دستش رو هم گذاشته رو گلوش دمیکه د دایسمت آ دمیتعجب چرخ با

رو بغل کرده بود به سمت در  دایکه آ یکه اومد و درحال دمیبلندشدن آرشان رو از کنارم حس کردم و د.دیکش

 .دمیتوجه به مامان که غش کرده بود،دنبال آرشان دو یب.دیدو

که  وفتهیخواست راه ب یخوابونده بود و خودش هم پشت فرمان نشسته بود و معقب  یصندل يرو رو دایآرشان،آ

 .و هنوز در رو نبسته بودم که آرشان حرکت کرد نیماش ينشستم تو.خودم رو رسوندم و درجلو رو باز کردم

ه عقب رو نگا یو صندل دمیچرخ.روند یم يادیز یلیآرشان با سرعت خ.دمیچسب میو به صندل دمیرو بهم کوب در

 .بود دهیرنگش به شدت پر یول زدیون نم ریاز دهانش کف ب گهید.کردم

رو دوباره بغل کرد و  دایشد و آ ادهیترمز کرد و با عجله پ مارستانیب نیتر کینزد يبعد آرشان جلو قهیدق چند

رو  دای،آآرشان.برانکارد به سمتمون اومد کیبه  يپرستار م،کهیبود مارستانیداخل سالن ب.مارستانیسمت ب دیدو

 :دیپرستار پرس.برانکارد خوابوند يرو

 "واسش افتاده؟ یچه اتفاق"

از دهانش  يبود،کلمه ا دهیاز بس شوکه و ترس یجواب دادن چندبار دهانش رو باز و بسته کرد ول يبرا آرشان

 :تونه حرف بزنه خودم گفتم ینم دمید یوقت.خارج نشد

 ".شد ينطوریا کدفعهیآب پرتقال خورد که  وانیل هیدونم خانم، ینم"

 :زد گفت یرو صدا م گهیکه چند پرستار د یتکان داد و درحال يسر پرستار

 ".تهیمسموم ادیبه احتمال ز "
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 یکه دست یارشان درحال.نشوندم یصندل يدست آرشان رو گرفتم و رو.رو بردن دایاومدن و آ گهیپرستار د چند

 :گفت دیکش یاش م دهیبه صورت رنگ پر

 ".....توکه همه سالم بود،آخه وانیتا ل.میما از اون آب پرتغال خورد يوم شده؟؟همه مسم یچ یعنی"

من دادم به ...من وانیل....که من برداشتم شربت سالم بود یوانیتا ل.دمیآرشان رو نشن يحرفا ي هیبق گهید

 .مسموم...دایآ

چشمام گشاد شد و تنها .م روشن شدموضوع برا....خود به خود کنار هم قرار گرفتن و معما رو حل کردند کلمات

 !نیگیا.....اومد رونیخشک شده ام ب يلبا نیاسم از ب کی

 .اون کادوش رو بهم داد...آره

 به ارشان گفتم يشده بودم با پرخاشگر یعصب

 نیماش چییارشان سو-

 رو بهم داد  چییتعجب نگام کرد و بعد سو با

زنگو زدم و درو باز کردن  عیسر دمیرس ییبه خونه دا کنمیم تیابلح حال يدختره  کردمیم یرانندگ تینیعصاب با

رفتم تو  دادیشونه هاشو ماساژ م ییو زندا ختیریمبل نشسته بود و اشک م يوارد هال شدم نرجس جون رو

 دیزدم که چهارستون خونه لرز يجلد سوگند مغرور و پرابهت چنان داد

 نیگیا-

اومد  رونیداد من از اتاق ب يبا صدا نیگیجون کپ کرده بود ا نرجس کردیگشاد شده نگام م يبا چشما ییزندا

 شربت رو برداشتم و به سمتش رفتم وانیاحمق ل يدختره  ناشیشربت اها ا رونیب دیپر ییهم از دستشو ییدا

 ؟یمنو مسموم کن یخواستیکه حاال م-

 زد و گفت ياما بعد پوزخند دیترس کمی اولش

 ..نیا يبرا یلیمن دل يریگیچه خودتو باال م-

 خفه شد دمیکه سرش کش يحرفش تموم بشه با نعره ا نذاشتم

من اونو خورده بودم االن رو  دایا يو اگه به جا یختیشربتم دارو ر وانیل يشووو فقط خفه احمق تو تو خفه

 بودم مارستانیتخت ب

 شدم همون سوگند دم گوشش با پوزخند گفتم دمیچرخ دورش

  برمیتو رو تو گور م يتا 100اراده کنم  اگه من یکینچ نچ نچ حقا کوچ-
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 بلند ادامه دادم يبا صدا بعد

 درست کرد یشربت ها رو ک ییزندا-

 نیگیا..ا-

 زدم و گفتم  يشخندین

 االن ازش بخور نینداره هم یشربت مشک نیخوب اگه ا-

 با داد گفتم دیترس

 بخور گمیم-

 و با داد گفت هیگر ریاز دستش افتاد و زد ز وانیللباش برد اما  کیرو گرفت تا نزد وانیلرزون ل يدستا با

االن تو  خوردتویاونو نم دایارشان سهم و حق من بود اگه ا يریبم یلعنت يتوو خواستمیارهههه کار من بوود م-

 ..گور بو

 زییموندن رو جا کردینگاه م ییزد تو گوشش با بهت به دا یمحکم یلیس ییتموم نشده بود که دا حرفش

 رفتم  مارستانیپوزخند بهش زدم و از خونه خارج شدم به سمت ب هیندونستم 

 

 سیمهد

 ادیسر من ب دیبالس چرا با یهر چ کردمینگاه م دیگرفته بود تو باغ نشسته بودم و به غروب خورش یحساب دلم

 ختمیرو تو گوشم گذاشتم و اهنگ گوش کردم و اشک ر ياز عاشق شدنم هندزفر نمیا انیاون از اون جر

 دونهیم خدا

 به من گذشته یچ

 از همه دلم

 خودم شکسته از

 که بوده یهرچ

 از هم دهیپاش

 بغض هی مثل

 شکسته درهم

 درارو خودم
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 رفتم بستمو

 اما یخواست تو

 بر نگشتم من

 دمیکش نفس

 نفس تو با

 سنگ نبودم من

 ..شکستم آخر

 سخته یدلتنگ سخته

 لحظه هیساله برام  هی قد

 تلخه ییتنها تلخه

 درده نیربدت یکس یب

 بسه يخودخور بسه

 که شبو روز تنم بلرزه تا

 درحد حرفه عشقت

 ..عادت محضه هیبا من  بودنت

 دمیچقدر کابوس د يداریب تو

 دمیکش یچ یبفهم یتونینم

 بتونم تنها بمونم دیبا

 رو به جنونم ستیمهم ن اصال

 عمرمو واسه تو مردمو اونهمه

 غرورمو یشکست يدینفهم تو

 شهیهم واسه شکنمیم بغضمو

 شهیرابطه مرده درست نم نیا

 عمرمو واسه تو مردمو اونهمه

 حسمو يدود کرد يدینفهم تو
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 سخته یدلتنگ سخته

 لحظه هیساله برام  هی قد

 تلخه ییتنها تلخه

 درده نیبدتر یکس یب

 بسه يخودخور بسه

 که شبو روز تنم بلرزه تا

 درحد حرفه عشقت

 ..عادت محضه هیبا من  بودنت

 دتریام شد هیسورن گر دنیمنو از پشت بغل کرد برگشتم با د یکیکردم حس کردم  هیم نبود گردست خود حالم

 ...بهش نگاه کردم میاشک يشد با چشما

 اشکامو با دستاش پاك کرد و گفت  سورون

 ؟یکنیم هیمن چرا گر يکوچولو يفرشته -

-... 

 يسورن خودخواه عاشق چشما نین بد اسور نیاما بدون ا ادیاز من بدت م دونمیدلت گرفته م دونمینگو م-

 و معصومت شده یاشک

 گفتم کردمیم نیف نیکه ف یدرحال

 ؟یپس سوگند چ-

 محکم تو بغلش گرفت و گفت منو

 دمیبهت قول م شهیداره تموم م شینما نیبود ا شینما هیهمش  نایوقت اونو دوس نداشتم ا چیمن ه-

 

 سوگند

 يندارم لباس عقدم تو یحس خوب هیجور هیدلم  میرسیم يباز نیاخر ا يها هیبه ثان میمراسم عقد منه دار فردا

 داینرجس جون و ا نییشد چرا؟رفتم طبقه پا ينجوریاخ خدا اخ چرا ا دمیکه با ارشان خر یکمده همون لباس

 بود اروم اروم لمیتو نخ ف یبود و حساب همبل نشست يواسه فردا فقط ارشان خونه بود رو دینبودن رفته بودن خر

 خنده ریزدم ز یبا نمک شده بود پق یلیخ افشیق دیسه متر پر دمیکش غیسمتش رفتم جفت گوشش ج
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 االن که گازت گرفتم سایوا يخندیبه من م-

 شدم اما منو گرفت  میو پشت درخت قا دمیدو اطیکشون به سمت ح غیج

 رمتیگاز بگ هیخوب بذار  یکشیخوب که واسه من نقشه م-

 فتممظلوم کردم و گ چشمامو

 کردم تو ببخش  یاشتباه هیارشان حاال من -

تکون بخورم حس  تونستمیشکه شدم نم دیچشمام زل زده بود اما ناگهان سرش رو اورد جلو و لبامو بوس.تو

 يکه با صدا میحالت بود نیچه قد تو ا دونمیکنم نم يشد که باعث شد باهاش همکار جادیتو دلم ا ینیریش

از خجالت رنگ لبو شده بودم ارشان درو بازکرد و جلو در خشکش زد شالمو تو  میزنگ در خونه از هم جدا شد

امکان  نیا سیکه جلو روم بود خشکم زد سورن تو لباس پل يزیچ دنیهال بداشتم و به سمت در رفتم با د

 نمیبینداره حتما خواب م

شما به جرم قاچاق مواد  نیهستم از بخش مبارزه با مواد مخدر خانوم سوگند ام يمن سرگرد سورن شاهد-

 دیریدستگ ایبا باند ماف يمخدر و همکار

با  کردینگام م يبود ارشان با بهت و ناباور یحس چیاز ه یسورن نگاه کردم خال يتموم شد به چشما يباز تمام

 محکم گفتم يصدا

 امیاماده شم و ب دیاجازه بد-

 زدم و گفتم يبا شک نگام کرد پوزخند سورن

جمع  لمویوسا دمیاخره خطه به سمت اتاقم رفتم لباسامو پوش نجایواسه فرار ندارم ا یید جانترس جناب سررگر-

بار  نیاخر يببره به لباس عقدم برا نیمنو از ب هیدادم که کارم تمومه و تمام مدارك عل یعیاس به شف هیکردم 

ارتمو شکستم و به سمت ک میس دمیکش یتمام اه زیتمام شد همه چ دیقطره اشک از چشمام چک هینگاه کردم 

مواد  یسوگند مظلوم بشه قاچاقچ نیا کردیفکر م یحق داشت ک کردیرفتم سورن هنوز با بهت نگام م اطیح

بار برگشتم و به ارشان مبهوت نگاه  نیاخر ياومد و به دستم دستبند زد برا يزن چادر هیزدم  يمخدر پوخند

 کردم و گفتم

 ياگه پدرمو نکشته بود دیشا رمیمن اومدم ازت انتقام بگ يپدر من بودتموم شد ناخدا ارشان تو قاتل  يباز-

 ..تموم شد يبدون باز نویاما ا شدینظرم راجبت عوض م

  میشدم و رفت سیپل نیماش سوار
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 سیبزرگ مواد مخدره پل یکه قاچاقچ یکس هیچه جور  شدینشستم و به سورون زل زدم باورم نم یصندل يرو

 بشه 

 يهمکار یبا چه کسان نیلطفا بگ نیهست نجایشما به جرم قاچاق مواد مخدر ا نیامخوب خانوم سوگند -

 ن؟یکنیم

 !بود نه من یقاچاقچ هیپدرم !همش اتهامه نایهه ا-

 !نهیسنگ یلیاالن هم پرورنده ات خ نیچون هم ینکن يباز لمیبهتره ف-

 !من که گفتم تهمته-

 سرم دیداد خفن کش هی

  مشناسیمن تو رو خوب م..ساکت-

 !پس مدرکت رو رو کن جناب سورن-

 ادامه دادم يپوزخند با

 !جناب رمیتماس بگ لمیبا ئک دیمن با-

ارشان  ادیلحظه  هیاومد و دستامو دستبند زد و به سمت زندان برد  يزن چادر هیبلند شدم  یصندل يرو از

 افتادم 

 !من باهاش چه کار کردم دمیکش یاه

 

 ارشان

 یحاال که عاشقت شدم لعنت يزد شمیات يبود چرا؟ سوگند نابودم کرد دنیرکسرم در مرز ت سوختیم چشام

 زدنیو مامان مرتب در م دایا دمیفهمیکاش زودتر م

 شده؟سوگند کجاست یبگو چ دمیقسمت م یارشان مادر تو رو به عل-

 مامان رفت سوگند نفسم رفت -

 عقدتونه گهیسه ساعت د هیوا مادر -

 ...کنسل کن کنسل-

 رو انتخاب کردم یراه نفسمو بسته بود اهنگ يزیچ هی

 گرفته وقتشه ببارم بغضم
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 دارم هیگر يهوا هوا یب چه

 شد یکاغذام با تو خط خط باز

 حس و حال و دوست ندارم نیا خدا

 دمی، دوباره عطرت و نفس کش دمیدور پنجره قفس کش باز

 دمیتو دست من پر از سکوته ، دوباره از ترانه دست کش قلم

 هیحوال نیرات تو همخاط باز

 هیچند سال هیو  نهیهم حالم

 هیتو خال يجا

 حالمو دوننیتو تمام شهر م جز

 کبوترم که سنگ آدما شکسنه بالمو مثل

 قرار و از تو دارم یقلب ب نیا

 حس انتظار و از تو دارم نیا

 هنوز دور گردنم هست اسمت

 طناب دار و از تو دارم نیا من

 شهیتو باشه دل نم یکه ب یدل،  شهینوشته رو بخار ش اسمت

 شه یرفتن یاونم حت ترسمیخونه ، م يتو هیسا هیموندمو  من

 

 سوگند

ازم نداشتن ولم کردن از ارشان  یماه تو زندان بودم اما چون مدرك درست1ماه گذشت  3 يچه جور دونمینم

که با  ییواسه شبا باحال مردمش يابادان واسه لهجه  يدرجه  36 يندارم دلم تنگ شده واسه گرما يخبر

چرا؟چون تازه  کنهیبد مامان هم ولم نم یلیدلم تنگ شده حالم بده خ يدلم واسه ناخدا رونیب میرفتیارشان م

 یمزاحم شروع شدن حت يبود که بازم اون تلفنا شیماه پ 1شوهر جانش قصد جون منو کرده بود حدود  دهیفهم

 نهیاز بابام ک!سر شوهر مادرمه ریکارا همش ز نیا میدیفهم سیبا کمک پل!شد کیبهم شل ابونیخ يتو

 ذارهیکنه بابا هم اسلحه شو م میخودشو تسل خوادیاز بابا م ارشاناونجا بوده  رهیکه بابا جنساش لو م يروز!داشته

 ...ارشان ارشان دمیکش یکار ارشانه اما نه کار شوهر مادرم بود اه کردیبابا فکر م شهیم کیکه بهش شل نیرو زم
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 شهیداره خوشبخت م دنشیبود قراره با سورن ازدواج کنه پدر و مادرش باالخره بخش سیزنگ خورد مهد میگوش

 ...منم که

 بله-

 ؟یسالم سوگند جونم خوب-

 !سالم زنده ام-

 ...سوگند-

 !کارت سیمهد-

 اررریب فیتشر مهیزنگ زدم بگم اخر هفته عروس!یکنینم يادیوقته ازم  یلیتو که خ يبد یلیخ-

 م گرفتا خنده

 خوب تو هم باشه-

 !نه من نه تو يومدین شگاهیارا يایباهام ب دیبا-

 اد؟یپنجشنبه ارشان هم م یعنیلب بهش گفتم  ریز يا وونهیاعتراض قطع کرد د تاخواستم

 يمحشر شده بود موها يدود شیبا اون ارا میا روزهیف يبه خودم نگاه کردم چشما نهییبار تو ا نیاخر يبرا

 یمشک يدکلته  هیشونه هام ازاد گذاشته بودم  يگم رو فر درشت کرده بودند و موهامو روخوشرن يقهوه ا

داشت که موقع راه  چاك هیشده بود طرف راستم  یقشنگ يها ياش سنگ دوز نهیس يبودم که رو دهیپوش

چه رز  ذره دنباله دار بود به صورتم نگاه کردم هیو لباس  گذاشتیم شیخوش تراشم رو به نما يرفتن پاها

 ...ارشان ارشان دمیکش یاه کردمیو منم پاکش م کردیخورده اخم م هیاگه ارشان بود  دیشا! زده بودم يقرمز

 دختره يهوووو-

 سیمهد يواه چه قد زشت شد-

 !يتو هم زشت شد یمرس زمیعز يوا-

 اد؟یم یزهر مار شوورت ک-

 !ادیم یبگو عشقم ک هیشوور چ-

 جمع کن شتویاه اه ن ياههههه حالمو بد کرد-

 کنهینگام م طنتیداره با ش دمید

 >هیچ-
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 !واست دمیبرنامه ها چ-

 منظور؟-

 بماند -

داشت صد برابر خوشگل  شیکه حاال ارا ییکرده بود و چشما یکه عسل ییموها دیاون لباس سف يتو سیمهد

 تر شده بود 

 !اومده رشیگ ییچه عجوزه ا سوزهیدلم واسه سورن م-

 گرد کرد و گفت چشماشو

  یپررو عجوزه خودت-

 کردم و گفتم  بغلش

 یخوشبخت ش دوارمیام يدیبه عشقت رس..به  يخوشحالم بالخره عروس شد یلیخ یدونیم-

 غرق در اشک بود شیقهوه ا ياومد چشما رونیبغلم ب از

 ادیهم م یبدو که سورن اومد اوف چه بارون!اینکن هیگر-

 بونیسا ياومدم و تو نییشعور از پله ها پا یب يسورن رفت ا نیو بدو بدو به سمت ماش ایتو با ارشان ب یراست-

 مخالفت کنم تونستمیپام ترمزد سوار شدم نم يارشان جلو نیماش ستادمیا

 سالم..س-

 ####شدم ادهیکردم و پ يتشکر میدیبه تاالر رس!نداد حق داشت نگاهم نکرد حق داشت جواب

بهش سالم کردم ازش  دمینرجس جون رو د میریور بگارشان رو فاکت يتموم شد خوب بود اگه اخم ها جشن

ارشانم تو رو دوست داره برو باهاش صحبت (بغلم کرد و گفت  یگفتم اونم با مهربون لمویعذر خواستم و دل

 بودم ارشان از کنارم رد شد ستادهیا ابونیخ يتو دیباریم دیبارون شد)کن

 !من دوست دارم..لحظه گوش کن من هیارشان؟فقط -

 مشت شد دستاش

 !یتو پدرمو کشت کردمیچون فکر م رمیازت انتقام بگ خواستمیمن م...من-

 سمتم برگشت چشماش گرد شده بود به

 ..قصد جون منم کرد ارشان من واقعا یحت!کار شوهر مادرم بود دمیمن فهم یول-

 !يداد لمید تحوپوزخن هیتو چشمم و  يزل زد یرحم یاون روز که گرفتنت با ب دته؟یجد يباز نمیخفه شو ا-
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 ...ارشان-

 حرکت کرد نشیوبه سمت ماش...ساکت-

 به حال من رها نکن منو

 جنون برس نیهم به مرز ا تو

 یهنوزم عاشق من اگه

 به داد هر دومون برس خودت

 از تصور نبودنت من

 کنمیم هیتو گر يشونه  رو

 از همه دمیکه دل بر یمن

 تو ریکجا شدم اس نیبعمر رد شدم ازت ب کنمتمامیتو چه م يبرا نیبب

 تو ریکه بر نگردم از مس کنمیپشت سر نگاه نم به

 عشق تو کمه يبرا یول پرستمتیحد مرگ م به

 همه جهنمه نیا يبه من بگو بهشت تو کجا خودت

گلوله ارشان برگشت پهلوم  کیشل يجفتم رد شد با صدا نیگونه هام سر خورد ماش ياروم اروم رو اشکام

اون  يتو نیو ماش دیزانو زدم مردم همه جمع شدن ارشان به سمتم دو نیزم يزد رو رو يبعد کیشل سوختیم

 بارون گم شد ارشان بغلم کرد

 یسوگند خوب..سوو-

 ارشان..ار..ا-

 !اورزانس نیزنگ بزن نیهست یمنتظر چ-

  سشیپل يسورن زنگ زد به دوستا دیبا اون لباس عروس به سمتم دو دنمیبا د سیمهد

 ارشان..ار-

 م؟جان-

 ؟یکنیم هیبا درد گر دمیخند..میدیبخش..بخ-

 ازت رفته  يادیحرف نزن خون ز دمتیسوگند من بخش-

 و در گوشش زمزمه کردم دمیسرشو جلو کش یخون يبا اون دستا رفتیم یاهیداشت س چشمام
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 ..چشام بسته شد....منو به حال من رها نکن-

 

 ارشان

رو مخم بود  سیهق هق مهد يزنده بود داد زدم سووگند صدانبضشو گرفتم  رهیبم دیشدم مرد؟نه نه نبا شکه

  دیگذاشتنش رو تخت دکتره پرس عیسر دیبالخره امبوالنس رس

 چش شده؟-

 ! خورده ریت-

 بردنccuپرستارا تخت رو به سمت ## میرفت مارستانیو به سمت ب میامبوالنس شد سوار

تر شده نتونستم  دیشرنگش بسته بود صورتش سفخو یاب يسر خوردم چشما شهیو من پشت ش! رونیب دیاقا بر-

 تونستیاهنگ نم هیبهتر  یچینشستم ه سیخ مکتین يبارون بند اومده بود رو دمیدو اطیبه سمت ح نمیبب

 کردم یرو پل یذهن اشفتمو اروم کنه اهنگ اب

 رمیاز دست تو م يریدست من م از

 رمیمیکه م ،منمیمونیزنده م تو

 م برداشتغ امویدن شمیاز پ یرفت تو

 ما از عشق با هم تفاوت داشت برداشت

 خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 به خونه يبرگرد

 خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 ونهید یش عاقل

 مرد نیا ییبزرگه تنها اونقد

 غرقش کرد شهینم ایتو در یحت که

 یفهمینم نویعاشقت هستم ا من

 یرحم یب یلیکه خ دونمیم زویچ هی

 کن ییگدا یشاه یگفتیم شهیهم

 کن ییبمون اما مظلوم نما ظالم
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 سیمن بنو يپا يکرد يبد یهرچ

 ستین يعشق بازم مساو نیا ي جهینت

 سیسورن،مهد.اتاق عمل نشسته بودم يپشت در بسته .من که مثل سال بود يبرا.چندساعت گذشت دونمینم

 يجمله .دادم هیپشت سرم تک واریرو به دسرم .زهرمارشون شد شونیاونا هم روزعروس چارهیب.رو به زور برده بود

 ».منو به حال من رها نکن«.شدیآخر سوگند مدام تو گوشم تکرار م

اعتراف کرد که اولش به خاطر انتقام اومده .اون منم دوست داشت...بمونم ششیپ...خواست ببخشمش یم ازم

 .بود رو باور داشتمکه ته کالمش  یصداقت.بعدش عاشقم شده و من حرفش رو باور داشتم یطرفم ول

منم .باشم شتیخورم که تا آخر عمرم پ یقسم م رون،منیب ایدر ب نیسوگند تو زنده از ا":خودم زمزمه کردم با

 ".رونیب ایعاشقتم،فقط توروخدا زنده ب

کردم  یم یطول راهرو رو ط تیکنن؟با عصبان یم یچند ساعت اون تو دارن چه غلط.از جام بلند شدم کالفه

 .باعجله به سمتش رفتم.اومد رونیب مهیسراس يدو پرستارکه درباز ش

 “شده خانم پرستار؟؟ یچ“

 مهیکالفه دستم رو داخل موهام بردم و به سمت در ن.دیچیراهرو پ چیتوجه به من به راهش ادامه داد و از پ یب

 .در داخل بردم يرو از ال.باز کردم و سرم شتریب یدر رو کم يال.باز رفتم

 “.کنار دیکنم بر یم د؟خواهشیکن یم کاریچ آقا“

مشتم رو به  تیبا عصبان.در رو پشت سرش بست.و به پرستار اجازه دادم بره داخل دمیعجله سرم رو عقب کش با

 .دمیکوب وارید

از بس دستم رو داخلشون  ختیر یسرم داشت م يواسش افتاده؟موها یکنن؟نکنه اتفاق یم يطور نیا چرا

 .به سمتش رفتم.اومد رونیکه در باز شد و دکتر ب نگذشته بود قهیچند دق.دمیکش

 “شده؟حاش خوبه؟ یچ نیدکتر توروخدا بهم بگ يآقا“

 !!سوگند من نمرده...نه اینه خدا...نکنه...نکنه.ترسوند یرفتارش منو م.دیکش یانداخت و آه نییسرش رو پا دکتر

 “دکتر؟؟ يآقا“

 .رو بلند کرد سرش

 “....یول میما تمام تالشمون رو کرد...کرده يادیز يزیخورده و خونرقلبشون  یکیبه نزد ریت متأسفانه“
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خالص رو بزنه و بگه  ریهرلحظه منتظر بودم دکتر ت...شده یپام خال ریکردم ز یحس م.افتاد یداشت م فشارم

 .نیرو زم وفتمیتوانم هم تموم بشه و ب نیسوگند مرده تا آخر

 “؟؟یچ یول“

با  شنیحالت خارج م نیاز ا یکه ک نیکما و ا يرفتن تو شونیغما شدن،ادچارحالت ا نیخانم ام متأسفانه“

 “.خداست

داشت که  دیام شهیم.و نمرده کشهیحداقل هنوز نفس م ینبود ول یخبر خوب نیهرچند ا.دمیکش یراحت نفس

 .شونه ام گذاشت يزد و دستش رو رو يدکتر لبخند.خوب بشه

 “.دعاکن شه،واسشیزود خوب م شاالیا“

 !!!خودت کمک کن ایخدا.نشستم یصندل يرفتم و رو عقب عقق

 

 «ماه بعد پنج«

که خبر به کما رفتن سوگند رو  يامروز پنج ماه از روز.راه افتادم مارستانیرو پارك کردم و به سمت ب نیماش

خوب  دیگن که براش دعا کن یدکترا فقط م.نکرده يرییسوگند تغ تیهنوز هم وضع یگذره ول یبهم دادن م

 .ندارن دیکه خودشونم به بهبودش ام دونمیم یلشه،ویم

سرهر .شهیکمتر م دمیروز به روز ام.که فکرکردم سوگند مرده شهیم يهمون روز هیشب شتریبه روز حالم ب روز

اتاق سوگند که  کینزد.نداشت يا جهینت چیه ينذر کرده وا یکنم،مامانم هم کل ینماز واسش دعا م

 .دمیشدم،مادرش رو د

دخترش افتاده  يکه برا ییتمام اتفاقا دیکه فهم یوقت.کرده هیمعلوم بود که تموم شب رو گر.ودسرخ ب چشماش

سورن هم گفت که هنوز نتونستن .بوده ازش طالق گرفت شیشوهر فعل ریمرگ شوهر سابقش تقص یو حت

 سیاز افراد رئکه  زنهیم سو حد کنهیکنه،اما تمام تالشش رو م دایکرده رو پ يراندازیرو که به سوگند ت یکس

 .قرار داده سیپل اریرو در اخت يادیباشه چون سوگند اطالعات ز ایکل ماف

 “سالم “

 “.پسرم سالم“

 “ن؟یهست خوب“

 .زد ینیغمگ لبخند
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موندم  یمنه؟اگه م ریتقص نایا يهمه  دونمیم یمارستانه؟وقتیب يدخترم گوشه  یخوب باشم وقت تونمیم چطور“

 “.نبود نجایاالن اکردم،سوگند  یم يو براش مادر

 “.شمونیگرده پ یو برم شهیخدا سوگند هم خوب م دیان د،بهیرو مقصر ندون خودتون“

 :گفتم نیخسته بود واسه هم یلیظاهرش خ.نگفت يزیو چ دیکش یآه

 “.سوگند هستم شیپ نجایمن ا.دیخسته شد یلیخ دیاستراحت کن کمی دیبر شما“

 :بهم زد و گفت يمادرانه ا لبخند

 “.تشکر کنم يچطور دونمینم.يدیزحمت کش یلیپنج ماه خ نیبده پسرم،تو ا تریخ خدا“

 :نتونستم فقط گفتم یول.خوام ینم يزیچ گهیبگم فقط سوگند خوب بشه،من د خواستم

 “.نکردم يکار کنمیم خواهش“

به سوگند  شهیچشمام رو ازش گرفتم و از ش.خواهران رفت يزد و به سمت نمازخانه  يا گهید لبخند

در رو باز .گذاشته بودن ارمونیکامل دراخت زاتیاتاق جداگونه با تجه هیبود، یخصوص مارستانیچون ب.تمدوخ

 .دستم گرفتم يکنار تختش نشستم و دستش رو تو.کردم و رفتم داخل

هرچند که .کنه يروند بهبودش کمک مف  ،بهیکماست حرف بزن يکه تو یخونده بودم اگه با کس ییجا هی

 نیانگار ا یزدم،ولیهرروز باهاش حرف م بایپنج ماه تقر نیمنم تو ا.شنوهیرو م هیبق يداص یکماست ول يتو

 .شدمیم یخال محداقل خود.زدمیوجود بازم باهاش حرف م نیبا ا.مشت چرت و پرت بود هیحرف فقط 

 .شستم پشت دستش رو نوازش کردم با

 یک ؟تایخوشگلتو باز کن ياون چشما يخوا یمعرفت باالخره نم یب...؟سوگندم؟يچطور.سوگند خانم سالم“

ناز  يدار...يمشت آدم رو معطل خودت کرد هی نی؟هان؟ببیمحروم کن ییایدر هیاون آب دنیمنو از د يخوا یم

اصال غلط کرده ...کشمیناز م ينازت رو بکشم؟باشه خانومم تو فقط خوب شو،هرچقدر بخوا يخوا ی؟میکن یم

پنج ماهه که ...نجامیمن ا نیباشه بب!!!ولت نکنم یخواست!!!بخشمتب یازم خواست....که نازت رو نکشه یکس

به خدا خسته شدم ...سوگند خسته شدم...ستیروحت ن یول نجاستیجسمت ا.یستیتو ن یول...دمتیبخش...نجامیا

 يمن تو کما...گهید يکما هیتو  ،منییکما هیتو تو ...تو رو خدا چشمات رو باز کن...یفیبالتکل نیاز ا

و منم  رونیب ایب...امیمنم م رونیب يایتو از کمات ب...يدینا ام... یچارگیب...یسرگردون يتو کما...میفیبالتکل

 “!!!نجات بده
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صداش .رو در آوردم میگوش.اومد یاوضاع و احوال مادوتا م نیافتاد که بدجور به ا يبه ترانه ا ادمی.شدم ساکت

رو کنار بالشت سوگند گذاشتم و سرم رو  یگوش.کردم یلآوردم و آهنگ مورد نظرم رو پ نییپا يادیرو تا حد ز

 .دست سوگند گذاشتم يتخت رو يلبه 

 وقته نفساتو کم دارم یلیخ

 شه؟یم یمن آخه مثه تو ک واسه

 مثل تو پاك و مهربون یم آخه

 شه؟یمن مثل فرشته ها م واسه

 که برام یبیاحساس عج هی تو

  یو نجابت یسادگ یمعن

 برامتو  یاحساس قشنگ هی تو

  یعشق با شرافت هیبرام  تو

 بمونم تو کما نذار

 قلب من نفس بده به

 شوك هیفقط  مویزندگ

 تونه پس بده یمن م به

 شب  يها هیتو سا نذار

 تو تموم بشم بدون

 ریتو دستمو بگ ایب

 شمیهمون م يبخوا یهرچ

به دستم وارد  يآن حس کردم فشار هی.ختیدست سوگند ر ياشک از چشمام رو يقطره ا.تموم شد آهنگ

 ...آره اشتباه کر.نه حتما اشتباه کردم.اومد شیکردنم پ هیگر يتو يوقفه ا.شد

 “آرشان؟؟“

 رهیباز بهم خ مهین يسوگند با چشما.نه اشتباه نکرده بودم.و تعجب سرم رو بلند کردم رتیبا ح.بند اومد نفسم

 .دوباره تکرار کرد.شده بود

 “آرشان؟؟“
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 :خودم اومدم و گفتم به

 “جانم سوگندم؟؟...زم؟یعز انمج“

 .اش نقش بست دهیرنگ پر يلب ها يرو یکم رمق لبخند

 “.تشنمه“

 .کردم يا خنده

 “.اول بزار به دکترت بگم یول ارمیواست آبم م زمیعز چشم“

 :شدم تا برم و به دکترخبر بدم که دستم رو رها نکرد و گفت بلند

 “.تنهام نذار...نرو نه“

 . دمیاش را بوس یشانیخم شدم و پ.بهش زدم یمهربون لبخند

 “.یباش ایاگه دختر ماف یحت...دمیقول م...ذارمیوقت تنهات نم چیه گهید.دارم سوگند دوست“

 

 انیپا

 

 

 

  93 دي  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 بهمن: انتشار در سایت نودهشتیا 
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