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 یمینوشتھ زھرا نع|من عاشقت بودم
 

telegram.me/cafeetakroman 
 سوگند

  بدونھ عشقم سر کنمتونمی من نمری عشقو  از من نگنی خدا ایوا
 عشقھ پاک من و نی کھ چھ قدر لذت داشت ای واخوندمی مموی کھ داده بودییامای پداشتم

 پرھام بھم
 بود حسادتاش شدناش چھ قدر قشنگ یرتی قدر قشنگ بود واسم غچھ
 ی لعنتی کرد اون گذشتھ ی پرھامم بود کھ کارنی رو واسم ساخت،ای خوبھی زندگچھ

  ببرم و دوباره بشم اون سوگند سابقادیرو از 
 زدمی باھاش حرف مدی قدر دلتنگ صداش بودم باچھ

 کھ یی اما صدامی گوشی افتاد رومی لمس کردم و اسمھ زندگمی گوشی قشنگشو توعکسھ
  ذوقمیو ضد تدمیشن
 ... لطفاالشدیمشترک مورد نظر خاموش م_

 =اوفففففف
  شامتو بخورایسوگند جان مامان ب_

  بھ گوشم خوردییرای پذی مامانم بود کھ از تویصدا
 امیباشھ مامان االن م_
  مامانھ خوشگلمونی کھ چھ قدر دوسش دارم ایوا

 ھی من کپگفتنی کھ ھمھ مکلی خوشگل و خوش ھیلی زن خھی بود نای مامانم ماسمھ
 مامانمم

 
  خوش مزه بودیلیمامان دستت درد نکنھ خ_
 ی تا صبح درس بخونیخوای می داشتھ باشینوش جونت دخترم بخور باز انرژ_
  خوردمیلی خینھ مامان جون مرس_

 برداشتم تا زنگ بزنم بھش واقعا دلم واسش تنگ شده موی اتاقم و گوشی ورفتم توپاشدم
 زدمی باھاش حرف مدیبود با

 الو سالم خانومم_
 ؟ی خوبزمیسالم عز_
 ؟ی گلم تو خوبیمرس_
 یخوبم مرس_
 ؟ی خاموش بود؟چراییکجا_
  خستھ بودمیلی خواب بودم خزمی عزدیببخش_
 یخستھ نباش_
 ی خانومیمرس_
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 دلم واست تنگ شده پرھام_
  منم سوگندمیآخ گفت_
  ندارم درس بخونمی کنم خوو اصال انرژکاریچ_
 زنمی بھت زنگ مگھی ساعت دمی نھیسوگند ...امممم_
  منتظرمزمیباش عز_
 ی بایاوک_
 یبا_
 

 ساعت ٣ بھ کتابا بندازم،ھنوز ی نگاھھی تا ی صندلی قطع کردمو نشستم رورویگوش
 ... آزمون ارشد بودکھی نزدیلی چون خخوندمشی مدی مونده بود بامیاز برنامھ درس

  زنگ خوردمیھ گوش ککردمی بھ کتابام نگاه مداشتم
 بلھ_
  دم پنجرهایسالم سوگندم،ب_
  شده؟ی؟چیسالم،واسھ چ_
 ایگفتم ب_

 :|||ادی بود چشمام از کاسھ در بکی نزددمیدی کھ میزی دم پنجره از چرفتم
 ییییییکنی مکاری چنجایپرھام تو ا_
 گھی دی کندای پی اومدم انرژی درس بخونی نداری انرژیگفت_
 زمی قوربونت بشم من عزیالھ_

 ی خانومتیفدا_پرھام
  باال؟امیب_پرھام
 فھمھینھھھھھھھھ مامانم م_سوگند

 نیی پاایپس تو ب_
 سایوا_

 شکل ممکن نی کردم بھ آروم تری و سعدمی رو بستم و رفتم پالتو و شالمو پوشپنجره
 کنھی پارس مزاره،فقطی مشعوری سزار بنی اما مگھ انییبرم پا

  سزار منمممممسسسسیھ_
  شوری تولھ سگ بنی شد باالخره اساکت
 ی تونیی رفتم پاومدوی ندمی نھ کھ دای ادی می کسنمی کھ ببکردمی اطرافمو نگاه مداشتم

  پنجرم بودنیی کھ پای پشتواری سمتھ ددییباغ،رفتم سمت در و در رو باز کردم و دو
  گرفتم اصالی جونھ تازه اھی بھم دادن اروی انگار دندنشی خدا از دیوا
 سالم خانوم خشگلھ_
 سالمممممممم عشقولم_

 شوکھ شد چون دستاش رو ھوا موند اما چند لحظھ بد ی بغلش اما انگاری تودمییدو
 دستشو رو کمرم حس کردم و محکم منو بھ خودش فشار داد
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  دلم واست تنگ شده بود پرھاممیلیخ_سوگند
 /:نھ بابا جونھ من؟_
 بھلھھھ_
 میدی دگروی ساعت نشده کھ ھم د٨با سوگند ھنوز با_
  برم؟یخوای کنمممم مکاریخو چ_
 =/ گفتھی کرینھ خ_

 کردم و ی مجبور شدم برم خونھ،ازش خداحافظگھی دموی با ھم حرف زدی کلبعدش
 سادی قلبم وانباری تولھ سگ دراومد اما انی پارس ای خونھ و دوباره صدایرفتم تو

 چون ھمزمان برق آشپزخونھ ھم روشن شد
  خدا بھ دادم برسھیوا

  اونجاسیک:اشکان
 منم اشکان_
  دختردمی؟ترسیعھ سوگند تو کجا بود_
  باغ ھوا بخورمی تورونی ذره بھیبابا رفتم _
 اھان،باش شب خوش_
 ریشب بخ_

 و  تختی رودمی و پالتومو درآوردم دراز کشدمی نفس راحت کشھی اتاقمو ی تورفتم
  سالمون۵ فکر عشق یرفتم تو

 
  ببرهادمی عمرمو از یزای چنی کھ تونست بدتریعشق
  منو عوض کردی واسم ساخت و زندگکلی و خوش ھافھی کھ اون پرھام خوش قیعشق
 تنھا می زندگی عشقو واسم ساخت،من تونی سبز قشنگش بھتری پرھام با اون چشمااون
  ببرهنی پدرمو واسم از بی گاھم پرھام بود فقط اون بود کھ تونست خاطره ھیتک
  اومدمرونی و از فکر بدی ذھنم تنم لرزی اومدن اسمھ پدرم توبا

 پسر ھی سالش بود و ٢٣ داداش داشتم کھ اسمش اشکان بود حدودا ھی می زندگی تومن
لش بود و مادرم کھ ھمھ  سا١۴ خواھر کھ اسمش سمانھ بود و اون ھیفوق العاده بود و 

  اونو من بھ ارث بردمییبای زی
 (: کم نداشتمیزی ھم چافھی حرف نداشت و از قکلمی ھیی و خداکردمی ورزش مشھیھم

 ... کھ خوابم بردکردمی مرور مموی واسھ خودم زندگداشتم
 

 سھ روز نی ای کھ واسم توی و تنھا اتفاقوفتادی نی اتفاق خاصچی روز گذشت ھسھ
 بشی از خجالت جی و حسابی شھربازمی بود کھ با پرھام رفتنی خوب بود ایلیخ

 دراومدم
 ...کردنی می تھران زندگی شھرک غرب توی من و پرھام ھر جفتشون توی خانواده
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 می شام خوردمی آخرشم رفتمی کردی و بازمیدی و خندمی گفتی کلی شھربازی روز تواون
  خونھمیو برگشت

*** 
 فحش ی بشم کلداریدوند بھ گوشم خورد و باعث شد از خواب ب احمی آروم مھدیصدا

 یی جوراھی دوسش داشتم یلی شدم چون خمونی کردم اما بعدش پشبشیآبدار نص
 اتاقم و کارمو کردم و بعدم سی ھام بود،پاشدم رفتم سمت سروھیصداش ھمدمھ گر

ابھ و  از پف صورتم بخویم صورتم تا کیمسواک زدم و چھار تا مشت آبم زدم تو
 رونیاومدم ب

 و شال ی شلوار لکی با نی و سنگکی شی مشکی مانتوھی سمتھ کمد اتاقم و رفتم
 ذره کرم زدم بھ صورتم کھ ھی برداشتم و اماده شدم اخرم موی مشکفی و کیمشک

 نیی پای دوسشون داشتم برداشتم و رفتم طبقھ یلی نباشھ و کفشامو کھ خروحیصورتم ب
 اوقات کھ یبھ آشپزخونھ بعض(رخونھیس ی بھ سوشیو کفشامو گذاشتم بقل در و رفتم پ

 لقمھ نون و ھی آب پرتقال و وانی لھی باز کردم و خچالویدر )رخونھی سگفتمیگشنم بود م
 خوردم و عی واسم آماده کرده رو ورداشتم و سرشبی کھ معلوم بود مامان از دریپن

  خوشگلھ اشکانی فرارچی سویدیلی از جا کدموی سمت در و کفشامو پوشدمیدو
 ...رونی و زدم بورداشتم

 ساعت تو راه بودم تا برسم دانشگاه،رفتم داخل و رفتم سمت کالس و با می کنم نفکر
  درسمو بخونم بھ استادم نگاه کردمی گھی ساعتھ د٣ کھ نتونستم اون ی شرمندگیکل
 شرمنده استاد وقت نکردم_
 کن وقتت رو ی سعیری آزمون بگھی توی خوبی رتبھ یخوای اگر مینیخانوم حس_

 گھی دیزای تا چی تر بزارشیَ درست بیبرا
 یچشم استاد مضفر_

 :\ رد شدنمی ااوفففف
 

 با پرھام شبی دم،ازی ذره خوش بگذرونھی شاپ و ی کافمی قرار بود با بچھ ھا برامروز
  خاموش بودشی نگرانش بودم چون گوشیلیحرف نزده بودمو خ

 بودن کھ واقعا اندازه خواھر خودم دوسشون ی و مائده سھ تا دوستنای و متدایآ
 ...میشدن و راه افتاد)نشیماش(داشتم،اومدن سوار عروسک اشکان

  از مھرداد چھ خبر؟دایآ_من
  نکردهدای بابا ھنوز کار پیچیھ_
  پرھام کار کنھ،پرھام کھ چند دفعھ بھش گفتھشھی بگو بره پیخوایخوب م_
 کنھی دست آشنا کار نمری داداش ما زنی کھ ایدونی گفتھ اما مدونمیآره م_
 فھممیم_
  بزغالھدنی تو رو چھ بھ فھمینھ بابا تو کھ نفھم_
  زرافھ جانیفھمیعھ نھ بابا تو م_
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 دمی خنداشونیی شاپ با مسخره بازی خنده و تا کافرهی زمیتامون زد۴ ھر و
 ری دنج بقل پنجره کھ کل تھران زی جاکی می نشستمی رفتمی شاپ کھ شدی کافوارد

 پامون بود
 : اومد گفتیکی بعد قھی سھ دقحدودا

 د؟ی دارلی میچ_
 ... نبودھی بقھی چون اصال شبرهی شک داشتم اومده سفارش بگواقعا

 )| = زمستونی توی عاشقش بودم حتیاز بچگ(ی شکالتیبستن_من
 کی با کیچا_دایآ

 ریقھوه با ش_نایمت
 نسکافھ_مائده

 ... رفتو
 جلب شد کھ ی توجھم بھ دخترارمی تا سفارشامون رو بمی کھ نشستھ بودیھمونجور
 داشتم ی نفرتھی واسم آشنا بود اما انگار ازش یلی بود،خسادهی شاپ وایکنار کاف

  بھش نداشتمی چرا اما حس خوبدونمینم
 ... بھ خوردنمی آوردن و شروع کردسفارشامونو

 پسر چھارشونھ قد ھی کھ چشمم تورد بھ در کھ خوردمی داشتم مموین قاشق از بستنیدوم
 خودش ی فتھی سبز کھ ھمرو شی خوشگل و با چشمایلی خی افھی با قکلیبلد و خوش ھ

 وارد شد و رفت سمت اون دختر و دستشو گرفت و دختر بقلش کرد و رفتن کردیم
 ... سمت راست مازینشستن م

 یزی چھی یی ھوکی فکر کنم اما یزی بھ چتونستمی چرا اما نمدونمی کرده بودم نمھنگ
 ... و توجھ بچھ ھا بھم جلب بشھوفتھی ذھنم جرقھ زد کھ باعث شد قاشق از دستم بیتو
 
 ؟ی شد؟خوبیسوگند چ_دایآ

 سوگند؟سوگند؟_نایمت
  شدھھ؟یسوگند چ_مائده

 ودمخشک شده ب...خوردی خرف بزنم اصال انگار زبونم تکون نمتونستمینم
 ... باور کنمتونستمی نمدمیدی رو کھ میزیچ
 بردارم و زنگ بزنم بھ موی وجودم روشن شد کھ باعث شد گوشی تویدی امھی لحظھ ھی

 ی کھ روش زوم بودم ھمھ زی اون می روی روشن شدن اون گوشدنیپرھام اما با د
 ... رفت،خاطراتم برگشتدمیوجودم شکست،قلبم لھ شد،ام

 
  بگمزی چکی تونستم فقط

 پرھام،پرھامم_
 کھ دلم دی پررون،رنگشی بود چشماش از حدقھ بزنھ بکی بھم جلب شد و نزدتوجھش

 دیلرز
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 نجا؟یتو ا...سوگند تو_
 رونی بدمی از کافھ دوعی برداشتم و سرفموی ادامھ بده و کنزاشتم

  شدسی اشکامو نگھ دارم و کم کم صورتم خاری نتونستم اختگھید
 نی شھر،دور از انی برم ،برم دور از اخواستمی اما فقط مرمی کجا دارم مدونستمینم

 ...شھر کھ ھمش واسم خاطرات قشنگ و بد بود
  گوشم بودی تویی صداھی ھمش

 نییییییی ماشسایسوگند،سوگند،سوگند وا_
 ... سرم بودی توی بدیلی درد خدمی کھ فھمیزی تنھا چگھی دو
 

 پرھام
 سوگگگگگگگگگگگگگند_

 منھ چرا ھی سوگند زندگیدونی لھ شد،آخھ خدا چرا سوگند من؟تو کھ مخت،قلبمی ردلم
 سوگندمو ازم ی پس چرا دارھی اجبارگانھی رابطھ با نی ایدونی تو کھ مایسوگند من؟خدا

 شھ؟ی عشقم داره جلو چشمام پرپر م؟چرایریگیم
 بود،بارون گرفتھ خی و سوگند رو بقل کردم،بدنش نی ماشی سمت جلودمی دوعیسر

 ...کنھی مھی من داره گرھی سرنوشت لعنتنیبود،انگار آسمونم بھ خاطر ا
 من بدون ھیتونم،زندگی پرھامتو،سوگند من بدون تو نمنیسوگندم،سوگندم پاشو،پاشو بب_

 ... چشماتو باز کندم،فقطی محی توضزویھمھ چ)با داد( نداره خانومم،سوگندیتو معن
 سوگند،سوگندددددد_دایآ

  شدھھھھھ؟یسوگند چ_نایمت
  نھعھھھ،سوگنننند؟یوااااا_مائده

 اااااای اورژانس لعنتدیزنگ بزن_)ادیفر(من
******** 

 ... کھ تنم بودی و شلوارکت
 ... کھ بھ گردن داشتمیونیپاپ

 تنمو شدی فضا پخش می کھتوی شادکی کھ تازه اصالح شده بود و موزیصورت
 لرزوند

 ... کھ اونم گردنبند عشقم بوددادی بھم می حسھ خوبزی چھی ھمھ حس بد فقط نیا نی باما
 ... کھ سھ سالھ بھ گردنمھ و از جونم واسم مھم ترهیگردنبند

 ، کاش داشتمشی بود،اشمی گردنبند پنی ای کاش صاحب اصلیا
 ... ھرزهی دختره نی سوگندم بود کھ کنارم نشستھ بود نھ انی کاش ایا

 ... با ورود عاقد قطع شده بودشی چند لحظھ پکیموز
 بنده ای آی رستاکگانھی مکرمھ سرکار خانوم ی زهیم،دوشیبسم هللا الرحمن الرح:عاقد

 شمش ٣٠ در شمال کشور،ی متر۵٠٠ یالی وکی: معلومھی ھی شما رو با مھرلمیوک
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 ی پرھام رستاکی آقایبھ عقد دائم...)) وی تمام بھار آزادی سکھ ١٣٧۵طال،
 اورم؟یدرب

 نھیعروس رفتھ گل بچ_
  بار دومیبرا_
. 
. 

  بار سومیبرا_
  بود کھ بھ گوشم خوردگانھی چندش ی صدانباری او
  مجلس،بلھی پدر و مادرم و بزرگ ترایبا اجازه _
 

 شدی اون مجلس خورد می کھ داشت توی و سوت پر شد تنھا کسغی از ھمھمھ و جسالن
 من بودم

 لم؟،؟ی بنده وکای ای بھروز رستاکیِ فرزند مرحوم آقای رستاکیجناب آقا_عاقد
 کھ ی فکمو تکون بدم،فقط تنھا کارتونستمی نمومد،اصالی نمرونی از زبونم بزی چچیھ
 ... بودتی اون جمعنی آشنا بی چھره ھی بکنم گشتن دنبال تونستمیم
،من داشتم  نشدمیاالتی داشتم کھ خمانی بار انی نھ اما اای بود االتی بازم خدونمینم
 چشماش پر از اشک ی بود و توسادهی سمت چپ سالن کنار در وای دمش،گوشھیدیم

 پام مشت شد و فکم ی شدم کھ دستم روی اون اشکا اونقدر عصبدنیبود و من با د
 ...منغبض

 : گفتگانھی چون کنمی نگاه می و چی بودن کھ من بھ کدهی ھمھ فھمانگار
 ... تو؟مگھیییییکنی چکار منجایسوگند تو،تو ا_
  بلد شدن من از جام مھر سکوت بھ لب ھاش خوردبا
  بھ سمتش رفتم و دستشو گرفتمبرمی می درستی کھ مطمئن بودم داره جایی قدمابا
  بلد تر  از حد معمول بودیلی اومد کھ صداش خرونی از زبونم بزی چھی فقط نباریا

 نھعھھ_
 پچ پچ ھمراه سوگند ی االن پر بود از صداگھی کھ دی بھ سرعت از اون سالن لعنتو
 ... اومدمرونیب
 

 پرھام
 ... و در رو واسش باز کردم و نشستنی سمت ماشبردمش

 چھ دمیفھمیواقعا نم! بگمتونستمی نمزی چچی و ھروندمی فرمون بودم و با سرعت مپشت
 تظاھر بھ مرگش ھی سال کھ بق٣ کھ سوگند رو بعد از شدیباورم نم... افتادهیاتفاق

 کجا دونستمی،اصال نم...زارهی کردم و ثابت کردم کھ سوگند من رو تنھا نمدای پکردنیم
 ...اھوی دور از ھیی جاھی برم، برمخواستمی اما فقط مرمیم
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 بھ ھمون دمیخواستم،رسی کھ میی بھ جادپی رسی لعنتکی از رد کردن اون ترافبعد
 عشقم رو با سوگند باال رفتھ ی پلھ نیاول کھ یی بھ جادمیاھو،رسی دور از ھِیجا

 وقت یلی کھ خی سمتش خم شدم و کاری مکثچیبودم؛لب ساحل نگھ داشتم و بدون ھ
 ... کردمنانی داشتم رو با اطمازیبود بھش ن

******** 
 سوگند

 ... بھم دادی تازه ای لبام حس کردم انرژی کھ رویزی خدا چیوا
  دوباره متولد شدمی سال زندگ٢۶ بعد از انگار

 کھ ازش داشتم ی کھ بھم شده بود و افکارییدای کھ افتاده بود و تھدی بھ خاطر اتفاقاما
 کرد کھ ازش جدا بشم یافکارم کار. داغ پرھام دور نموندی از دستانی و ادیدستام لرز
َ و باز کنم و بدوم سمت درنیو در ماش َ  ...ایِ

 . کردسی از چند لحظھ صورتمو خ اشکام نداشتم و اشکام بعدی رویاریاخت
 : لب گفتمریز
 پرھام منو ول وفتاد؟چرای اتفاقا منی ادی ما باشھ؟چرا بانی بی مانعدی چرا باایخدا_

 انقدر امکی انداخت؟چرا سیی منو عشقم جدانی بگانھی برگشت؟چرا امکیکرد؟چرا س
 اون موقع کھ عاشق پرھام شدم ای واسم رقم زد؟خداشوی سال پ٨ یپست بود کھ خاطره 

 نکارویبھت گفتم کھ من عاشقشم،اما چرا تو ا...ن از من جدا نکویکی نیبھت گفتم ا
 ... با پدرمامکی س؟چرایباھام کرد

 
 حرفامو با خدا بھم نداد،دستاش ی ھی بقی گرم و پر از آرامش پرھام اجازه یدستا

  شدھیدورم حلق
 گانھی ی و کاراامکی سی سھ سال و حرفانی ایورادآی داشتم اما دوباره با ی خوبحس

 دستش ی کھ با تنگ تر کردن حلقھ رونی بامی دستاش بریحالم عوض شد،خواستم از ز
 ی گوشم خورد و داغم کرد و با بوسھ ی پرھامم بھ اللھ ی اجازه رو بھم نداد،نفسانیا

 ... خود شدمی بو گوشم زد از خی کھ بھ اللھ یزیر
 :د گوشم نجوا کرریز
 رم؟یمی برات میدونی چھ قدر دوست دارم؟میدونیخانومم م_
 ... بھ نفعھنیپرھام ولم کن ا_

  لرزونم قرار گرفت مھر سکوت رو بھ لبام زدی لبای کھ رویانگشت
 من فقط تورو خوامی رو نمگھی دیزای نگو من نفع و چیچیسسسسس،ھیھ_
 ...ِ نگو و بزار وجودتو حس کنم،بودنتو حس کنمیزیخوام،چیم

 ... عقدش بود باشمشی چند ساعت پنی کھ ھمی کنار کستونمیپرھام من نم_من
 وفتاده،افتاده؟یاما اون عقد اتفاق ن_پرھام

 ...ینھ،ول_
 پس حرف نباشھ_
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 سوگند

 ... شما شکستمی از روستاھایکی ی عشقمون توی ورود بھ کلبھ با
 ... لھ شدمنی زمی رویگارای و تھ سگاری سی بستھ دنیباد
 ...ختمی فرو رکمومی کوچی اپن آشپزخونھ ی مشروب روی کلدنی دبا

  گلومو فشرد اما نزاشتم بترکھبغض
 ... توھ؟پرھامی چنایپرھام،پرھام ا_
 ... سوگندم کھ قولمو شکستمدیببخش_

****** 
 :سال قبل ۵

 ؟ییییییییکنی مکاری چیپرھام تو دار_اشکان
 ...رمی اشکان برو بزار بھ حال خودم بمیگی میچ_پرھام

 ای کصافت کارنی من چھ قدر از اھی آبجیدونی کھ مشعور،توی بیگی می چیفھمی مچیھ_
 ادیبدش م
 اون کھ با دوستاشو ی منم از کاراادی کارا بدش منی کھ اون از ایھمون قدر_پرھام

 ...ادی بدم مدهی و بھ من خبر نمرونی برهی دوستاش میدوست پسرا
ِ موجھلشیاون دل_اشکان َ َ ُ 
 رتیغ)دوست دختر اشکان(دهی سپی مگھ تو خودت رو؟اشکانی موجھلیچھ دل_پرھام
 ؟یندار

 خوب معلومھ کھ دارم_اشکان
 دارم و روش حساسم،حاال برو رتی سوگند غی رویپس منم ھمون انداز_پرھام

 رونیب
 ...نگی دنگید

 ...در جلب کرد زنگ در توجھ ھرجفتشون رو بھ یصدا
 ... پشت در است در را باز کردی بھ طرف در رفت و غافل چھ کساشکان

 یکنی مکاری چنجایعھ سوگند تو ا_
  داداشم،مشکلش؟یاومدم خونھ مجرد_
 ...ای برو بعدا بیخوای می ولیچیھ_
 خوامینھ نم_

 آن ھمھ دنی از دیلحظھ ا... اشکان را گرفت و او را کنار زد و وارد شدی بازوسوگند
 دنی کشگاری در حال ستی او وضعی پرھام تودنی جا خورد اما با دگاریمشروب و س

  کردندی خالشی را رویانگار سطل آب سرد
 ...من کھ گفتم بعدا_اشکان
  گفتای نگزاشت برادرش ادامھ دھد و با فرسوگند

  پرھام با توامممی معلوم ھست چتھ؟ھوچی پرھام؟ھیکنی می چھ غلطی دارنجایتو ا_
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 کھ گرفتھ بود و از تھ چاه یی کھ انگار تازه متوجھ حظور سوگند شده بود با صداپرھام
  گفتآمدی مرونیب

  ندهری سوگند گسیحالم خوب ن_
 ی االن خونھ ی نرزای چنی کھ دور و بر ایببند دھنتو کصافط،تو بھ من قول داده بود_

  و نوشت؟شی عیداداش من شده جا
 و بفھم سوگندحرف دھنت_
 شھ؟ی مینفھمم چ_

  بلد شد و بھ طرف سوگند رفتشی از جاپرھام
 ...زارمیدستت بھ خواھرم بخوره زندت نم_اشکان
 با سوگند خواستی کند فقط می کارخواستیاو کھ نم... خشکش زدشی سرجاپرھام

 برداشت کرده بود،بھ ھر حال پرھام حوصلھ یگری دزهیحرف بزند کھ انگار اسکان چ
  کل کل با اشکان را نداشتی
 نی اما تا ھمی بھم بگزوی ھمچی تو بھ من قول دادگمی می بھت چنیسوگند خانوم بب_

 خودت بھ قولت عمل ی بعدشم وقتی کردی ازم مخفزوی چند تا چسیاالن معلوم ن
  جا نداشتھ باش خانوم خانومای توقع بیکنینم
 دوست یگی خودتم م،خوبھیدی منو کشش می دوستای ھی قضیلی خی پرھام دارنیبب_

 طرف من انی بی من دوستن چھ جوری کھ با دوستانایپسر دوستات،خوب ا
 بوده کھ اونم نی کرده بودم ای سال ازت مخف٣ نی ای کھ ازت تویزیمثالااا؟،؟تنھا چ

 ستی اصال بھ جا نتتمیس و حسای اونا حساسی رویلی بود کھ تو خنیبھ خاطر ا
 دستاش رو مشت کرده بود وکنار آن بدن قدرتمندش قرار داده بود و ی عصبپرھام

 ...دی خون و فک منقبض شده اش فھمی کاسھ ی از چشم ھاشدی را متشیعصبان
 ...یدی ادامش می کھ تو االن چندوقتھ دارستی مسئلھ رو معلوم ننیاما ا_سوگند
 قبول من از االن قول  بارم بعدشم باشھ آقانی بھ من تھمت نزن اولیسوگند الک_پرھام

  بکشم نھ مشروب بخورمگاری نھ سگھی ددمین
 قول؟_سوگند
 ی قول بددیقول،اما تو ھم با_پرھام
 دمیباشھ قول م_سوگند
 از حدقھ در آمده و ی اتفاق بود بھ چشماننی کھ آن سمت سالن مشاھده گر ااشکان

  باز گفتیدھان
 :|||| زوج دادنلی افتادن بھ ھم تشکوونھیدو تا د_
 صحبت با پرھام بھ خانھ ی بعد از آنجا رفت داخل اتاقش و سوگند ھم بھد از کمو

 /:برگشت
******* 

 
 سوگند)یزمان قبل(سال بعد ۵
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 زای چنی ادنیده،دی کشی سختیلی مدت خنی ای اونم تودونستمی ادامھ ندادم چون مگھید
 ... کنمتشی نداشتم اذ سخت اما دوستیلی عشقمون واسم سخت بود خی کلبھ یتو
 ی بخورارمی بیزی چھی رمیم_من
 نی بشای بخوادینم_
 ... کھینجوریآخھ ا_
 ایب_

 ... مبل نشستمی و کنارش رورفتم
 ؟.ی کار رو کردنیسوگند چرا ا_پرھام

 ...بھ خاطر تو_من
 من بدونھ یدونستیتو کھ م...تونمی من بدون تو نمیدونستیبھ خاطر من؟تو کھ م_پرھام
 اون پرھام سابق گھی من دنی چھ قدر عوض شدم؟ببنی کن ببشکنم،نگامیچھ م

  با من؟ی کارو کردنیچرا ا...ستمین
 ی بھ عشقت برسخواستمیمن عاشقت بودم پرھام،م_

 فقط تورو دارم و ای دننی ای بھ تو گفتھ بودم تو؟منیزنیاز کدوم عشق حرف م_پرھام
  برسم؟خوامی میفقط عاشق توام،بھ جز تو بھ ک

 !گانھی_نم
 رو زی ھمھ چدی اما تو ھم بعدش باکنمی مفی رو واست تعرزیسوگند من ھمھ چ_پرھام

 دارم خودمو یلی نشستم خشتی و االن کھ پمی چون واقعا از دستت عصبانیبھم بگ
 ... نگمیزی کھ بھت چکنمیکنترل م

 باش_سوگند
 ی و بد رفتارنی توھیی جوراھی رو کھ یی موقع حرفاچی تعجب کرد چون من ھانگار

 بار بھ نی اما واقعا ادادمی جواب ھمھ رو مشھی قبول کنم و ھمتونستمیباھام بود رو نم
 !.! جز رفتن نداشتمیپرھام حق دادم چون واقعا کارم اشتباه بود اما من چاره ا

 گذرم؟سوگندی مسادمی سال پاش وا۵ کھ ی من از کسیسوگند تو واقعا فکر کرد_پرھام
 نیگذرم؟ببی درمانش تالش کردم می سال عاشقانھ برا٢ کھ یز کس من ایتو فکر کرد

 ...ی بھ گذشتھ فکر کنخوامی بار ازت منی اولی برایخانوم
 ی سال دست از سرم بر نداشت و حت٣ نی ای کھ طی لعنتی اون گذشتھ د،بازمی لرزتنم
 ... کردمارستانمی بی بار راھ۴

 از خود کنم اما فی تعرای منت سرت بزارم خوامی کھ عوض شد،نمیبھ گذشتھ ا_پرھام
 کارمھ اما نی روان پزشکم و انکھی عوض کردم؟با اتوی زندگی من چھ جورادی مادتی

 کارو کردم ھر چھ نیاما من بھ خاطر تو ا... سخت بودیلیدرمان کردن عشقم برام خ
 ...قدر کھ سخت بود

 اشک گفتم از سی گرفت و با اون صورت خی صورتم جای بازم رواشکام
 ...اما پرھام_
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 ی سال موندم پا۵ بزار حرفام تموم بشھ،سوگند سوگند من سسسسیھ_پرھام
 کھ قبال گردن تو بود و االن ی اون گردنبدی دستامو،پای توی حلقھ یعشقمون،پا

 عقد ی سفره ِی کھ امروز کنار من پای سوگند،اون دختریگردن منھ،اما تو ازم گذشت
 یدونیسوگند تو م!ِ عمومود،دختر شاپ کنارم بی کافیوز تو کھ اون ریبود،اون دختر

 کھ برام یزی و تنھا چشمی رفت،رفت از پشی سال پ۴من عاشق بابام بودم اما بابام 
 کرده تی وصی بابام چیدونی بود کھ منو خورد کرد،می نامھ اتیگذاشت وص
 و فقط شھی ھمسر پرھام نمگانھی کس جز چی عروس منھ،ھگانھی:((بود؟گفتھ بود

 تونستمیمن نم...اما سوگند من نتونستم قبول کنم...)) پرھام بشھحم مردی کھ باگانستی
 جز قبول ی بابام خبر داشتنو من چاره اتی وصنی بگذرم،ھمھ از امیاز عشق واقع

 کھ انگار کردمی رفتار می جوردی رو نداشتم،من باکانھیکردن و نرم رفتار کردن با 
 نرفت کھ عشق ادمی موقع چی ھاما  ھم بودیی مجبور بھ کارای حتنکھی و اگانمیعاشق 

 ....نکھی و ایی من توھیواقع
 یعنی ای کرده بودم،خداھی سرفھ افتاده بودم از بس گرومد،بھی داشت نفسم بند مگھید

 کھ بھ من گفت من تک ی رفتار کنھ؟اونگانھیواقعا پرھام من حاضر شده عاشقانھ با 
  قلبشم؟یملکھ 
  کرد آرومم کنھی دستمو گرفت و سعکموی اومد نزدپرھام
  بکشششقی تورو خدا اروم باش سوگندم،نفس عمی ولگمی نمگھیباشھ د_پرھام

 ... چشمام بودی جلواهی رنگ سدمی کھ دیزی و تنھا چمیدی نفھمیچی ھگھید
 

 سوگند
  اما بعد از چند بار پلک زدن درست شددمیدی رو بزور باز کردم،اول تار مپلکام
 ؟ی پاشدیخانوم_پرھام

  شد؟یپرھام چ_
 یزی بھ چم،اصالیزنی آب قند رو بخور بعدا با ھم حرف منی اای بزمی عزیچیع_پرھام

 زم،باشھ؟یفکر نکن عز
 دھنم آورد و خواستم از ی تکون دادم،آب قند رو جلودیی تای سرم رو بھ نشونھ فقط
 یلی تاپ خھیآب قند رو تا تھ خوردم و تازه متوجھ لباس تنم شدم کھ ! کھ نزاشترمیبگ

 رو شی کھ رنگ قھوه ادیجرخی خدا مانتوم کوووو؟چشمام دور کلبھ میوا!نازک بود
 ...دمی دی چوب لباسیرو

 ... صورت داغ شدیی ھوھی بودم صورتم قرمز شده چون مطمئن
 : بھ قھقھھ نشھ گفتلی مواظب بود تبدیلی لب داشت و خی کھ روی با لبخندپرھام

  بخوابری بگی خجالت بکشخوادینم_
 چھ قدر طول دونمی کھ نمکردمی پرھام فکر می و بھ حرف ھادمی تخت دراز کشیرو
 ... ھم رفت و خوابم بردی شد و رونی کھ پلکام سنگدیکش
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 پرھام
 کھ با اونجا کردم،کارمی اپن رو جمع می روی آشپزخونھ بودم و داشتم مشروبایتو

َ جمع کنم کھ چشمم بھ فرشتھ م خورد،خدا گاراموی کھ تھ سییرای پزیتموم شد اومدم تو
 سال از من گرفتش و االن چھ قدر دوستم داره کھ ٣ بود کھ یچھ قدر از من عصبان

 ... و وجودشو حس کنمنمیخودمو بب ھینی زمی فرشتھ نی اتونمیدوباره م
 کارمم کھ نی سطل زبالھ،ایکردم و بردم انداختم تو و جمعشون گارای طرف تھ سرفتم

 ... کھ کنار تخت سوگند بودیی صندلیتموم شد رفتم و نشستم رو
 دختر چھ قدر زجر نی کھ انی فکر ای فکر گذشتمون،توی فکر بودم،تویتو

 سالھ ٢٠ پسر ھی سالھ بود و من ١٧ دختر ھی فکر اون موقع کھ سوگند من یده،تویکش
 زود نی گذروندم بھ خاطر ھمیاکثر سال ھارو جھش(و گرفتھ بودکھ تازه مدرکش

 یی من چھ صحنھ ھاسوگند، بوددهی کشی کھ چھ قدر سختی،وا)رمیتونستم مدرک بگ
 سوگند من با دی روش دی بود،سوگند من سر پدر خودشو جلودهی چشمش دیرو جلو

 ... کھ پدرشویامکی کھ پدرشو ازش گرفت،سیامکی رو بھ رو شد،سامکیس
  ساعتھ خوابم؟؟چندیینجایعھ پرھام ا_

 امی برونی بھ سمتش جلب شد و باعث شد از فکر بتوجھم
 |:مھی ساعتھ ن٢با اجازتون _

 ... باھات حرف بزنمدیپرھام با_سوگند
 ... واسھ بعد،باشھیری جون بگی بخورارمی درست کنم بی املتھی رمیاالن نھ فعال م_

 شوریارم بعھ پرھام کارت د_سوگند
 گفتم نھ سوگند_پرھام

 برداشتم و رفتم خچالی ی پاشدم و رفتم سمت آشپزخونھ و تخم مرغ ھا رو از توو
 ... گاز وی رو برداشتم و گذاشتم روتابھیسمت اپن و گذاشتمشون اونجا بعدم رفتم ماھ

****** 
 یو نون و ھمراه آب بردم تکھی و چند تا تینی سی رو برداشتم و گذاشتم تواملت

  سوگندشی پییرایپز
  غذاتو بخورایسوگند ب_

 لمی از فیچی اما کامال مشخص بود ھدیدی مونیزی کھ انگار بھ ظاھر داشت تلوسوگند
 : توجھش بھ من جلب شد و گفتدهینفھم

 ؟ی گفتیزیچ_
  غذاتو بخورایبلھ گفتم ب_

 کی کوچیلی خبای کنار کلبھ کھ دو نفره بود و تقرزهی اون می رو بردم گذاشتم رواملت
 ... ھای از صندلیکی یبود و نشستم رو

  اومد  رو بھ روم نشستسوگندم
 شروع کن_من

 اشتھا ندارم پرھام_سوگند
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 حرف نباشھ بخور_
  گفتی چدمی لب گفت کھ نفھمری زیزی چھی

 ... گفتمیزیچ_من
  کھ گرفتھ بود گفتی با زبونسوگند

 ... نگفتمیزیچ....یزیچ..نھ...ن_
 باش،بخور_
. 
. 

  بلد شدم کھ جمع کنم اما سوگند دستمو گرفتمی رو کھ تا تھ با ھم خورداملت
 کنمی جمع منیبش_
 ...نھ سوگند تو_
 آشپزخونھ ی رو برداشت و برد توینی حرفمو بزنم و سی ھی پاشد و اجازه نداد کھ بقو

 ... بعد اومدقھی دق١٠و حدود 
 می با ھم حرف بزنایب_سوگند

 ...میزنی بعدا حرف ممی بخوابمیھ شبھ بر نصف١:٣٠سوگند ساعتھ _من
 ... برم تھراندی من امشب باشھینم_سوگند

  بود گفتمادی بھ فرکی نزدبای کھ تقرییُ تن صدابا
 ؟ی بازم منو تنھا بزاریخوای تو م؟سوگندی بریخوای می؟گفتی گفتیسوگند تو چ_

 ... بھ نفع ھر دومونھنیا_سوگند
 ...یری جا نمچی ھنجای تو از اشھی نممی حالنایسوگند ببند دھنتو من نفع و ا_

َ کس عللخصوص تو چی بھ ھنی و اامی کجا برم و کجا بکنمی منییمن خودم تا_سوگند َ
  ندارهیربط

  درک کنم چھ مرگشھتونستمی نمرفتمی از کوره در مداشتم
 ِسوگند تو چت شدھھھھھ؟_

  برمخوامی فقط می ولشمیبھتر از ھم_سوگند
 مانتوش و بی جی رد شد و رفت سمت مانتوش و دستشو کرد تو از روبھ رومسوگند

  دراورد و اومد سمتمبشی جی از تویزی چھی
 من ی ،رابطھیسی واخوادی نمگھی،دیسادی پاش وای کھ گفتی ھمون حلقھ انمیا_سوگند

 ...و تو تموم شد
 و شالشم کرد دی و رفت سمت مانتوش و برشداشت و پوشزی می حلقھ رو گذاشت روو

 ...سرشو رفت سمت در
 ... پرھامست،خدافظی کار بھ نفع ھردومون و بقنیمطئمن با ا_
  قلبمو لرزونددمی کھ شنیزی بعد چو
 سال کھ باھات بودم بھ خاطر تشکرت بابت درمانم بود و ۵ نی ای بگم طنمی ایراست_

 ...ی اگھی دزینھ چ
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 ... بستھ شدن دری بعد صداو
 

 سوگند
 اشکام نداشتم و ی رویاری اختچیدم،ھییدوی میادی زیلیم با سرعت خ رو بستدر
 ... خودمو کنترل کنمتونستمینم

 ھی چون ھم داشتم گرومدی نفسم باال نممردمی وجدان،داشتم مدم،عذابیکشی عذاب مداشتم
 کھ یی برم تھران چون جاتونستمی از مقصدم خبر نداشتم،نمدم،اصالییدوی ھم مکردمیم

 کھ ی بمونم تا موقعدی بمونم،بادی باشم،باتونمیپرھام من نباشھ و اونجا نفس نکشھ نم
 برگرده

َ بھ شما دوتا کھ گذشتھ م رو تلخ گانھ،لعنتی بھت امک،لعنتی لعنت بھت سیع
 ...دیکرد
  بودم اونجا گفتمدهی رسی کدونمی کھ نمی جنگلی با داد توبلند

 نی زمیصدام کم شد و رو(ااا؟ی عوضددددی تباه کندیاخوی مندممیگذشتم بس نبوددددد؟آ_
 ...لعنت بھتون گدگ صفتا)افتادم

 ی روشی کھ چند لحظھ پیی نفس بکشم از بس سرفھ کرده بودم باز اشکاتونستمینم
 ... کرده بوددای گونم پیگونھ ھام خشک شده بود دوباره راھشو رو

 ...شدیم گرفتھ بود و من ھر لحظھ تعداد نفسام کم تر بارون
 چشمم رژه ی بودم و خاطرات جلوژنی اکسی افتاده بودمو در تمنانی زمیرو

 : بھ گوشم خوردیی صداھی اون بارون یرفت،تویم
 ) سلو،احمدییسر بھ ھوا کجا(
 چند سالھ با تو گذشتھ_

  من تورو ندارمگھی دحاال
   عمره پات نشستمھی

  کھ دوست ندارمیگی محاال
   بگوشتی بگو کھ پھی کاون
 رهیگی تورو می دستاداره

   بگو تو قلبتھیک
 رهیگی منو می جاداره

 کردمی نمفکرشم
 ی وفا شی تو بی روزھی ی برکھ

 ی باشگھی مال کس دی بری من نباششیپ
 تنھا گھی بود کھ بد جور چشممو زد و دی نورھی فقط نمی ببتونستمی کھ میزی تنھا چحاال

 دمی کھ شنیزیچ
 یدیعشق منو ند_

 یی دلت شده ھواکھ
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 مردمی کھ واست ممن
 یی سر بھ ھوا کجاآخھ
  زودی بردادی تک خاطراتمونو از تک
 دونمی می شدی دمدم

  من نبودری تقصنگو
 ...دمی نشنیچی ھگھی دو

****** 
 پرھام
 ... خودم نداشتمی روی تسلطچی و ھدیلرزی مدستام
 ... دستم افتاد کف حمومی از توغی کھ تدی دستام لرزانقدر

 نجای اومد اگھی بار دھی کھ اگر فقط بمی جی بزارم تویادداشتی ھی افتاد ادمی افتاد غی تتا
 نھی رو ببادداشتیاون 

 کھ کنار تخت ی کتابکی کوچیلی خی و رفتم سمت قفسھ رونی حموم اومدم باز
 کھ توش بود تار ی اشکی و چشمام بھ خاطر حالھ دیلرزیبود،انقدر دستام م

 دای برگھ و خدکار پھی نی زمی و انداختن کتابا روختنی بھم ری با کل،بزوریدیم
 ...کردم
 : کردم بھ نوشتنز،شروعی می و کاغذ رو گذاشتم روی صندلی نشستم رورفتم

 نره کھ من بدون تو ادتی،ی بودمی نره زندگادتیعشقم،سوگندم،خانومم،نفسم،_
 ی بھی زندگنی اادتھ؟منی' ندارهی بدونھ تو معنمی بھت گفتھ بودم زندگیتونستم،خانومینم

 ...خوامی بدون تورو نمھیمعن
 ...ای اون دنی حتنمی ببتوی من طاقت ندارم گرای نکنھی سر خاکم گرخانومم
 نوی تر از من دوست داشتھ باشا اما بدون اشی بشھ کھ بدای پسر پھی کھ شاالی ایخانوم

 ...َ مردهیلی تر از من دوست داشت اون خشی شد کھ بدای پیکھ اگر کس
 اگر ی حتمونمی بدون کھ عاشقت منمی فراموش نکن و انوی من عاشقت بودم ایخانوم

 ... آسمونا باشمیتو
 کشمیبھ خدا خودمو م:((بھت گفتم) سوگندییپسر دا(نی بار سر اون پسره افشھی ادتھی

 و یحرف خودکش:((ی گوشم و بھم گفتی تویزد...))نمی اونو کنارت ببگھی باردھیاگر 
 نجای من ای جاگھی دی برای دننیتو زبونم الل از ا! و تودونمی من میمرگ و بزن

 از خود گذشتھ ادی مادی عشقمونو؟ادی مادتی؟ حرفامونونی اادی مادتی؟؟؟.))ستین
 تا ؟خداحافظی عاشقت بودم،خوشبخت بشگم،منی قلبم ممی از صمزمی عزامونو؟یگ

 ...ی بدامتی قی کھ جواب عشقمو تویروز
 دلم ی عقل نبود و ھمش حرفای اون کاغذ نوشتھ بودم اصال از روی کھ تویزی چھر
 ...بود

 ...بمی جی رو برداشتم و گذاشتم توادداشتی



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 18 

 زانوم خم شدم و دستمو بردم ی شدم و رفتم سمت حموم،در رو باز کردم و روبلند
 ... و برش داشتمغیسمت ت

سر بھ ھوا ( کردمی رو پلامیی برداشتم آھنگ ھمدم تنھابمی جی رو از تومیگوش
 ) سلو،احمدییکجا

  ھمھ کھ دوست ندارنی ولادهیدست باال دست ز_
 زارنی ھمھ سر بھ سرت می کھ عاشق شدیوقت
 ی کرددای اگر لنگمو پنی بشی خواستی ھر کبا
 ی بر نگردگھی دی بردمی عشق تو براز
 
 ... کھ ھر جفت حلقھ ھا توش بودی دستم رو بردم سمت مچ دستی توغیت

 ھم یتو s و p  کھ حرفی نگاه بھ اون گردنبدھی و نیی اوردم پانمی با سمت سسرمو
 ...گره خورده بود،انداختم

 یدیعشق منو ند_
 یی دلت شده ھواآره
 مردمی کھ واست ممن
 یی سر بھ ھوا کجاآخھ
  تک خاطراتمونوتک
  زودی بردادتی از
 دونمی می شدی دمَدم

 ... من نبودری تقصنگو
 اگر بمومم بازم دونستمی اما مدمیلرزی رگ دستم گذاشتم،از ترس داشتم می رو روغیت

  بھتر بودینجوریرم،ایمی و مکنمیدق م
 دمی نبود بھ رگ دستم کشادی دست راستم زور بود کھ اونم زی کھ تویی رو تا جاغیت

 ... دلم نھی اما بھ اندازه سوختی شد،دستم می دستم جاری روخون
 : گوشم بودی قشنگش ھمش توی و صدارفتی چشمم رژه می جلوخاطرات

 من،باش پرھام اما من دلم تنگ شده،بدون تو ی دوست دارم پرھام،پرھامم،آقایلیخ_
 گھی دزی تشکر درمانت نھ چ،بابتیسادی پاش وای کھ گفتی ھمون حلقھ انمی اتونم،ینم
 ...یا

  پلکم برری زلمی فھیھ بود و خاطران مثلھ  افتاده بود و چشمام بستنی زمیرو
 

 )دوست دختر اشکان(دهیسپ
 شمی دانشگاه تازه گوشومدهی روزه ن٣ ھی کدوم گورسی معلوم نوونھی دی دختره عھ

 ... کنم آخھھھھھ منکاریده،چیجواب نم
 ... رو برداشتم و زنگ زدم بھ اشکانمیگوش

 ؟یزم،خوبیسالم عز_اشکان
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 ؟ی تو خوبیسالم عشقم،مرس_
 )٢ساعت (؟ی موقع شب زنگ زدنی شده ایزی منم خوبم،چزمی عزیمرس_اشکان

 دانشگاه معلوم ھست کجاس؟استاد امروز ومدهی روزه ن٣ االن تی آبجنی انیاشکان بب_
 ده،تازهی جواب نمزنمی زنگ میھر چ... افتادادمی رفتھ بود االن ادمی کجاس نمیگفت بب

  خبرن ازشی و بدوننی نمگنی مپرسمیاز دوستاشم م
 دانشگاه حرف زده کھ؟سوگند کھ گفت با ری گفت با مد؟سوگندی چیعنیوا _اشکان

 بھ ی دانشگاه؟منم ھر چانی کھ اونا می چیعنی|||: شمالرهیم)نا،مائدهیدا،متیآ(دوستاش
 ... کھدهی جواب نمزنمیپرھام زنگ م

  خدا بھ داد برسھ بدبخت شدم،گند زدممممیوا
 ... نھای دانشگاه ادی منمی ببخواستمی فقط مدونممممیاشکان بھ خدا من نم_

 ... کھ پس سوگندشھیآخھ نم_اشکان
 ...میزنی دارم بعدا حرف می پشت خطاشکان
 یباش،با_اشکان
 ی شدم بھ پشت خطوصل

 الو_
 الو سالم خانوم حالتون خوبھ؟_
  ممنون،شما؟یلیبلھ خ_
 کردم کھ ظاھرا داینگل پ جی رو توی خانومھی ھستم،من ی خانوم من فرھوددیببخش_

 ست،منی حاد نادی اومده البتھ زشی قلبشون مشکل پی برای ندارن،انگاریحال خوب
 پاسخ دادن کھ اون ی چند تا تماس بدمی کردم کھ ددای پلشونوی مانتوشون موبابی جیتو

 نداشتم،من االن آوردمشون می چاره ای ولنداشتم ی خانوم قصد فضولدید،ببخشیشما بود
 ھر چھ زود تر برسم مازندران چون دی من باششونی پدیای شما بخواستمی ممارستانیب

  دارمیکار واجب
 ... تعجب مطمئن بودم دوتا شاخ خوشگل رو کلم سبز شدهاز
 د؟یگی آقا؟کجا؟آدرسو مدیمارستانیکدوم ب_
 شی پی کھ تا تھران مشکلدونستمیمن آوردمشون تھران چون خودم دکترم م_
 ...ی اورژانس داخلالدی مانراستیاد،بینم
 رسونمی من خودم رو می فرھودیباشھ آقا_
  ممنون،فعالیلیخ_
 خدافظ_
  رو قطع کردم و زنگ زدم بھ اشکانی گوشی کھ چھ جوردونمینم
 ...یزی چدهیبلھ سپ_
 ی کرده انگاردای جنگل پی آقا توھی سوگند رو نی نگو فقط گوش کن،ببیچیاشکان ھ_

 من نی ببارش،اشکانی بخواستھی مومدهی نمشی پیشمال بوده چون گفت تا تھران مشکل
 ... منتظرمنیی برسون دم خونھ پاعی فقط خودتو سرگمی می چفھممیاالن نم
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 گفتم ی و الکچوندمی مامانمو پی جورھی دموی قطع کردم،بھ سرعت تمام لباسامو پوشو
 ...... برمدی حالش بد شده بای مھمونیدوستم تو

انگار خودش حواسش بود ... سمت سر کوچھدمی دودمی اشکان رو سر کوچھ دنی ماشتا
 |||: کوچھ چون من انقدر حول بودم گفتم دم در منتظرمی توادین

  رو باز کردم و نشستم و اشکان راه افتادنی ماشدر
  برم؟ده؟کجای شده سپیچ_اشکان

 ...الدی ممارستانی برو بی سرعت داریفقط با ھرچ_من
  نزدی حرفو

 ...می بودالدی ممارستانی بی بعد روبھروقھی دق٢٠ حدود
 َ شدم و خواستم بدوم کھ اشکان دستمو گرفتادهی پنی ماشاز

 ...کنمی دارم سکتھ م؟بابای بگیزی چھی شھیم_اشکان
 ...ای نگو فقط بیچیاشکان ھ_

   اطالعاتنی ترکی نزدشی و رفتم پی سمت اورژانس داخلدمیدو
 د؟ی دارینی بھ اسم سوگند حسیضی مردیسالم،ببخش_
 دیسالم،لطفا چند لحظھ صبر کن_
 : گفتتوری نوشت و بعد از نگاه بھ مانییزای چھی بوردی با کو
 کھ نی خانومکی فقط می ندارمارستانی کل بی تویضی مرنیشرمنده خانوم با ھمچ_

 ستن؟ی نشونیاسمشون سوگند ھست کھ باردارن و تصادف کردن،ا
 ارش؟ی کنھ بدای پیکی کھ نجای ادی رو نداری کسستن،اصالینھ خانوم باردار ن_
 می نداشتی موردنینھ خانوم محترم ما امروز ھمچ_

 د؟یمطمئن_من
 بلھ_
 باشھ ممنون_
 ... خوشکنم،شبیخواھش م_
 چھ نجای اگمی بھت مدهیسپ_شھ؟ی مگھ میضی مرنی ھمچستی کھ نی چیعنی

  شده؟یخبره؟سوگند چ
 ... رو درآوردم و زنگ زدم بھ ھمون شمارهمی اعتنا بھ اشکان گوشیب

 .... لطفاباشدیمشترک مورد نظر خاموش م_
 ... دوباره و دوباره اما نھ خاموش بودو
 

 اشکان
 ... خودم ھضم کنمشی رو پدهی سپی کاراتونستمی کرده بودم اصال نمھنگ

  چھ خبره؟نجای با تو بودم ادهیسپ_
  شدکمی قدم نزدھی



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 21 

 رو کھ ی خونومھی و ھیی بھ من زنگ زد گفت اسمش فرھودیی آقاھی نیاشکان بب_دهیسپ
 کھ فھمھی بوده و خودشم دکتر بوده مھوشی و بنھیبی جنگل میسوگند باشھ رو تو

 بخش الدی ممارستانی اگر تا تھران برسونش،بھ من گفت کھ آوردش بستی نیمشکل
 زنمی زنگ میاالنم ھرچ...ستی نیضی مرنی کھ گفتن چنیدی اما دیاورژانس داخل

 ...خاموشھ
 ...شدمی موونھی داشتم دگھی دواقعا

 شمال سوگند میرفتی مدهی با سوگند و سپی کھ اکثرا وقتی کلبھ اادی افتادم،یزی چھی ادهی
 ی مثال فرھوداروی نی ادیحتما سوگند اونجاست شا...نھی اونجا تا پرھام رو ببرفتیم
 ... کنھتی اذخواستھیم

  بفرستمت خونھرمی آژانس بگھی واست می برای بدهیسپ_من
 ؟ی چکار کنیخوایم_دهیسپ
  برم کلبھخوامیم_
 ... تاامیاھان،بزار منم ب_

  ادامھ بدهنزاشتم
 ...شھینم_
 آژانس گرفتم و پولشو عی سررونی بمی نزد،دستشو گرفتم بدو رفتی حرفچی ھگھی دو

 بکنم تونستمی نمیئن بودم ناراحت شده اما کارحساب کردم و فرستادمش کھ بره،مطم
 ...تی اون موقعیتو

 ... خودم شدم و راه افتادمنی رفتم سوار ماشعیسر
 

 ... بھ کلبھدمی بود کھ رس۴:١٠ ساعت حدودا
 جواب نداد اما با ی در زدم کسی رفتم سمت در،ھر چعی رو پارک کردم و سرنیماش

 ... ھستیکیدادن چراغار روشن کلبھ و حموم مطمئن شدم 
 ...ومدی سرد بود و داشت بارون میلی مازندران خی توھوا

 ...ِ بھ جز شکستن در نھ چندان محکم کلبھ نداشتمی اچاره
 ... پا باز شد و رفتم توی ضربھ نی اولبا
 ... در باز حموم شوکھ شدمدنی دبا
 کھ با ھر قدمم بھ سمت خوردی بھ گوشم مکی موزھی ی و فقط صداومدی نمیی صداچیھ

 شدی تر مشیحموم صداش ب
 یدیعشق منو ند_

 یی دلت شده ھواآره
 مردمی کھ واست ممن
 یی سر بھ ھوا کجاآخھ
  تک خاطراتمونوتک

  زودی بردادتیاز  
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 دونمی می شدیَ دمَدم
  من نبودری تقصنگو

 افتاده چون ی اتفاق بدھی شدم احساس کردم ی جورھی از آھنگ کھی تنی ادنی شنبا
 پرھام رو مثل یی جوراھی داد،منی آھنگ رو گوش منیپرھام ھر موقع حالش بد بود ا

 می ھم خبر داشتزی و از ھمھ چمی بودقی رفیلی و باھم خدمیدیداداش خودم م
 ... بر نخورمی بدری بھ تصوکردمی دعا مدعا

د سکتھ کنم و دستام شروع بھ لرزش کرد و تا سرم  بوکی پام نزدی خون جلودنی دبا
 ختھی بورش ری کھ مطمئن بودم پرھامھ کھ موھاجونی جسم بھی دمیرو برگردوندم د

 ... چشماشیرو
 تا نشی سی اما فقط برش گردودنمو سرم رو گذاشتم روی شد و چھ جوری چدمینفھم

 زنھ؟ی منمیبب
 ینجوری کھ ادونستمینھ م...دیَ گوشم و قلبش رد و بدل شد تنم لرزنی کھ بی سکوتاز
 دوشم انداختم ی بود روی و بھ ھر زحمتستی نینجوریداداشھ من زندست نھ ا...ستین

 ... تحمل کردمنی بھ ماشدنی بدنشو تا رسِینیو تمام سنگ
  سرعت حرکت کردم بھنی عقب و رفتم نشستم پشت فرمون و با آخری صندلگذاشتمش

 ... کل وجودمو فرا گرفتھ بودی گرچھ کھ حس منفمارستانیسمتھ ب
 

 اشکان
 تخت چرخ نی با از اعی چند تا پرستار رو صدا زدم و اونام سردمی کھ رسمارستانی ببھ

 ... پزشک مرد ھم ھمراھشون اومدھیدارا اومدن طرفم و 
  شده جناب؟یچ_
 ...نی زمی افتاده روینجوری ادمی دکتر،دوستمھ رفتم کلبش دی آقادونمینم_
 ھ؟یخودکش_
 بلھ_
  تختی مرد اومدن جولو گذاشتنش روی چند تا از پرستاراعی سرو
 امی نشھ تا بسی داخل خدیببر_
 ... کردنتی پرستارا تخت رو بھ سمت داخل ھداعی سرو
 زنگ می گوشنکھی از جونمو فراموش کرده بودم تا ازتری بھ کل سوگند،خواھر عزگھید

 ناشناس مواجھ شدم،ھمون جور ی سوگند باشھ اما با شماره دیم گفتم شاخورد و با خود
  جواب دادمرفتمیکھ دنبال تخت پرھام م

 الو؟_
 ینیسالم جناب حس_
  شما؟دیسالم،ببخش_
 ی عابدامکیس_
 اون دستم کھ آزاد بود بغل پام مشت شد و فکم منقبض... شدمی اسمش عصباندنی شناز
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 ؟یشناخت_امکیس
  مثل تورو نشناخت؟ی گرگ صفت آدمشھیمگھ م_
 نھ تنھا بھ نفع خودتھ بلکھ بھ نی ایاشکان جان بھ نفعتھ کھ با من درست صحبت کن_

 ...نفع خواھرتم ھست
 بود فکش رو خورد کرده شمی پامکی اسم سوگند داغ کردم،واقعا اگر سدنی شنبا

 بود و ھنوزم دست از دهی کشی مارو بھ تباھی نبود و گذشتھ یبودم،اون آدم درست
 ...سرمون برنداشتھ بود

  تووو؟امکی سیکنی مکاری سوگند؟چ؟کجاستی عوضی دارکاریبا خواھرم چ_
 ی جات خالدهی حال می فقط عشق و حال،عتیچیھ_امکیس
 زارمی کثافت بھ خدا دستت بھ سوگند بخوره زندت نمیببند دھنتو عوض_
 کجاست ؟خواھرمیستیکن ن ھنوزم ول گھی دی ازمون گرفتامک،بابامونویس
  خوبھ؟امک؟حالشیس
 ی خودش بود پا روری پدرت تقصی ھی قضنکھی درست صحبت کن و دوم انکھیاول ا_

 و با کپسول ستی حالشم اصال خوب ننکھی و اتینجای ھمنکھیدم شبر گذاشت و سوم ا
 ...کشھینفس م

 کھ بھ ھمراه چندتا پرستار و دکتر و ی بود اون اتاقکی بودم کھ نزدی عصبانی حدبھ
 پرھام توش بودم رو خراب کنم اما خودم رو کنترل کردم

َ نکننن،اون بار بسش نبود کھ االن دوباره ینجوری توروخدا با خواھر من اامکیس_
 ؟ی تا ولش کنیخوای می سوگند چشھ؟چامکی؟سی کنتشی اذیخوایم
  گفتی لحن مسخره ابا
 کرده بھ خاطر استرس دای قلبش مشکل پید،انگار خودش بوریاون بار تقص_
 وارث خوام،جونی رو مینی حسی فقط جون وارث مصطفخوامی نمیادی ززهیاد،چیز

ًاشکان کال ...رمیگی رو مشییً اما قبلش مسلما ازش داراخوامیپدرت،جون سوگند رو م
 ... راحتالتی خی کندای پیتونی نمیخواستم زنگ بزنم بگم کھ دنبال سوگند نگرد

 ... قطع کردو
 خوھرم نھ،خواھش گھی دی سوگند نھ،بابارو ازمون گرفتگھی دکنمی ازت خواش مایخدا

  نھکنمیم
 ... دکتر بھ تودم اومدمی شوک بودم کھ با صدایتو
 کنمی اما فکرنممی تالشمون رو کردی نبضش کنده و ما ھمھ یلی خیلی آقا خنیجناب ا_

 ...امکان نجاتشون باشھ
 وجودم بود رو سر اون بدبخت ی توتی عصبانی و گرفتم و ھرچقشیو و  جلرفتم
  کردم و با داد گفتمیخال
االنم برو !دیگم؟بای می بھت چیفھمی حالش خوب بشھ،مدی دکتر پرھام بای آقانیبب_

 وفتادهی واست نیکارتو بکن تا با اتفاق بد
 ...گمی متی تالشم رو کردم،بھتون تسلی محترم من ھمھ ی آقایول_



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 24 

 
 اشکان
 ... رو ول کردمقشی شل شد و دستام

 کھ دونستمیم...دونستمی من منوی اباختی نمای سادگنیداداش من بھ ا... نبودتی واقعنی انھ
 ...زارهی من رو تنھا نمقمیداداش پرھام من،تنھا رف

 دکتر حالم بدتر ی خودم بودم و بھ کف اون اتاق زل زده بودم و با حرفای فکرایتو
 ...شد
 خودمون رو یلی خدی موقع ھستش و ما نباھی ی ھرکسیپسرم مرگ حقھ،بالخره برا_

 ... موضوعنیبھ خاطر ا
 برگشت..بر..دکتر برگشت،دکتر نبضش ب_پرستار

 ...شدی نمنی گرفتم،اصال حالم خوب شد،بھتر از ای تازه اجونھ
 ...ی نوکرتم مرسایخدا

 ccu دشی ببرعیسر_دکتر
برده شد کھ  ccu  تخت شروع با ھل دادن پرستارا شروع بھ حرکت کرد و بھ سمتو

تا خواستم داخل بشم بھم اجازه ندادن و گفتن ورود افراد متفرقھ ممنوعھ و فقط ساعت 
 ... برمتونمیمالقات م

 ی کنھ؟واکاری چخوادی مامکی خدا سی نشستم،وای صندلی قبول کردم و رفتم رومنم
 ی و اون ھرکاررفتی انتظار میزی ھر چامکی ساره؟ازیاھرم ن سر خوییخدا بال

 ...امکی بکنھ و ستونستیم
  افکارم پاره شدی حرف پرستار بھ رشتھ با
 ...دیایجناب لطفا دنبالم ب_
  مشخصات برگشتم سمتی سرھی منم بلد شدم و ھمراھش رفتم و بعد از دادن پول و و

ccu باشھ اون ی سوگند ھر چی براکردمی می کارھی دی،بای صندلیو نشستم رو 
 شی پفرتمی فردا مدی ولش کنم،حتما بای جورنی ھمتونستمی تنم نمیخواھرم و پاره 

 ... اگر خطرناک بودی حتسیپل
 ای کرده بود؟ی چرا پرھام چرا خودکشنکھی کرده بود،مثال اری سوال ذھنمو درگیکل
 کرده بود و دای مارو پامکی سی چھ جورنکھی جنگل بوده؟و ای سوگند چرا تونکھیا

 ...گھی سوال دیکل
 دارهی بود و مطمئن بودم ب٧ دراوردم و بھ مامانم زنگ زدم،ساعت مویگوش

 الو سالم مامان جون_
  مامان؟یی؟کجایسالم پسر گلم،خوب_
 التماس کھ بزاره قطع کنم ی نفھمھ و آخرم با کلیزی دروغ سرھم کردم تا چی کلو

 ... رو قطع کنمیتونستم گوش
 کھ کردمی بود و بھ سوگند و پرھام فکر ممارستانی بدی و سفروهی بنی بھ کف زمنگاھم

 سال گذشتھ و ٣ یادآوری شده؟گرچھ کھ با ینجوری افتاده کھ انشونی بیچھ اتفاق
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 ھی قض%٩٠ شد اما ھنوز رمی دستگییزای چھی تظاھر بھ مرگش ی سوگند برایالتماسا
 دونستمیرو نم

 د؟ی شما آقا اشکاندیببخش_
  چشمام اومدی بھ دلم ننشست جلوادی کھ زی دختری بلند کردمو چھره سرمو

 بلھ خودمم،شما؟_
 ... پرھامگانم،نامزدیمن _
 

 اشکان
 گفت؟ی می چنی خدا اای وا

 ھ؟ی چگھی دنامزد
ُ سوگند مرده باھاش در ارتباط بودم اما کردی سھ سال کھ پرھام فکر منی ای طمن

  بودمدهی موقع ازش نشنچیرو ھ یزی چنیھمچ
 ؟یگی می کھ نامزد نداره خانو چ؟پرھامینامزد؟شما نامزد پرھام_
 نجاست،کو؟کجاست؟چھیچرا نامزد داره و نامزدشم منم االنم بھم خبر دادن کھ ا_

  واسھ پرھامم افتاده؟یاتفاق
 چارهی نسبت بھ پرھام چندشم شد،بتشی پرھامم و حس مالکی کلمھ دنی شنبا

 ی و توی خودکشی ھی بھ قضی ربطھی خانونم و حرفاش نی ایخواھرم،حتما نامزد
 ... از حدش دارهشی شدن سوگند و استرس بدایجنگل پ

 ||:دونمی نملشوی کرده و ھنوزم من خودم دلیپرھام خودکش_
  شده؟ی کرده؟پرھامم چی خودکشی چیعنی_
  بگم؟یزی چھی تونمی خبرم،میخانوم منم مثلھ شما ب_
  سرشو تکون دادگانھی و
 ھی یعنی بھ من گفتھ،یچی ھنای و ای دوست پرھامم اما از نامزدنی تریمیمن صم_

 شھ؟ی می شوکھ شدم،چھ جورییجورا
 ... قرار عقدمون بود اما بھ لطف خواھر شما بھ ھم خوردروزیآقا اشکان ما د_
  چھ خبره؟نجای اخھ؟ای چیعنیاوردم،ی داشتم شاخ درمگھید
 سی پلشی برم پدی کردم،من بای فضولدیباش،ببخش_
  حول شده بود گفتی کھ انگاری جورھی گانھی

 ؟ی چی براسیپل_
 کنم االن کھ دای برم خبر بدم و خواھرم رو پدی بادهی دزدیمی دشمن قدھیخواھرم رو _

  برمگھیمن د... از بابت پرھام راحت شدالمی خدیشما اومد
 : کامال مشخص بود گفتشی کھ گرفتگی با زبونگانھی

 شنی مدای پشاالکھیا...شاالیباشھ،ا...با_
  ممنونیلیخ_
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 و با نمی اومدن و رفتم سمت ماشرونی بادی زبای تقری با سرعتمارستانی بلد شدم و از بو
 ... کردمی باز نگھ داشتنشون داشتم رانندگی توی سعیلی کھ خییچشما

 
 گانھی

  بشھدهی وسط کشسی پلی بودم،قرار نبود پادهی ترسیلیخ
  برداشتمو زنگ زدم بھشلمویموبا

 الو؟_
 گانھی امک،منمیالو سالم س_
  خواب بودمدی؟ببخشیزم،خوبیعھ سالم عز_
  وسط؟ادی نسی پلی کھ پای تو مگھ بھ من قول نداده بودامکی نداره،سیبیخوبم،نھ ع_
  شده مگھ عسلم؟یچرا من قول دادم،چ_امکیس
 ...نجاسی اشکان ادمی پرھام دشی پمارستانی من االن اومدم بامکیس_
 مارستانو؟ی بی کرددای پی کھ چھ جوردینفھم_
 تعجب کرد و ی کلنجاسی اشکان ادمی حرفمو بزنم،دد،بزارینھ حواسش نبود و نپرس_

 کھ خبر بده سی پلشی برا پخوادی کرد کا گفتم نامزدشم اما آخر گفت مچمیسوال پ
 دهی دزدشونیمیخواھرشو دشمن قد

 س؟ی پلشی کھ رفت پی چیعنیگانھ؟ی تو یگی میچ_ادی با فرامکیس
 کردی شک می بگم اونجوریزی چای کنم ی کارتونسمی من کھ نمامکیخوب س_
 خوامی فرصت منی اولی مراقب خودت باش توکنم،توی حلش میباشھ خانم_امکیس
 ...نمتیبب
  چطوره؟زم،سوگندیباشھ عز_
  چھ خبر شدنمی بباد،برمی مغاشی جغی جیتازه االن داره صدا_
  نشوکشی نزدادمی مراقب باش،ززمیباش عز_
 شمی نمیشکی ھکینھ خانومم من بھ جز تو نزد_
  عشقم،خدافظیمرس_
 خدافظ عسلم_
 

 اشکان
 سالم جناب سرگرد_
 دینی بنشدییسالم آقا،بفرما_

  و نشستمزشی می سمت مبل جلورفتم
 خودتو گھی بار وھی توامی من مرونده رو خوندم اما مینی حسیخوب آقا_سرگرد

 ...وفتادهی از قلم نیزی کھ مطمئن بشم چدی کنفیتعر
 امکی توسط سینی حسی جناب سرگرد اون موقع کھ پدر من مصطفدینیچشم،بب_من

خواھر من اون زمان ... سال داشت١٧ ینی خواھرم،سوگند حسدی بھ قتل رسیمحمود
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 رو براش انجام کی کوچی و کاراکردیک پدرم م دارو کمعی شرکت توضیتو
 کھ پدرم بھ گھیم  بھشی روز کھ خواھرم طبق معمول رفتھ بود شرکت،منشھیداد،یم

 .... داخل اتاق پدرمرهی باشھ و مگھی و خواھرم ھم مرونی رفتھ بی کار فورکیخاطر 
 

  سوگند از زبان خودشیسالگ ١٧
  کار بابامزی اتاق رو از نظر گزرونم و رفتم نشستم پشت میفضا

 روش ی نوشتھ دنی بابا توجھم رو جلب کرد،برش داشتم و با دزی می کاغذ روھی
 ...رمی گاز بگزوی بود مکینزد

 کرج یکای تھران نزدرونی بیی جوراھی پرت بود یلی جنگل بود کھ خھی آدرس
 ... بودنشییبابا ھم پا ی و امضانجای اای نوشتھ بری زدمیبود،د
 ... جز رفتن نداشمی اچاره

 بابا شدم کھ ھمراه با راننده برام ینای از ماشیکی و رفتم سوار رونی اتاق اومدم باز
 ...گذاشتھ بود

  کھ من بھش گفتھ بودمی نشست و حرکت کرد بھ سمت اون مقصدراننده
 ... و بھش گفتم کھ برهسادی قرار وای دور تر از جاکمی میدی رسیوقت

 ... اونجا نبودیشکی اما ھنمی کھ قرار بود بابارو اونجا ببیی سمت جارفتم
 کھ واسم اصال قابل ھضم نبود کھ کاغذ از درخت نیی کاغذ از درخت افتاد پاھی ھوی
 و دھنم ینی بی با دستما جلویکی ھو ھی خم شدم تا ورش دارم کھ نی بھ خاطر ھمفتھیب

 رو گرفت
 گھیکم کم چشمامام بستھ شد ود... مطمئن بودم کھ بلد نبودی زدم ولغی گروم جی تواز
 ...دمی نفھمیزیچ
 
 

 زی چچی بود و ھکی بود اما بھ زور چشمامو باز کردم و ھمھ جا تارنی سنگچشمام
 یفی خفغی چراغ ھمزمان با ھم روشن شد کھ باعث شد جی ھو کلھیمعلوم نبود و 

 ... کردتیبزنمو چشمامو ببندم چون چشمامو اذ
 ممکن مواجھ ی صحنھ نی و ترسناک ترنی حرکت باز کردم و با بدترھی با چشمامو

 ...شدم
 ... حرف بزنمتونستمی نمگھی کھ مطمئن بودم ددمی کشیغیج
ِ بابام اما بدون بدن پرقدرتش کھ ھمنی خدا ایوا  سر نی اایدادم،خدای مھی بھش تکشھیِ

  کابوسھ نھ؟ھی نی نھ؟انمیبیمھ کھ روبھ رومھھھھ؟من دارم خواب مبابا
 یچی ھگھی کھ دخوردی ھم می و دندونام رومیلرزی بودم کھ ھمش داشتم مدهی ترساونقدر

 ...ھوشمیھفتس ب١ کھ بھوش اومدم بھم گفتن کھ ی و موقعدمینفھم
 نای بود کھ برام افتاد،ای قابل ھضم بود و بدتر از اون اتفاقاتری غی پدرم برامرگ

 ... گذشترو برام ساختنی کشوند و بدتری روانیماری بود کھ منو بھ بییزایچ
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****** 
 اشکان

 دوستم کھ روان شی درمان پی جناب سرگرد من اون موقع خواھرمو برانکھیو ا_
 ھم نی خبر ندارم و الزمھ الشی کرده و من از دلیپزشک بود بردم و االن اون خودکش

 ۵ و با ھم رابطھ دارن تا بھد از شنیعد از دو سال درمان خواھر عاشق ھم مبگم ب
 و ننیبی ھم رو مگذرهی مییسال از اون جدا ٣ و االن کھ شنیسال دوباره از ھم جدا م

 پرھام رو بفھمم ی خودکشلی دلتونمی اتفاقات افتاده و من نمنی ھر جفتشون ایاالن برا
 چند سال نگفت کھ نی ای موقع بھ من طچی ھیل دوست پرھام ھستم ونیاما من بھتر

 بھم نای اکنمی فکر میی جوراھی گھ نامزد داره و دمی امروز فھمنینامزد داره و من ھم
 ...ربط دارن

  کردمفی تعرامکی آخرشم واسش مکالمو با سو
 حاتتونی توضنی و با ادمی رو فھمزای چیلی خبای من االن تقرینی حسیباشھ آقا_سرگرد

 ی قبلش براد،امای بردیتونی من،فعالی کردکی نزدامکی بھ سدنی بھ رسیلیمن رو خ
 رمیگی و بعد من باھاتون تماس مدی ھمراه ھمکار من برامکیدادن مشخصات س

 
 اشکان

 بکنم و ی استراحتھی رفتم سمت کلبھ تا ی و چھره نگارامکی از دادن مشخصات سبعد
 ... پرھامشیبلد برم پ

 ...دمی تخت و خوابی راست روھی کلبھدفتم دمی رسیوقت
 

 سوگند
  گفتمدادی و داد و بغی جبا
 د؟؟یخوای می چگھی بس نبود؟دد؟بابامیخوای از جونم می چگھی دایعوض_

 کنھی مشخص مفتوی تکلادیدرست صحبت کن خانوم،بزار آقا م_نگھبان
 نی اتونھی جز اون نمیشکی اما مطمئن بودم ھامکھی نگفتھ بود کھ کار سچکسی ھبھم

 کارارو بکنھ
 رنی بمگانھی و اون خواھرش امکی منو تباه کرد،سی کھ گذشتھ شاالی ارایآقاتون بم_

 ما با ھم زارنیسال منو از عشقم جدا کردن و ھنوزم نم٣کھ 
 .... کھ مننی ببای پست،بی عوضای بامکیامککککککک؟سیم،سیباش

  در ظاھر شدی توامکی باز شد و سی بدیلی خی ھو در با صداھی
 ؟یچتھ جوجھ؟زبون باز کرد_
 ... رفت و در رو بسترونی بھ نگھبان اشاره کرد و نگھبان بو

 ؟یچی نبود،ھدی ازش بعزی چچیدم،ھی ترسیلیدم،خیترس
 ِنم؟ھان؟دی ببوی چامی بیگھ؟گفتی زبونت بند اومد جوجھ؟حرف بزن دیدی منو دشدیچ_

 ی عوضیحرف بزن دختره 
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 در عقب ھی دمیلرزی کھ از ترس بھ تودم می قدم بھ سمتم برداشت و من جورھی و
 ...رفتم

 کمکم ای رو ندارم؟خدامیشگی ھمی بگم چرا اون جسوریچی ھتونمی خدا چرا نمیوا
  خودت مراقبم باشایخدا...کن
 از جونھ من و خونوادم ی ِ پست چی عوضی کھیمرت_)ادیبا فر(من

 یمن و خونوادم برا گرفتن از تی پدرم بس نبود؟بھ زور رضا؟؟ھانننن؟قتلیخوایم
  آخھ؟ی خوای می چگھیآزاد شدنت بس نبود؟جدا کردندم از عشقم بس نبود؟د

اول گرفتن اون ھمھ _) بودبشی جی کھ دستش توی تولکسی آروم و ریلیخ(امکیس
 بھ خواست خودش ی و سکھ و شمش کھ از بابات برات مونده و تو وارثشنیپول و زم

 ...دوم عشق و حال سوم مرگت
 ...شمردی مکی من رو کوچکھی مرتنید شد از بس ا بحالم
 رسھی از اون پوال بھ تو نمیالی تک رھی نیبب_من
 ...رسھیعشق و حالش کھ بھم م_امکیس
 یی محکم اما کوتاه بھ سمتم اومد کھ باعث شد منم ھمزان بھ عقب برم تا جای با قدماو

 جام خشکم کرد از ی کھ توی و با حرکتسادی وای خوردم و اون رو بھ روواریکھ بھ د
 اومد کھ از ترس تکون ی بدی بقل گوشام و صداواری بھ ددیترس دستاشو محکم کوب

 ...خوردم
 حساسم گفتم یلی کارام خبی ترتی من رونی جوجھ؟ببیدیچتھ ترس_)با خنده(امکیس

 ھیتو ...گذرمی ازت مای سادگنیفکر نکن بھ ا... بعد عشق و حالراثیاول ارث و م
 ی دستای و االن کھ تویکنی رو جذب خودتومی و ھر مردی ھستیدختر فوق العاده ا

 ... نبرمضی امکان نداره ازت فیریمن اث
  خانوم اومدنگانھی تق،قربان تق

  دلم خدارو ھزار بار شکر کردمی تویعنی
 امیاالن م_امکیس
 دفعھ بعد منتظر باش جوجھ_ کرد و گفتکی سرشو ب گوشم نزدو
 ...رونی ازم جدا شد و رفت بو
رفتم سمت ... کم آوردمژنی سرفھ افتادم و دوباره از زور ترس و اضطراب اکسبھ

 گذاشتھ بودن و ورش داشتم و دو بار ی تخت آھنھی کھ واسم کنار یکی کوچیاسپر
 ... و راه تنفسم باز شددمی کشقیپشت سر ھم فشارش دادم و نفس عم

 
 
 رو بشنوم انا واضح امکی و سکانھی ی صحبتای صداتونستمی ذره کھ حالم جا اومد مھی

 ی بدم چصی تشختونستمی کامال منباری و اسادمی رفتم و پشت در وانیبھ خاطر ھم... نھ
 ...گنیم
  پرھام بھ ھوش اومد؟یعنی_امکیس
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 فحش نثار اشکان میآره تا بھوش اومد شروع کرد بھ سوگند،سوگتد گفتم و کل_گانھی
 ... ندارهی سوگند معنی بشیکرد کھ چرا نجاتش داده و زندگ

 ی کسی جونش پامتی بھ قیکی بودم دهی موقع ندچی،ھیھھھھھھ،عجب عشق_امکیس
 سھیوا
 میسیمی ھم وایاما من و تو ھم پا_گانھی

 ...ندمی اون کھ شک نکن ھمسر آیتو_امکیس
 ؟یری بگیواخی می پرھام رو چھ جورراثیارث و م_گانھی

 ...اونم مثلھ سوگند با چھارتا رشفھ بھ پرستار و دکتر حلھ_ امکیس
 پر مونی زندگخوامی مگھی شدم د؟خستھیکنی رو تموم می بازنی ای کامکیس_گانھی

 ...بشھ از آرامش
 ی توتونمی مشھ،منی درست مزی نگران نباش ھمھ چزمی عزکنمیدرستش م_امکیس
 ... نباشزی چچی ھنم،نگرانی بچھ ھامونو ببی حتندمونیآ
 ...ومدی نیی صداچی ھگھی دو
 مگھ خواھر و برادر نبودن؟رشفھ نایھ؟ای چگھی دندهی آگن؟ھمسری می چنای خدا ایوا
 ی خدا پرھام واسھ چینجا؟وای بودم با رشفھ آوردنم امارستانی منم بیعنیھ؟ی چگھید
 ی پرھام من بھ خاطر من خودکشیعنید؟ی گفتھ چرا نجاتم دادی بوده؟واسھ چمارستانیب

 دوتا گرگ صفت واسھ مال و منال منو نی ایعنیھ؟ی چگھی پرھام دراثیکرده؟ارث و م
  انداختن؟نمونی بیی کھ انقدر جدادنیپرھام نقشھ کش

 ی گانھی اون سھ سال باور کردم،اون ی رو توگانھی ی لعنت بھ من کھ حرفایع
 با ھم ازدواج کنن،و گفت اگر مزاحم  بھ من گفت کھ پرھام عاشقشھ و قراریعوض
 سھ سال گفت اگر مزاحم نی ای کھ طامکی سنی و ھچنزارهی بشم زندم نمشونیزندگ
 بار با نی اون اتفاقات رو اوبارهبشم د) گفتھ خواھرمی الکدمیکھ فھم( خواھرشیزندگ

 ...کنھیاشکان واسم زنده م
 ...ای لعنت بھ ھر جفتتون عوضیع
 در اصل پسر ای گانھی واقعا برادر امکی فکر کردم کھ سی خدا من چھ جوریوا

 شھ؟ی پرھام میعمو
 اما دونمی بود نمی اون گوقع انقدر خنگ بودم؟ھر چیعنی من شمی مونھی خدا دارم دیوا

  کنھی ادونمی کھ میزیفقط تنھا چ
 

 ... اما بعد از چندتا پلک درست شددمیدی رو آروم باز کردم،اول تار مچشمام
 نھھھھھھھ خدا یوا
  کجاستتتتتگھی دنجایا

  نھھھھھھایخدا
  من زنده موندم اخھ؟چرا

  من رو نجات داد؟لعنت بھشیی عوضکودوم
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 ... رو خراب کنممارستانھی االن مطمئن بودم بگھی داد بزنم و اونجا رو کھ دخواستمیم
 دستش داره ی توی پرستار با تختھ شاستھی دمی کردم کھ دلی رو بھ سمت راست ماسرم

 ی و کلخوردمی سرم رو بھ حالت قبلش برگردوندم و داشتم حرص مالیخی طرفم،بادیم
  پرستار توجھمو جلب کردی کھ صداکردمی کھ منو نجات داده میفحش نثار اون کس

 ؟ی رستاکیحالت خوبھ آقا_
 خوبم_ گرفتھیی صدابا
 ... بکنھنتونی معاادیاالن دکتر م_
 کھ منو زنده شاالی ارهی دلم گفتم اون دکترتون بمی و تو من ھم سرم رو تکون دادمو

 ...نگھ داشت
 

 من ی بھ جای االن کیعنیکردم،ی قشنگم فکر می بھ سوگندم،بھ اون فرشتھ داشتم
 خوش حالھ؟خدا گھی دیکی شی االن پیعنی منو واسش پر کرده؟ی جای کیعنیششھ؟یپ

  اما جامو واسش پر کرده خوشبختش کنھشناسمشی کھ من نمیکنھ اون
********* 

 اشکان
جوون چقدر _ پرھام برادرم دکترشی بزار برم پقھی فقط پنج دقکنمی خواھش مدکتر

 یتونی نداره نمی خوبتی االن وضعماری من بزی عزیکنیالتماس م
 قھی فقط پنج دقیپرستی می فکرکن پسره خودتھ جون ھرککنمیدکتر خواھش م_
  دمیمج تراز تو تا حاال ند بابا سیا_

 ی وقت دارقھی پنج دقفقط
  نوکرتم دکتر جون ممنون_

 خودمو رسونذم بھ پرھام چشماشو بستھ بود و اروم بود اروم تر از ھر وقت عیسر
  تختش روش بھ اون سمت بودیرفتم و اروم نشستم گوشھ ,ی اگھید

 کارت منو تا نی باایدونی؟می چشاتو واکنیخوای منم اشکان نممی پرھام داداشداداشم
 نی چرا دست بھ ھمچی مملکتنی برادر من تو خودت دکتر ا؟اخھیمرز سکتھ رسوند

 ؟ی زدیخبط بزرگ
 ک جلوشو نھی ک بزور بضخواستی اروم باز کرد و روشو کرد سمتم مچشماشو

 خودشو انداخت تو بغلم و عی کھ سری استراحت کندی تو بایکنیکارمیگرفتم و گفتم چ
 گفتی مھی زار زد کھ من بجاش شکستم با گری بھ ھق ھق کردن جورشروع کرد

 تی وصھیمن بخاطر  داداش شرمندم داداش منو ببخش من درحق خواھرت بد کردم
 .. عشقشو نداشتم من باختم باختماقتیسوگندمو از دست دادم من من ل

 ی اگھیاره د نشده و کری تا ددی باگفتمی بھش مدی بای بشھ ولی حرفاشو بزنھ خالگزاشتم
  کردمی ھا مطلع معتی واقیاز ھمھ .نکرده پرھامو

  برات بگمویدونستی ک تا حاال نمییقتای حقخوامیم. نگوگھی دیچیگفتم پرھام ھ.اروم
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 لرزون گفت ییقورت داد و با صدا. شد بمن اب دھنشورهی جونش چشم شد و خی ھمھ
 نھ اون با حال ی شده؟اشکان توروخدا بھم بگو کھ سالمھ واشیزیس س سوو گند چ

  شده بگوی زد اشکان چرونی از کلبھ بیبد
 ی کردم از نقشھ ھافی براش تعرزویھمھ چ..ی اروم باشدیباش پرھام اول با.اروم_

 یی دوتا عاشق جدانی انی چقدر موفق شده بودن تا بنکھی از اامکی و سگانھیشوم 
 گفتم و پرھام امکی گناھم توسط سی سوگند بھیریفتم از گروگانگ گیبندازن از ھمھ چ

 نکھی گفت اونم ایزیچی کھ زدم بھم فقط حرفامو زدی پناه تو بغلم زار می بیمثل طفل
  باسوگند حرف بزنمخوامی مباریفقط 
   گرفتمروی لعنتامکھی اون سی شماره عیسر

  بعد از دو تا بوق جواب دادخوشبختانھ
  بگو برادر فداکارشنومیم_امکیس

 یدونی خودت مخوامی مردو مردونھ میزیچی ازت امکیخوب گوش بده س_اشکان
 خوادی فقط مگمی می کھ چیفھمی مسی خوب نادی افتاده االن حالش زیپرھام بھ چ روز

 برار روی تو وجودت ھست گوشی جو مردونگھی بار اگھ کیبا سوگند حرف بزنھ فقط 
 ......_امکیدر گوش سوگند س

 ااامکی الو سیزنیالو چرا حرف نم_ اشکان
  پرھام خوبھ الویالو الو اشکان خوب_سوگند
 کنھی نمتتی اون لندھور کھ اذی تو خوبمی خوبی فدات بشم خواھریالھ_اشکان
  رو بده پرھامی گوشمی وقت ندارادیخوبم اشکان ز_سوگند
 ؟یخوب,سوگندم سالم پرھام شرمندتو ببخش سوگند_پرھام
 ک یی بالھانی ای رو بھت بگم ھمھ ییزای بچدی با؟پرھامیخوبم تو چطور_سوگند

  سرمون اومد ھمش نقشھ بوده
 فی ھمرو االن اشکان برام تعردونمی اما مکنمی کھ حرفتو قطع مدیسوگند ببخش_پرھام

 دی منم مقصر بودم من نبای برزاشتمی مدی کردم من نبای بدیلیکرد اما سوگند من خ
 ی بچھ بازیلی دوست داشتم اما خی سوگند ولزدمی احمقانھ مدست ب اون کاره

 شدمی خام مدی نبادادمتیازدست م تی وصھی بخاطر دی نباادی زیلیدراوردم خ
 نمونوی بتونھی نمچکسی بھ بعد ھنی ازاگھی تموم شد دگھیپرھام عشق من بسھ د_سوگند

 چکسیبھم بزنھ ھ
 گھی بسھ دگفتی ک داشت بھ سوگند مومدی از پشت خط مامکی سی اربده یصدا

  فتونوی اراجنیتمومش کن ا
  باشھیییباشھ باشھ موھامو نکش عوض_سوگند
 خودم از دست اون اشغال امی سوگند مروی عوضی کھی دستش بشکنھ مرتیالھ_پرھام

  نگران نباشدمینجاتت م
 اااااخ نزن پست فطرت نزن_سوگند
  بگو؟کنمی بھت دست نزده کھ ھا؟سوگند؟خواھش مکنھ؟سوگندی متتیسوگند اذ_ پرھام
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 ......._سوگند
  بگویزیچی ؟ھا؟سوگندیگی نمیزیالو سوگند چرا چ_پرھام
 اون سوگند قبل گھی من دامی نمرونی سالم بنجای من ازایپرھام نزده ول_)ھیباگر(سوگند

  منو ببخش ش شزمی برات عزشمینم
 ......._پرھام

 امام ای شدیپرھام پرھام چ_اشکان
 

 شد ی کمک کنھ پپپپرھام چشاتو واکن داداشم چیکی دکتر پرستار کمک کمک رضا
  ھا؟ھوی یچرا غش کرد

 عی لطفا پرستار دستگاه شوک و اماده کن سررونیاقا ب_دکتر
 )باداد(رررررررونی بستمی ھنوز مگھ باشما نیینجای تو کھ ااقا
 

 اشکان
 دکتر دستگاه شک رو کنار اورد و گذاشت سر دمیسادم،دی و پشت پنجره وارونی برفتم

 ی از رودمی کھ بقل بود سرشو تکون داد کھ از چھرش فھمیجاش و بھ سمت پرستار
 ...َتاسف بود

 پرھام ی کھ روی و اون پرستار بھ سمتھ پرھام رفت و پارچھ اومدی بھ سمتھ در مدکتر
 ...دی سرش کشی داشت رو رودیبود و رنگ سف

  چھ خبره؟نجایکنن؟ای مکاری دارن چنایا!دمیفھمی نمیچیھ
 قدر عقب ھی و دی ترسچارهی سمتش کھ بدمی دوعی اومد و من سررونی از در بدکتر
 رفت

 ... کھ برادرم حالش خوبھدی شده؟پرھام خوبھ؟بھم بگیدکتر چ_من
 ... سرم خراب شدی روای کھ دکتر گفت دنیزی چدنی شناز
 شونم یدستشو زد رو( غم آخرت باشھشاالیا... پسرم،دوستتون فوت شدگمی متیتسل_

 )و از کنارم رد شد
 ...وفتمی کھ نای از صندلیکی ی نشستم روعیرم،سری مجی داشت گسرم

 بخورم گشنم ارمی بخرم بیزی چھی شما؟من رفتھ بودم یینجایعھ سالم،ا_
  شده آقا اشکان؟یزیچ...بود،اممممم

 خانوم اگر االن برادر من گانھی: و بھش گفتمسادمی بلد شدم و رفتم روبھ روش وامن
 ِ پست فطرتِامکی تو و اون سری فقط تقصستی نای دننی ای توگھید
 ... رفتممارستانی بی از کنارش گذشتم و بھ سمت در خروجعی سرو
 
 گانھی

 ... بودم از دستم افتاددهی کھ خریچیساندو
  واقعا پرھام مرد؟؟؟؟یعنیگفت؟ی می چنی اایخدا
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  امکان نداره؟نی نھ انھ
 ... مرگ پرھام نبودامکی من و سقراره

 ھی زندگھی ساختن ی فقط پول پرھام و سوگند بود کھ اونم واسھ امکی قرار من و سنھ
 ...رهی بتونھ انتقامش رو از سوگند بگامکی و سمی خرج کندیجد

 !امکی رو ورداشتم و زنگ زدم بھ سمیگوش
 ی رفتنجای کھ از استی ساعت نمی شده؟الن نی چگانھیبلھ _امکیس

 پرھام...پر...امکیس_من
 ؟ی چ؟پرھامیگی می چنمیدرست حرف بزن بب_

 ... پرھام مردامکیس_من
  نگفت و چند لحظھ بعد گفتزی چچی ھامکیس
 تو چتھ؟...خوب چھ بھتر کھ مرد_

 ! مرگ پرھام وسط نباشھی پای تو بھ من قول دادامکیس_من
 آب کھ من کشتھ باشمش؟خودش مورد ریمگھ من اومدم اونجا کلشو کردم ز_امکیس
 گھید
 ...ی پستیلی خامکیس_
 ... رو قطع کردمی گوشھی گربا
 

 اشکان
 ...کردمی می رانندگیِ بودم و از مقصدم خبر نداشتم و با ھق ھق نامشخصنی ماشسوار

 عی رو زدم کنار و سرنی خودم رو کنترل کنم و ماشتونستمی نمگھی جاده بودم و دیتو
 ... جادهھی شدم و رفتم سمت خاکادهیپ
 چالوس ی جاده ی تونی ماشی کمیلی و تعداد خ١ شب بود حدود ساعت ی آخراگھید

 ...بودن واسھ برگشت بھ تھران
 ... بزنم و گوش آسمون رو کر کنمادی کنم و از تھ دلم فری خودم رو خالتونستمی منجایا

 از ی چگھی بس نبود حاالم برادرمووووو؟د؟بابامییییی چرا برادرمو ازم گرفتایخدا_
  رو ادامھ نده بسھھھھھی بازنی بسھ اگھی دای؟خدایخوای ممیجونھ زندگ

  بود زنگ خوردمی کھ تو جمی موقع گوشھمون
 ! مامان پرھام بودیواااااا... آوردمدرش

  کھ مطمئن بودم گرفتھ رو صاف کردم کھ گلوم سوختصدامو
 الو_
 ؟یالو سالم پسرم،خوب_)مادر پرھام( خانومژهیمن
 ؟ی ممنون شما خوبیلی خانوم،خژهیسالم من_
  خاموشھشی گوشزنمی زنگ می چ؟ھری پسرم،اشکان جان از پرھام خبر نداریمرس_
  ندارمینھ خالھ خبر_
 ...آھان،باشھ پسرم،شرمنده بد موقع مزاحم شدم_
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  فکر کنم جاش خوبھدی نگرانش نباشادینھ بابا دشمنتون شرمنده،اما ز_من
 ؟ی چیعنی_دی پرسی خانوم با تعجب اشکارژهیمن
  خوش،خداحافظگم،شبتونی چرت و پرت مادی ذره خوابم مھی من دی ببخشیچیھ_
 ...خداحافظ پسرم_

 ...ِ اما اشغال بوددهینگ زدم بھ سپ رو قطع کردم و زتلفن
 دهی بھ سپکردمی جاده عالف بودم و خاطراتمو با برادرم مرور می ساعت دو کھ توتا

  دراومد و جواب دادیِزنگ زدم کھ باالخره از اشغال
 دهی سرش زدم کھ مطمئن بودم بدجور ترسی دادھی

 ده؟ھااااان؟ی سپیزدی حرف میبا ک_
 ...ی بوق طوالنھیدم،ی صدا شنھی و فقط ومدی ازش نییصدا
 ... از دسترس خارج بودارمی زنگ زدم از دلش دربی ھرچبعد

 
 یری گروگانگمحل

  نشده؟شیزی مرده توروخدا بھم بگو بگو کھ پرھام چی شده کی چامکیس_سوگند
 کالفم فھیچرا اتفاقا عشقت جون داد االنم خالص شده توام انقدر زجھ نزن ضع_امکیس

 نیکرد
 نھ من خودم باھاش حرف زدم سالم بود گفت خوبم یگی دروغ مینھ نھ دار_سوگند

 مرده تونھی خودش گفت نگران نباش نھ پرھام من نمدمی نجاتت مامیخودش گفت م
 ) با حالت شوک(باشھ

 نکشتتش خودش خودشو کشتھ می نکن کسیخوای باورکن میخوایمرده م_امکیس
 ی چرت بھتره فاتحھ بفرستی حرفانی توام بجا ارهی کھ بمنھیحاالھم سزاش ا

 ی کوفت کنارمی اب و نون بھی برم برات من
 جون ای خدای امتحانم کنیخوای طاقت ندارم چقدر مگھی تمومش کن دای خدایوا_سوگند

 ... ای خدای بس نبود چرا جون پرھاممو گرفتی پدرمو گرفتنمویزتریعز
  غش کردن سوگندوبعد

 یری برات ابونون اوردم کوفت کن توام نمایب_امکیس
 ھا پاشو خودتو بھ موش سوزهی ھا نمفھی سوگند؟من دلم بحال ضعی شدی سوگند چعھ

 نمی نزن پاشو ببیمردگ
 غش کرده چھارتا زد چارهی سوگندو تکون داد انگار  تازه باورش شد کھ دختربچندبار

 بھوش ی وقتی بود ولدی بعامکی کارا از سنی بھش ادیبھ صورت سوگند و اب پاش
 دی نفس اسوده کشھی نگفت و فقط یزیاومد چ
 )ی حالیباب( پرھام و پدرم شی منم برم پخوامی مرمی بمخوامیم_سوگند

 موقوف کارتو یفوضول..نجای ااری تخت جور کن ورداربھی عیالو عباس سر_امکیس
 عیانجام بده سر
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 اومد سوگند تا تخت امکی سی تخت توسط دوتا از نوچھ ھایی تق و توق جابجایصدا
   کردی قالب تھدیو د
   رو ندارمیکی نی دلش گفت نھ طاقت اتو
 یزی حرکت بلند کرد و خوابوندش رو تخت بزور بھش چھی سوگند و با امکیس

 خوروند و قرص بھش داد و سوگند بھ خواب رفت
شوم  اون خاطرات عی سوگند شد اما سریبای زی چھره ی غرق تماشاامکی لحظھ سھی

 اومد تو ذھنش و چششو از سوگند گرفت و درکمال تعجب اونجارو ترک کرد
******** 

 ) دانشگاهاطیتو ح(
 خفش خوادی کھ نگو اه دلم مھی بچھ مثبتھی دمی من تازه دناروی داداش متنیمائده ا_دایا

  کنم
 چنبار کھ رفتم خونشون اصال سرشو باال نکرد نگام ؟منمیگی و مانیاوف اره ک_ماءده
 روش ی داداش املش چھ جورنی  باانای متدونمی زشتم کچلم کورم من نمرمی پنھیکنھ بب

  کنھ داداششوی بھ دوستاش معرفشھیم
 داداش بچھ نی رو چھ باافتخارم داره باانای متانی دارن منی حالل زاده ھارو ببیوا_دایا

  رهیمثبتش راه م
 نی ھستمیمی صمی شماھا چون دوستای ولانی  داداشم کنیسالم بچھ ھا چطور_نایتم
 نی ھم صداش بزنای کنیتونیم
 و نی کنی بھ نوک کفش ھا معرفاتونوی اق کنی جون شما بھتره انایمت) باپوزخند(_دایا

  شونینوک کفش ھارو بھ ا
  و مائدهدای بلند ای خنده ھای صداوبعد

   محترمیسالم عرض شد خانوما_انیک
 شھی مرمی برم سرکالس ددی باگھی من دنای متخب

 خونھ؟ی دانشگاه درس منی مگھ داداشتم انای متنمی شد؟ببیچ_دایا
  بھ بعدنی ماست ازاھی گرفتھ و ھم کالسیبلھ انتقال) اشکاریبادلخور(_نایمت

   و محترمھ اصن ازشما انتظار نداشتمستی اما امل نھی قویلی خدشی داداشم عقادرستھ
 ورفت

 ازدانشگاه خارج شدن ی دراورد و وقتنای  از دل متاشی با دلقک بازدای اسرکالس
 ام ی سوارکرد و ھمزمان بناروی کھ متدی و دانی کدی کرد پرای خدافظنایباماءده و مت

  دی پدرش ھم رسویدبل
 کھ پدرش ازسوگند دیپری منییا و باال پزاشتی طبق معمول سربھ سر باباش متوراه
  دیپرس

 شده رفتھ تو بی کجاھست غستی معرفتھ معلوم نی بھی سوگند افتاد و گفت اون ادی دایا
 نیزم

 زنھی منی در ماشی شھی بھ شی پسر جوونھی دی و زد کھ دموتی رسادی واپدرش
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  راد؟ی لحظھ اقاھی_اشکان
 کنمی خواھش مدییبفرما_ رادیاقا

  خانوم من اشکان برادر سوگند ھستمدایسالم ا_اشکان
 رو ی داشتی داداشنی عمچی سوگند عوضی اھیزی عجب چبشرفیب)تودلش(_دایا

 )  اشکان خاننی نھ بھ اانی ن ب اون اق کیکردینم
 برادرسوگند؟

 کردی مفی من تعری براشھی سوگند از دوستاش ھمی ولنیشناسیشما منو نم_اشکان
  شده؟سوگند کجاست؟ی مگھ االن چنمی ببسای؟وای چیعنی کردیم_ دایا

  بدمحی براتون توضیی جاھی می برشھیم_اشکان
 نی راد شماھم باشیاقا
 ای پسرم بمی ما حرف بزنی تو خونھ میبر
 از یکی دای کرد پدر افیپدرش تعر. ودای ایازبرای تا پریاشکان ھمرو از س_

 ..رفتی جاھا میلیخرش خ. گردن کلفت تھران بود ویپولدارھا
  سرد شدکنمی خواھش مدییبفرما_دایدراما

 نیدی ممنون زحمت کشیلیخ_اشکان
 یلی و سوگند خدای تعارف نکن بگو اادی از دست ما برمیخب پسرم چھ کمک_دای اپدر

 مونھی ھستن و سوگند مثل دخترم میمیباھم صم
 کھ بامن بھ خوامی مستی نی راد اگھ زحمتی شما راستش اقانیلطف دار_اشکان
 چی انجام شھ االن چن روزه کھ ھامکی گرفتن سی تا ھرچھ زودتر کارانیای بیکالنتر

 فتنی زودتر بھ فکر بننی ببنی اشنا کھ شما باشھی دی نشده گفتم شایخبر
  ندارمرویکی نی تحمل اگھی راد من دجناب

 اونوقت من کشھی سوگند کھ چقدر زجرداره می برارمی باھاتون بمامیمنم م_دایا
  شدهمعرفتیگناھشو شستم گفتم ب

  نی نکنھی گرگھی دکنمی خانوم اما  خواھش مدایممنون ا_اشکان
  رفتیلی ویلی حرف اشکان قنی اوضاع دلش ازانی تو ادایا

******** 
  بسای کھ الزم بود انجام داد و پلی ھرکاردایپدرا

 
  بزننای از سی پنج روز ھنوز نتونستھ بودن ردعد

 دی از ما کردیادی خانوم چھ عجب دهیبھ بھ سپ_اشکان
  پروندن ندارماکھی تیبروبابا اشکان حوصلھ _دهیسپ

  کنمی زدم ازت خدافظزنگ
 کنمی ازدواج مدارم

  خورد شدی واقعی شکست بھ معنااشکان
  نامردیخوشبخت باش_اشکان
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   بوووق تلفنی صداو
 و دست ھی باحالھی عجب بازولی ازدی و داد مزدی شده بود بلند قھقھھ موونھی داشکان

 شد بھ ھق ھق ازتھ دل لی و بھخودش اومد و خنده ھاش تبدنی افتاد رو زمھوی ک زدیم
   دفن کردانتکاری خی دهی ھمونجا عشقشو بھ سپزدیزار م

 شد؟ی زخماش خوب می مگھ جااما
  اما سرگرد بازم جواب سرباال بھ اشکان دادی کالنتررفت

 
  دانشگاهتو
  بچھ ھانیگوش کن_دایا
   فرھاد باتوام ھستمیا

 بود یمی باھمھ صمیلی باھم نامزد کرده بودن خای مائده بود کھ تازگی پسرخالھ فرھاد
 کردی برادر رفتار مھی واقعا مثل دایو با ا
 شھی ناراحت منای مت؟بابای کنبتی بچھ مثبت غنی ازایخوای باز مھیچ,بھ گوشم _فرھاد

 داداششھ ھا
 یکاریبزنم کھ نفھمھ ازکجا خورده .اروی اق کنی مخ انیبدرک کھ داداششھ ھمچ_دایا
 )باخنده( رل بزنھنی باھام اکنمیم

  عمرا_فرھاد
 نگاه کنھ اون ی بچھ مثبت بھت حتنی اینیتو خواب بب_ماءده

 نھیبینم.کفششو.باالترازنوک
  میبندی شرط میاوک_دایا

 وی و فرھاد خان توام با شلوار پارچھ ای بشی چادردی من مخشو زدم مائده خانوم بااگھ
   تو دانشگاهیای مای اق کی مثل کفشایی بلند گشاد و باکفشادی سفراھنیپ

   بامنتونی اگھ من باختم خرج عروسواما
 نی ای وامونده بود و باخنده و مسخره بازدای ایای خل بازنی مائده دھنشون ازافرھادو

 شرطو قبول کردن
  توجھشو جلب کنھانی کی باافتادن جلوخواستی بھ زور میبار الک ھمون روز چن دایا

   اومد سمتشانی و سر زانوھاش پاره شد و کنی کھ واقعا افتاد زمی اخری دفعھ
 دی مراقب باشنی خانوم حالتون خوبھ؟چرا انقدر سربھ ھوا ھستدایا

  دکتر؟ببرمتون
 نوک کفشش رازی غامونی ھمھ راھو پس اق کنی ارهی میاوه اوه ک( تو دلشدایا

 ) ھستزاھمی چنیحواسش ب ا
 دهی ازشما بھ مارسای ممنون اق کیلیخ
 د؟ی با من بودایاق ک_انیک
 بعلھ_دایا
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 جمع و جور عی سری دور نموند ولدای کرد کھ از چشم ایزی ری لحظھ خنده ھی انیک
 خداحافظ_کرد و گفت 

 تو ھوا ی بشکنھی  ھی قضنی و خوشحال ازاشھی مشیزیچی داره ھا سمی سادنمیوا ا_دایا
 واسھ خودش زد

 می چھارنوع غذا باگوشت بدگمی من مزمیعز_ خطاب ب مائدهفرھاد
  گنی مینھ فرھاد کمھ مردم چ_مائده

 کشنی ممی عروسی ھرجفتتون چھ واسھ من نقشھ نمیخفھ بب_دایا
   رفت سوار مگان خوشگلش شدی و عصباننینیبی حاال مبرمی شرطو منی امن

   اشکان اصال تو حال خودش نبودی براش بوق زد ولدی اشکان و دتوراه
 رسونمتونی میری مسھی تا نی خان سوارشاشکان
 مزاحمتون نباشم؟, متوجھ نشدمدیسالم ببخش_اشکان

 دیی بفرماھی چھ حرفنین بابا ا_دایا
 ام گھی موضوع دھی حس کرد اشکان از دای ای حرف زدن ولیلی از سوگند ختوراه
 برهیرنج م
 ھم درد بود دردو دل کرد باھاش و ھمزمان ھی و اشکان کھ فقط منتظر دی پرسازش

  ختی ھم باھاش اشک ردایا
 حسشو گفت و نی و بھش ادیدی رو بھ چشم خواھرش مدای حرفا اشکان انی ازابعد

 دمونی و عضو جدی ما باشپیاک. تودی حرف و زد و گفت تو بانی ھم ھمدایمتقابال ا
  ششونی اونجا ھرروز پادیتوقشونم بھ اشکان داد کھ ب وادرس پایبش

   کرد و اشکان ازخنده سرخ شده بودفی اشکان ھم تعری بچھ مثبتو برای ھی قضدایا
 ی ھستی دختر جالبیلی تو خدایا_اشکان

 پمیممنون داداش خوشت_دایا
 گفتھ  بازم ی تو دلش چدید. بار اول کھ اشکانوی برانیماش. اعتذاف کرد کھ توو

  فضارو پرکرده بودنی اشکان تو ماشی خنده ھایصدا
 نی اولنی سخت ای روزانی بگم کھ بعد از تمام ادی بای دختر تو معرکھ ایوا_اشکان

  دمیبار بود کھ ازتھ دلم خند
 دای اممنونم

 ی قودی اشکان بای بخنددی بھ بعد ھمش بانی ازاگھید_ اشک تو چشاش جمع شددایا
 عشقتو اقتیبنداز دور اون ل. رودهی خودتو نباز سپکنمیسوگند خواھش م بخاطر یباش

 نداشت
 دهی خمی پاتوقشون با شونھ اادی کھ ھرروز مدای بعد از تشکر و قول دادن بھ اواشکان

  شد و بھ سمت خونھ رفتادهیپ
 

 سوگند
 ...ی و زارھی و شبم شده بود گرروز
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 دادمی کھ واسش جونمم می چرا عشقم؟چرا اونای چرا پرھام؟خداگھی خدا چراااا؟دآخھ
 ؟یرو ازم گرفت

 منو با نیبب... تنھا موندمنجای جات خوبھ اما من ادونمی؟میشنوی صدامو مپرھام؟پرھامم
 ی ازهی چھ انگگھی من د؟پرھامی ازم گرفتدوی با رفتنت امنیرفتنت چھ قدر شکستم؟بب

  داشتھ باشم بدون تو؟یواسھ زندگ
 ...دمی باز شدن در ترسی ھو با صداھی و ختیری گونھ ھام می از چشمام رواشک

 ... تخت نشستھ بودم و پتو روم بودیرو
  ظرف غذا اومده بود توھی بود کھ با امکیس
  ندارمای دارضی بخور من حوصلھ مرایب_امکیس
 ...چھ قدرم کھ واست مھمھ_
  بخور،حوصلھ نازکردناتو ندارمانی بشایببند دھنتو ب_امکیس

 نی و نگاه سنگخوردمی تمام داشتم می عذا رو ازش گرفتم،با اشتھاینی و سدمیترس
 ... ندادمیتی گشنم بود اھمیلی چون خی روم بود ولامکیس
 ؟یسوگند تو پرھامو داست داشت_

 ...مونمیمن عاشقش بودم و عاشقش م_من
خت  و اندادی و اومد طرفم و پتو رو کشدی موھاش کشی کالفھ دست توامکی کھ سدمید
 ... بشکنھوانی و لوفتھی تخت کھ باعث شد غذا ھم بنییپا
 ...یلی بودم،خدهی ترسیلیخ

 انقدر از من ؟چرایینجوری چرا با من ایلعنت_ ھامو گرفت و تکونم دادشونھ
 )با داد(یِ بده د لعنتوالم؟جوابی من ھ؟مگھیکنی میری گوشھ گ؟چرایترسیم
 ی و ازت ھر کاری ازم گرفتمو،پدرمو،عشقمویچون تو ازم زندگ: بگم کھخواستمیم

 زل اھشی سی چشمای بگم و فقط تویچی ھتونستمیساختس،اما زبونم بند اومده بود ونم
 زده بودم

 کھی شدم و تزد،دوالی شونھ ھام برداشت و وسط اتاق قدم می دستشو از روامکیس
 ... پاش کھی رو ورداشتم کھ از بشت بکنم توشھیش
 

 از شھی شکھی تخت و تی و انداختم رودی و دستم رو محکم چسب برگشتیی ھوھی کھ
 ... شدلی تر تبدکی کوچکھی کھ بھ تنی زمیدستم ول شد و افتاد رو

 ی بکنیخواستی می غلط؟چھیکردی مکاری چی داشتشوری بیدختره _ داد گفتبا
 منو یخواستی می و جوابمو بدی با من حرف بزنکنھی کھ زبونت کار نمییھااااان؟تو

 ؟ی با خودت فکر کردی چ؟توی کنیزخم
 و سرم بھ دی گونم چکی گوشم اشکام از چشمام روی کھ خوابوند توی ادهی با کشو

 ... شدلیسمت راست ما
 شمرده کی خودم کھ انقدر چلوش کوچی ھمھ خفت و خوارنی از اری لرزتنم
  مقاومت کنم؟تونستمیچرا نم...شدمیم
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 ... تختیخوابوندم رو دوباره گرفت و بھ زور دستانو
 ...! نھای کنم ی کارتونمی من منی بب؟خاالی؟تونستی اون کار رو بکنیخواستیم_

 ... کرده بودسی و اشکام صورتم رو خدنی کرده بودم بھ لرزشروع
 بود،خواست دکمش رو باز دهی چروکی کھ تنم بود و حسابیی رو برد سمت مانتودستش

 :کنھ کھ دستشو گرفتم و با ھق ھق گفتم
 مادرت؟تورو بھ ،جونھی دوست داری خدا نکن،جوونھ ھرکامک،تورویتورو خدا س_

 ... کار رو نکن،من رو بھ گناه آلوده نکننی با من ایپرستی کھ میھرچ
ر از قبل  تی کرد و عصباتریی کھ گفتم جونھ مادرت احساس کردم کھ صورتش تغیوقت

 ...دمی چشماش دی توی رو در حالت عصبانی غمھیشد اما 
 ...ھی بعدش حرفت چنمی تا ببکنمی آره؟باشھ االن اونم حل می کھ گناه نکننھیدردت ا_
 ... و در رو بسترونی روم بلد شد و از اتاق رفت باز
 دمی شن در روی شدم و نشستم و اشکام رو پاک کردم تا اومدم سرم رو بلد کنم صدابلد

 ... لپ تاپ اونده توھی با امکی سدمی نگاه کردم دیو وقت
 لپ تاپ خوند و بعد لپ تاپ رو گذاشت ی رو از توزای چی سرھی کنارم نشست و اومد
 : پام و گفتیرو
 ...ی گناه نکنگھیبخون کھ د_
 ھ؟ی چنیا_
 ...تی محرمغھیص_
 

 ...زاشتمی مدی کار رو بکنم نبانی اخواستمینھ من نم... زده بودخشکم
 : با داد گفتامکیس
 ؟ی گناه نکنیخوای می مگھ نگفتگھیخوب بخون د_
 ! نگفتم کھ محرمت بشمنوی ای گناه نکنم ولخوامیمن گفتم م_
 ...پس ببند دھنتو_
 حرکت دوباره پرتم ھی ی و تونی زمی پام برداشت و گذاشت روی لپ تاپ رو از روو

 ... مانتومی برد سمت دکمھ دستشو دوباره...کرد و مجبور شدم بخوابم
 ... بشھینجوری اخوامی روم بزار نمِشی پی راھھی خدا نھ یوا
 ...خونمیباشھ باشھ م_

 ... از روم پاشد و لپ تاپ رو آورد باال و من شروع کردم بھ خوندنی حرفچی ھبدون
 از دست مو،نجابتموی نداشتم پاکدن،دوستی تموم شد دوباره شروع کردم بھ لرزیوقت
 ... بکنمتونستمی نمی کارمی اما از طرفخواستمیاصال نم...بدم
 لباسشو ی و دکمھ ھانی و لپ تاپ رو گذاشت زمنیی تاپو گرفت و از تخت رفت پالپ

 ...نی زمیباز کرد و لباسشو انداخت رو
 و من ھر کردی مانتوم و دونھ دونھ بازشون می سمتم و دستشو برد سمت دکمھ ھااومد

 ...شدی ھقم بلدتر ملحظھ ھق
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 ... نکن و بزار بھ ھردومون خوش بگذرهھی انقدر گرسسسسسیھ_
 ... حرفش مھر سکوت بھ لبھام خورد و بعد افتاد روم و لب ھامو بھ دھن گرفتبا
 ی اگر بھ جادی خوب نبود،اما شاادمی بود زی بد اما ھرچای حسم خوب بود دونمینم
 ... نبودمینجوری ادی پرھام بود  شاامکیس
 

 با خبر شدم و شروع کردم بھ تقال تمی برد سمت دکمھ شلوارم کھ تازه از موقعدستشو
 بود و دهی فای جونم زدم بھش بی بی زدم و ھر چھ قدر با مشتاادی داد و فریاما ھرچ

 ... افتادوفتھی کھ اصال دوست نداشتم بیآخرش اتفاق
 ... بکنمی کارتونستمیم جزء تحمل نبود و نی اما چاره ایلی داشتم خدرد

 
 یکنی نمی خانوم معرفدایا_
 زهی دوستم مائده و نامزدش ک مثل تو برادرمھ و برام عزشونیاشکان جان ا_دایا

  خانومھ گل گالبنای متشونمیفرھاد و ا
 درست ومدی بنظر منی متیلی خانوم خنای متنی انیی سرشو انداخت پادمشیتا د_اشکان

 و بھ ھمھ دست کردی نمی راحت بود و براش فرقزای چنی تو ایلی کھ خدهیبرعکس سپ
 دادیم

 می ھم باشی برای خوبی دوستادوارمی امتونی  ھمگدنیخوشبختم ازد_من
 داداششم ھمون زهی کھ سوگند برامون عزنطور،ھمونطوریاشکان خان ما ھم ھم_فرھاد

 زهیاندازه واسمون عز
 چشم دوختم انگار نای بھ متمیتقبودن در جمع شما واسھ من باعث افتخاره و مس_اشکان

  کردی نمیمعذب بود و احساس راحت
 از ی باھمھ فرق داشت حتییجورای جمع نبود و نی اھی انگار اصال شبی چرا ولدونمینم

 لحاظ پوشش
  بشمرهی بھش ختونستمی چرا نمدونمی داشت کھ نمیبی برق عجچشماش

 یای بدی و ازاالن بگم بای توام دعوتھی ما مھمونیخب اشکان جون شب خونھ _دایا
 ی و برامی بخاطر سوگند گرفتم قراره ھممون دور ھم جمع شروی مھموننیراستش ا

 دابشھی  کھ زودتر پمی دعا کنمویسوگند شمع روشن کن
 ی واقعا شرمندم کردزی عزیدایممنون ا_اشکان

اق  مثل ی ھستی و رسمیکنی پاره مکھی چقدر تعارف تگھیاه ه ه اشکان بس کن د_دایا
  خانومنای مثل برادر متدیاوپس ببخش...ایک
 چھ شرط دونمی شده و می اخالقات برام عادنی اگھی راحت باش ددای نداره ایبیع_نایمت
  سر داداشم پس راحت باشی کردیبند

 دی تعجب خندودرکمال
 و حواسم نبود بلند گفتم تبارک هللا احسن خندهی چھ ناز میتو دلم گفتم وا_اشکان
 نیالخالق
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 کردنی ھمھ گرد شده بود و بھ من نگاه میچشما
 : و گفتمدمی خندعیسر

   گفتھ باشمیزی چھی کالممھ بچھ ھا،گفتم منم کھی تنیا_
 ی جورھی نای و فقط انگار متدنی من خندی حرکت مسخره نی ھا ھمزمان باھم بھ ابچھ
 دنی مشغول خندالیخی خودشو بھ اون راه زد و بازم بنایمت. کردریی نگاھش تغیعنیشد 
 شد

***** 
 پس پوشنی و لباس مزننی مپی تینجوری واسھ دعاشون ای االن مھموننای اای خدایوا

  گفتمیدستمو گاز گرفتم و استغفراالھ....  حتما باکننی مکاری چیواسھ عروس
   اپننیلی خگھی دنای اما امی نبودیی مذھبی خانواده ادی زماھم

 یکنی مکاری چیسادی دوساعتھ واگھی دایاشکان ب_دایا
 اومدم_اشکان

 نای وارد شدن و متنی و سنگکی فوق العاده شپی پسر قد بلند با تھی کھ با دمی دنارویمت
  گفت و اومدن سمت منیزیدرگوشش چ

 نای ھستم برادر متانیسالم اقا اشکان خوشبختم من ک_انیک
  بودمدارتونی مشتاق دیلی خانیَبھ سالم اقا ک_دمی کشی اسوده انفس

 !ن؟یشناختیشما مگھ منو م_انیک
 فتونوی تعریعنیامم ) اقا اشکانای اللگنی نمی باز گاف دادم اه تو حرف نزنی وایا(_

  مشتاق شدمدمیاز بچھ ھاشن
 مراسم نی امی  و مجلس و زنونھ مردونھ کنمینی گوشھ بشھی می برنییاھان بفرما_انیک

 ار بشھ صورت برگزنی نداره بھ اتی دعاست و خوبیبرا
 از پشت یکی دمی کھ درفتمی دنبالش مومدی می کھ بنظرم منطقانی کی حرفاری تاثتحت
  گفتم و برگشتم کھی پروند اخی لقدھیبھم 

 : گفتدایا
 کفش ھا  نی جناب تاجرالدنجاستی ای کنی،عھ بھ بھ بب!ن؟یریاشکان جان کجا م_

 مجلس مارو با انوارتون منور نی صفا اورددی خوش اومدیلی حال شما؟خایسسالم اق ک
 ن؟ی بھ جوراباتون نگاه کننیخوای حاال منیومدی نباتونی زی چرا با کفش ھان،عھیکرد
 زدنی جمع بلند شد ھمھ قھقھھ می خنده ھای صداھی از ثانی کثرودر

  بود و دستاشو مشت کرده بودی بشدت عصبانیک
 دشی و کشدیی بطرف داداشش دوعی سرنایمت
 من چن ساعت بھ یدونی،میداشتی حداقل حرمت سوگند و نگھ مدایا,می برایداداش ب_
 نجای تا پاشو بزاره اکردمی التماس مانیک
 ؟یکردی چشھ کھ دوساعت التماس منجایمگھ ا_دایا
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 انگار ی کھ دعوت کردیی خانومانیا,یفھمی بھ دو رو برت بنداز می نگاھھی_نایمت
 ی و صداشھی سرشون نمای شرم و ح اشتباه گرفتن و اصالیبا عروس.مجلس دعارو

 رقصنی و مزارنی اھنگم میخنده ھاشون کل محلرو برداشتھ و اگھ بھشون رو بد
   کردمی روادهی و من زناستیتودلم گفتم واقعا حق بامت_دایا

 یچشما. شده بمن صاف زل زدم تورهی خدمی بار دنی اولی براانی کی زدم بھ چشمازل
   بودنی غمگیلی خی داشت ولییرای من چھ نگاه گی خدای واااشیعسل
 نی شد بھ زمرهی و خنیی دوباره سرشو انداخت پاعیسر

   دستمو گرفتنای پام گذاشتم و ازشون معذرت خواستم متریز.غرورمو
   راد ازش معذرت خواستمدای نداد کھ من من اتی رفت و اصن اھمانی کیول

 یفتی کھ بھ پام بکنمی می کاررمیگی من حال تورو می کھ رفتبدرککککک
  منی چارهی خواھر بی واسھ می دعا کننیای بگھی جان بسھ ددایا_اشکان

 بود اما من ی سوخت و نگاش کردم واقعا پسر جذابلحظھیدلم بھ حال اشکان _نایمت
  چشم نگاه کنم اره اون فقط برادر سوگندهنی بھ نامحرم بھ ادینبا
 دی اون شمعو بمن بدشھی بھش گفتم اقا اشکان مو

 شد رهی خودشم روشن کرد و تو نور شمع بھم خی شمع و روشن کرد و برااشکان
 و دی اشکان  و کشھوی کھ فرھاد شدمی نگاھش ذوب می شمعا از گرمانیداشتم مثل ھم

 گھی دطرفیبرد 
 اخھ رهیگی نداشتم اما واقعا از دست اون بچھ مثبت حرصم می من منظورنایمت_دایا

 بشھ رهی خای اق کنی فقط انجاستی کھ اییبای ھمھ زنی باای جمعنی ھمچھی تو شھیمگھ م
 ن؟یبھ زم

 ی و قانع بشیری سواالتو بگنی ای جواب ھمھ یروزی دی شادایا_نایمت
  براش مھم نباشھزای چنی اشھی کھ باعث مبندهی من ماھھ و انقدر بھ اعتقاداتش پاداداش

 اھم فرق داره بیلی ما فرھنگامون طبقاتمون خدایا
 حاال ی وای ای ؟گفتیختی کھ تو سلف نوشابرو ازقصد رو چادرم ری روز اولادتھی

  جوابتو دادم؟ی دختر بانجابت اما من چی اون چادرتو دراریمجبور
 ؟ی بامن دوست شیای مگفتم
 ی کنم  اما چیتالف. بشم وی من عصبی داشت؟انتظاری شوک بودی ھمونطوروتو

 گھی واسھ ھمدمی دوستنیشد؟االن بھتر
 نھیی تو مثل ای داری ظاھرت چھ قلب مھربون و ذات پاکنی کھ پشت ادونمی خوب ممن

 تو ننی ازت زدوده بشھ تاھمھ ببنای اھی کھ روتو گردو غبار گرفتھ فقط کافی ھستیا
 یچقدر شفافو صاف

نھ  ی واگھی بود دی چنی ای اه چقدر شوره لعنتیدی تو باحرفات بھم ارامش منایمت_دایا
  مفت تو؟ھی کردم اونم واسھ حرفاھیمن گر
  خندهری زدن زوباھم
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 حرفات من دست از سر نی باای اگھ فکرکردنیی پاایپاشو پاشو ازباال منبر ب_دایا
 ی کور خونددارمیشرطم برم

 ورفت
 زنھی کھ اشکان جلوش داره باتلفن بلند بلند حرف مدی با لبخند سرشو تکون داد و دنایمت

 ام؟یالو سرگرد کجا ب_اشکان
 امی باشھ االن مباشھ

   شکرتوی بزرگای خدایا
 دی ساعت راھھ باھی از شھره حدودا رونی بییجایزده . روای سگاهی رد جاسی ھا پلبچھ
 برم

  داداشامیمنم م_فرھاد
  ی خانومت باششی پدی تو باشمینھ مزاحمت نم_اشکان

 میری من منی داد زد اشکان با ماشدای با عجلھ دنبال اشکان راه افتادن و انای و متدایا
  خونھنی کھ برشھیشما دوتا کجا؟نم_اشکان

  مردم صدبارو زنده شدمیحرف نباشھ من تا برگرد_دایا
  شھی چرا روشن نمنی ای لعنتاه

 نجاست؟ی ھنوز اانھی کھ مال کیی جلونی ماشنی اعھ
 شھ؟ی شد پس چرا عروسکت روشن نمیچ نجاستی اانی کدایا_نایمت

 برتمونی مانی کمیری مانی با کای کن بولش
  امی نمای بااون اق کرممیمن بم_دایا

  کھ خدافظیای اگھ ام نمای بیای بجنب اگھ میفھمی مرهی ددایا_اشکان
 بگو. ارومیکنی میباشھ باشھ خب چرا انقدر پرخاشگر_دایا
  نشست ودرو از قصد محکم بستانی درست پشت سر کنی سوار ماشو
 با گفتن بسم هللا شروع بھ رفتن کرد. نگفت ویزی چانیک

 گفتم ی شما ناز کردمی برای جان بدای بھت گفت ای خانوم باارومنای  متدمیاره د_اشکان
  جواب بدهی پرخاشگردیشا

 چشما دارن نی روبرو شد احساس کرد ایبا جفت چشم عسل. ونھی شد بھ ارهی خدایا
 دیکش. اشکان وی شد و محکم موھای عصبخندنیم

 دنده عوض تی با عصبانانی و کدیخندی مزی رزی رنایمت.کردوی اخ اخ اخ ماشکان
  کردیم
 ی انگار ولدیخندی االن داشت مشھی مشیزیچی وونستای دنمی وا اگفتی باخودش مدایا

 !ھیاالن عصبان
  تو کجابود پس؟نی بھ اشکان گفتم اشکان ماشرو

  اشکان جوابمودادی بجاای کھ کدمیتعجب د درکمال
 براتون کنھی متتونی بنده انقدر اذتی کبری قوطنی اگھ ارگاھھی خرابھ و تعمنشونیماش_

 رمیاژانس بگ
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 شھیرومو کردم سمت ش. گفتم ویشششششیا_
 دهی کھ تاحاال دورو برم دی بود متفاوت بود متفاوت تر از ھرکبی پسر عجنی اواقعا
 بودم
 بود کھ داشتم کم یزیچی ای اما واقعا کزدمی مخواستمی کھ مروی مخ ھرککردمی اراده ممن

 کردمی مینیکم عقب نش
 
 ... ناراحت بودیزی تز چی و انگارکردی می رانندگی عصبیلی خانیک
 د؟ی رو بدقیآقا اشکان ممکنھ آدرس دق_انیک

 ...انی رو داد دست کروی انداخت و بعد گوشدای بھ آی نگاه کوتاھاشکان
 انداخت و بعد از چند لحظھ ی بھ گوشی رو آروم کرد و ھمزمان نگاھشی رانندگانیک

 ی دستش را جلو برد و ھنگامدای اشکان آیدستش رو برد عقب سمت اشکان اما بھ جا
 نھیی افتاد پای رو ول کرد و گوشی گوشانی زد،کانیکھ از قصد دستش را بھ دست ک

 ... اشکانیپا
  چتھ؟ایوا اق ک_دایآ
 : بوده گفتی عمل اتفاقنی اکردی کھ فکر می درحالنایک
 ... خانمدایشرمنده آ_
 ھی تکی بھ صندلیروزی پی از روی تکرار نشھ و با لبخندگھی لطفا دکنمیخواھش م_

 ... رو برداشتشیداد و اشکان دوال شد و گوش
 

 اشکان
  شد؟یسالم جناب سرگرد،چ_

 ... رفتنمیدی رسریسالم پسرم،د_سرگرد
 ...دمی موھام دست کشی خورد شده بود و کالفھ تواعصابم

  کھ رفتن؟کجا رفتن؟ی چیعنیآخھ _
 کھ ما دنی فھمی کھ چھ جورمی شوک ھستی ما ھم توینی حسی آقاستیمشخص ن_

 ...میردشونو زد
 دی بعزای چنی اامکی سده،ازی رو خری شما کسی سربازانیجناب سرگرد حتما ب_من

 ...ستین
 می خودمون رو نشون بدیادی زمی چون اگر بخوامی بکنی کارمیتونیممکنھ،اما االن نم_

 ...ممکنھ واسھ خواھر شما خطر داشتھ باشھ
 ...ارمی حرفش بی رویزی چتونستمی و واقعا نمگفتی مراست

 باشھ سرگرد،بھ ھر حال ممنون از کمکتون بھ من و خواھرم_
 ... ماست،کمک بھ ھم وطنامونی فھی وظنی اینی حسی آقاکنمیخواھش م_
 ... شمادیلطف دار_
 ... رفتم و در رو باز کردم و نشستمانی کنی بعد باھاش دست دادم و بھ سمت ماشو
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  گفت؟یچ_دایآ
 ... و با سوگند رفتھمیدی رسری دگھیم_
 ؟یاری سر سوگند مِیی چھ بالھانی خدا ایوا_نایمت

 ...ھی چی برادمی اما نفھمدی لرزدلم
 بار خوب ھیست،ی با خودش معلوم نفشی خدا ھم تکلنی خانوم انای واال متدونمینم_

 ...کنھی بدبختمون مزنھی بار مھی و کنھیرفتار م
 دیده،بای صالح و مصلحت انجام نمی رو از روی کارچی و ھتیصالح دست خدا_انیک

 ...می داشتھ باشدیبھش ام
 :/انی آق کنیحجت السالم ولمسلم_دایآ
 ازش اون عی انداخت اما سری نگاھھی بھش نی ماشی از توی عصبیلی خانی کھ کدمید

 ... رو روشن کرد و شرول کرد بھ حرکتنینگاه رو گرفت و ماش
 

 سوگند
 بد تر ی و جسمی حالم بد بود،عذاب وجدان داشتم و ھر لحظھ از نظر روحیلیخ
 ...شدمیم
 امکی سی صداخواستمی نمی درد گرفتھ بود و اعصابم خورد بود و حتیلی دلم خریز

 ...رو بشنوم
 ...میرسی دراز بکش،االن می صندلی روستیسوگند اگر حالت خوب ن_امکیس
 خوبم_
 یھر جور راحت_

 ...ستی تفاوتھ و واسش مھم نی کن چھ قدر بگای نی عوضی کھیمرت
 پرھام ادی ھو ھی کھ کردمی فکر مامی بود و داشتم بھ بدبخترونی از پنجره بھ بنگاھم
 ...دی کشری و قلبم تافتادم

 : دلم باھاش حرف زدمی آسمون نگاه کردم و توبھ
 ؟ھان؟چرای کھ تا ابد باھامی مگھ نگفت؟توی تنھام گذاشت؟چرایپرھامم؟عشقم؟چرا رفت_

 گھی کردم دانتی کھ خدی نداشتم،ببخشی راھچی بابت کارم،ھدی ببخش؟پرھامیتنھام گذاشت
 ی بھم دست بزنھ حای کسزارمی نمگھید... جونممتی شده بھ قی حتکنمی کار رو نمنیا

 ...امکیس
 ...دی کشی من رو تصاحب کرد و من رو بھ تباھی اگھی مالھ تو بودم اما کسھ دمن

 نی ای و توسمیمی ھم پاش واشھی باشھ کھ من عاشقتم بودم و ھمادتی من،اما ی آقاببخشم
 .... بھ جزی کسچی ھیقلبم جا

 ... افکارم پاره شدی رشتھ ی عوضی کھی اون مرتی صدای صدابا
 ؟چتھ؟یکنی مھیسوگند چرا گر_

 بودم کھ دهی بگم،تازه اصال خودمم نفھمیزی چخواستمی بود نمنی ماشی رانندش توچون
 زمیریدارم اشک م
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 ... خوبمیچیھ_
 باشھ_
 بھم بود رو از روم برداشت و جلوشو نگاه نھی آی رو کھ از تواهی بعد اون نگاه سو

 ...کرد
 
 امکیس
 انی بود بھم خبر داد کھ رد من رو زدن و دارن می کالنتری از نوچھ ھام کھ تویکی تا

 ی سوگند رو بزور انداختم توعی و خودمم بفرستن زندان سررنیکھ سوگند رو ازم بگ
 نیمطئن بودم ازم متنفره اما واسم مھم نبود،ا... و وادارش کردم کھ آروم باشھنیماش

 ...حقش بود
  کنادی سرعتت رو زدیفر_م گفتم بھ رانندرو
 چشم قربان_

 چی گرگان،اونجا خونھ داشتم اما ھمیدیساعت رس٢ شد و بعد از ادی زنی ماشسرعت
 ... خبر نداشتکمیکس جز خودم و افراد نزد

 عقب رو نگاه کردم،خوابش برده بود اما رد ی برگشتم و صندلالی دم ومیدی رستا
 ...نمی صورتش ببی روتونستمی اشک رو بھ وضوح میخشک شده 

 دراوردم و با فندکم کھ روش گاری سھی دادم و ھی تکنی شدم و بھ در ماشادهی پنی ماشاز
 ھی بتونھ دی تا شادمی کشگاری سی شده بود روشنش کردم و بھ ارومیاسم خودم حکاک

 تونستی میکی نداشت،فقط دهی اروم بشم اما فای مقدارھی از استرسام کم کنھ و یکم
 کنارم نبود و مطمئن بودم از اون باال داره نگام ونم من رو اروم کنھ کھ اتونستیم
 ... شدهیزی چنی خدا شرمندست کھ پسرش ھمچشی و پکنھیم

 یرو"گانمی" درش اوردم و اسم بمی جی بود زنگ خورد،از توبمی جی کھ تومیگوش
دم و  و با پام لھش کرنی زمی رو انداختم روگاری سدمیصفحھ بود،تا اسمش رو د

 ...ھمزمان جواب دادم
 الو؟_
 امک؟ی خوبھ سامک،سالم،حالتیالو س_گانھی

  نگرانھیلی صداش مشخص بود کھ خاز
  خوبھزی ھمھ چستی نی خوبم،مشکلزمیاره عز_
 از بچھ ھا یکی فکر کردم گرفتنت،اخھ مردمی داشتم از استرس مامکی سیوا_گانھی

  اومده دنبالتسیگفت پل
 ... فرار کردمعیگ تر از اونام،سراره اومدن اما من زرن_
 ؟یپس اون دختره چ_گانھی
 ... حس حسادتشو قلقلک بدمخواستمی اما مگھی موی کدونستمیم
 کدوم دختره؟_
 شششیگم،ایعھھھ بابا اون سوگند رو م_گانھی
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 زمی عزگھیآھا،اونم با خودم اوردم د_
 امک؟ی سیی کجا؟اصالیکجا برد_گانھی

 ...ی جات خالدهی خوب،انقدر حال میلی خی جاکی_
 ؟یی کجاگمی،میییییشعوری بیلی خامکیس_)غیبا ج(گانھی

 یاومدم گرگان خانوم_
تو اون دختررو _: از گوشم دور کنمی کمھی رو ی کھ زد مجبور شدم گوشیغی جبا

  گرگااااااان؟ی الی وی تویبرد
 ... نداشتمی اروم باش،چاره ازمیعز_
 یکنی مکاری چی حواستو جمع کن کھ داری باشھ ولامکیس_
 ...کنمی مکاری دارم چدونمی جان مگانھینگران نباش _
 ؟یری کھ ثروتشو بگیری ازش امضا بگیخوای میباشھ،چھ جور_گانھی

 نباش کنم،نگرانی گرگان اجراش می تونجای دارم کھ ھمیواسھ اونم نقشھ خوب_
 ؟ی نداری برم،کاردی باگھیزم،دیعز

 ی برو،بازمی مراقب باش،نھ عزیلی خیل وزمیباشھ عز_
 یبا_

 رفتھ اما با دی رو باز کردم،مطمئن بودم فرنی ماشھی قطع کردن و در عقبرویگوش
 نبود،دور نی ماشی بود چشمام از حدقھ دراد،سوگند توکی نزددمی کھ دیصحنھ ا

 ... کس نبودچیاطرافمو نگاه کردم اما ھ
 

 اما انگار آب گشتمی از سوگند می ردھی و دنبال دمییدوی مالی وی دور باغ جلوعیسر
 ...نی زمیشده بود رفتھ بود تو

 ... کردمدای بقل انبار پنی زمی جونشو روی انقدر گشتم و گشتم تا باالخره جسم باما
 

 سوگند
 داده و داره با تلفن کھی بھ در تی عوضامکی سدمی باز کردم و دی بھ آرومچشمامو
 گرچھ کھ رفتی قوربون صدقش میلی چون خگانستی بود کھ زنھ،مشخصیحرف م

 عی کلم جرقھ زد و باعث شد سری توی فکرھی ھم باشھ،ی اگھی نبود با دختر ددیبھ
 پشت بھش بود،در امکی کھ سینی بدوزم،رفتم سمت اون در ماشنینگاھمو بھ در ماش

 پام رو بزارم دم،اومدمی از در نشنیی خودمم صدای تمام باز کردم و حتیرو بھ آروم
چون ( بھ خاطر سر بودنشنی زمی رووفتمی اگر با کفشام باشم مدمی کھ دنی زمیرو

 گفشام رو درآوردم نیبھ خاطر ھم) بودسی وسط باغ خیبارون اومده بود و سنگ ھا
 و کھ باعث شد سردم بشھ،اروم از سی سرد و خی سنگ ھای گذاشتم رووو پاھام ر

 بزنم اما خودم رو غی بود جکی کھ نزددیچی دلم پری زی بدیلیجام بلد شدم اما درد خ
 اون ھمھ سنگ رد شدم و ی نفھمھ از روامکی کھ سیکنترل کردم و آروم آروم جور

و از شدت ضعف و سرما   بوددی شدیلی کھ چمن بود،دل دردم خی بھ قسمتدمیرس
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 تونھی کھ حس کردم مکی کوچیلی خی کلبھ ھی بھ دمی رسنکھی تا ادمیی دودم،انقدریلرزیم
 ...شیِ سرد چوبواری ام رو دادم بھ دھیانبار باشھ،رفتم کنارش نشستم و تک

 یدل دردم بھ حد... گرفتھ بودمیدی شدجھی و سرگرفتی میاھی کم داشت چشمام سکم
 ی چدونمی بفھمھ،نمی کھ کسیادیشده بود کھ چند بار صدام دراومد اما نھ بھ اون ز

 پرھام بود بھ سمت ھی کھ بھ شدت شبی کھ احساس کردم کسادمھی یزی چھیشد،اما فقط 
 ،تویشی خوب مزمیعز: دستم و گفتیرو اومد و کنارم نشست و دستش رو گذاشت

 دارم،تو بدون من ھم حالت مانی انی من بھ ایشی و خوش بخت میبدون من خوب ھست
 ...خوبھ

کھ نشستھ بودم بھ سمت  ی شد و اونجوراهی چشمام کامل سی و جلودمی نفھمیچی ھگھید
 ... افتادمنی زمی نشستھ بود روشمی کھ حس کردم پرھام پییراست،جا

 
 امکیس

 ی سمت و دستشو گرفتم،بھ شدت سرد بود،کتمو درآوردم و انداختم روش و رورفتم
 و رفتم داخل،از پلھ ھا باال داشتم باال الی رفتم سمت وعیدستام بلندش کردم و سر

 ارهی از خدمھ ھا دستور دادم آب قند بیکی و ھمزمان بھ رقتمیم
 روش و داشتم بھ دمی تخت و پتو رو کشی اتاقمو باز کردم و بردم گذاشتمش رودر

 کار رو ادامھ بدم چون نی کھ با اومدن پرستار نتونستم اکردمی قشنگش  نگاه میچھره 
 دی و بعرسونھی درباره سوگند و من بھش مگانھی خبرارو بھ نجای ایکیمطمئن بودم کھ 

 ...ده باشھ کھ آب قند آورینینبود ھم
 

 اشکان
 امکی سرگرد زنگ زد و گفت دوباره رد سمیگشتی بر ممی راه کھ با بچھ ھا داشتیتو

 خودم رو برسونم عی شمال گرفتھ و بھم گفت کھ سری از جاده ھایکی یرو تو
 ھو ھی و کردیم با سرعت حرکت انی و کمیاونجا،دوباره با بچھ ھا جاده رو دور زد

 ... خاموش کردنیماش
 ستادی انی ترمز رو گرفت و ماشعی سرانیک
  شده؟یچ_دایآ

  شده داداش؟یچ_ خانومنایمت
  چرا خاموش شددونمینم_انیک
 . روشن نشدنی چند بار استارت زد اما ماشانیک

 : موقع گوشم زنگ خورد،جواب دادم،سرگرد بودھمون
 ینی حسیالو سالم اقا_
 ... خراب شده مانی ماشدیسالم جناب سرگرد،ببخش_
  شدبی ھو کجا غھی ستی نم،معلومی رو باز گم کردامکی اقا اشکان سستی نیازین_
  بابا،باشھ سرگرد ممنونیا_
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  پسرم،فعال خدانگھدارکنمیخواھش م_
 خدافظ_
ز  اانی از چھ قراره کھ بعدش کھی گفتھ و قضی بچھ ھا گفتم کھ سرگرد چی بعد براو

 گاه کرد و نی ماشی شد و رفت سمتھ کاپوت و کاپوت رو باال زد و بھ اجزاادهی پنیماش
 . پشت فرمون و چند بار استارت بزنم اما روشن نشد کھ نشدنمیبھ من گفت کھ برم بش

 : اومد سمتمون و گفتانیک
 .می بخوابنجای امشب رو ھممیفکر کنم مجبور اش_

 .دی خوابشھی جان نمانی سرده کیلینھ بابا خ_من
  تموم شدهشیم،باتری کنی کارمیتونیست،نمی ننیچاره ا_
 از ما جدا شد و رفت سمت صندوق عقب و من ھم پاشدم و رفتم نشستم پشت انیک

 می قبلی جایدوباره تو
 دست ی ھوھی کھ کردمی من داشتم نگاھش ماوروی داشت داشت چادر رو درمانیک

  شدن موھامدهیعد ھم درد کش موھام حس کردم و بنی کلم بی رو تویکس
 نی اای ری بگادی شونی ذره از اھی تنبل،گھی دایچرا ماتت برده پاشو برو کمک آق ک_دایآ

 ... بکرشونیفکرا
 انداختم انی بھ کی افتاد کھ اخم کرده بود و بعد ھم نگاھنای نگاھم بھ متدای از حرف آبعد

 اخماش ی عصبانیلی مونده بود و خرهی سر من بود خی کھ تودایکھ نگاھش بھ دست ا
 . ھم بودیتو

 : و گفتمدمی رو کشدای ای دستم رو بردم باال و موھامنم
 ... خودت پاشو برویگیاگھ راست م_
  تر شدشی بدای بعد فشار دست آو
 : گفتی با حالت مسخره ادایآ

  ممنون من با حجیلیعھ عھ نھ خ_
 

 ...کنمی نمی االسالما کارت
 حس نی شدم و ای عصباننایخندم گرفت ھم بھ خاطر اخم مت حرفش ھم نی ااز

 : ماجرا خاتمھ دادمنی کلمھ بھ اھی با نی تر از خنده بود و بھ خاطر ھمشی بتیعصبان
 باشھ_

 و قرار می و بھش کمک کردم تا چادر رو نصب کنانی شدن و رفتم کمک کادهی پبعدش
 /=نی ماشی تودای و آنای و متمی بزنخی و می چادر بخوابی توانیشد من و ک

 
 ... شب بود مامانم زنگ زد١٢ چادر و ھمون موقع کھ حدود ساعت ی رفتم توانی کبا
 الو سالم مامان جان_
 سالم پسرم حالت خوبھ؟سوگتد چھ طوره؟_
  خوبھ؟؟سمانھی چطور،شمای مامان جان مرسمیخوب_
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 می بھ ما؟نصف عمر شدم مامان جان ھر چدیزنی زنگ نمھی ماھم پسرم،چرا میخوب_
 ...یدادی بھ سوگند کھ خاموش بود تو ھم کھ جواب نمزدمیزنگ م

 کھ ی قول بددی رو بھت بگم اما بازای چی سرھی مامان جان،مامان الزمھ دیببخش_
 ...ی نکنتی اذادیخودت رو ز

 ...باشھ پسرم بگو_مامان
 یھمھ ....( کھ دختر عموشھ اماگانھی عقد کنھ با خواستھی پرھام منیمامان جان بب_من

 کردم،از عقد پرھام تا مرگش و از دروغ فیماجرا رو بھ صورت خالصھ تعر
 ) سوگند توسط پرھام رو گفتمدنی بھ سوگند تا دزدامکیس

  بلد شدغشی جی ھو صداھی کھ ومدی از مامان نمییصدا
 االن یعنیننن؟دخترم سوگندددددد  اشکانننننیگی میتو چ_)ھی و گرغیبا ج(نای ممامان

 االن دی کشی ما رو بھ تباھی کھ زندگی شرف؟اونی بامکی سامکھھھھھ؟اونیدستھ س
   نشدهشیزیدخترمو گرفتھ؟اشکان تورو خدا بگو کھ سوگندم چ

  خداااااا؟تورو
 باخبره سمی پلستی نشیزیمامان جان تورو خدا اروم باش،سوگند حالش خوبھ و چ_من

 دی بردی کنی و سعدی مراقب خودتون باشیلی بگم خخواستمی فقط مادی نمشی پیو مشکل
 ...نای خالھ مھنازایخونھ 

  کن من طاقت ندارماداشی تورو خدا پیباشھ پسرم ول_)ھیبا گر(
  خستم،خدافظیلی نکن،االنم شب خوش خھیباش مامان جان گر_
 ...خدافظ پسرم_
 ...شھیاموش بود مثلھ ھم اما خامکی رو قطع کردم زنگ زدم بھ سی گوشتا
 
 امکیس

 : و گفتزی می آب قند رو گزاشت روخدمتکار
 د؟ی نداریآقا کار_
 ...دی درم ببند،مزاحم ھم نشرونینھ برو ب_
 ...یچشم آقا ول_
 دی خانوم نرسونگانھی اشتباه بھ عرض نکھی اما بھ خاطر استی نحی بھ توضیازین_

 دی مزاحم نشگمی استراحت کنھ منکھی ایبرا
 ... و در رو بسترونی نگفت از اتاق رفت بیزی اما چدی پررنگش

 ... اما نشدادی صورتش تا بھوش بی سوگند رو بلد کردم چند بار اروم زدم توی آرومبھ
 کردم و اومدم سمتش و چند بار سی دستم رو خیی اتاق و از روشوسی سروی تورفتم

 صورتش نشست و یو اب رکی کوچیدستم رو سمت صورتش تکون دادم و قطره ھا
 ... باز کنھیباعث شد پلکاش بلرزه و چشماشو بھ آروم

 حالت خوبھ؟_ گفتمی حالت عصببا
 : جواب دادی آرومبھ
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 خوبم،پرھام کجاس؟_
 : ذره بلدتر از حد معمول گفتمھی کھ یی و با صدای با حالت عصبی دلرحمچی ھبدون

 ... پرھام مرد،پرھام تموم شدی خاک،لعنتریقبرستووووون،ز_
 ...دمشی باغ بود،بھ خدا خودم دیدمش،توینھ پرھام با من حرف زد،خودم د_
 ؟ی باور کنیخوای چرا نمی پرھام مرده لعنتگمیببند دھنتو م_
 و آب قند رو ورداشتم و زی انداخت،رفتم سمت منیی نگفت و فقط سرش رو پایچیھ

 رو ازم وانی لخواستی رو گذاشتم رو لبش کھ موانیل...اومدم سمتش و نشستم کنارش
 رو از وانی اما نذاشتم و مجبورش کردم تا تھ آب قند رو بخوره و بالفاصلھ کھ لرهیبگ

 ...بش لیلبش برداشتم لب ھامو گذاشتم رو
 کارم،دستم رو بردم نی کارو کردم،اصال دست خودم نبود انی چرا ادمی نفھماصال

ُ کنم و بھ خودم فشردمش و ھمزمان لیریجلوگمشت کمرش تا از عقب رفتنش   وانیِ
 شده بود رو ی کنار تخت و اون دستمو کھ االن خالکھی کوچھی عسلیرو گذاشتم رو

 عی راست برگردودند و سرمت رو بھ سدم،سرشیبردم سمت شالش و شالش رو کش
 :گفت

  نکن،تورو خدااااای دوست داری نھ،تورو جون ھر کگھینھ تورو خدا د_
 بودم کھ ھمھ خودشون یامکی ساش،منیری ھمھ گوشھ گنی شدم از ای عصبانیلیخ
 .کنھی متمی دختره واقعا داره اذنی حاال ادادمی من بودم کھ پا نمنی سمتم و اومدنیم

 رفتم رونی رو از کمرش و شالش برداشتم و از جام بلد شدم و بھ سرعت از در بدستم
 ...و در رو محکم بھ ھم کوبوندم

********* 
 سوگند

 و دمی کشی از سر اسودگی نفسرونی رو بھم دادن،تا از در رفت بای رفتنش انگار دنبا
 کھ انداختھ بود روم رو پرت کردم اون ور تخت،اصال ی تخت و کتی رودمیدراز کش

 رو مجبور بودم الی اما والی ونی ای باشھ،حتکمی کھ مالھ اونھ نزدیزیدوست نداشتم چ
 ...رمیبپذ
 ،تویشی خوب مزمیعز" کھ زدیکردم،حرفیَ بودم بھ پرھامم فکر مدهی دراز کشیوقت

 دارم،تو بدون من حالت مانی انی من بھ ایشی و خوش بخت میبدون من خوب ھست
 کھ ھم پرھام کشتمیفکرم رو بدجور مشغول کرده بود،عذاب وجدان داشت م..."خوبھ

 بھ ی کردم،اما از طرفانتی خرھامم بھ پنکھی کرده ھم ایبھ خاطر اشتباه من خودکش
 روم ی ھمش جلوکردم،چھرشیھم فکر م" تو بدون من حالت خوبھ" گفتنکھیا

 کھ فکر کرده بود من بدون اون حالم خوبھ اما غافل ییبود،پرھامم ناراحت بود تاجا
 ... من خودشھھی تمام فکر و زندگنکھیبود از ا

 
  بدهیلی جام خبرهی خوابم نمنایاه مت_دایا



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 54 

 ی حرف بزنگھی ددفعھی بخواب تازه خوابم برده بودا ری بگدای اگھیاه خفھ شو د_نایمت
 زنمی مغیییج
  معروفتو نزنیغای تو فقط اون جی دوست داریباشھ باشھ جون ھرک_دایا

 ی شبت گرازنیافر_نایمت
   داشتھ باشھدی گرازم شانجای انای نھ متیوااا_دایا

  خفھھھھھھھدایا_ بادادنایمت
  کپتو بزاررینکره خانوم خب بگ_دایا

  پفش دراومد. خروی صدادی نکشھی بھ ثاننای متنی اھی خدا عجب خرسیوا_
 اه چھ سختھ بزار برم برهی خوابمم نمی بھم حملھ کنھ واااادی نکنھ گراز بترسمی ممن

  بخورمیی ھواھی رونیب
 می باشھ حرف بزنداری اشکان بدیشا
 ی کھ بود اخی گرم بود ھرچشیی خدانین تو ماش ماقتمی لی خدا چھ سرده چھ بیوا
  حتمالرزنی و اشکان دارن مای کچارهیب

   داشتیی ذره روشناھی اشکان ھی گوشی سمت چادر رفتم با چراغ قوه بھ
 ی بسوشی زدم و پی اومد رو لبام بشکنثی بھ سرم زد کھ اون لبخند خبی اجرقھ

 وھووووی اتیعمل
 کردی خرس خروپف منی بود و اشکان عدهی اونور خوابای اروم داخل چادر شدم کاروم

 یلی بود و کاپشنشو متکاش کرده بود خای رو کی مسافرتی پتوھی بود ایپشتش بھ ک
 دستشو دراز کردمو سرمو گذاشتم رو دستش ھی ودمی دراز کشششی رفتم پاطیبااحت
 ی خدا عالی کمرم وااااھیگود. گذاشتم روم دستشھی کھ انگار اون منو بغل کرده یطور
 کنھی االن سکتھ می اخچارهیشد ب

 رهی چرا بھش خدونمی نمنمی واضح ببتونستمیچھرشو م. بھ نور عادت کرده بود وچشام
 ی واقعا چھره خوردی نفساش بھ گوشم می بود و صدادهیشدم اروم و مظلوم خواب

 بھ شینی،بییخدا ی انکارد بود و ابروھاش برداشتھ شاشی داشت ریجذاب و مردونھ ا
 . کنم خوش فرم بودکاریعھ خب چ)  باز منحرف شدمیوا( و لباشومدیصورتش م

 ذرهیچشماشو باز کرد .ھوی رو لبام بود کھ ی افکار شومم خندم گرفتھ بود و لبخنداز
 بھ خودش فشرد و شتری متکا بنی چشاشو بست و منو عکردمینگام کرد داشتم سکتھ م

 انگشت باصورتش فاصلھ داشت ھی صورتم درست وردی از خودش درمیی صداھاھی
 جانی ازشدت ھدمیلرزی داشتم موردخیمحکم گرفتھ بودم و نفساش بھ پوست داغم م

  ھمراه باترس
 تو انی منحرف راجع ب کی نداشتم داشتم فکرای عکس العملنی اصال انتظار ھمچیواا

 نی عانی پرت شدم عقب و کشنی متکا کھ پرت منی عدمی دھوی کھ گرفتیسرم شکل  م
  جن زده ھا پاشد و از چادر فرار کرد

 ی انگارچارهی بافشی چقدر بامزه شده بود قختمیری خدا از خنده مرده بودم اشک میوا
   افتاده بودانی مغزش بھ جرقھی و بعد سھ دقنھیبیاولش فکر کرده بود داره خواب م
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 دییدوی می برھنھ داره مثل چی با پادمی کجا رفت کھ دنمی دنبالش ببرونی از چادر برفتم
گرفتھ بودم و ازخنده نشستھ بودم . دور شده بود دلمونی از ماشی کھ کلدییانقدر دو

  نیزم
   فکرنی بشھ خندم جمع شد ازاشیچی نکنھ شھی داره دور میلی خای خدایوااا
 یخواستی نمنویمگھ تو ھم. بدرکدای اومدتو ذھنم کھ بشھ اثمی خبی دوباره اون ندایول

 و فتھی واسش بی کھ اتفاق بدستمی نی چرا اما راضگفتی خوبم می طرف نداازاون
 دوتامون از شدت نفس نفس سادی کھ بالخره واای کای کزدمی دنبالش داد مدمیی دوعیسر

 می شده بودرهی بھم خینجوریزدم ھم
  ییدویچت شده تو چرا م_
  کردمکاری خدا من چی وایکردی مکاریتو تو اونجا چ_انیک
 من بخواب منم شی توروخدا امشب پی و گفترونی بی اوردنی تو منو از ماشیلعنت_

  اومدمدمیترسیچون از گراز م
   ؟من؟امکان ندارهیک_انیک
 ی نکن تو چرا ھمش با من لجتی انقدر منو اذدای دروغ نگو ادایا
 ی حرصم بدی کھ فقط بلدی بچھ مثبتھیچون تو _دایا
   نشمی جلوت افتابگھی کھ ددمی من بھت قول مادی ازمن بدت مخب اگھ انقدر_انیک
  بودی شوخھی ایبس کن اق ک_دایا

  ورفت
 رهی بھ چشمام خمی صدام کرد و مستقدای قدم جلو افتادم ای فکر کرد حداقل باخودش

 دی و تخت خوابنیشده بود و رفت تو ماش
**** 

 انیک
  محکم ینیری شیای چھ روای خدای چشماش جلو چشم بود وادمشی باز کردم و دچشامو

 واقعا داستی نھ ای تازه ذھنم جرقھ زد واشمی دارم داغ میلی خدمید..بغلش کردم و 
   تو بغلمداستیا

 باصداش متوقف شدم زل زدم دمییدوی فقط میکنی مکاری دارم چدونستمی نمدمیی دوعیسر
 ی گلھ کردم ول نگاش نکنم ازشتونستمی نمگھی چشما ھمون چشمابود دنیتو چشاش ا

   ھمزمانی بود ولرحمی بیلیخ
  بردمی لذت مشی و زبون دازاشیطونی شاز

 جسور یلی خزنھی کارا منی دختر بخاطر حرص دادن بھ من دست بھ انی اشدی نمباورم
  بود

    ذھنمچشماش و اغوش داغش بود. چشمامو حرفامونداشتم فقط توکنترل
  مشوش تنھام گذاشتی از فکراییای سرھم کرد و رفت و منو با دندروغشو

 
 سوگند
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 ھو ھی ھی نشی غمگی و بھ اون چھره کرمی پرھام فکر می افکارم بودم و بھ حرفایتو
 رسرمی افتاد خادمی و بمی جی بود،دستم رو بردم تومی گوشی افتادم کھ توی عکسادی

 گردمی ممی و من دارم دنبال گوشنمیدزد
 کاغذ رو ھی مانتوم و دستم بی جی شلوارم دراورم و بردم توبمی جی رو از تودستم

 چشمام ی آوردم و عکس پرھام رو جلورونی ببمی جیحس کرد و اون کاغذ رو ازتو
 ... ازش چاپ کرده بودمیکی افتاده بود ادمی تازه دمید
 عکس نی ایکرد،توی متمی بودنش اذدی و سفاهی دوست داشتم اما سیلی عکس رو خنیا

 ... قشنگ بھ لب داشت کھ دلم براش ضعف رفتیلی لبخند خھیپرھام نشستھ بود و 
 کھ دلم خواست با آھنگ کردمی بودم و بھ عکس عشق جاودانھ ام نگاه مدهی کشدراز

 ِی عسلی دستگاه پخش رو روھیخاطراتم رو مرور کنم،سرم رو دور اتاق چرخوندم و 
 :دیچی فضا پی تووشی داریوشنش کردمو صدا رو جلو بردم و ردم،دستمیکنار تخت د

 )وشیشام مھتاب،دار(
 ی روزگارگذشت

  نابی اون لحظھ از
  معراج دل بودکھ
  درگاه مھتاببھ

  درگھ عشقدرون
  محتاج نشستمچھ
  ھر شام مھتابتو
  شکستمادتی بھ
  شکستننی از اتو

  نھ؟ای ی دارخبر
 ُ شور عشقھنوز

  نھ؟ای ی سر داربھ
 بغلم یعکس پرھام رو تو|:= آھنگ حرفھ دلم بود و کامال وصف حالمنی ایحرفا

 " شکستمادتیبھ "گفتمی لب مری و زکردمی مھی پتو گرزیگرفتھ بودم و ر
 ی دونستھ بودتو
  خوش باورم منچھ

 ی و گفتیشکفت
  عشق پر پرم مناز
 ؟ی ھستی گفتم کتا
 تابی بھی ی گفتتو
  گفتم دلت کو؟تا
 ابی کھ دری گفتتو

  بر ماهی خوردقسم
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 ینی عاشق ترکھ
  جمع عاشقکی یتو
 ینی صادق ترتو

 ی لحظھ ابرھمون
  ماه و اشفترخ
  خود گفتمبھ
 ... مبادا دروغ گفتی وایا

 کھ اومد دم پنجره تا بھ ی اون شبرفت،ازی ذھنم خاطرات رژه می و توزدمی ھق مھق
 و داشت داشتی کلبھ،خاطرات دست از سرم برنممی بده تا اون روز کھ رفتیمن انرژ
 ...کردیداغونم م

  تو شبھاتھنوزم
 ی ماه رو داراگھ
 یادگاری اون ماه رو دادم بھ تو من
 ...یادگاری اون ماه رو دادم بھ تو من

 یلی خاموش شده بود من ھق ھقم بلدتر شده بود،خکی تموم شد و پخش ھم اتوماتآھنگ
 شدناش،واسھ عشقش بھ یرتیدلم واسش تنگ شده بود،واسھ اون نگاه سبز،واسھ اون غ

 من،واسھ اون دوسال کھ واسھ من تالش کرد
 ... باز شدن در بھ گوشم خوردی کھ صداکردمی فکر بودم و بھ عشقم فکر میتو
 
 
 
 امکیس
 کشمش برم بزنم بخواستمی کھ میی کرده بود،تا جامی کھ بھم داد عصبیی قسمابا
 د؟یریآقا کجا م_
 برو بھ کارت برس_)با داد(

 بودم ی عصبانی حدا،بھی شدم و راه افتادم سمت درنی و سوار ماشرونی رفتم بالی واز
  داد بکشمی سر ھرکسخواستمیکھ م

 کفشام ری کھ اب زیی اب تا جای شدم و رفتم جلوادهی پنی لب ساحل از ماشدمی رستا
  بودم حرکاتم دست خودم نبود کردهدم،داغیکشی مادیرفت،فریم
 ی کار رو با زندگنی چرا ادممممممم؟ھاااااااان؟خدااااایمن تاوان کودوم گناھم رو م_

  چرا؟؟ھااااااان؟اخھی مادرموووو ازم گرفت؟چرااااااااا؟چرایمن کرد
 شھر ی دور شدم و توای و از درنی ماشی کھ اروم تر شده بودم رفتم و نشستم توحاال

 نی با خودم شرط بستم از ھمنی ماشی تا خستھ شدم اما تودمی چرخدم،انقدریچرخیم
 ... کھ غرورم خورد نشھیامشب وادارش کنم بھ ھرکار
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 و در رو الی شدم و رفتم سمت وادهی رو پارک کردم و پنی و ماشالی باغ وی تورفتم
 باز کردم و رفتم تو

 نیسالم آقا،خوش اومد_
  اتاقماری بی چاھیسالم،_
 م آقاچش_
 یی صدارهی دستگی دم در اتاقم کھ تا دستم رو گذاشتم رودمیرفتم،رسی پلھ ھا باال ماز

 تا بخوابم و کردمی گوش مشھی کھ ھمی آھنگی باعث تعجبم شد،صداومدیکھ از داخل م
 شده بود،انقدر صبر کردم تا اھنگ تموم ی ھق ھق سوگند قاطی با صدارمیارامش بگ

 رو بکنم کھ دوست ی کارخواستمی مد،امشبومی ھق ھق سوگند میشد و فقط صدا
 ی رو گذاشتم رورم،دستمی کھ شکستھ بود رو پس بگی غرورخواستمینداشت اما من م

 ... و در رو باز کردم و رفتم داخلرهیدستگ
 اومده داخل صداش یکی دی و تا فھمکنھی مھی پتو گرری و زدهی تخت دراز کشی رودمید
 ومدی نفس نفس زدناش میقط صدا اومد و فنییپا
  بھم گفتی لب سالمری بھ من انداخت و زی نگاھھی و رونی پتو اومد بری زاز
  شده؟یسالم،چ_من
 یچیھ_
 کنھی نمھی گریچیادم واسھ ھ_
  صورتش و گفتمی تخت نشستم و دستم رو گذاشتم روی رفتم طرفش و روو
  شده سوگندیچ_
 دلم گرفتھ_
 چرا؟_
 ی لعنتھی زندگنی اا،ازی دننیاز ا_
  دست خداسی ھرکسریتقد_
 ! من دستھ تو بودریتقد_
  حرفش ناراحت شدم اما خودم رو نباختمنی ابا
  تو بودی منم دستھ باباریتقد_
 ؟ی چیعنی_
 یچیھ_
 نی رو کرد کھ اصال توقعش رو نداشتم،اصال احتمال ھمچی از جاش پاشد و کاردمید

 و کردی مھیمن رو بغل کرده بود و گر دادم،سوگندی رو از طرف سوگند نمیکار
 گفتیم
 ؟ی کارو کردنی من اھیچرا با زندگ_

  رو بردم سمت کمرش و دستم رو دورش حلقھ کردم و بھ خودم فشارش دادمدستم
  کار رو کرد؟نی من اھیپدر تو چرا با زندگ_
  ازم جدا بشھ کھ نذاشتمخواستیم
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 امکیولم کن س_
 چرا؟_
 ستیدرست ن_
 می و تو بھم محرمست؟منیچرا درست ن_
 ستی بازم درست نیول_
  درستھزیھمھ چ_
 چوونش و سرش رو باال ری از دستام رو از دور کمرش برداشتم و گذاشتم زیکی

 آوردم و گفتم
  من،فقطی منیتو برا_
 تقال کرد اما اجازه ندادم ازم جدا یلی لبام،خی سرم رو جلو بردم و لبم رو گذاشتم روو

  در مجبور شدمیزش جدا بشم اما با صدابشھ،قصد نداشتم ا
 ایب_من
 رو یی در رو بست،خدمتکار اومد تو و چاویی سمت دستشودیی سوگندو ول کردم دوتا

  آب قند رو برداشتوانی و لی عسلیگذاشت رو
  اقا؟دی نداریکار_
 رونینھ برو ب_
 چشم_
  و در زدمیی سمت در دستشودمیی دورونی رفت بتا
 ؟یسوگند؟سوگند خوب_
_...... 
 سوگند با توام؟_
 ھان؟_
 ؟یخوب_
 خوبم،برو_

 دستم و ی گرفتم تومویی تخت و چای رودمی ھامو باال انداختم و رفتم دراز کششونھ
 ... رو روشن کردمونیزیتلو

 ادی بیی داد از دستشوتی باالخره رضادمی کھ دخوردمی میی و چادمیدی مونیزی تلوداشتم
  مبلی نگاھم نکرد و رفت نشست رورون،بھمیب

  بخوابم؟دی کدوم اتاق بایتو_
 نجایھم_ با ارامش گفتمیلیخ
 خوابمی نمنجایمن ا_
 ی بریتونی نمنجای بھ جز ایی جاچیھ_

 بمی جی رو برداشتم و گذاشتم تودیلی و رفتم سمت در و در رو قفل کردم و کپاشدم
 ... خدا بزار برم؟تورویکنی مکاریچ_
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 و رفتم نی زمی حرکت دراوردم و انداختم روھی بود رو با ی بافت مشکھی رو کھ لباسم
 نکردم و رفتم دستشو یی اما اعتنادی چون رنگش پردهیطرفش،کامال مشخص بود ترس

 چند لحظھ ھم ی حتنی کنم بھ خاطر ھمکاری چخوامیگرفتم و بلدش کردم،مطمئن بودم م
 ی مانتوش کھ دستش رو گذاشت روی ھاھصبر نکردم و دستم رو بردم سمت دکم

 دستم
 گھینکن،تورو خدا،بسھ د_

 کھ کرد باالخره مانتوش رو دراوردم و اون یی تقالھای رو پس زدم و با ھمھ دستشو
 ... شدانیبدن خوش فرمش نما

 ... نگویچیسوگند دھنت رو ببند و ھ_
 ... منامکیاما س_
 سسسسیھ_
 

   بمن دست نزنامکی سکنمی مخواھش
 و سرمو فرو کردم تو کنمی دلم بخواد می و من ھرکاریو االن زن منت_امکیس

  سوگند بودی بود بوی بوش عالکردمیگردنش با ولع بوش م
 صورتش نگھ داشتمو زل زدم بھ ی شد و سرمو بردم باال صورتمو جلوسی خلبام

 مال زتوی ھمھ چی منری تو اسی مرده و تو مال منگھی گفتم پرھام دیرحمیچشماش باب
  سوزهی چون من دلم بحالت نمزی اشک نریخودی بکنمیخودم م
   سرمو داخل گردنش فرو کردمودوباره

 ..  چونستی نی تعجبیفی و کثی پست فطرتیلی تو خدونمیاره م_
  خورهی تکون نمگھی ددمی لباشو قفل کردم و دتی بھ حرفاش ادامھ بده باعصباننزاشتم

 کنار خودم و بزور روبھ خودم کردمش دست و پاھاشو بادستو پاھام قفل خوابوندمش
  کردمی گردنش و بو مھیکردم و فقط سرمو فرو کردم تو گود

 رمیگی ارامش می دختره لعنتنی چرا من ازاای خدادادی بھم ارامش میلیخ
  نکردی کارچی کھ ھشدیخوشحال شده بودمو باورم نم_سوگند

 امکیس
 بلھ؟_
 ی کنی بمن دست درازیخوای تو نمیعنی_
 ی نھ و عشق بازیاوال دست دراز_

   نھدوما
   رو لبم نقش بست کھی و لبخندارمیداشتم بال م_
  امیالبتھ االن نھ خستم ھروقت حال داشتم از خجالتت درم_
   بازم خداروشکرکردمی ذاتش پست بود ولیلبخندم خشک شد اه عوض_
 کن فلج شدم بشم ولم ی اونورخوامی مامکیس_
 ...دھنتو ببند نفھم و تکون نخور وگرنع_
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 ینجوری ھممونمی و گفتم باشھ باشھ مدمیترس_
 صبح ی کدمی اززور ترس انقدر تو فکر پرھامم رفتھ بودم کھ نفھمداربودمی بتاصبح

 .٨ کھ ساعت دمیشده ازساعت روبروم د
د کھ خوابم ومنم فکرکر, بھ گوشم خورد و بالخره اروم ولم کردازشی خمی کم صداکم
 . چشامو بستمنی بخاطر ھمخواستمی منویھم

 نی بھ گوشم خورد کھ کھ خواستم چشمام روباز کنم اما ایی بستھ شدن دردستشویصدا
 کھ انھی دارمی من بنھی بزنھ کھ ببی دستھی بخواد دی خودم گفتم شاشیکارو نکردم وپ

 کھ بھ سمتم اوکد دمی قدماش روشنی بود چون بعداز چند لحظھ صداینجوریواقعا ھم ا
 ی جورنی بار ھمنی اومد اماایی در دستشویداو پتو رو روم انداخت و دوباره ص

 ......چشمام روباز نکردم
 دهی رفتھ بود سمت کمدش و لباس پوشی و انگاررونی چھ قدر گذشت کھ اومد بدونمینم

 بستھ شدم یحظھ صدابود البتھ بازم شک دارم اخھ چشام بستھ بود امابعداز چند ل
 کش و قوس بھ بدنم از جام بلند شدم و ی و چشمامو باز کردم بعداز کلدمی شنویدرورود

 نظرم عوض شد و برگشتم و دمی و وان حمومو دل اما تا رفتم داخسیرفتم سمت سرو
 و برداشتم و رفتم دیرسی کھ تارونم مامکی گشاد ازسی مردونھ راھنی پھیرفتم حولھ و 

 حمام
 
 کامیس
 و رونی رفتم بالی آشپزخونھ و از وی رفتم صبحونھ خوردم تورونی اتاق کھ اومدم باز

 رفتم سمت انبار
  گفتزی بھ در انبار پرودمی رستا
 ی بیلی اما خمی آوردری گدی دختررو کھ دستور داده بودر،آقایسالم آقا،صبحتون بخ_
  بکنھی کارمیترسیکنھ،می میتاب
  کھ بھش دست نزده؟یسالم،نگران نباش،کش_
 پشره کھ بعد از ھی با می مجبور شدمشیری بگمیخواستی منکھی انینھ قربان،فقط ح_

 ی بچھ ھا انقدر زدنش بی کھ انگارمی بشری دوست پسرش بوده درگمیدی فھمقیتحق
  قربانی ازش نداریھوش شده و خبر

 اد؟ھان؟ی بیکی خون از دماغ دی نگفتم نبا؟مگھی چیعنی_
 میشرمنده آقا،مجبور شد_
 خوب،در رو باز کن_

 دمی بستھ دی انبار با دست و پاھی رو گوشھ دی رو باز کرد و رفتم داخل و مھشدر
  خانومداری خانوم،حالھ شما؟مشتاق ددیبھھھھ سالم مھش_
 دمی بعد از قصد خندو
 تورو خدا ی ولدمی می بخوای ھر چنید؟ببی منو گرفتی چ؟ھااااان؟واسھی ھستیتو ک_

  نکردممممی برم،من کھ کاردیبزار
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 ازت میزیچ!امکمی سشناسمت،منی اما من کامل می کم بشناسیلی خدیتو منو شا_
 ی کنی باھام ھمکارنکھیُ جز اخوامینم
 ؟یامکیتو س...امیتو س...تو_) گرفتھ گفتیبا زبون(
 ؟یدی ترسھیچ_
 با ی دارکاری چگھی دیتورو خدا ولم کن بزار برم،بابام بس نبود؟بابام رو کھ کشت_

 م؟ھان؟یزندگ
 ! خواھرتوییدارا_
 ... نکنھنمی ببسایخواھرم؟من کھ خواھر ندارم،وا_
 اره درستھ،منظورم سوگنده_
 . خواھر من حسابش نکنیزاری حداقلم مای اون دختره نزار،یاسم خواھر رو رو_
 .تھاون خواھر_
 ستی اون خواھر من نرینھ خ_
 گھ،نھ؟ی دشھی خواھر حساب ممیخواھر ناتن_
 ی انتخاب کردرویمتنفرم بدکس, بھترازمن بوده ومن ازششھی من نھ اون ھمیبرا_

 ینی حسی ثروت خانواده دنیواسھ باالکش
 ینیبیرو اعصاب من ندو کھ بد م_

 یفھمی کنن اونوقت مھی اسمون بحالت گری کردم کھ مرغای کاریوقت
 _ دیمھش
 زدمی بودم و بال بال مدهی ترسواقعا

 چقدر تالش دمی شد و دری اشغال درگیای سی بانوچھ ھاھیرتی غیلی عشقم خنیرحسیام
 کرد واسھ من

 میرتی غنیرحسی امی دلم براش تنگ شده برایلیخ
 سوگند یا بعدازمرگ پدرم و مامانم کھ زن دوم بابدنی بری نافمو با بدشانسیازبچگ
 خودش نگھ داشت و شی دوسش دارم  منو پشتری ک ازمادرخودمم بناجونیبود م

  حس کنمی غمنیکترینزاشت کوچ
 کردنم ی با نقش بازخواستمی جونم دوست داشتم و االن مشترازی اشکان و بسوگندو

  رهی حداقل نزارم کھ ثروتشونو بگامکی سیبرا
  بودمدی ناامیول

 یلی مھربونم کھ خھی سوگندم اجی کردم براھی کردم بھ دعاخوندن و گرشروع
  بود تااالندهیزجرکش

********* 
 امکیس
 سوگند کجاست؟_
  من مزاحمشون نشدمدونمیاقا بخدا نم_
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 ک نکنھ فرارکرده باشھ کھ چشمم خورد دمی بھ لحظھ ترسستی ندمیرفتم تو اتاق و د_
 بھ لباسم و حولھ

  حمامو اروم باز کردمدر
  خشکم زددمی کھ روبروم دی اوباصحنھ

 و گرفتی من داشت دوش می بود درست روبروستادهی تو وان پرازکف اسوگند
 چشاشو بستھ بود

 ھمھ نی داشت کھ داشتم ازای دختر چنی ادونمی نمی بودولی عادزای چنی برام امن
  شاھکار بودوردمی شاخ درمییبایز
  و دختر ھمون پدرهسی مثل بقنمی خفھ اامکی ساه
  کارت دارمرونی بای داد زدم سرش بھوی فکر نیباا

 ییی برو گمشو عوضروووونی نھ برو بیوااااا_سوگند
 باکلش رفت تو وان سی خودشو پرت کرد تو وان پرازکف و از ترعی کھ سردمید_

  کردی مھی ھول کرده بود فقط گری و حسابکردیداشت سرفھ م
 زم؟ی ماساژت بدم عزامی بیخوایم_ گفتمبھش

 دمی کھ چرادرد قفل نکردم کھ دفرستادمی خودم لعنت مھی ھمھ خنگنیداشتم بھ ا_سوگند
 بندهی تو درم داره مادیداره م

 رونی بامی بزار برونی جون مامانت برو بامکینھ نھ س_ زدمداد
 کنمی مرابخفتی کھ زاری نفتیخفھ شو اسم مادرمنو بھ زبون کث_امکیس

 اصن خوب نبود عتمی موقطوی شرادمیلرزیاروم بھ سمتم اومد و من ازترس م_سوگند
 کنم اما باوجود زی خودمو تپخواستمی سرم مثال مری کھ خفرستادمیداشتم بھ خودم لعنت م

 نجات بده امنوی بایپرھاااااام پرھام ب_ ناخوداگاه داد زدمشمی دارم نجس مکھی مرتنیا
 لباسشو کند انھی وحشیلی شدم سرخ شده بودو خرهی خمکای بھ سفی کثیوالی ھنیازا

 کردیاومد پشت وان نشست ازپشت گلومو گرفت و داشت خفم م
 کھ خودشو ی از اون دھنت خارج شد ھا؟؟؟؟؟؟؟اون لندھور مرده و ازاونیچھ زر_

  نجاتت بده؟یای بیخوایکشتھ م
 تااومد جواب بده دی کشیقی سرخ شده بود و دستمو از گلوش برداشتم نفس عمسوگند

 نفس بکشھ دادمیدستاشو ازپشت گرفتم و لبامو محکم گذاشتم رو لباش و اجازه نم
 من دلم ی گذشتھ بود ولقھی چن دقدونمی نمکردمیچشاشو بستھ بود و منم ولش نم

 نکرد یی کھ سوگند تقالدمی تعجب دل ک ولش کنم اروم شلش کردم و درکماخواستینم
 ومدی ازش درنمییبرداشتم صدا و لبامو دمیبھ لحظھ ترس

  صدام کرد صداش دورگھ شده بوددمی دادم کھ دتکونش
 امک؟یس_سوگند_
 گفتم جانم؟, اون لحظھ چم بود بھشدونمیناونستم بھش بگم بلھ نم_امکیس

 ی زجرم بدینطوری ایخوای می تا کامکیس_سوگند
  تا ھروقت کھ دلم بخواد_امکیس
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 شل یلی خفتادیبود محکم بغلش کردم داشت م جون ی جونھ بیکردم تنش ب, بلندشو
 شده بود

  نھی ای جلویرو صندل, حولشو تنش کردم و نشوندمشاروم
 خوردی نمتکون

 س
 

 کردمی خشک کردم اروم شونشون می بھ برق زدم و موھاشو کمشوارو
  گرفتمنھی ازتو امچشو

  زده بود بمن و صدام کردزل
 امکیس
 بگو_ایس

 عادت کرده گھی خشن دی و گاھشدی مھربون میاز لحن حرف زدنش ک گاھ_سوگند
 تو حمام بھم دست نزد و حاال داشت موھامو شونھ کردی نمتمی االن کاراش اذیبودم ول

 ی برام موھامو ببافشھیم_ پرھام افتادم بھش گفتمادی کردیم
 دادی م برام انجامنکاروی خوب ایلیکرد بھ بافتن خ, شروعدمی تعجب ددرکمال

 شمھی پنکھی کنم ازای اعتراضتونستمی شده بودم و تممسخ
  ممممن من خودم خواستمچون

 کردی دختر منو ھرلحظھ متعجب ترمنی بود ابی عجیلی حرفش خنیبرام ا_امکیس
 لذت نی از اشتری بای تودنیزی چچی خودم اعتراف کردم تاحاال ازھشی بافتم و پموھاشو

 نبردم
 شدم بھ چشماش و نتونستم رهی برداشتم خراھنموی کردم و روشو کردم ب خودم پبلندش

ازش چشم بردارم تو ھمون حالت حولشو ازروشونش پرت کردم اونور و لباسو تنش 
 مدت نتونستم چشمامو از چشماش نیکردم دکمھ ھاشو دونھ بھ دونھ بستم و تو تمام ا

 بردارم
ردم و بردمش رو تخت اروم خوابوندمش و  گرفتم و بلندش کرپاھاشوی زدوالشدمو
 دوباره روشو کردم سمت خودم و سرمو بردم تو گردنش بوش دمی خوابششیخودمم پ

  شد کھ خوابم بردی چدمی و نفھمکردمیم
... 
 دستتون درد نکنھ اقا ممنون_انیک

  درست شدمی تا برانی جان خانوما رو بگو باشکان
 ی بخوابی تو انگار نتونستی ولشبی ددمی خوب خوابانی کنمیشیمن م_اشکان

  و تا صبح نتونستم بخوابمدمی رو دی شبحھی شبیاره د_انیک
 واسم تکون دی تھدی بھم رفت و انگشتشو بھ نشونھ ی چشم غره ادمی نگاه کردم ددای ابھ

  داد
 دنیخندی کردم و می و اشکانم فکرکردن من شوخنایمت



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 65 

 نی محکم زدم تو سر اشکان کھ  عدنید انقدر خنوردنی داشتن کفرمو درمگھید_دایا
 نشونش بدم ی شبحھی داشتم انمی کرد تودلم واسھ کی متر جلو پرت شد و اخخخخھیفنر 

  ازشرونیکھ سھ تا سر شبح بزنن ب
 انگار نھ زوی ھمھ چگرفتی راحت میلی دختر خنی ازحرص اشدمیداشتم منفجرم_انیک

 انگار کھ بااشکان تازه اشنا شده
 ی رانندگنی درحدی نکنی ندادن کھ باراننده شوخادی خانوم بھتون دای گفتم ابلند

  ندادنادینھ _دایا
  بابای اگھی دنی کالفم کردنیکنی بابا شما دوتا چرا انقدر باھم کل کل میا_نایمت
  باشھتونی اشکان شماھم حواستون جمع رانندگاقا
 ی و من ومنکردیم م متعجب نگای اافھی باقنھی سکوت کردن و اشکان از آی ھمگدمید

  خانومنایکرد و گفت چشم مت
 نیگفتی درد نکنھ زودتر مدستتون

 نی ندارنای ازایشماھم دست کم_نایمت
  دی بلند خنددایبلھ بازم دستتون درد نکنھ وا_اشکان

  منو ببخشای خدای واخندهیچقدر قشنگ م_انیک
  خانوم من مراقب گوشام ھستم لطفا اروم تردایا

  بابااااا دوباره شروع شدی جفتشون باھم بلند گفتن انای متواشکانو
  خندهری زمی ھرچھار تامون باھم زدموی لحظھ ھممون سکوت کردی
  خان گروگانھامکی رفت کھ سوگند خانوم االن دست سادمونی انگار و

******* 
 اشکان

 ی گرفت اون عوضدمی مھشمیمامان پس حواست کجابود بدبخت شد_
 و نیرحسی اواخر باامنی ای مراقبش بودم ولیلیش کردم خ سفاریلیپسرم بخداخ_

  نکردی توجھرونی بھش گفتم نرو بی داشت و ھرچیریخانوادش درگ
  و گرفت و سرش داد زدنیرحسی امی قھی اشکان

 ینطوری ای مراقب بودینطوری مگھ من اونو دست تو نسپرده بودم ھا؟اکھیمرت_ 
 ؟یدوسش داشت

 می کنکاری چحاال
 تالشمو ی ھمھ دمی بود ببخش داداش قول مرمنیداداش شرمندم اره تقص_نیرحسیام

 می کنداشونیبکنم تاپ
 نکنن و اونو ری تحقدوی کھ انقدر مھشری خانوادتو بگیالزم نکرده تو برو جلو_اشکان

  زجر ندننی ازاشتریب
 ازشون ناراحتھ چشممو رو دی بفھمم کھ مھشگھی دکباری اگھ نیرحسی گوش کن امخوب
 فتھی بھ تارموش دستت بی حتزارمی و نمبندمی می چھمھ
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 مشکل داشتن و دی بگم درمونده شده بودم خانوادم بامھشی چدونستمینم_نیرحسیام
   کھ اونارو باخودش خوب کنھشدی موفق نمکردی می ھرکاردیمھش

   نداشتمشونوی بھ مادر و خواھرم وابستھ بودم و تحمل ناراحتیلی من خمیازطزف
 رونی بھش گفتم باشھ و زدم بفقط

 می بردی جمع کن بالتویمامان وسا_اشکان
 کجا پسرم؟_
 ری و زدم زشکنھی کمرم داره مگھی شدم دوونھی شدم دجی گترسمی مدونمی نمدونمینم_

 می کردھی مامانم بغلم کردو باھم گرھیگر
 ی بزوددوی سوگند و مھشگھی نکن دل من مادر میتابی پسرم انقدر بمھیخدا خودش کر_
 مشونینیبی و ممیکنی مدایپ

.... 
 

 اشکان
 یلی بودم،خی عصبانیلی باشھ خدی نتونستھ بود مراقب مھشنیرحسی کھ امنی ااز
 نگرانشون یلی ناراحت بودم کھ نتونستھ بودم مراقب خواھرام باشم،خیلی خمی طرفاز

 دمیکشیبودم و داشتم عذاب م
 جواب نمی کھ ببامکی تا زنگ بزنم بھ س اتاقمی بغل مامان دراومدم و رفتم توی تواز
  نھ؟ای دهیم

 . از روش برداشتم و زنگ زدم بھشموی تخت و گوشی اتاق رو بستم و نشستم رودر
 ...ارمی بود شاخ دربکی نزددمی کھ شنی بوقی بودم کھ خاموشھ اما با صدامطمئن

 . از چندتا بوق جواب دادبعد
 َبلھ؟_امکیس
  پست فطرت؟شونی کجان؟کجا بردامی ابجامکیسالم،س_
  ھر جفتشون حالشون خوبھنکھی درست صحبت کن با من،دوم انکھیسالم،اول ا_
 دی بده بھ سوگند و مھشرویشھ؟گوشی میمثال درست صحبت نکنم چ_
  منھ؟ی دستای منن و جونشون توشھیحواست کھ ھست خواھرات پ_
 ھی شده؟کی چامکیس:کرد آشتا از اون ور تلفن توجھم رو جلب ی صداھی لحظھ ھی

  اشکانھ؟امکیامک؟سیس
 رونیسوگند برو ب_امکیس
  اشکانھ؟گمیم_
 رونیاره اشکانھ،حاال برو ب_)با داد(
  بده بھ من،تورو خداوی گوشامکیتورو خدا س_
 امی سوگند تا برونیگفتم برو ب_

 گھھھھی بده بھش بزار باھاش حرف بزنم دوی خوب گوششعوری بیھو_من
  ھم زنگ نزنگھید،دینی رو ببدی سوگند و مھشدیتونی نمگھیتو و خونوادت د_
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 . و لرزه بھ تنم افتاددیچی گوشم پی بوق تویصدا
 ... دوباره زنگ زدم اما خاموش بودنویی اوردم پاوی گوشعیسر

************ 
 امکیس

ر سرم  قطع کردم و رفتم سمت در اتاق و در رو باز کردم،سوگند نبود،چند باویگوش
 سمت راستھ در دمیرو چرخودم و سمت راست و چپ رو نگاه کردم کھ اخرش فھم

 : نشستم و گفتمکنھ،کنارشی مھی نشستھ و زانو ھاشو بغل کرده و گرنشییپا
 .می تو اتاق تا حرف بزنای نکن سوگند،بھیگر_

  اتاق و بعد از چند لحظھ اومد توی پاشدم و رفتم توبعدش
  کردم؟کارتی با من؟ھان؟مگھ من چیکنی مینجوری چرا اامکیس_سوگند

 االنم ی بریی جازارمی و نمی مالھ من،تویمونی من مشی اما تو پی نکردی کارچیھ_من
 رونی بمی آبغوره گرفتن برو مانتو شلوارتو بپوش تا برھیبھ جا

 .ی کسچی من مالھ خودمم نھ ھستمی نی کسھیی داراامک،منی سستمی نیمن مالھ کس_
  اماده شو،بروی مالھ مناز االن_
 کجا؟_
 یفھمیاماده شو م_

 رفت سمت کمد و درشو باز کرد و مانتو شلوارشو برداشت و منم رفتم پشتش سوگند
 یزی ری بوسھ ھی عی بھ ھم خورد و امونش ندادم و سرمونینی کھ تا برگشت بسادمیوا

 بھ لبش زدم و واسش راه رو باز کردم تا رد بشھ
 نھیی رفت سمت آنویی رو انداخت پاسرش

 و کاپشنمم تنم کردم و رفتم سمتش و دمی شلوارمو عوض کردم و لباس پوشعی سرمنم
 کھ نذاشتم و با خودم بردمش ارهی دستم دربیدستش رو گرفتم کھ خواست دستشو از تو

 .می شدنی باغ و سوار ماشی تومی و بعدم رفتنیی پایطبقھ 
 گانھی دراوردم و عکس موی گوشبمی جیو زنگ خورد،از تمی گوشمی شدنی سوار ماشتا

 ... اما رد تماس زدمدمی صفحش دیرو رو
 

 سوگند
 بش،ازی جی رو گذاشت توشی زنگ زد کھ رد تماس زد و گوششی بھ گوشی کدمینفھم

 پاساژ کھ مطمئن بودم کی در ی جلونکھی تا ادیچرخی شھر می و تورونی بمیباغ اومد
 یلی،خ) خوب حتما داشتیزایگرچھ تھران نبود اما چ( باالست نگھ داشتمتاشیق
  و گفتمیالیخی خودمو زدم بھ بلکسیر
  کجاست؟نجایا_
 ست؟یمشخص ن_
 نجا؟ی امیمشخص ھست اما جرا اورد_
  شوادهی،پی بخرازتوی مورد نلیاوردمت لباس و وسا_
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 دستم حس کردم و بعد ی دستشو روھی پاساژ کھ گرمی شدم و خواستم برم توادهی پمنم
 . ھم قفل شدی انگشتانون توھیاز چند ثان

...  و کمربند وی بھ دور زدن،اونجا فقط شال و روسرمی اول شروع کردی طبقھ از
 ی طبقھ می و رفتدی نخریزی چامکی و سدمی خری تا روسر٢ تا شال و ٣بود،کھ من 

 .دوم
 شدمی داشتم از مغازه ھا رد مم،ھنوزمیدی چرخیلیاونجا خ. دوم ھمش مانتو بودی طبقھ

 سمی شد و مجبور شدم وادهیکھ دستم کش
  چھ طوره؟نیسوگند ا_

 دھنم باز مونده قشی خوشگل بود،از سلیلی راجع بھش سوال کرد خامکی کھ سییمانتو
 .بود

 بود ی مشکنشی داشت،زمی جالبیلی خی بود کھ طرح ھای و زرشکی مشکھی مانتوھی
 . تن مانکن فوق العاده بودیو و تیو طرحاش زرشک

 و بردم داخل دی دستم رو کشکنمی فقط دارم مانتو رو نگاه مینجوری ھمدی کھ دامکیس
 ارهی رو ب٣۶ زیمغازه و بھ فروشنده گفت از مانتو سا

 گھی ددهی فھمی جورھی دونھ؟وللشی منو مزهی از کجا سانی کھ ااوردمی شاخ درمداشتم
  کنم خوبکارشیچ

 دی بر٨ مانتو رو اورد و داد دستم و گفت پروفروشنده
 بود غش کی کھ بھ خودم نگاه کردم نزدنھی ایدم،توی و مانتو رو پوش٨ پروی تورفتم

 بھ شمی و بلددادی خوب نشون میلی رو خکلمی نقص بود،ھیکنم از بس خوشگل و ب
 . رونم بودیاندازه بود تا رو

 سوگند چطوره؟_دمی در رو شنیصدا
 خوبھ_
 .نمیباز کن ببدرو _

 لبخند زد و تا چشمش بھ مانتو افتاد اخم کرد و دی منو دامکی باز کردم و تا سدرو
 :گفت

 .ستی خوب ناریدرش ب_
 ادی بھم میلیخوام،خی منوی ھمھ،منی عالنی اامکیوا س_
 و ستی خوب ننی انتخاب کن اگھی دیکی رونی بایار،بی درش بگمی منیمنم واسھ ھم_

 بعد در رو بست
 دوست داشتم درش اوردم و رفتم یلی وجود کھ مانتو رو خنی گرفتھ بود اما با ابغضم

 : و مانتو رو دادم دستش و خواستم از بغلش رد شم کھ بازومو گرفت و گفترونیب
  قھر نکن حاالخرمیباشھ م_

  شدم و لبحند زدمخوشحال
 امکی سی مرسیوااااا_
 خواھش_
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 قھوه ی مانتوھی اون طبقھ ی و من تورونی بی رفت حساب کرد و اوند باھم رفتبعدش
 دمی و کفش و شلوار ستشونو خرفی بعدشم کی و طبقھ دمی ساده ھم خربای تقریا

 مغازه و واسم بھ ھی ی تومیجات،رفتی پر بود از ساعت و بدلمی بعد کھ رفتی طبقھ
 قبول خوامی برداشت و ھر چھ قدر گفتم نملی ست استکی ساعت و کیانتخاب خودش 

 نکرد
 کھ کارتشو داد و خوامی مری مجبور شدم بگم لباس زی خجالت و شرمندگی با کلبعدش

 )دمیالبتھ سھ تا ھم لباس خواب خر(دمیمنم رفتم خر
 .می رستورانو شام خوردمی کھ بردم رفتبعدشم

 بار با اخم نی کھ دوباره تلفنش زنگ خورد و امیگشتی برمنی با ماشمی راه کھ داشتیتو
 . دادجواب

 گانھ؟یبلھ _
_.... 
 خوبم بگو_
_..... 
 الستیو_
_..... 
 ؟ی نداریباشھ،کار_
_..... 
 باش خدافظ_
 . بعد قطع کردو
 راه ازش تشکر کردم و ازش خواستم کھ بزاره با خونوادم حرف بزنم کھ یتو

  نزدمی حرفگھیمنم د" نھ" شد و گفت یعصبان
 

 سوگند
 .الی ومیدی بود کھ رس١١:٣٠ حدودا ساعتھ گھید
 . ازآب دراومدهی چنمی بپوشم ببگھی اتاق تا لباسامو با ھم دی رفتم توعی سرمیدی رستا

 خودم داشتم دمیدی کھ میزی چنھ،ازیی آی و رفتم جلودمی رو پوشمی و زرشکی مشکست
  شده بودمیکردم،عالی مفیِک

 امکی کھ در باز شد و سکردمی خودم رو برنداز می ھعنھیی آی جلوینجوری ھمداشتم
 اومد تو

 قشنگھ بھت_
 یمرس_
 : تخت و گفتی دستش بود کھ گذاشت روکی پالستی سرھی

  واستدمی خرروزی دناروی نگاه بنداز اکی_
 ییی مرسیوا_
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  منتظرتمنیی پاای بپوش بشویکی کنم،االنمیخواھش م_
 باشھ_
 و کی و تونی و شلوار راحتشرتی تی سرھی کا،توشی سمت پالسترونکرفتمی رفت بتا
 بود و شالم رو انداختم رو ی کھ عالدمی پوشکاروی از تونیکی بود کھ زای جور چنیا

 .نییسرم و رفتم پا
 :رفتم سمتش و گفتم.کنھی نگاه مونیزی داره تلودمی کھ درفتمی منیی پلھ ھا پااز
 ؟ی داشتیکار_
 می برایاره ب_

 کھ یی سمت ھمون جارهی داره مدمیال،دی از ورونی بمی شد و دستم رو گرفت و رفتبلند
 . و بغص گلومو چنگ زددی با اومدن اسمش دلم لرزیدم،وایمن اونشب پرھام رو د

 . تومی از نگھبانا گفت در رو باز کنھ و با ھم رفتیکی سمت در اونجا و بھ رفت
 
 امکوی سخواستمی بزنم،مغی بود جکی کھ رو بھ روم بود نزدی صحنھ ادنی دبا

  اخھ؟ی عوضی داشتکاری بھ خواھرم چگھیبکشم،د
 عی سمتش و سردمیی دودمی مطمئن شده بودم انباره دگھی اونجا کھ دی گوشھ دوی مھشتا
  سرم درادی بود دوتا شاخ خوشگل روکی بھم گفت کھ نزدیزی چھی
 داشتھ تی واست اھمدی سرم اومد نباییسوگند بد با من رفتار کن،ھر بال_)زمزمھ وار(

 یبازی مزتویباشھ واگر نھ ھمھ چ
  مجبور شدم چشمم رو از روش بردارمامکی سی صدابا
  سوگندنجای اایب_
 نھ کھ تا خواستم انجام بدم و ای گفتھ بود رو انجام بدم دی کھ مھشی کھ کاردونستمینم

 ھست کھ یزی دوسش داشتم اما با خودم گفتم حتما چیلی بزنم دلم سوخت چون خیحرف
  گفتھنویبھم ا

 دختررو نی اخوامی نم؟منی گرفتی واسھ چگھی دنویا_)الیخی کردم اروم باشم و بیسع(
 الی وی برم توخوامی مامکی سنمیبب
  خواھرتھنی؟ای چیعنی_امکیس

 اسمھ خواھرو روش نزار_من
 و زیبا انگشت بھ م(ی اون اون صندلی روینیشی میری االن منی ھمای سوگند نیبب_

 نجای ھمای یکنی امضا مزروی می کھ روییو اون برگھ ھا) کنار انبار اشاره کردیصندل
 .کشمشیجلو چشم خودت م

 نھھھھ،بغض گلومو گرفتھ بود اما خودمو نباختم دی مھشگھی نھ،دنی اگھی خدا دیوااااا
 کھ دمیترسی میلی نداره اما خشی تفاوت باشم کاری بدی اگر نسبت بھ مھشدونستمیچون م

 ای حال دل رو زدم بھ درنی رو ناراحت کنم اما با ادیمھش
 . من خودم بکشمش؟بدهی چش؟بای بکشیخوایکنم،می امضا نمویچیمن ھ_
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 نجاتش ی برای چاره اچی ھم متعجب ھم ناراحت شد اما ھدی مھشی خدا چھره یواااا
  بود اما عاشقش بودممینداشتم،درستھ خواھر ناتن

 ؟یکنی کارو منی ایھھھھھھھھھ،مطمئن_
 شک نکن_
  خودت رحم کن بھمای خدایوا
 کنمی کارو منی خودم استی نیازین_
 د،ماشھی کاپشنش دراورد و نشونھ گرفت سمت مھشبی جی تفنگ از توھی امکی سدمید

  شداهی چشمم سی جلوای و کل دندمی نفھمزی چچی ھگھی و بعد از اون من ددیرو کش
 
 امکیس
 کاپشنم و ھی مخفبی جی تفنگمو گذاشتم توعین،سری زمی ھو سوگند افتاد روھی دمید

  دست بلدش کردمیرفتم سمتش و رو
 ؟یسوگند؟سوگند با توام؟سوگند خوب_
_........ 

  غش کردنمی خوب شد اایب_دیمھش
 .ببند دھنتو_

 اتاق ی و رفتم گذاشتمش توالی وی بردشم تورونوی سوگند رو از انبار بردم بعیسر
 . تختیرو

 یلی بھ آب نشد،خزای نرنبای صورتش کھ بھ ھوش اومد و ای اروم زدم توچندبار
  بودم و نگرانش بودم،تا چشماشو باز کرد گفتمدهیترس

 ؟یسوگند؟سوگند خوب_
 .. کجادیمھش...دیمھش...یمھش...مھ_
 واست مثلھ ی نگو حالش خوبا تو استراحت کن،بعدم تو مگھ نگفتیچی ھسیھ_

 ؟ی پس چرا غش کردستیخواھرت ن
 ... شدینجوریا..ینجوری ایی ھوھی...ھی..گمیھنوزم م..ھنو_
 . بخواب فعالریباشھ بگ_

 کھ رونی روش و دوباره خواستم از اتاق برم بدمی و پتو رو کشدی تخت خوابیرو
 ...صدام زد

 امکیس..ایس_
 بلھ_
 ؟ی باششمی پشھیم_
 ییییلی تعجب کردم خیلیخ
 باشھ..ب_

ھاشو  دستم گرفتم و شالشو کنار زدم و موی توخشوی رفتم کنارش نشستم و دست بعدش
 .نوازش کردم
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 دیمھش

  بودمدهی ترسیلیخ
 . خودت مراقبش باشای خوبھ؟خدامی حال آبجیعنی خدا ی از ترس،وامردمی مداشتم

 کھ توش ینی سھی نگھبان با ھی و چند تا صلوات فرستادم کھ دی چھ قدر طول کشدونمینم
 : بود اومد سمتم و گفتری ذره نون و پنھی

 یوفتیبخور مثل خواھرت پس ن_
  و گفتمای کھ دلو زدم بھ دررفتی غذا رو گذاشت جلومو داشت مبعدش

 ستیاون خواھر من ن_
 گشنھ ی حدر،بھی و منم شروع کردم بھ خوردن نون و پنرونی توجھ رفت بی بنگھبان

  خوردم نون روی چھ جوردمیبودم کھ نفھم
 سوگند و ی شامم تموم شد دوباره شروع کردم بھ فرستادن صلوات برانکھی ابعداز

 . خوابم بردی کدمیخانوادم کھ نفھم
*********** 

 نیرحسیام
 ی شده بودم،ھر لحظھ ھمھ جارو دنبالش بودم،از دلھره و استرس دوباره روداغون

 گاری جز سی ازش متنفر بود اما چاره ادی کھ مھشیزی چگار،بھیاورده بودم بھ س
 .نداشتم کھ بتونھ ارومم کنھ

 . منھ،من نتونستم خوب مراقبش باشمرهی تقصنیازه ا.ستی ندی منھ کھ االن مھشریتقص
 :دمی مامانم رو شنی موقع صداھمون

  شامای جان مامان بنیرحسیام_
 .امیاالن م_) گرفتھییبا صدا(

 یزی از حال و روز خرابم چی کھ کسدمی بھ سر و روم کشی دستھی و نھیی ای جلورفتم
 ختمی از پنجره رگارارویم و تھ س کردی خودم خالی رو روی اسپرعینفھمھ و سر

 رفتم و رفتم سمت رونی تخت و از اتاق بری رو انداختم زگاری و پاکت سرونیب
بعدش )دمی از غذا نفھمیچی بماند کھ ھھالبت( و غذا خوردمزیآشپزخونھ و نشستم پشت م

 :دمی بابا رو شنیاز مامان تشکر کردم و خواستم برم باال کھ صدا
  باھات حرف دارمامی تا بنی بشییرای پذیپسرم برو تو_
 چشم بابا_
 
 
 . منتظر موندم تا بابا اومد و کنارم نشستییرای پذی توی چندلحظھ اھی

 ؟ی گرفتمتویخوب پسرم تصم_بابا
 ؟یمیچھ تصم_
 .راجع بھ ازدواج_
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 خوامی مدویبلھ بابا خوب فکر کردم و ھنوزم مھش_
 ؟یاما مامان و خواھرت چ_
  اونا از فشقم بگذرم بھ خاطرتونمیمن نم_

 اتاقم و چندقطره اشک از چشمام ی از پلھ ھا رفتم باال و رفتم توعی پاشدم و سربعدش
 ...اومد

 
 امکیس
 بودم و بھ دهی دراز کشششی تخت خواب بود و منم پی صبح شده بود کنارم روگھید

 اون ھمھ ثروت کھ ی چھ جورکردمی و داشتم فکر مکردمی خوشگلش نگاه میچھره 
 کرده بود ھمش مالھ سوگند باشھ رو تیباباش براش گذاشتھ بود و قبل از مرگش وص

 .رمیبگ
 رو گھی دوتا خواھر ھم دنیُ شک بودم کھ ای کنم،ھنوزم توکاری چدی بادونستمینم

  نستم باور کنم نقشم نگرفتھتیدوست ندارن،اصال نم
 بھ خاطر کنن،منمی میو دارن نقش باز کھ ھمو دوست دارن گفتی بھم ممی حسھی اما

 کنم ی نکنم و سعینی گرفت عقب نشمی وجووم بود تصمی کم کھ تویلیِ حس خنیا
 . برگھ ھای وادار کنم بھ امضادیسوگند رو با ترس از مرگ مھش

 دمی چھ قدر گذشت و چھ قدر بھ صورت قشنگش نگاه کردم و فکر کردم اما ددونمینم
 می چشماشو باز کرد و باھم چشم تو چشم شد و اروم ارومدیپلکاش لرز

  رو زمزمھ کردیزی لب چری زسوگند
  خوبھ؟دید؟مھشیمھش_
 . تر شد و گفتمشی وجودم بی سوالش اون حس تونی ابھ
 واسط مھمھ؟_
 نھ...ه....ن_
 ؟یپرسیپس چرا م_
 ینجوریھم_
 . باغ قدم بزنمی منم برم توادی برون تا حالت جا بای بری دوش بگھیباشھ،پاشو برو _
 باشھ_

 .رونی و رفتم بدمی پاشدم و رفتم کاپشن پوشبعدش
*********** 

 سوگند
 کرده بود،مطمئن بودم خی و دستام زدی ھلقم می بودم،قلبم داشت تودی نگران مھشیلیخ

 .رمی رفتم دوش بگنی بھ خاطر ھمھی و من استرسم الکوفتادهی واسش نیکھ اتفاق
 سمت وان و نشستم دمییحموم و لباسام رو دراوردم و دو ی و حولھ رو بردم تولباس

 ). لباسامو درارم آبو باز کرده بودمنکھیقبل از ا( وان آبیتو
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 گھی شد کھ تا بعد از مرگ پرھام دقی بھم تزری حس آرامشھی آب ی نشستم توتا
 دلتنگش بودم یلی ذھنم بغض گلومو گرفت،خیبا اومدن پرھام تو....نداشتمش اما االن

 .نمی پرھامو ببگھی بار دھی بدم اما فقط موی کل زندگخواستمی،میلیخ
 :زدمی دلم باھاش حرف میتو
 تو برگرد ؟پرھامی قرار کردی و منو بی رفت؟ھان؟چرایپرھام؟چرا انقدر تنھام کرد_

 نی بدون تو من ارامش ندارم،ببنی تورو خدا برگرد،ببکنم،پرھامی می بگیمن ھرکار
 من چکسی کھ ھای دننی ای تورو خدا برگرد،تورو خدا توستیمن حالم بدون تو خوب ن

 .... من کھ بدون تو،پرھامی داغونم کردتنت تنھام نزار،پرھام با رفخوادیرو نم
 .ختمیری صدا اشک می حموم بی و توزدمی دلم با پرھام حرف می توفقط
 .رونی کردم اروم باشم و زودتر کارمو بکنم و از حموم برم بیسع

 ی بود رو کھ تا روی کھ مشککامی از تونیکی و رونی ساعت بعد اومدم بمی نحدود
 . و شال ھمرنگ شلوارمدمی پوشیخی یرونم بود رو با شلوار ل

 دی مھشھی انبار و از سالمتی و رفتم سمت باغ تا برم تورونی از در اتاق اومدم بعیسر
 مطمئن بشم

********** 
 گھی چرا د،پسی کھ تو دوست نداشتھ باشمکنی نمی جان من کھ گفتم کارگانھیباشھ _

 ؟یکنی میتابیانقدر ب
_.......... 
 .امی من کارم با سوگند کھ تموم بشھ مزم،بزاری عزنجای اای بشھی نمگانھینھ _
_......... 
 اما فکر کنم دی بھشون نگم خواھر ھمگنی مادیحاال کھ اصال انقدر از ھم بدشون م_

 .ستمی مطمئن نکنن،ھنوزی میدارن نقش باز
_.......... 
 باش خوشگلم،براقب خودت باش_
_......... 
 ی خانومی،بایاوک_

 گوش زدی مگانھی کھ از پشت تلفن بھ امکی سی شده بودم و بھ حرفامی قاواری دپشت
 روز نی پست بود کھ بھ خاطر پول من رو بھ اامکی انقدر سیعنی.کردمیم

 ی منو خراب کردھی کھ زندگامکی سیری بمیانداخت؟الھ
 . اومد کنار و رفت سمت انبارنشی ماشی از جلوامکیس

 .ی خدا نھھھھ،تورو خدا نرو اونجا لعنتیوااااا
************** 

 دیمھش
 ختمیری نحسم بودم و اشک مھی فکر زندگیتو
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 تونستمی بودم،من نمنی حسری تنگ شده بود،من عاشق امنیرحسی امی دلم برایلیخ
 ...... کاش االنی نگرانش بود،ایلی عشقمو تحمل کنم،خھیدور

 ی کھ از در اومد تو رشتھ ی در و نوری کھ با صداکردمی مھی فکر بودم و گریتو
 .افکارم پاره شد

 
 امکیس
 .دمی از اشکشو کنار انبار دسی جون و صورت خی بتن

 : بھ نگھبان گفتمعیسر
 .اریبرو واسش صبحونھ ب_
 چشم قربان_

 . زانوھام کنارش نشستمی و روکشی نزدرفتم
 ؟یچرا نکشت_
  دارمازتیچون ن_
 می واسھ ھم نداریتی اھمچی بھ سنگ خورد،من و سوگند ھرتی کھ تیدی؟دی چازین_
 ای خورهی بھ سنگ ممینی تا ببمی صبر کنمیتونی من ھنوز بھ مقصدش نخورده،مریت_

 ھدف
 مطمئن باش بھ سنگ_
  دستاتو باز کنم،برگردی بھتره نباشستم،توامیمن مطمئن ن_
 . بھم انداخت و برگشتدی پر از شک و تردی نگاھھی

 دستش خواب داد،انگاری دستاشو برد جلو و تکون معی باز کردم و اونم سردستاشو
 او ھی دمی صورتش جمع شده بود،دنمی برگشت و تونستم چھرشو ببیزفتھ بود چون وقت

 .ھی گرریزد ز
 کردمی متعجب نگاھش منی توقع نداشتم بھ خاطر ھماصال

  تنگ شدهنیرحسیولم کن بزار برم دلم واسھ ام_
  رو چندبار بھ ھم زدم و چشمم رو دوختم بھ چشمش و محکم گفتمپلکام

 نھ_
 حداقل باھاش حرف بزنم_
 !نھ_
 تورو خدا_
 ادامھ نده_

 دمیفھمی شونھ ھاش مدنی از لرزنویکرد،ای مھی انداخت و گرنیی پاصورتشو
  پاک کن اشکاتوری دستمال رو بگای سوزه،بی نکن من دلم نمھیگر_

 دراورده بودم رو از دستم گرفت و بمی جی کھ از توی رو باال اورد و دستمالسرش
 .اشکاشو پاک کرد

  بھ دست اومد توینی موقع نگھبان سھمون
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 کجا بزارم آقا؟_
 ! بزار تو حلق منیخوای مگھیبزار جلوش د_

 ی کھ از پشت درختیی رفتن صدانی کھ حالی و رفتم سمت ونروی از در اومدم ببعدش
 کھ پشت سرم بود اومد توجھمو جلب کرد

*********** 
 سوگند
 رونی بادی از انبار می کامکی سنمی تا ببکردمی نگاه می درخت بودم و بھ در انبارپشت

 و من خواستم برم الی سمت ورفتیداشت م!رونی داد و اومد بتیکھ باالخره رضا
 .نی زمی درخت و افتادم روی کرد بھ چند تنھ ری کھ پام گیپشت درخت بغل

 نھ کھ ای ادی مامکی سنمی ھمون حالت مودم تا ببی لحظھ درد رو تحمل کردم و توچند
 .ومدی خداروشکر نومدی ندمید

،سرم رو  رو روم حس کردمی اھی کھ ساتکوندمی از جام بلند شدم و داشتم لباسمو مآدوم
 غی ھو جھی و وحشت کردم،دمی کھ رو لبش داشت دی رو با لبخندامکیباال آوردم و س

  زدمیکوتاھ
َاااا_ َ َ َ 

  شد بھ اخملی تبدلبخندش
 .وونھی دیوا چتھ؟دختره _
 ِ چم باشھ؟ی جلو آدم توقع داریشی ھو مثل جن ظاھر مھی یچمھ؟وقت_
 . لبش نقش بستیو بار کم رنگ تر رنی دوباره اون لبخند اما ادمید
 ی توقع دارنی زمی رویوفتی ھو مھی و یشی ممی پشت درخت قایای میتو وقت_امکیس

 من مثل جن ظاھر نشم؟
 یای بیتونستیخوب اروم ترم م_
 دمی ترسالی وی اومده تویفکر کردم کس_
 باشھ_
  نگاھش عوض شد و مشکوک نگاھم کرددمید
 ؟یکنی مکاری چنجایتو اصال ا_امکیس

 .میرفتی کھ لو منمی رو ببدی اومدم مھشگفتمی بگم،اگر می چدونستمی زد،نمخشکم
 با تو بودما؟_امکیس
 گھی دیاومده بودم ھواخور..اھان....اومده بودم...اومده بودم...اممممم_
  کھ گوشام درازه باور کردمیی منم از اونجاویتو گفت_

 اما خودمو نگھ دمیترکی کھ واقعا داشتم از خنده مزدی و حرف مکردی نگام میجور
 . کنمی کارتونستمی نمنوی و ازنمیداشتم اما مطمئن بودم دارم لبخند م

 ی اما واقعا اومدم ھواخورستی نی کھ گوشات درازه کھ شکینیدر ا_
 وی کارنی کھ توقع ھمچیی قدم اومد جلو و بھ سمتم ھجوم اورد و منم از اونجاھی دمید

 . وست باغدمییادم و دو دی جاخالعیداشتم بھ خاطر حرفم سر
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 سایگم،وای بھت مرمتی بگسای من درازه،آره؟وای گوشاینم،گفتی ببسایوا_امکیس
 یری منو بگیعمرا بتون_

 ی بدری نفس بکشم و قلبم تتونمی و اونم دنبادلم بود کھ احساس کردم نمدمییدوی مداشتم
 از پشت زد بھم کھ باعث شد ھرجفتمون با ھم امکمی و سسمی و مجبور شدم وادیکش

 |: روموفتھی بامکمی و سنی زمی رومیوفتیب
 گوش درازم نی درست نفس بکشم تازه داشتم وزن اتونستمی سرفھ افتاده بودم و نمبھ

 .کردمیتحمل م
 : سرفھ گفتمبا
 پاشو از روم گوش دراز_
طمئن بودم چشمام از حدقھ  از روم فقط بدنشو از روم برداشت و نگام کرد،منم مدمید

 .رونیزده ب
  تعجب کردم کھ سرفم بند اومدانقدر

 بھ بعد ندو واسھ قلبت نی ضمن از اگھ،دری پاشو منم پاشدم دی گفتھ؟خوبیچ_امکیس
 ستیخوب ن

 باشھ...ا....ب_
 می نھ چون روم نای آبرومون رفتھ نمی بھ خودم اومدم و اطرافمو نگاه کردم کھ ببتازه

 میی کجاستی نھ بابا اصال معلوم ندمید بود،کھ زیخ
 گوش نی کنم با ای کارات حاال چھ غلطنی خدا تو سرت سوگند با ایم؟وایی واقعا کجاوا

  خدا منو بکش راحت شمیدراز؟واااا
 : راست و چپ در گردش بود گفتمنی سرم بیدرحال

  کجاست؟نجایا.. جانیا..یییا_
 دی پرسدیاز شما با_
  گوش درازدمی پرسی شوخیب_
 یدییدوی کجا می داشتیدونی کھ نمییگوش دراز تو_

 م؟ییواقعا کجا_من
 الیپشت و|_= درازگوش
 . فرار کنمنی از دستھ ای کم داشتم،حاال چھ جورنوی خدا ھمیواااا

 رو حس ی ارامشھی و کردمی کھ کرد شوکھ شدم،متعجب فقط جلومو نگاه می حرکتبا
 کردمیم
 
 امکیس

  باھاش بحس کنم،نگران قلبش بودمخواستمی بودم و نمنگرانش
 م؟ییکجا_سوگند

 الیپشت و_من
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 ازش بگذرم و اوردی دلم طاقت نی چرا ولدونمیشد،نمی بامزه میلی خشدی شوخ میوقت
 . لباش و چشمامو بستمیلبھامو گذاشتم رو

 نتونھ دمیترسی چھ قدر گذشت کھ تا خواست ازم جدا بشھ ولش کردم چون مدونمینم
 درست نفس بکشھ

 کھ ی کھ خندم گرفت،درحالدمی ازش جدا شدم صورت گل انداختھ و خجالت زدشو دتا
 : بود گفتنییسرش پا

 ؟یخندی میبھ چ_
 یچیھ_
  از رومی پاششھیم_

 !نھ_من
 گمیوااا،پاشو م_

  شرطھیبھ _من
 شرط مرط نزار حوصلھ ندارم گوش دراز،پاشو_
 : لبام بود گفتمی کھ روی لبخندبا
 شمی شرط پا مھی بھ گھ،فقطیِد نشد د_

 عھھھھ،خوب بگو_سوگند
 ی دست لباس خوب بپوشھی اتاق ی دختر خووب توھی مثل ی بردیاالن شما با_من

 ای درمی برای بی بردارومویواسھ منم ما
 : ھو دوباره صورتش گل انداخت و قرمز شدھی

 شو بزار برم...نھ،پا...ن_
 شمیپا نم_

 باشھ پاشو برم اماده شم_دسوگن
 ِ اولی کشوی توومی دختر خووووب،مانیآفر_من
 باشھ_

 .الی اروم از روش بلند شدم و اونم بال فاصلھ پاشد و رفت سمت وبعدش
************* 

 سوگند
  کنم؟ی کم داشتم حاال چھ غلطنوی خدا ھمیوا

 (`:  نھای درگھی دوااااا
 . اجبار رفتم سمت اتاق و آماده شدمبھ
 و رونی رو گذاشتم توش و از اتاق رفتم بامکی سوی برداشتم و ماکی کوچکی پالستھی

 ییرای پذی نشستھ تودمی کھ دنیی پایرفتم طبقھ 
 آمادم_
 .میبر_
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 سمتش و خواستم از بغلش رد بشم کھ نزاشت و دستمو گرفت و منم مجبور شدم رفتم
 باھاش برم

************* 
 سوگند

 : بشم کھ گفتادهی خواستم ممیدی رسی نگفت و وقتیچی کدوممون ھچیِ خود ساحل ھتا
  بدهومویما_
 . شدمادهی دراوردم و دادم دستش و پکی پالستی از تووشویما

 |: پاش بودوی شد و فقط ماادهی پنی از ماشدمی کھ دزدمی لب آب قدم مداشتم
 : سمت آب کھ گفتمرمیاومد سمتم و دستم و گرفت و داشت م 

 نمیشی منم لب ساحل مای تو برو بشمی مسی خامکینھ س_
 !یای بدینھ با_
 ....گمی مامکیوا س_
 یزی چگھی کھ بھ دستم وارد کرد باعث شد مھر سکوت بھ لبھام بخوره و دی کششبا

 .نگم
 ی گردنم بود و تعادل درست و حسابری آب تا زبای تقرگھی رفت جلو کھ من دانقدر

  دستشو ول کنمتونستمینداشتم و نم
  تورو خدامی برگردای بامکیس_من
  آبری ھو دستم و ول کرد و رفت زھی نگفت و یچی ھامکیس
 آب کھ ری موج بزرگم اومد و پرتم کرد و رفتم زھی ھو ھی خدا اصال تعادل نداشتم،یوا

  اوندم باالامکیبھ سرعت با فشار دست س
  پشتمزدی مامکی سرفھ افتاده بودم و سبھ
  ھمش تجربستنای نداره ایبیع_
  خندهری بعدش زد زو

 : اخم کردم و گفتمبھش
 نبود ازی وسطھ االن ننی تا ایاوردی منو نمیکردیگوش دراز خان اگر حرف گوش م_

  تجربھ رو بکنمنیمن ا
 .دی منو بوسعی خنده و سرری زد زدوباره
 دمی از ھجوم خون بھ سمت صورتم فھمنوی بودم گونھ ھام گل انداختھ،امطمئن

 ا؟ی درادی وسط زمستون می کشھ،آخھی سرد مم؟دارهی کم کم برشھیم_
 و ھوا ھم کامال دی و سھ روز مونده بھ عستی اما االن وسط زمستون نمیریاره االن م_

 ھیعال
 ھی چھ قدر عالنمیبیاره م_

 : داد و گفتلی بھم تحوی بخندھی بعدش
 یشی چھ ناز میکشیخجالت م_
 .یشی زشت میلی خیشی پرو میتوام وقت_
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 بگم یچی چرا نت نسام ھدونمی شده بودم اما نمی عصبگھی خنده،دری ھو دوباره زد زھی
 کردمیو فقط نگاھش م

 می برگھیخوب د_
  از پشت کمرم برداشت و دستمو گرفتدستشو

  گوش درازمیبر_
 بود و اصال خوب نبود دهی خدا لباسم افتضاح بھ بدنم چسبیم،وای ھم تا لب آب برگشتبا

  کس بھ جزء ما تو ساحل نبودچی بود کھ ھنی کھ آوروم ایو تنھا شانس
 .ی عوض کن تا سرما نخوردنی ماشی بھت لباس بدم برو تومی برایسوگند ب_
 !اوردمیلباس؟من کھ لباس ن_
 من آوردم_
  واسم؟ی تو لباس آوردیوا چھ جور_
 نی دست بزاره تو ماشھی از خدمتکارا گفتھ بودم یکیبھ _امکیس
 آھان_

 عی بھم داد،منم سرکی پالستھی رفت سمت صندوق عقب و در رو باز کرد و بعدش
  و در رو قفل کردم و شروع کردم لباس عوض کردننی ماشی تودمیدو

  راحت بودمیلی بود خی ھا دودشھی شچون
 رو زد ی اومد تو و قفل مرکزامکی باز کردم و سنوی روکھ عوض کردم در ماشلباسم

 کھ صداشو ی دراوردن و منم سرم رو برگردونده بودم تا موقعوشویو شروع کرد ما
 دمیشن
 برگرد بابا_

 . حرکت کردامکی جلو و سی شھی رو برگردونم سمت شسرم
 
  حرکت کرد بھ سمت خونھامکیس

  ھمش تو فکر پرھام بودم باومن
 گفتی مشھیاقبم بود ھم اب بشم مدام مرکی نزدزاشتی نمای درمیومدی ھروقت مپرھام

  جلو نروکنمی سوگند خواھش مترسمی مرحمھی بایدر
 عی افتادم و سرامکی سی رمنتظرهی غی بوسھ و خنده ادی ناخوداگاه وسط افکارم و

  فتی اون شمر نادیخودمو دعوا کردم کھ 
  نبودالشمی خنی عی ولشدمی ومن داشتم خفھ مای ازقصد بردم وسط دراون
  نگاه نکنمشی نقص و عضالنی بکلی نتونستم بھ ھواومدی کھ بامای لحظھ ااما

 زنھی داره صدام مامکی سدمی زدم کھ دبی بھ خودم نھدوباره
 خواد؟یامی نکنھ دوباره دلت درای تو ھپروتییسوگند کجا_

 خوادی ھرگز دلم باتو نمرینخ_سوگند
 دمی ھا؟نشنی زدیچھ زر_امکیس
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 بھ چشاش نگاه کردمو جسور شدم بلند داد زدم کھ گفتم مردمیداشتم ازترس م_سوگند
  فقط باپرھام برمخوادی من دلم مفی کثی کھی مرتخوادیباتو دلم نم

 چی و چشاش سرخھ سرخ شده بود بدون ھرونی گردنش زد بی رگاامکی کھ سدمید
  دادریی تغای سمت درروی روشو ازمن گرفت و دور زد مسیحرف

 اااامککی باتتھ پتھ گفتم سسسدیلرزی جونم می ھمھ کردمی می ازترس قالب تھداشتم
 امکی بررگرد سدیببخشش

 دیشنی نمیچی ھگھی انگار داما
  شو اشغالادهیپ_امکیس

 میابری من سردمھ بامی من نمامکینھ س_سوگند
  نھگھی دیاینم_امکیس

 تمومش یاری چقدر بال سرم مگھی بسھ دییییدادزدم سرشو گفتم ولم کن عوض_سوگند
 فتوی کثھی بازنیکن ا

   کشوندای منو بغل کرد رودستاش گذاشت و منو بھ سمت دردمیود
 اونم ی باشری اسنفری ی تو دستای وقتھی حس بدیلی خمردمی بودم و داشتم مچشماموبستھ

 ری وتحت تاثی کھ ازش متنفری کھ بھت تجاوزکرده کسی کھ باباتو کشتھ کسیکس
 ازتھ دلم کھ باعث شد چشامو غیییی بھ جدمی کشی بنفشغغغغغغغییییییافکارم بھو بھ ج

 غی چشکاموبستم و دوباره جامکی سیزده  رتیبازکنم و چشمم بخوره بھ صورت ح
 ی اروم و وقتامی دارم فرود مدمی دشدی کھ داشت گلوم پاره مدمی کشغی انقدر جدمیکش

 ایم  قسمت کم اب در روساحلدمی شدم چشمامو بازکردم و دسی خنیکمرم خورد بھ زم
 و  خودشو انداخت رومامکی شدم سسی ودوباره  خخوردیموجااروم بھ تن و بدنم م

  خداااااای اخوامی ازت متنفرم متنفرم پرھاممو مزدمی زدم و داد مغیدوباره ج
 و بلند ھق ھق ای پرھام بیدی نجات موالی ھنی منو ازدست ای مگھ نگفتای پرھام بپرھام
  کردم

 کم کم از تکاپو افتادم و ساکت شدم کردی نمی کارچی فقط بھم زل زده بود و ھامکیس
 شدم حسھ شجاع بودن بھم ی خالیلی بودم حس کردم خدهی داد وھوارکشغویازبس ج

 اروم ومدی درنمگھی صدام دشدی نمی بود کھ وحششیزیچی ایدست داده و بود وانگار س
 یض عومی من سردمھ برالی ومیبھش گفتم بر

 و لباشو اروم گذاشت رو لبام اونقدراروم مک دی کشیقی چشاشو بست نفس عمامکیس
 یلی خکردی ولم نمرمی نفس بگزاشتی من و نمی لباھی کھ انگار ابنبات چوبزدیم

 تونستمی نمی تکونچی ھشدمی موونھی کھ دستو پام سر شده بود داشتم دیلباموخورد طور
 چشامو زدی مزی ری صورتمو بوسھ ھاتمام  بعد لبامو ول کرد وقھی دقستیبخورم ب

 گردنم و انقدر ی بارون کرد صورتشو برد توھی و ابروھامو بومیشونی لپامو پموینیب
 دمیفھمی و لو کرد کھ ناخوداگاه سرشو تو دستم گرفتم و گفتم بغلم کن اصال نمدیبوس

 لبام ھ بغلم کرد و دوباره بامکی مست شده بودم و دست خودم نبود سگمی میدارم چ
 زد من اومدم روش و دوباره غلط انقدر غلط یھجوم اورد پشت کمرمو گرفت و غلط
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 و نافمو زدی میزی ری لباسمو دراورد و شکممو بوسھ عاامکیزد کھ لھش گفتم بسھ س
 کردی مسیبا زبونش خ

   بدنمو گردنمو خورد کھ بدون اراده  سرشو اوردم باال و بوسش کردمانقدر
 کارشو ی ؟ بھش گفتم اره  و اونم بدون معطلیخوایفت منو م متعجب شد و گچشاش

  کرد
 یاری بدی بھ بعد فقط اسم منو بانی کارش تموم شد بھم گفت پرھام مرد و ازایوقت

   واشی بازکی اون ھمھ رمانتشدی شدم باورم نموونھید
   بوده کھ من پرھامو خواستمنی کھ باھام کرده بود واسھ ایکار
 تجربھ داشت و منو یلی نھ من خودمم ازش خواستم اون خی واااکارکردمی من چاما

   تجاوز نبودھیکامال مست کرده بود کاراش ھمشون لطافت داشت و اصال شب
   احمق گول خوردممن

 ی پستیلی و بھش گفتم خدی گونم چکی رواشکم
   تنم کردمسموی خی پاشدم و لباساعی رفت  و من سرپاشد

  نھزی داره باتلفن حرف مدمید
 نی برو بپوش تو ماشناروی و لباس بھم داد گفت ااومد
   قفل کردمنوی ماشدمودری پوشعیسر
  ومدی ساعت منتظرشدم اما اون نمی تو نادی نکھ

   کجاستنمی ببرونی برفتم
  کم مونده بود غش کنمدمی ک دی ازصحنھ اکھ
... 

 نواختی داشت مشی مشکتاری باگشی کنار اتامکی شده بود و سغروب
 اراده بھ سمتش قدم برداشتن کنارش ی خوب بود پاھام بیلی من صداش خی خدایوا

 یاھنگ آ( سوز داشت گوش سپردمیلی نشستم و بھ اھنگ فوق العادش کھ خایروبھ در
 )یاز شھاب مظفر

 ابونای خنی تو ازنمی پرسھ میھ
  ازخداخوامتی مزنمی زجھ میھ

 ادی بارون داره مھیی ھواعجب
 ندارمت,یستین

 خوادی تورو مدلم
   چترتوی کنارمن ببندیستین

  می بشسی خییدوتا
  عطرتوچھیبپ
  حالم بدهیستین

  ھوانی بھ العنت
  تو ناخوشمی بمن
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  کاری چخوامممی مبارون
 دی برگھی نبودنت امونمو دیآ
 دی بھ لب رسگھی کن جونم دیکاری یآ
 خوادی زخم دلم مرھم دستاتو میآ
 باد داده بھ موی نبودنت زندگیآ

____ 
   گلومو گرفتھ بود گذاشتم تا اشکاش راھشونو بازکنن و اروم بچکنیبغض بد_
 کردمی فکرمضشی ضدو نقی زل زدم و بھ کارااوشی رخ سمی بھ نخوندی قشنگ میلیخ

    خودش نبودوالی ھنی داشت و ای غم بزرگیانگار
 شترشدی و ھق ھقم بختی قلبم رختی چشمش فرو ری ازگوشھ ی اشکی کھ قطره دمید
 کاری چخوامیبارون م_
   حالم بدهیستین

  ھوانی بھ العنت
   چمھدونمینم

   چھ مرگمھاخھ
   نفس برامسختھ

  ھواکمھنجایا
  سوزموی متوتب
  ادی صدات مبازم

   رفتنتکابوس
 خوادی تورو مدلم
   چمھدونمینم

  نبودنتدرد
  ای کن و بیرحم

  سردمھتوی بمن
 کنمی مھی گریھ
 خورمی غصھ میھ

  کنمی دل نممن
 برمی نمازتو

   بدون توسختھ
   برام گلمسختھ

   نکن باھامبدتا
  کم تحملممممممن

 دی برگھی نبودنت امونمو دیآ
 دی بھ لب رسگھی کن جونم دیکاری یآ
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 ..... ی ی یآ
 رونی بدمی ازدستش کشتاروی رفتم گھی نزاشتم ادامھ بده باگرگھید
 بتونم دی حرف بزن شاامکی چتھ ھا سامکیفتم س پرت کردمش اونطرف بھش گو

 کمکت کنم
 داد و ازپشت محکم بغلم کرد سرشو گذاشت رو شونم و زد ھی منو بھ خودش تکدمید
  کردمی مھی منم باھاش گرھی گرریز

   نامردهیلعنت بمن باتو لعنت بھ ھرچ_کردی مزمزمھ
 تو بغل شی کنار اتمیزدی باھم حرف نمموی ھردومون سکوت کردقھیبعد از چن دق_
 اعتراف ینی بود انگار اره من سوگند حسی روز خوبی ولدونمی اروم بودم نمامکیس
  باھام خوب تا کردیلی امروز خامکی کھ سکنمیم
 ارهی و چادرم برامون بمی بخورنجای اارهی شامو بلی گفتم وسازیبھ پرو_ایس
 یچادر؟چادر واسھ چ_
 میخوابی منجایامشبو ا_ایس
 ..اما_
 اما و اگر نداره_ایس
  من فرارکنم؟نکھی؟ازایترسینم_
  بکن زرنگنکاروی ایاگھ تونست_ایس
 ادیباشھ منم بدم نم_

 امکی سدوی بھم چسبیلی خمی کباب کردی و ماھمی درست کردیشی اتی شب باھم چااون
  زاشتی و سربھ سرم مکردی می باھام شوخیلیخ

   نشستھدمی رفتم تو چادر دیوقت
 کنمی بخواب نترس فرارنمگفتم

 ی برشمی کھ ازپیخوای خودتم نمگھی کھ ددونمیم_امکیس
 ...  شاد باشزارمیتورو باتوھمات تنھا م,ستی نبیارزو برجوانان ع_
   خستھ شده بودیلی کھ خوابش برد خدی نکشقھیبھ چن دق_امکیس

   ی دختر دور بمونم بھم ارامشنی ازاتونستمی چرا نمدونمی داغون بود و نمحالم
  کھ بعد از مرگ مادرم تاحاال حسش نکرده بودمدادیم
 نازشده یلی فقط نگاش کنم خخواستمی شده بودم و مرهی صورت پاکش تو خواب خبھ

 ی اگھی گناه تراز ھروقت دیبود نازتر و ب
 ... خواب مھمون چشام شدی چھ جوردمی بودم بھش کھ نفھمرهی خی تاکدونمینم
 
 امکیس

 . چادر نگاه کردی دادم و بھ اطرافم توی پلکام رو باز کردم و بھ بدنم کش و قوصآروم
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 دادی توم بیدی حس امھی چرا اما دونمیکردم،نمی و مبھوت فقط بھ داخل چادر نگاه ممات
 شی ھم آتدمی نھ کھ دای اونجاس نمی کھ ببشی و بغل آترونیکرد و باعث شد برم ب

 .ستیخاموش شده و ھم سوگند ن
 ستی ننممی و متوجھ شدم ماشکردمی بھ اطرافم نگاه مسردرگم

 ی اثرچی اما ھباشی جی چادر و کاپشنمو برداشتم و دستمو بردم توی تودمیی دوعیسر
 . ھا نبودچییاز سو

 بود و االن نبود،کاپشن از دستم دهی کھ سوگند خوابیی زده بودم بھ رو بھ روم،جازل
  زانوھام افتادمید و خودمم ھمزمان روافتا
 من رفتھ؟سوگند شی سوگند از پیعنی نداره،سوگند،سوگند رفت؟تی واقعنی خدا نھ،ایوا

 من رو تنھا گذاشتھ؟
َ کتم نمی جوره توچی ھنی اگھی دنھ  .رفتیَ

  از نگھبانا تماس گرفتیکی شلوارم دراوردم کھ ھمزمان بی رو از جمی گوشعیسر
  جواب دادمی معطلبدون

 بلھ؟_من
 الو سالم آقا_
 سالم،بگو_
 ...یعنی..زهی مزاحم شدم،راستش چدیآقا ببخش_
 دادمی رو از دست مدمی کم داشتم امکم
  شده؟ی چنمیدرست بگو بب_)یبا نگران(
  شدهزی چیعنی خانوم رو،دی مھشدیآقا راستشو بخوا_
 .ی بھ لبم کرد،جونی لعنتگھی شده دی چنمیعھ درست بگو بب_
  خانوم فرار کردهدیآقا مھش_
  خاطر سوگند بودد،بھی کامل کلمھ نابود شدم،نھ بھ خاطر مھشھی معنبھ
 ؟یچھ جور...؟چھی چیعنی_
 کھ خودش دونمی مدی فرار کرده،البتھ بعشونمی نگھبانا خوابشون برده ایقربان انگار_

 ی روھی برددهی فرار کرده باشھ چون دست و پاش بستھ بود اما االن طنابا برییبھ تنھا
 نھیزم

 دمی م؟ھااااان؟پولیکردی میتو پس اونجا چھ غلط_)از عمق وجودم سرش داد زدم(
 نمی بفرست لب ساحل ماشنی ماشھیارم،ی تک تکتونو درمد؟پدریکھ سر مستتون بخواب

 ستین
 چشم آقا...چ_

 . رو قطع کردمیگوش
 زمان و مکان رو درک کنم،سرم بھ شدت درد گرفتھ بود و اصال تونستمی نماصال

  خودم ھضم کنمشی اتفاقات رو پتونستمینم
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 چھ دمی تو سرم و تازه فھمدنیُ پتک کوبھی دفعھ انگار ھی چھ خبره کھ دمیفھمی نماصال
 . افتادهیاتفاق

 . ندارهتی واقعنی فرار کرده؟ادی با مھشسوگند
 .کنھی نمی کارنی باشھ،سوگند ھمچینجوری اتونھی نمنھ
 :کردمی لب زمزمھ مریز
کم کم ( کار رو نکرده،سوگند انقدر ظالم نبود،نھ سوگند نرفتھ،نینھ سوگند با من ا_

 نھھھھ سوگند نھھھھھ،تورو خدا نھھھ،سوگند نھھھ) شدادی بھ فرلیزمزمھ ھام تبد
  کردسیو خ و کم کم اشک صورتمزدمی مادی تھ وجودم اسمشو فراز
 بار نتونستم در برابر اشکام مقاومت نی اما اکنھی نمھی گرفتھ بودم مرد گرادی ی بچگاز

  کنھدایکنم و اجازه دادم راه خودشو پ
 باعث شد خودمو جمع و جور کنم و اشکام رو پاک کنم و پاشم رونی از بییصدا

 ستمیبا
 د؟یینجای اامک،آقا؟،شمایآقا س_
  توای بنجامیا_

 دمی درگاه چادر دی از نوچھ ھامو تویکی قامت
  برن دور بزنمخوامی بده منمی ماشچیی جمع کن سونجاروی الی وساایب_
 اما قربان_
 نیی پاارمی صورتتو مزنمیحرف نزن کھ م_
 .نی ازش کرفتم و رفتم سمت ماشعی رو داد بھم و منم سرچیی لرزون سویی با دستادمید

 کجا دارم دونستمیرفتم،نمی نداشتم و فقط م شدم و راه افتادم،از مقصدم خبرسوار
 روندمی رو منی و فقط ماشدونستمی جنگل؟اصال نمدمی بود؟،شاالی مقصدم ودیرم،شایم
 
 
 ساعت ۵ گرگان رو رفتم و اومدم کھ باالخره بعد از یابونای از خیکی چند بار دونمینم

 الی گرفتم برم ومیتصم
 سمت دمیی باغ پارک کردم و دوی تونوی ماشعی و سرالی ودمی ساعت رسکی از بعد

 .انبار
 تا از نگھبانا کھ گذاشتھ بودمشون مراقب انبار باشن اونجا بودن و داشتن با ھم چند

 نیی کھ تا حظور من رو حس کردن برگشتن سمتم و سرشونو انداختن پازدنیحرف م
 فرد بود و چند نی تری کھ اصلشونیکی بودم کھ باعث شد برم سمت ی عصبانی قدربھ

 نی زمیتا مشت نصار صرتش کنم و اونم پرت بشھ رو
 ارم،ھمتونی تک تکونو درمد؟پدری بخوابنجای ادیای کھ بدمی من بھ شما پول مایعوض_

 دیاخراج
 .... زن و بچمونمی کندای کار پیی جامیتونیاقا تورو خدا،ما نم_
 دی نکردم،گمشنیببند دھنتو تا صورتتو نقش زم_
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  و در رو باز کردم و رفتم توالی ازشون دور شدم و رفتم سمت وعیسر
 ...سالم آقا،خوش_
  مزاحمم نشھیشکیھ_
 اما اقا_
 حرف نشنوم_

 . از پلھ ھا رفتم باال و در اتاق رو باز کردم رفتم داخل و در رو قفل کردمعیسر
  اتاق واسم پر شده بود از عشقنی جزء اکردم،جزءی اطرافم نگاه مبھ

 نی سوگند رو تدارم برام سخت بود و برام سخت تر اگھی دنکھی بد بود،باور ایلی خحالم
  راحت باشھشی عادھی دنبالش بگردم تا اون با زندگخواستمیبود کھ نم

 عاشق نکھیاره من عاشقش شده بودم،سوگند منو عاشق کرد،با ا.... عاشقنکھی ابا
 !کنھ تشی اذشی زندگی حظورم توخواستمیسوگند بودم اما نم

 دست زشی تخت،بالشتش،بھ ھمھ چی روی رفتم سمت تخت و نشستم روش،بھ پتواروم
 . بود نھ خاطره ھاشنجای کاش االن سوگند ای خدا ایدم،وایکش
 دستام گرفتھ بودم و ی شده بود و سرم رو تودهی تخت نشستھ بودم و شونھ ھام خمیرو

 . من نبودشی پگھی خوشگل کھ دی اون فرشتھ کردم،بھیبھ سوگند فکر م
 روز مونده بود بھ ومد،دوی داشت بارون مخورد،انگاری بھ گوشم مرونی از بییصدا

 دیع
 
 سندهینو

 غرق در خاطره ھاست،انگار خودش امکی سخورد،انگاری از اتاق بھ گوش مییصدا
 .کندی و خواندن آرام متاریرا با نواختن گ

 دھدی کھ حال گرفتھ بود گوش را نوازش منشی دلنشیصدا
 )یتلخ،شھاب مظفر(
  تلخی اون روزاادیامشب بھ _
  آلبومو ورقزنمیم

  ھر طرفنمیبی متورو
  بھ سرم؟ادی داره میچ
  اوضاع ھر شبمنھیا
  احساسمو زدمدیق

  بدمگھی بھ بعد دنی ااز
  چشمھ توی تووفتھی مچشمام

  قلبمونی الرزونھیم
  تو حرفمویدینفھم

  منوی اشکایدیند
  نروشمی از پگفتمیم
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  بدتر وی بھ روز شدروز
  خونرویختیری ھم مبھ

 در ھم مخلوط شده بود و دل ھر امکی سی گرفتھ یتار،صدای گی ھق ھق،صدایصدا
 باختھ بود کھ ی حال بھ دختری مرد مغرور و قونی ھم داشت،الرزاند،حقی را میکس

ر بھ ھ.  باختھ بود کھ ھر لحظھ عذابش داده بودی پدرش را کشتھ بود،بھ دختریروز
 امکی سری باشد تقدنیا دیشا" داردیی آمدن ھا و رفتن ھایزندگ"حال

 بازم نگام ھمش بھ ساعتھ_
  و پاکتھگاری سدورم
  طاقتگھی دندارم
  تو کھ عادتھنبود
  واست چھ راحتھمیدور

  حال من بدهیستی نتو
  روزانی کھ دارم ایحس

 حماقتھ
  باور خودمشھی نمنھ

  تو شدم؟ھی چعاشق
  دور من پرننکھی ابا

  کھ شکل توانییکسا
  سوالھ کھ چراواسم

  توام؟ری درگھنوزم
  خطھی دور تو کشمیم
  دورمگھی دنمتینب

 درک کرده بود و بعد از امکی را تازه سنی عذاب و ایعنی درد،یعنی لحظھ عشق ھر
 یعنی عشق یده؟اریشنی ازش بد منقدری و چرا استی بود عشق چدهیمادرش تازه فھم

 را از دوست شی پاامکی دارد کھ سیگری دفیب اما دوست داشتن توصدرد و عذا
  عذاب بودنی اتحمل داشتن آن طرف تر گذاشتھ بود و حاال مجبور بھ

  حس بدھی دهیبارون،بھم م_
  منادی ارهی متورو

  عاشقمادمی ارهیم
  تلخی لحظھ ھاارهی مادمی
  چتری بارون روزنھیم

  ھنوز کنارتمانگار
 .....بارون
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 خاموش شده شی و اتومدهی ھنوز افتاب باال ندمیازسرما چشمامو بازکردم د_سوگند
   من نشستھ خوابش برده بودی جلوشرتی تھی روم بود و خودش با امکیکاپشن س

  نبودفی محو تماشاش شدم تو خواب اصال کثھی چند ثانتا
 نجات بده و وی دنی فاز گرفتنا پاشو خودتو ازدست انی ای لعنت بھت سوگند بجااه

  نیی افتاده بود پابشی از جچیی خورد بھ ذھنم سویجرقھ ا
 دی روشن کردم و گولھ بسمت انبارو نجات مھشنوی اروم پاشدم رفتم و ماشبالفاصلھ

 حرکت کردم
   دی دوتاازنگھبانا خوابن و مھشدمی اروم رفتم و داروم

 کھ دادمیتش احتمال م اھستھ رفتم سمیلی خکنھی مھی بستھ داره اروم گری پابادستو
 ھی منم اجسییی تا برگشت بادستم دھنشو گرفتمو گفتم ھعی بزنھ سرغیبترسھ و ج

 خوشگلم اومدم نجاتت بدم
 می کردم و بازش کردم و باھم فرار کرددای اونجا پشھی شکھی تھی

.... 
 وووووووھووووووووی_دیمھش

  ین فرار کوی ازدست اون دی تونستی تو چجوری تو معرکھ اسوگند
   مھربون شد و خودش راھو برام باز کردیلی خییھوی سھ سر ویکارخدابود و د_سوگند

 نمی مامانمواشکانمو ببتونمی دوباره میوا_دیمھش
 ؟ی چنیرحسیام)باتعجب_سوگند

   باھام دعواکرد سر مادرش و خواھرشدنمی کھ دزدیروز_دیمھش
 فکرکنم و ی بھم کمک کرد کھ منطقیلی خامکی سدنی دزدنی اما اشدی دلم تنگش ممن

 می خوشبخت شمیتونی ما باھم نمامی دربیاز کور
   فراموشش کنمدی کھ اون ازخانوادش ببره من باخوادی دلم نممن

 ی حربت درستھ تو ھمھ کنمی و حس مکنمی درکت ممی برات خواھررمی بمیالھ_سوگند
  یتالشتو کرد

 می شادهی پنی ماشنی و زودتر ازاادی کھ بمی بھ اشکان زنگ بزندی بادیمھش
******* 

  پاتوقتو
 بخور و نگران یزیچی کھ حالت بھترشھ نجای اوردمت اگھیاشکان بس کن د_فرھاد

 نباش خدابزرگھ
 شمی موونھیدارم د_اشکان

 ندارن روی سوگند جزشما کسدوی مھشنیکنی خودتونو داغون مینجوریاقااشکان ا_نایمت
  ھی و محکمی سوگند دختر قوشنی مدای پی کھ بزود انشاهللانی باشی قودیشمابا

   رنگ خوردمی مھربونش زل زدم کھ گوشی شدم و بھ چشمارهیبھش خ_اشکان
   زوم شده بود رومن شماره ناشناس بودنای و ماءده و فرھاد و متدای ایچشما
  جواب دادم بلھیباسرد



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 90 

________ 
  یی من کجای خدای واییسوگند تو_

_________ 
 زارمی مسمی تا بھت برسم پلامی و منم مای نگران نباش تو بامی االن منی فداتشم ھمباشھ

 انیدرجر
 نی نترس و مواظب خودتون باشکنمی مخواھش

   کردموقطع
  شدهی شد اشکان سوگند چیچ_ ھا باھمبچھ
   طال گرفتدی و نفست حقھ نفستو بای خانومیلیخ_ نگاه کردم و گفتمنای رو بھ متفقط

  برمدی فرارکردن و من بادیمھش و سوگند
  کھ ازخجالت سرخ شد و گفت خداروشکردمید

   شاپو رو سرشون گذاشتھ بودنی ھا کافبچھ
   خودم برمدی باشھی گفتم نمکھ

 اونجاجاشون دی سوگند و مھشنیای مفرستمی کھ برات میبھ ادرس_ بھم باتحکم گفتدایا
  کنھداشونی پتونھی نمچکسی مادربزرگمھ کھ فوت کرده و ھیامنھ اونجا خونھ 

 میاری و بازی مورد نلی و وسامشونینی تاببمیای بابچھ ھا بعدا ممنم
  مراقب باشیلی خاشکان

 خوشحال شدم و یلی داشت خی خوب و فداکارو دلسوزی دوستانی ھمچوگندی نکھی ااز
 بھشون گفتم حسمو

   کردنی متواضعانھ جوابمو دادن و منو راھھمشون
 ********** 

 خدا ی واااناھاشی استرس دارم اشکان ایلی حواسمو پرت نکن من خدیمھش_ندسوگ
  شوادهی پعیسر

  بغلمای نازم بھی قربونت برم سوگندم ابجیالھ_اشکان
 نمی ببی توام بغل داداشای بدو بیسادی کوچولوم چرا اونجاوادی مھشیوااا

  خوشحال بودمیلی بودن و خمی تو اغوشم زندگفشردمی مدوتاشونو
   خانومانیداشدیخداروشکر کھ پ_سرگرد

  نی مربوط رو بھتون بگھ تا انجام بدی اشکان خان گفتم کارابھ
 کھ اطالع ی و ھرچمی و بزنامکی رد سمی تا بتوننی بما بدنوی ماشچیی خانوم سوسوگند

  بھ اشکاننی و بدنیسی ازمحل گروگانتون برام بنونیدار
 افتادم و حس کردم کھ االن چقدر امکی سادی ی حرف و زدم ولنی چراادونمینم_سوگند

  جنابدونمی نمیچی گفتم من ھھیداغون و عصبان
   جمع و جور کردعی و اشکان سرکردی گرد شده بھم نگاه می باچشمادیمھش

  ستیسرگرد حال خواھرام اصال خوب ن_
  ھمونجا کھ بھتون گفتممی بردیمابا



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 91 

  تا مراقب اوضاع باشنمیزاریبلھ حتما ما دوتاازسربازامونو اطراف اونجا م_سرگرد
  حقدرپناه
  خدانگھ دارنیدی زحمت کشیلیممنون سرگرد خ_اشکان

 
 سوگند

 و نمی ما تا من مامانو ببی خونھ میرفتی و اشکان منای و متدای با امی داشتانی کنی ماشیتو
  بودمامکی فکر سیمن ھمش تو

 اما از زاشتمی رو تنھا مامکی سدی کردم و نبای کار اشتباھکردمی چرا اما فکر مدونمینم
 . کنمی زندگی اونجورتونستمی نممیطرف

 دونمی خدا نمی قشنگ بود،وایلی بھ پرھام واسم خکردم،حسادتاشی لب ساحل فکر مبھ
 ....چرا اما انگار من عاشق

 .ستی وسط ننیا ی عشقچی باشھ،ھینجوری ادی نبود،نباینجوری نھ انھ
  بھ خونھمیدی فکر کردم تا رساونقدر

 فرھاد و مائده نی از ماشدی سمت در و ھمزمان مھشدمیی شدم و دوادهی پنی از ماشعیسر
  شد و اومد کنار منادهیپ
 کھ با دمی ناراحت دی مامان رو با اون چھره ی تو و وقتمیدیی مامان در رو زد دوتا
  براشرمی بمید،الھی ما لبخند زد دلم لرزدنید

 می عالمھ ماچش کردھی بغل مامان و میدییدو
  مامان خوشگلم؟یچطور_

 زم؟ی عزیخوب_دیمھش
 د؟ی من خوبم،شما خوبیزایخوبم خوبم عز_مامان

 میآره مامان جون ماھم خوب_
 فی تجاوز رو براش تعری ھی از قضری مبل و کل ماجرارو بھ غی رومی نشستمیرفت

 کجاست امکی سدونستمی نمشدی داشت عصر مگھی کم دخت،کمیریکردم و اونم اشک م
 کنھ؟ی مکاریو داره چ

  اصال بھ من چھعھ
 دیینجای بفھمھ شما ادی نباامکی سمی زود تر بردیپاش_اشکان

 میباشھ بر_من
 کجا؟_مامان

 اونجا ستی توش نمی مامان بزرگ من خالھ،خارج از شھره کسی الی وانیم_دایآ
  راحت باشنتوننیم

 شنی مزاحم شما ھم مزم،شرمندهیباشھ عز_نماما
 ....نینھ بابا خالھ ا_دایآ
 کھ می شده بودخکوبی زنگ در خونھ بھ صدا درومد،ھممون از ترس می ھو صداھی

 اشکان رفت سمت اف اف و در رو زد
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  داداش؟ھیک_دیمھش
 مامان پرھام...مامان...ما_

 ...دنی استرس گرفتم و شوکھ شدم کھ دستام شروع کرد بھ لرزانقدر
 ذره ھی نی رو ھزار مرتبھ شکر کردم کھ مامانم از رابطم با پرھام خبر داشت و اخدا

 . با مامان پرھام رو بھ رو بشمی چھ جوردی بادونستمیحالمو بھتر کرد اما نم
و لرز در رو باز کرد و  شدن در بھ گوشم خوردم و بازم اشکان با ترس دهی کوبیصدا

 دمی در دیقامت مامان پرھام رو تو
 سالم_ پرھاممامان
 زمی عزیسالم خوش اومد_مامان

  داخل؟امی بتونمیممنون م_
 ی خانوم رستاککنمی خواھش مدییبفرما_اشکان
 فقط بھ من زل زده بود و کردم،اونمی پرھام اومد داخل و من فقط نگاھش ممامان

 می مامان بھ خودمون اومدیبا صدا نکھی تا اگفتی نمیچیھ
 نسای سرپا وازمی عزنجای انی بشایب_

 : پرھام نگاھشو با حرس ازم گرفت و رو بھ مامان گفتمامان
 بپرسم،سوگند چرا پسرم ی سوالھی فقط از دختر شما نجای جان من اومدم انایم_

  کرده؟یخودکش
 من از نکھی من؟بگم بھ خاطر ای بگم؟بگم بھ خاطر نادونی خدا چید،وای لرزتنم

  بگم؟ی چایعشقش گذشتم؟خدا
 ھی دی تازه برگشتھ تونھ لطفا بزارستی سوگند حالش خوب نیخانوم رستاک_نایمت

 .گھی دتیموقع
سوگند )رو کرد بھ من(کنھ؟ی پسرم رو بگھ انقدر خستش مھی خودکشلیدل_ پرھاممامان

  سوگند؟نھی ھملشی،دلی کرد چون تو ولشگنی کارو کرد؟ھان؟ھمھ منیچرا پسرم ا
 و حاال اشک مھمون چشمام و بغض مھمون گلوم دمیلرزی کرده بودم و مخی شدت بھ

 .شده بود
  بگمتونستمی نمیچی ھاصال
 حالش بد ی کافی بدم سوگند بھ اندازه حی من براتون توضدی بزاریخانوم رستاک_مائده

 کنمیھست،خواھش م
  کھ پسرم جوون مرگ شده حالم خوبھ؟ی حالم خوبھ؟منیلیاالن من خ_ پرھاممامان

 : چرا گفتمدمی کار بودم اما اصال نفھمری چرا؟من تقصدونمینم
  خودش بودریتقص_
 مرھام من ی خودکشگم؟باعثی مینجوری دارم درباره پرھام ا؟منی چیعنی خدا یوا

  خدا نجاتم بدهی خودش؟واایبودم 
 وده؟ پسر من بری تقصیواسھ چ_ پرھاممامان
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 کھ پسر شما بھ من قول داده بود نھی ادونمی کھ میزی اما تنھا چدونمی نمیچیدونم،ھینم_
  پسر شما بود کھ دروغ گفتری و من رو تنھا گذاشتھ،تقصستیترکم نکنھ اما االن ن

 زمی افکارم بود رو بری توی ھر چخواستمی نداشت اما می ربطچی حرفام بھ ھم ھاصال
 ی خوبیزای تر بخوام حرف بزنم چشی اگر بدونستمی بد بود و میلی خرون،حالمیب

  سمت اتاقدمیی دونی و بھ خاطر ھمگمینم
************ 

 اشکان
 و بھ سوگند حق داد کردی مھی رو گفتم و اونم گرزی مادر پرھام حرف زدم و ھمھ چبا

 خبر نداشت و بھ خاطر پرھام امکی و سگانھیچون سوگند اون موقع از دروغ 
 . برهخواستیم

  ساعت مامان پرھام رفت و منم رفتم سمت اتاق سوگندمی از نبعد
 و شونھ زی می و سرشو گذاشتھ روی صندلی سوگند نشستھ رودمی رو باز کردم و ددر

 کردی مھی داشت گریعنی نی و الرزهیھاش م
 چی بود اما ھدهی سوگند دو برابرشو کشمیدی کشی سختی ھر چرم،مای بممی واسھ آبجیالھ

 .موقع خودشو نباخت
 می پاو آماده شو بریسوگند؟آبج_

 : گرفتھ گفتیی برداشت و با صدازی می سرشو از رواروم
  داداشامیاالن م_
 زمیباشھ عز_

 دی و مھشدای و با مائده و فرھاد و ارونی بادی و منتظرش موندم تا برونی رفتم ببعدش
 .زای جور چنی و ای خوراکدی خرمی با ھم برنای و متانیبفرستمش بره،تا من و ک

 
 سوگند

 و رونی آب بھ صورتم زدم و اومدم بھی و سی پاک کردم و رفتم سمت سرواشکامو
  بچھ ھاشی پییرایرفتم سمت پذ

 میخوب سوگندم اومد بر_فرھاد
 می بردی پاشدای و آدیم،مھشیبر_مائده

 رونی کردن و رفتن بی بلند شدن و از مامان خداحافظھمشون
 : و گفتمدمشی سمت مامان و بوسرفتم

 نمشیبی مامیمامان جان مراقب خودت باش،بھ سمانھ ھم بگو حتما م_
 زنگ گمیباشھ دخترم توام مراقب خودت باش،سمانھ ھم از خونھ دوستش اومد م_

  از دوستات باھات حرف بزنھیکی ھیبزنھ بھ گوش
 زمیباشھ خشگلم،فعال خدافظ عز_
 خدافظ دخترم_
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 و فرھاد حرکت نی ماشی فرھاد و نشستم تونی و رفتم سمت ماشرونی در رفتم باز
 .کرد

 :دیچی پنی ماشی تویمی ابراھثمی می حرکت کرد صداتا
 )یمی ابراھثمیستاره بارون،م(

  منونی غمگی شبایکنی ستاره بارون میدار
  فقط نروی کھ تو بگی قبولھ ھرچباشھ

  بود کھ گفتم عاشقمنی اشتباھم ادمیشا
 دمی قلبمو باختم بھ تو؟نفھمکجا
  منونی غمگی شبایکنی ستاره بارون میدار

  فقط نروی تو بگی قبولھ ھر چباشھ
  بود کھ گفتم عاشقمنی اشتباھم ادمیشا

 دمی قلبمو باختم بھ تو؟نفھمکجا
 کردم،حدودای سرم در گردش بود و بھ ھر جفتشون فکر می توامکی پرھام و سفکر

 دونستمی و نمکنھی مکاری کجاست و چامکی سونستمدیعصر شد بود و نم۶ساعت 
 پرھامم کجاست؟

 : گفتدی مخشنکھی تا اکردمی فکر مزی و بھ ھمھ چکردمی نگاه مرونی بھ بشھی شاز
 میدی رسی شو آبجادهیپ_

  کھ رو بھ روم بود نگاه کردمییالی و بھ ونیی در رو باز کردم و رفتم پاآروم
  داخلشم قشنگ باشھزدمی کھ حدس مکی بزرگ و شیلی خیالی وھی
  داخلمی بردیایب_دایآ

 قفل در و در رو باز کرد و رفت داخل و ی رو انداخت تودی نگاه کردم کھ کلدای آبھ
  تومیماھم پشت سرش رفت

 . نداشتی خالی جاھی بزرگ و قشنگ کھ سرتاسرش گل و درخت بود و یلی باغ خھی
 پولدار یلی خدای کھ مامان بزرگ آال،مشخصھی ونی بود ای اوه چال،اوهی داخل ومیرفت

  بفھممتونستمی ثروت خودشونم می رو مطمئنا از رونیبوده و ا
 خونھ نی از ای بود،کال ھر جبای زیلیِ و کرم کھ خیِ دوبلکس با تم قھوه ای خونھ ھی

 بگم کم گفتم
  اتاق بردارهھی باال ھرکدوممون می بردیایب_دایآ

 مایگردی برمگھی دو ساعت دھین بگم  من از االی ولمیبر_فرھاد
 باشھ حاال_مائده
 بزرگ یلی سالن خھی ی در توی قشنگ تر بود،کلنیی از پانجای خدا ای باال و واااامیرفت

 درا ی و کرم گذاشتھ بودن و ھمھ ی دست مبل خوشگل قھوه اھی سالن نیبود و وسط ا
 ش. سوختھ بودیبھ رنگ قھوه ا

 ِ،تمییبای ھمھ زنی از اتاقارو باز کردم و دھنم باز مونده بود از ایکی رفتم در یشانسک
 بود و ادم از نگاه کردن بھ اتاق لذت ی جالبیلی خی و قرمز بود،ھارموندی اتاق سفنیا
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 فوت کرده بود اما مشخص بود ھنوزم بھ خونھ دای مادر بزرگ آنکھی ابرد،بایم
 شھی میدگیرس

 مونمی منجایمن ھم_
 شیی دو بھ رونی امایمنم م_دیمھش

  اتاقھی و مائده و پرھامم می اتاق انتخاب کردھی ھرکدوممون خالصھ
  تخت و سرم رو گرفتم تو دستمی اتاق و نشستم روی تورفتم

  کجاست؟امکیشم،سی موونھی خدا دارم دیوا
  اصال بھ من چھعھ

************ 
 دیمھش

 آشپزخونھ و ی گذاشتن تولوی اومدن داخل و وسالھی وسی با کلانی و کنای و متاشکان
 . اف اف اومد و اشکان رفت در رو باز کردی ساعت صدامیبعد از ن

 اومد طرفم و دستاشو باز دی بود و تا منو دنیرحسی کھ باعث تعجبم شد اومدن امیزیچ
 دعوامون سر مامان و خواھرش ادی کار رو بکنم نیکرد تا برم بغلش اما تا خواستم ا

 رو از خودم دور کنم نیرحسی امکردمی می سعدیفتادم و از کارم منصرف شدم،من باا
 خواھرش زده نشھ تا اونم بھ خاطر من از مامان و

 : گرفتھ گفتی و با صورتنیی ھوا اورد پای رو از رودستاش
  خانوم؟ی سالم کنیخواینم_
 سالم_
 زم؟یحالت خوبھ عز_
 خوبم ممنون_

 کردم ناراحت شد،از کنارم رد شد و رفت سمت بچھ ھا کھ سوگند جزوشون احساس
 کنھی مکاری اتاق معولوم نبود داره چینبود و تو

 سالم،سالم_نی حسریام
 سالم_اشکان

 خواستمی من و فرھاد گرفتھ شد،می با مائده دست داد و ھمزمان چھره نی حسری امدمید
 خوامی منویم افتاد کھ من ھادمیبرم بزنم لھش کنم اما 

 
  مائده

 خودم حس ی رو رودی نگاه فرھاد و مھشھینی دست دادم و ھمزمان سنگنی حسری امبا
 کردم

  بھش سالم کردی سرد و جدیلی ازم جدا شد و رفت سمت فرھاد،فرھادم خنی حسریام
 اروم یلی کھ فرھاد در گوشم خمیکردی نگاه مونیزی تلومی با بچھ ھا و داشتمی بودنشستھ
 : و محکم گفتیاما جد

  اتاقی باال توایب_
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  باالی کنارم پاشد و رفت سمت طبقھ از
 : گفتدای خواستم بلند شم برم کھ آمنم
 تو کجا؟_
 بھ تو چھ زرافھ؟_
  بھت نگفتھیزی چھی)نایمت(برو گورخر تا پاندا_

 من گورخر سوگند بزغالھ و می لقب داشتھی خنده،ھر کدوممون ری زدمی ھممنون زبلند
  ذره ھاااااھی البتھ می ذره خولھی دونمی ھم پاندا،خودم منایرافھ و مت زدایآ

 توجھمو یی طرف اتاقمون کھ صدارفتمی طرف پلھ ھا ازشنون رفتم باال و داشتم مرفتم
 جلب کرد

 و منم کنھی مھی در و متوجھ شدم داره گرکی نزدومد،رفتمی از اتاق سوگند مصدا
  کنھ تا سبک بشھھی دادم بزارم گرھیترج
  طرف اتاقمون و در رو باز کردم و رفتم داخلرفتم

 کرد،تای نگاه مرونوی تخت نشستھ بود و پشتش بھ من بود و از پنجره بی روفرھاد
 گوشم ری خوابوند زیلی سھیحظور من رو حس کرد از جاش بلند شد و اومد طرفم و 

 کھ باعث شد سرم بھ سمت راست بچرخھ
 یدی اجازه نم؟توی مگھ نامزد ندار؟ھان؟تویدی دست منیرحسیام با یبھ چھ جرعت_

 ی چھ شکلدی مھشیدونی؟میدی دست بزنم اون موقع بھ پسر مردم دست میمن بھت حت
 نگاھت کرد؟

 : گفتمھی گربا
 ! من بھ خودم مربوطھ نھ تویکارا...خفھ شو فرھاد_
بر اون پسره  آخرت باشھ دور و ی ؟دفعھیدی فھمشھیاز االن بھ منم مربوط م_
 نمتیبیم
  ذرهھیباشھ حاال گمشو اونور برم بخوابم _
  خونھمی منتظرتم برنیی اماده شو پای بخوابخوادینم_
 ...اما فرھاد_
 سسس،منتظرمیھ_
 رونی کنارم رد شد و و از در رفت باز
  حاال آقا فرھاددمی مکنھ؟نشونتی من بلند می دست روشعوری لعنت بھت،بیع

 ی کردم و بعد از اوردن کلی و با بچھ ھا خدافظنیی و رفتم پادمی مانتوم رو پوشعیسر
 رونی بزنم بالی تونستم از ونایبھونھ کھ فرھاد خستست و ا

 
 : لب گفتری زنیرحسی کرد و رفت امی کھ خدافظمائده

  باال کارت دارمای االن بنیھم_
 باال رفت بگم کھ رفت سمت پلھ ھا و تند تند ازشون یزی چخواستم
 سمی اشکان باعث شد وای برم کھ صداخواستم
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 د؟یکجا مھش_
  داداشامیاالن م_
 ی برخوادینم_
  داداشگھی دامیاالن زود م_
 زودا_
 چشم_

  از اتاقا بازه کھ رفتم اون تویکی در دمی سمت پلھ ھا و رفتم باال و ددمییدو
 برخورد واری و باعث شد بھ دواری ھلم داد سمت سمت دنیرحسی ھو امھی رفتم داخل تا

 ستادی اوند رو بھ روم اعیبکنم و ھمزمان در رو با پاش بست و سر
 کردی نفساش پوستمو نوازش می بود کھ گرماکی بھم نزدی حدتا
  شده؟ید؟چیچتھ مھش_
 می برو کنار بزار درست حرف بزننیرحسیام_
  بگوی جورنیھم_
 .... برو اونیرحسی امشھینم_
  لبام و باعث شد مھر سکوت بھ لبھام بخورهیست و لباشو گذاشت رو ھو چشماشو بھی

 : از چند لحظھ ازم جدا شد و گفتبعد
 خوب حاال بگو_
 تو از خونوادت بشم بعدشم مادرت و یی باعث جداخوامی شعور،چون کھ مننمیب_

 ادیخواھرت از من خوششون نم
 ...... توادی کھ نمادینم_

 ؟یی کجادیدددد؟مھشیمھش_اشکان
 دیی اخ گاوم زااخ
 اومدم داداش_

 رونی در اتاق رو باز کردم و رفتم بعیسر
 جانم داداش؟_
 نیی برو پاایب_
 باشھ_

 نیی از کنارش رد شدم و رفتم پااروم
********* 

 اشکان
  باھم رفتن باالنیرحسی و امدی مھشدمی دی شده بودم وقتی عصبیلیخ

  کھ رفتنیی و بھش گفتم بره پارونی دفتم باال و صداش زدم کھ اومد بپاشدم
 بدون اجازه برم خواستمیدم،نمی نشنی جوابچی ھی سمت اتاق سوگند و در زدم،ولرفتم

 ...سوگند... بود سکتھ کنم،سوگندکی نزددمی کھ دیداخل اما مجبور شدم و از صحنھ ا
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 اشکان
 .خورهی تخت و تکون نمی سوگند افتاده رودمید

 تخت،کنارش نشستم و حرکت بدنشو بھ سمت باال و ی طرفش و اروم رفتم رودمییدو
 دمیدی صورتش می اشک رو روی راحت شد کھ خوبھ،رد خشک شده المی خدمی دنییپا

 کرده ھی شده بود و حدس زدم انقدر گرسی خشی سرش بود ھم نقطھ اری زیو بالشت
 خوابش برده

  شداردی بدمی بازوش و چند با آروم تکونش دادم و دی رو گذاشتم رودستم
  اشکان؟ھیچ_) گرفتھییبا صدا(سوگند

 می برمیخوای ما م،پاشویدختر سکتم داد_
 کجا؟_سوگند

  برهخوادی کن می کجا؟پاشو با داداشت خدافظگھیخونھ خودمون د_
  پاشد و من رو بغل کردآروم

 مراقب خودت و مامان و سمانھ باش داداش_سوگند
 یمواظبم آبج_
  دراوردم و دادم دستشبمی  رو از جامویش از گویکی خودم جداش کردم و از
 رو کھ ی ام،شمارهیزنی زنگ منی بھ امی داشتی بھ بعد کارنی از اری بگنوی اایب_
  جواب ندهیشناختینم

 یباشھ داداش مرس_سوگند
 زمی عزکنمیخواھش م_
 نیی پای طبقھ می و با ھم رفتنیی و اونم ھمزمان اومد پانویی اومدم پاتختی رو از
 
 

 ادی داره بارون مدی تو سرما نخوردی تر برد،زودی خدافظ مھشگھیخوب د_من
 خدافظ بچھ ھا_نیرحسیام
 خدافظ داداش_

 خدافظ_سوگند
 خدافظ_نایمت
  جوندیمواظب خودت باش بزغالھ،خدافط مھش_دایآ

 ھستم زرافھ جوووووون_سوگند
  خندهری با ھم زدن زھمھ
 خدافظ_دیمھش

 
 دایآ

 ِ سمت شھرک غرب تھرانمیرفتی ممی داشتموی نشستھ بودنی ماشیتو
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 شده بود لی کھ بارون تبدمی و ھنوز خارج شھر بودمی کامل وارد تھران نشده بودھنوز
 دی شدیلیبھ برف خ

  ھوا خرابھیلی خمی جلوتر برمی بتونتی وضعنی با ادونمی مدیبع_اشکان
 میزنی مخی میاره بابا دار_نیرحسیام
 اک رفت خطرنشھیآره اصال نم_انیک
 می برگردمی تا دورتر نشددیخوایم_نایمت

 بلھ منم موافقم_اشکان
 :))))جی ھومیآ_من

  جان؟جی ھوھیخوب نظر تو چ_اشکان
 =)می برگردگمیمنم م_

 #|می کارو کننی ھممیخواستیماھم م_اشکان
 منم خواستم نظر بدم بھ تو چھ_
 میباش باش تسل_
 میدیخندی و ممیکردی می دور زده بود و من و اشکان ھمچنان با ھم شوخانیک

 و دستم فونی شدم و رفتم پشت آادهی پنی ماشال،ازی ومیدی بود کھ رس١٢ حدودا ساعت
  زنگ و بر نداشتمیرو گذاشتم رو

  من مردم آزارمکال
 =/):گھی بود دیریتصو( اومدفونی سوگند از پشت آیصدا

  گوشم رفتتتتدایعھھھھ چھ خبرتھ آ_
 می بستلی بزغالھ قندگھیباز کن د_
 د؟ی برگشتیواسھ چ_
  تو تا بگممیای باز کن بزنمی مخی بدم وسطش حیبخوام توض_

 .می زدخی سوگند گھیباز کن د_اشکان
 . داخلمی در رو زد و رفتسوگند

 می تا گرم شنھی کنار شوممی تو و رفتمیدیی رو باز کرد دوالی در وتا
 د؟ی چرا برگشتدی االن بگشھیم_سوگند

  کردی رانندگشدی خرابھ سوگند خانوم،نمیلیچون ھوا خ_انیک
 اھان_
  کوش؟دیمھش_نیرحسیام

  اخم کردهدمی بھ اشکان افتاد کھ دنگاھم
 دهیخواب_سوگند

 اھان،باشھ_نیرحسیام
  بخوابدی اتاق مھشیسوگند توام برو تو_)با اخم(اشکان
 ...اما اشکان من_سوگند
 !سوگند_اشکان
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 باشھ_
 
  میخوابی باال منیرحسیمنم باام_
   اتاق ھستنی بخوابنیی پانای داداش بامتانیک
  بخوابی توام ھرجادوس داردایا
  دستت دردنکنھ ازتوجھت_دایا

  تو بخوابمشی دوست دارم پمن
  انی خنده بجزکری زدن زوھمھ

 ری بخیشب ھمگ_انیک
  تو دختری کن پسرمردمو کشتطنتی کم شدایا_اشکان

 باتو امی اتاق خب منم مھی تو رنی باھم مانی کناوی نزدم خب متیمن کھ حرف بد_دایا
 گھی دی اتاق داداشمھیتو 
 دمی ھمھ خستھ ان و بزور دستشو کشمیابری بنیی پاخوابمی تو مشی خانوم من پدایا_ نایمت

 و خوابوندمش
 خوابھی نمنای متنی چراایواااا_دایا
 مثبتھ خودم بخوابم بچھ شی برم پخوامیم

   دراومدنای خروپف متدمی کھ دندمیچی نقشھ مداشتم
 اتاق بود وھنوز لباساشو ی پاشدم و رفتم باال تو اتاق سوگند  چمدونش گوشھ گولھ

   بوددهینچ
  خوبم درش بازبودازشانس

 ھی کھ نو بود و ھنوز مارکشو نکنده بود برداشتم ی خوشگلری رفتم ولباس ست زاروم
  داشت اونم برداشتم ستش دیرسی تارونم مشی بلند کھ توربود و بلندھیروبدوشامبر مشک

   بودی سکسیلی بود و خیمشک
  رسمی داره بعدا بھ حساب توام مییزای چھ چی سوگند عوضیا

 ی و بااتاقکردی شدم خروپف مانی و اروم وارد اتاق کنیی رفتم پامردمی مجانی ازھداشتم
 بود کھ اگھ ی طورالی وی دراواراوی فاصلھ داشت و دیلی خمی بود و من توشنایکھ مت
 سی حمامو سروی تمام اتاقا داراومدی نمیی صدایکردی مادی تا صدم زکوی موزیصدا

   بودیبھداشت
 وارد حمام شدم و عی سررفتی مشی داشت خوب پیلی نقشم خنکھی بودم ازاخوشحال
 میشونی رو پختمی کردم و چندتاازتارموھامو رسی موھامو بااب خدمی پوشرارویلباس ز

   زدم و وان و پرازاب کردمی واسھ خودم چشمکنھیتو ا
 و درو رونی شدم اومدم بسی کردم و داخل وان فرو رفتم خزونی رو اوروبدوشامبر

  در اونم باسروصدادنیازتو قفل کردم و شروع کردم بھ کوب
 اومده و داره امکی بودم نکنھ سدهیس تردمی سھ مترازخواب پری بدیباسروصدا_انیک

 دیکوبی قلبم ھنوز داشت مادی مسی سروصدا از سرونی اما دبدم ادزدهیسوگند خانومو م
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 ی اونجاست جوابی صدازدم کی ھرچشھی بازنمدمیباعجلھ رفتم و درو بازکردم د
 ھمراه بادر پرت شدم وردمی در داشتم فشارمبھ  درباز شد و چونھوی دمی کھ ددمیشنینم

 پاھام سست شدمی موونھی رفت و داشتم دیاھیچشام س...دمی کھ جلوم دیتو و باصحنھ ا
   نداشتم فشارم انگار افتادویزی چنیشد و اصال انتظار ھمچ

 بدنش بھش ھیسی کھ از خی روبدوشامبرھی با ی بود اونم باچھ سرو وضعدای خدا ایوا
 بود و ھرلحظھ انی خوش فرمش نمادی سفیود پاھا معلوم برشی بود و لباس زدهیچسب

 ھی جذاب بود یلی شده بود و خسی موھاش خشدیداشت کمربند لباسش شل ترم م
  رمدایابی خوابم نمی ازخودم گرفتم کھ ببشگونیو

  چھ خبرهنجای کردم اونورو گفتم معلومھ ارومو
  خوامی معذرت میلی کرده بودم تو حمام  خری منوببخش من گانی اقا کیوا_دایا

 در ول شد و ی رهی بود و ناخوداگاه دستش ازدستگنیی سرش پاای مدت کنی لواوتمام
  ارهی یلی شانس امشب بامن خنکھی ومن تودلم خوشحال شدم ازادی نفھمیدر بستھ شد ول

   نبودی تو حالت عاداصال
 من مجبورشدم شدی بازنمرابشی بود و شداکردهی تتھ پتھ گفتم حمام اتاق من مشکل پبا
 ری ازشانس بدم درخرابھ وگدونستمی نمی ولیشی و متوجھ نمی گفتم شماخوابنجای اامیب
   ازاونطرف بازشدی و انگار شما فشاراوردشھی بازنمدمی دھوی کنمیم

   نداشتمی اگھی لباس دچی خدا منو ببخش من ھیوااا
 روشو برگردوند عی سر در ونمی ادیی بفرمای بدحی توضنیشترازای بخوادیبسھ نم_انیک_

   کردنکاروی چندبار اشھی بازنمدی اما دنیی رو داد پارهیو دستگ
  و باحالت سوال بمن نگاه کردبرگشت

  کردن من بودی بازلمی وقت فحاال
   حاالمیرکردی گی وااای دره لعنتنی توروخدا دوباره خراب شد ایوا
 مخم ھنگ کرده بود و کردمی رو باھم می و قلبی و روحی مغزیداشتم سکتھ _انیک

 واقعا گفتی راست مچارهی بیدای قفل بود و اشھی بازنمدمی بھ جون در افتادم دیھرچ
 .... داشتیزی چی روحی خونھ جننی بودم نکنھ ادهیترس

 
 لحظھ واسش سووخت اما ھی دلم انی کچارهی بکردمیتو دلم داشتم ازخنده غش م_دایا

   شرط من مھم تربود
رده بودم کھ باھزارتا وعده و خواھش و التماس کھ درو قفل کنھ و  کی راضدویمھش
 بره

 ی و گرماختی بااون سرو ردای بکنم حضور اتونستمی نمی کارچی ھیوااا_انیک
 کھ دونستمی حس کرده بودم و مداروی من قبال اکردنی موونمیوجودش داشتن د

 خندهی داره مدمیچقدرداغھ ناخوداگاه برگشتمو د
 اره فکرکرده رمی افتاد کھ نقشش بوده حاال نوبت من بود کھ حالشو بگمی دوزارعیسر
  زرنگھیلیخ
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   برگشت و نتونستم خندمو جمعوجور کنمھوی_دایا
 انداختم کھ بچھ مثبت من دوشمو کامل نگرفتم حاال کھی پشتمو کردم بھشو تالیخیب

   روتو برگردون و نگام نکنرمیمجبورم بگ
  دای انکارونکنیا_انیک
 ی کنمی خودتو از خجالت قانکھی ای ھا؟؟؟بجاشھی سرت نمای تو چراشرم و حدایا
 یری و دوش بگیاری لباسم دربکھی سھ ننی ھمیخوایم
 بدون ییھوی حرفابود و نی پرروترازای چھرش شرمنده شد ولیکمی دای کھ ادمی؟؟؟د!

   لباسشم دراورد ومن نفسم حبس شدکھی حرکت اون سھ تھی بایمعطل
  کردمی پوستم حس مری رو زیبی عجی کرد ھجوم گرمای منو روانرسما

 گذاشت و نتونستم،نتونستم نگاش نکنم اون شی چشم من بھ نمای نقصشو جلوی بکلیھ
  و کم کم بھ خودم اومدموزدی بمن ضربھ مرحمانھی بیلیخ

   و لعنت کردمطونی شرلبی و کردم بھش و زپشتم
 کردم و بھ کف تی ھدای اگھی فکرمو سمت دمدوی بجز کنترل خودم ازدستم برنمیکار

 کردمی پرت کرد ھمونجاکھ نگاه مرشوی ازلباس زکھی تھی دمیحمام زل زدم کھ د
 دی نباکردی می روادهی انقدر زدی شدم نبای کرد باتمام وجود عصبوونمی دراخروزدیت

 دراوردم و راھنموی حرکت پھی و با ای دل رو زدم بھ دردادمی می بھش درسدیبا...دینبا
 دهی بدنشو رنگش پری دستاشو گرفتھ جلودمی برگشتم و دیپرت کردم اونور عصب

 فقط بھ چشاش زل زده ی رفتم سمتش و دستاشو گرفتم تابازشون کنم ولیررحمیباب
 بودم

 رو ی کارنی اصال انتظارھمچمردمی داشتم ازترس مکارکنمی چدونستمیاصال نم_دایا
 یکنیکارمی نکننن چانییی لرزون ھمراه ترس بھش گفتم ککیی نداشتم باصداانیازک

 دستامو ول کن اشغال نکن
 من اماده ای بگھی ھا؟خب نشون بده دی نشونم بدانتوی کھ بدن عریخواستیمگھ نم_انیک

 ستی ننی اشی معنیزیری و کرم میاری لباستو درمیام مگھ وقت
 ھا
  تا لذت ببرم ازتای تو بغلم بااای بایب
 خواستمی درموردم فکرکرده بود من فقط مینجوری انکھیکردم ازحرفاش ازابغض _دایا

 ینطوری کھ اخواستمی مقاومت کنھ اما نمتونھی نمدای ای جلوچکسیبھش بفھمونم ھ
 راجع بھم فکرکنھ

 می شده بودرهی بھم خختویری اشکام اجازه دادم تا بچکھ،آب رو سر ھردومون مبھ
 تمام مدت فقط نیی کھ سرشو انداخت پادمی کردم دھی و گرستمی نی گفتم من دختربدبھش

 نی کھ ادمی فھمدمی ک تو عمرم دھی ادمنی واقعا پاکتردمیبھ چشام زل زده بود و من فھم
   شدت گرفتمیشرطو من باختم و گر

 دکمھ ھاشو بستو کنھی رفتھ لباسشو اوررده و داره اروم تنم مدمی بلند کردمو دسرمو
  حمام و سرشو بادستاش گرفتھ بودیابو بست و نشست رو سکو
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 و ی دلم کباب شد پاککنھی مھی پناه و ترسو داره گری بی مثل جوجھ ادمی دیوقت_انیک
 بفھمھ خواستمی مارمشی بھ خودش بخواستمی کن فقط مدمی تو عمق چشاش دتویمعصوم

 دوی نشستھ بھم گفت ببخششمی اشتباھھ نشستمو حس کردم اومده پرهی کھ داره میراھ
  کردفی برام تعرھینقششو باگر

  ؟ادی می کدی گفتم مھشبھش
 ای بی درو قفل کردنکھی ساعت بعداھیبھش گفتم _دایا
   دراوردمی بچھ بازیلی منو ببخش خانیک
 دیلرزی بچھ ھا دستو پاشو توخودش جممع کرده بود و ازسرما منی کھ مثل ادمید_ انیک
 ی کھ بادلم کارکردی داشت وادارم مختیری داشت تمام معادالتمو بھم مکردی مھی گرو

 ستیو کنم کھ درست ن
 انیک_دایا
 بلھ_انیک
 منو نگاه کن_دایا
 بگو_انیک
 ؟سردمھیکنیبغلم م_دایا
اونقدر باسوز گفت اونقدر قشنگ گفت اونقدر دلبرانھ گفت کھ نفسم رفت نتونستم _انیک

 تو بغلم انقدر دمشی زد و چشاموبستم و باتمام قدرتم کشراخروینتونستم مقاومت کنم ت
 دیرسی گرومپ گرومپ قلبامون بھ گوش می کھ صدادادمیفشارش م

   سوزوندی تنش مثل کوره داغ شد ه بود و منو مدایا
 کننده وونھی دیلی عطر تلخش خی بغلش بومردمی داشتم مجانیاون لحظھ ازشذت ھ_دایا

  زدی موج منمونیبود اغوا شده بودمو حرارت ب
 لحظھ تموم نی اخواستی بود و دلم نمسادهی زمان برام واگرفتی گر مشی داشت تو اتتنم

 بشھ
   ک من توش افتادمھیی چھ بازنی اای خدایواااا

 دستمو بھ دیچی تو سرم پی درد بدواری پرتم کرد و سرم خورد بھ دانی کدمی دھوی کھ
 شده بود واصن ی وحشای اق کنی ای ولادی داره خون مدمی کھ ددمی کشمیشونیپ

 دره بدبخت افتاد و لقد زد کھ درو شکست نی انقدر بھ جون اھوی چش شد دونستمینم
 چشاش موج ی تودی سرمورگرفتمتردکھ  اخر برگشت و نگام کرد تعجب کردیلحظھ 

 شد و ی چدمی اتفاقا افتاد کھ اصال نفھمنی اعی دوباره گذاشتو رفت اونقدر سری ولزدیم
 .... رفتیاھیام سچش

 
 امکیس

 َ و من چشم انتظارمگذرهی کھ بھ زور میی خوب کنم؟ساعتای خرابم رو با چحال
  شکست؟امکی سینی ببیی نامرد؟کجاییکجا
  کھ آروم و قرار ندارهی موندم و قلبمن
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  استرس و دلشورهی موندم با کلمن
 ... موندم با تمام خاطراتمن
 دوستام رو ی موقع حرفاچی بعد از مادرم تجربھ نکرده بودم،ھوی موقع عشق واقعچیھ

 یی کھ انقدر جدادونستمی موقع نمچی؟،ھی چیعنی کھ شکستن دمی موقع نفھمچیدم،ھینفھم
 رفتن فھممیفھمم،می رو مزی چکنم،ھمھیاز عشق سختھ،اما حاال ھمرو خوب درک م

 گنی چرا انقدر از عشق بد مم بفھمتونمی مگھی د،االنی چیعنیعشقت 
 ... غرور خودمو شکونددمی داره،االن فھمانی پای روزھی کھ عشق ھم دمی فھماالن

 ... باعث شد نگم عاشقشمی غرور لعنتنیا
  خدا نجاتم بدهیوا...مردمی از غم مد،داشتمیچیپی گوشم می آھنگ تویصدا

 
 سوگند

 ینجوریچھ مرگمھھھھھ چرا ا خدا من یشدم،وای موونھی بد بود،داشتم دیلی خحالم
 شدممم؟

 برم؟پس االن چھ مرگمھ؟چرا انقدر دلشوره و امکی سشی از پخواستمی مگھ من نماخھ
 تابم؟یاضطراب دارم؟چرا انقدر ب

 ... من بودی انگار حرفای چرا ولدونمیکرد،نمی داشت حالم رو بد تر مآھنگ
 
 سندهینو
   پر بود ازامکی اتاق سیتو

 ... مشروبی ھایبطر
 ...گاری سِی خالی ھاپاکت

 و
  اتاق سوگند پر بود ازیتو
 ... و اندوهغم
 ... استرس و اضطراباز

 حرف کی خواستندی ھر دو می آھنگ بود،انگارکی ی ھر دو توی حرف ھایانگار
 بزنند
 ...کردی و ھر لحظھ حالشون رو بدتر مدیچیپی گوش ھر دو می آھنگ تونی ایصدا

 )دیمنو ند/ی،مالنیساس(
 دیمنو ند_

  ساده باھام بد شدچھ
  دستم ناراحت شداز
  خواستم بمونھ نشدمن
 

  و رفتسھی کھ چشام خدی نداون
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 ِزیی پاشھی بدون تو ھمستش،ی ناالن
 

  بھ من نگاه نکرد و رفتبازم
  دستشو گرفت و خوشحال بودبھی غرھی

  شد حرفامون؟یچ
 

  حولش کردبھی غریچشا
  قولش زدری رفت و زاون
  بازم تنھا مونددلم

  رحمھی بچشات
  نبودمخواستی کھ می اونجوردیشا
 

  حسودمیلی کھ من خدونستی ماون
 

 ... بود کھ من نبودمیکی عاشق
 

 ستشی و رفت االن نسھی کھ چشام خدی نداون
 زهیی پاشھی تو ھمبدونھ

. 

. 

. 
 و در فکر ھم تا صبح چکشدی دو،اشک از چشمان ھر دو منی دارن ای حالھ بدچھ

 نندیغمگ
 کندی با انسان نمی عشق چھ کارنی کھ ایوا

 دارد اما ییبای بھتر از عشق است و فقط زشھی اما دوست داشتن ھمشکندی ما را معشق
 ...کندیعشق انسان را داغون م

********* 
 امکیس
 ختم،حالمیری اشک ماری اختی تخت رو بھ پنجره نشستھ بودم و فقط بنیی صبح پاتا

  بفھممیچی ھتونستمیافتضاح بود و نم
 ... مست بودم و کم مونده بود غش کنمِمست

*********** 
 سوگند
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 خدا اخھ یوا...کردمی بالشتم خفھ می بودم و ھق ھقمو تودهی تخت دراز کشیرو
 راحت بشم پس االن امکی زود تر از سخواستمی شدم؟مگھ من نمینجوریچرا؟چرا ا

 چمھھھ؟
 رمی بمخواستمی کھ می بد بود تا حد حالمیلیخ
 
 دایا

   چشامو باز کنمتونستمی نمی ولخوردی ب گوشم میی اشنای بودم صداداری و بخواب
 کھ ازارم ی بزنم منیی مجبور کرد دست بھ چھ کارانی سرتق لجباز ببیدختره _انیک

 ری دختره بده تاانقدر بمن گنی بھ امی عقلھی منو ببخش ای خدای بود وااادهیبھ مورچھ نرس
   دخترسرراه من سبز شدنی کردم کھ ای اخھ چھ گناھدونمی نکنھ من نمتینده منو اذ

 فھممی کرده ؟؟اصال نمدای واسھ خودش پنای دوستھ متنمی اخھ اکردمی مموی داشتم زندگمن
 خورهی کجاشون بھم منایا

 ...ھ منھ بدبخت واسکشھی میی چھ نقشھ ھانی ببوونھی دی عھ عھ دختره عھ
 
 اونجا انی بجز کچکسی بودم و ھمارستانی روتخت بدمی خودمو فھمعتیتازه موق_دایا

 شدم و بھ خودم لعنت ی دوباره عصبزدینبود داشت درمورد من باخودش حرف م
   کردمدای از بغلش ارامش پشبیفرستادم کھ چرا د

 ازت ادی بدم مرونی توانموجمع کردم و بزور چشاموبازکردم و داد زدم برو بتمام
  خورهی مابونی بدرد تو فقط گرگ بنمی ببختتوی رخوامی نمرونی برو گمشو بیگراز وحش

  نجاستی ادخانوممی مھشکنمی خواھش منی اروم باشداخانومی انیعھ بھوش اپمد_انیک
بھ خورده بود سرتون و االن دکتر گفت ضر, بشھیزی کھ ابرورنیخوایادنمیاالن م

 دونھی نمچکسیھ,رمی و مرسونمتونی من منی بعد دوساعت مرخص ھستادیبھوش کھ ب
  نیکن  خودتونو حفظھی خونسردکنمی شده  خواھش میچ

  نشمی شما افتابی چشمای جلوگھی ددمی قول ممن
 و اونجا فشارتون افتاده سی سرونی رفتھ بودشبی کھ شما دمی دروغ بگمی ھمھ مجبوربھ

 مارستانی بمیاری بمن گفتن کھ شماروبداربودمی شمارو منم بدنی خانوم ددی مھشنیو افتاد
 خودم ی بروی ولشمی نمی افتابگھی گرفتم کھ گفت دی آن حس بدھیازاون حرفش _دایا

   زدم بدرکک بھتربی و بھ خودم نھوردمیاصال ن
 شبوی دی ھی بھ ھمھ قض؟؟منیدی فھمنی واسھ من نچی کبری گفتم انقدرصغرروبھش

 گمیم
 برو ستی سرخ شدم و گفتم باشھ اگھ ابروت برات مھم نیی پروای ھمھ بنیازا_انیک

   تو دختره لجباز حاضرشدم دروغ بگمیبگو منھ احمق و بگو کھ بخاطر ابرو
 ؟یدونی متنفررررم؟اره منکاری چقدر ازایدونیم

 مربوطھ رو ی مرخصن لطفا کاراماریقا چھ خبرتونھ ب انی اروم باشسیھ_پرستار
 نیانجام بد
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  تو؟یشد.ی چزمی ؟عزی خوبدای ایواا_دیمھش
 ی و ناراحت بود انگاری عصبانیلی خدمی دانوی اومدم کھ دروبازکنم توپلھ ھا کمن

  دنبال منومدیداشت م
 ی تو افتاددمی تو حمام دتااومدم

 دمی مھشی گفتو براانی کی ھرچاری اختی و بکنمی مفی بعدا برات تعرزمیخوبم عز_دایا
  من باخبربشھی کاره احمقانھ نی ازاچکسی ھخوامیگفتم و گفتم بخاطر ابروم نم

 میری مگھی ربع دکی تا نی اماده کنداخانوموی خانوم ادیمھش_انیک
***** 

 نی بخرنی الزم داری ھرچدهی فردا عنی شادهیپ_انیک
 نیای شمابنمیشی منی ندارم توماشدمی خری حوصلھ خوامی نمیچیمن کھ ھ_دیمھش

 میبر_دایا
 دمی  و خرنی ھفت سی واسھ سفره خواستمی میھرچ

  خواھر دوسش دداشتمنی سوگند شادباشھ عخواستی مدلم
 تومدت دمی خرشکلی و تاپ ی و سوگند و ماعده چھارتا شلوارلدی ومھشنای متیبرا
  زاشتمی حساب کنھ امامن نمخواستی و ھمرومومدی دنبالم مری سربھ زانی کدیخر

 ادتوی و نزاشتم بی ادکلن فروشی رفتم تو مغازه می و ماخبرنداشتانی بووود اق کجنتلمنم
   کھ بھشون بدمدمی مختلف خری سھ تا ادکلن بابوھانمیرحسی اشکان وفرھاد و امیبرا

 ھی و مناسب  تلخھاری پرفروشمونھ بوش بسی ادکلن جزء کارانیخانوم ا_فروشنده
  جنتلمنھ

 براش خواستمی بو بود منی بوش مثل ھمیلی خشبی و دانی فکرم رفت سمت کناخوداگاه
 ارهی میی عطر جداگفتی حرف سوگند افتادم مادی بخرم کھ یدیع

  دمیونخر
 چرا چی اوسکوالویدای ای مزمن داشتم اھیری باخودم خوددرگرونی اومدم بیوقت

 ھی کھ چشمم خورد بھ گفتمی بابا داشتم چرت و پرت می اه اارهی بیی خب جدایدینخر
 بنداش چرم بود و سھ تاموتور داشت  نگاه بھ یی طالی مشککیساعت رولکس ش
 یدی خواست کھ بھش عھوی امادلم  چرادونمی زده نمبشی غستی ندمیدوروبرم کردم د

   خودم بشمی فدای دستو دلبازو مھربونم الھیلیبدم اخھ من خ
 اوفففففف

 اره بچھ مثبت کادوشم دمی براش خری ولدیییی گفت مخم سوت کشمتوی فروشنده قیتوق
  باھمھ فرق داشت

 ادی داره ازاونطرف بدوبدو بدمی و درونی باومدم
  دارهی خوبیزای چیلی خنجای امی برنیای بداخانومی اداخانومیا
 می برشھی حوصلھ ندارم مگھیاالن د_دایا
 ن؟یخوای خودتون نمی برا؟لباسی اخھ لباس چیول_انیک
   بگم نھومدی حرفو زد کھ دلم ننیانقدر مظلومانھ ا_دایا
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  بخرمادی بدم نممی کجاست ؟برگفتم
 ی لباس فروشی برد جلومنو

  ادی داره دنبال من مدمی تو و درکمال تعجب درفتم
  خوردی کھ ازجلو گره می لی تنھ می نھی برداشتم با ی شلوارک کوتاه لھی منم

   سرخ شد و بھ چشام نگاه کرددمید
  من حساب کنمنی بزاررویکی نی اکنمیخواھش م_انیک
 نییباشھ بفرما_دایا

   و بد نگام کردرونی چشاش ازحدقھ زد بدمی نکردمو گذاشتم صاف رو دستش دینامرد
 میورفت
 کردنی ھمھ نگران نگامون ممیدی رسیوقت

  رفت تو اتاقانی کھ کدمی اومد و بغلم کرد و داشکان
 

 سوگند
 یلی خمی بودای لب درای کھ با سفتمی اون روز مادی مدام ھیجوری چمھ حالم دونمینم
 اون مرد ی ھی گرشی گرخوندی کھ می بمش اھنگی بھم محبت کرد  فکر صدارحمانھیب

  زاشتی اسوده نمالموی خیمغرور لحظھ ا
 بھم گفت توبدون زمی خوابم شرم کردم پرھام ھزھیاداوری ھنوزم محرمش بودم و ازمن

 من حالت بھتره
 بھ اون پست فطرت فکرکنم اون قاتل بابامھ اون بھم تجاوز خوامی نھ من نمای خدایوا

  رحمھی بیلیکرد اون خ
 .. مھربون بودیلی خبافتی کھ داشت موھامو می لحظھ ااما

 دست امکی افتادم کھ باسیعوض ی گانھی اون ادی بھ صورتم زدم ی ابھی و رفتم پاشدم
   اشغال کھ پرھاممو ازم گرفتی گانھی کرده بود اون یکیبھ 
   انداختمی بخودم نگاھنھی ایتو

 یچی شاداب ھی ازاون چھره گھی چقدر داغون شده بودم دستمی من ننی نھ ایوااا
 بود اره دی بلندمو شونھ بزنم امروز عی نداشتم کھ موھانوی دلو دماغ اینمونده بود حت

   نداشتمی بھ زندگیدی امچی بود و من دلم مرده بود  ھدیامروز ع
 قبل از درمانم ی داغون شده بود و بدتراز روزامی پرھام روحشی برم پخواستی مدلم

 شده بودم
 بود من دلم دهی فای منو شاد کنن اما بکردنی می و داداش مھربونم مدام سعدوستام

   مثل زھرمارشمی بعد تلخ م بھنی بد باشم اره ازاخواستیم
 شھی مرمی گبانی گری بدتربتی شاد باشم چون تا شاد مبشم مصگھی دخوامینم
 و خانوم تو شھی ملی فس فسو اه االن سال تحوگھی بابا بجنب دییسوگند سوگند کجا_دایا

   کردهری گییدستشو
  ایمونی میی تا اخر سال تو دستشوبدبخت
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  گوشام کرشد چراانقدر تو صدات بلندهوونھی اومدم دای بابا بھیچ_سوگند
 خاک ھفت جدو ابادم تو سر عمر اخھ نگاه ھی چھ سروشکلنی انیییییھھھھھھھھھ_دایا

 از یزی چی کنی گرازاتمیی دوتا دندون جلووی کنی دور لباتم خون؟اگھیبھ خودت کرد
  دوست گلمی کم نداری زامبھی

 ی شدی عروسکھ ھندھی ازتو کھ بھترم شبی خودتی زامبشعوری بیدایخفھ شو ا_سوگند
 یدیازبس بھ خودت مال

  بھت بدمیی صفاھی نمی ببی صندلنی بتمرگ رواایزر اضافھ ممنوع ب_دایا
 بھ عمت صفا بده_سوگند

  اونو نخوری تو غصھ دهیشوھرعمم بھش م_دایا
 بود وونھی واقعا ددای اونم ازتھ دل ادمی جلو خودمو نگھ دارمو خندگھینتونستم د_ سوگند

 وونھی دنی منم عدادی لب بھم فحش مری زی وھکردی و اتو مکردیتند تند موھامو شونھ م
 دمیخندی میھا ھ

  کردیزی لبامو بوس ردای اھوی کھ
  پدرسوختھی داریی چھ لباشیجووووون عشقممممم تو فقط بخند اخ_دایا

 دی چندش حاال بای اه حالمو بھم زدیی انگوالھییقای افرمونھیکثاااافتت م_سوگند
  صدباربرم بشورم لبامو

   شده خانومبتی نصداجونی ای دلت بخواد سعادت بوسھ میلیخ_دایا
 دونستمای من نمیی بالیلی سوگند توام خگمیم

  بودنی خاک بسریلی خی بود تو داشتی و لباس خوابا چرای لباس زاون
 دمشونی و ھنوز نپوشدمی افتاد اونارو بااون خرادمی افتادمو ای باسدمی خرادی_سوگند

 ؟ھا؟یدی بھش گفتم تو اونارو ازکجا دباتعجب
   کردمی دنبالش کردم رفت و تو بغل اشکان خودشو قاو
 شده بود نیی خوشگل تزیلی کھ خی حوصلشو نداشتمو رفتم نشستم سرسفره اگھید

  ناستی و متدایمشخص بود کاره ا
 شھی پرھامم کھ ھمی ھمھ دعا کردم برای تشکرکردمو قرانو باز کردم براازشون

  روحش شاد باشھ و خدا ببخشتش
 شاد شھی اونم دعا کردم کھ ھمی غم داره برایلی افتادم معلوم بود خامکی سادی دوباره

 خودش اشکام شی و زودتر ببرتم پرهیباشھ بغضم گرفتھ بود ازخدا خواستم دستمو بگ
  شدی جاراری اختیب

  تمام بچھ ھا حواسشون ب منھ دمی باز کردمو دچشمامو
  دی سال فرارسلی تحوی زدم و لحظھ ی لبخندباالجبار

  می گفتکی تبردوی بھم عمی پاشدمویدی باھم خندھمھ
  نمی بغلم داداشم ببایب_دایا

  بشم بختم باز نشھدهی بغل تو و مثل تو ترشامی بی اول سالترسمیم_اشکان
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 ام؟بدبخت من صدتا خواستگار دارم کھ ھمشون پولدارو ادم دهی ترش؟منی گفتیچ_ذایا
 اه اه ھی خودمو بندازم تو دام و بدبخت کنم خودم شوور چخوادی اما خودم دلم نمنیحساب
  عشق استویمجرد
 یفھمی شوھره مھی االن قحطنکھی مث ایاوه اوه تو از مرحلھ پرت_اشکان

 زده ی حرفنی ھمچیک!یباال گرفت خودتو دست یلی شما خنکھیاشکان خان مث ا_نایمت
 االنم شوھر قحط نطورهی ھم ھمشھی مردابودن کھ دنبال زنا بودن و ھمنی اشھیتابوده ھم

  اومدهشی مرد خوب قحطستین
   عجقم  بزن قددشی خودمون دوست خودمینای بھ متووووللللللیا_دایا

 جذبھ یلی خگرفتمی می اراده جلوش الل مونی بزدی دختر حرف منیھرموقع ا_اشکان
 شدمی موش منی عنی جلو اوردمی اززبون کم نمی بشری بنچی ھی کھ جلویداشت و من

 بھ شما ی ترزمی چھ ھدونمی خانوم شما مشکلت بامنھ انگار من نمنایمت_روبھش گفتم
  فروختما

 دی نکنری دگادی شما خودتونوزگھی تلخھ دقتیوا اشکان خان حق_نایمت
 نی کن اتی بگو پسر دفاعیزیچی ای ؟مثال خودتم مردنجای امی خان مابوقانیک_اشکان
  نفرھی چن نفر بھ ھینامرد

 برم تو خوادی دلم مشنومیداداش  حق باشماست من طرفدارتم اصال اسم زن وم_انیک
   خداخودشم متعجبھنیبی زنا چھ موجودات عجنی ایدونی بزنم تو نمغیاتاق فقط ج

  دیباریون ازچشاش م دوختم داشت خدای ھمزمان نگاھمو بھ او
  نکتھ دوباره بخواددمی دخترترسنی من واقعا ازاو
 

  بکنھیکار
 میداداش داشت_) یبادلخور(نایمت

 ستی نتی عھ تو حالیزنی اشکان مھی چھ حرفنی حرفمو عوض کردم و گفتم نھ اعیسر
 ھی اسمونی زن نعمتھ زن فرشتھ شھی کامل نمایزن اگھ نباشھ دن

   خندهری زدن زھنھ
  حرف درست ازدھنش دراومدھیھورا بالخره حجت االسالم _دایا
  زلزلھزاشتنی مدیاره اسمشو با, کردی زلزلھ منو عصبنیباز ا_انیک
  
  گفتم و رومو کردم اونوری لب ال الھ اال اللھریز
   سرو صدا راه انداختنی کرد و کلدای انادنبالیمت

 ان دشت دادم ده تومن بعنوی دادن منم بھ ھمھ نفریدی بھم عھمھ
  و فرھادم خودشونو رسوندنماعده

 دی بمن کھ رسی داد و بھ پسرا ادکلن ولیدی دخترا عی اومد و بھمھ سھی بادوتاکدایا
  ی رفتھ بود شماھم ھستادمی ای گفت عھ اق کی رحمیباب
 دی خانوم خودتونو ناراحت نکندای استیمھم ن_انیک
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 بھمھ پول داد ھرچقدر کم شی ندارنی بچم باای دلخور شد اخیلی خانی کھ کدمید_دایا
   متفاوت بودھی بقیایدی خودش از عنی و ازدیبود اما توش عشق و معرفت موج م

   خاص گرفتمھیدی خانومم عیمنم برا_نیرحسیام
   پالکو بھش دادمری زنجو

 نوی برام اوی کھ تو پوالتو حرومھ من کرددوننیمادرت و خواھرت م_)یباسرد(دیمھش
  قبول کنمتونمی من نمی ولنیرحسی درد نکنھ ام؟دستتیدیخر

  فرورفتی تو سکوت بدجمع
 
 بمی و گذاشتم تو جی خانوم ھرجورراحتدیباشھ مھش_نیرحسیام

 کردی صحنھ نگاه منی داشت باتعجب بھ اماعده
  بھش چشم دوختنیرحسی امکھ
 کھ کردیم فکر دی ماعده لذت برد و ھمزمان فرھاد بھ غرور مھشی دلش از چشماتو

  گرفتھوی بچھ قرطنیچھ خوب حال ا
 بردی نامزدش لذت می نبود کھ داشت از چشمای بچھ قرطنی حواسش بھ ھمواصال

 تونستی ھا محروم کنھ نمییبای چشمشو اززتونستی بود کھ نمی ادمنیرحسی اماره
  ازخودش اراده داشتھ باشھ

  شدی مدام باھم دعواشون مساختنوی و ماعده اصال باھم نمفرھاد
  تا قدم بزنھاطی رفت تو حی و عصبدی ددی نگاه فرھاد و بھ مھشماعده

 زد و فکرکرد فرھاده و ی ازپشت کتشو روش انداخت لبخندی حس کرد کسییھوی کھ
 یاومده منت کش

  برگشت تعجب کردیاماوقت
 
   رو لباشی بود با لبخند کجنیرحسیام
 ار باشھ بززی عزی سرده ماعده یلیخ

 یلی اون خنیاری و ازدلش دربدی مھششی پنی من؟بھتره برشی پنیشما چرا اومد_ماعده
 ناراحتھ

 خواستمی من فقط ممی باھم خوشبخت شمیتنی نمدی منو مھشجاستی بشیناراحت_نیرحسیام
 نی ھممی ازھم جدابشی و خوشیباخوب

 ارهی صددرصد نامزد گرامتون داره ازدلش درمنی نباشدی نگران مھشدرضمن
 کردی نگاه مدی بھ مھشیلیخ

 ھ؟ی چ؟منظورتی چیعنی_)تیباعصبان(ماعده
 ای بمی قدم بزنای نشو بی عصبانی اروم تر خانومسیھ_نیرحسیام
  شناسمی مردم نگاه ھم جنسھ خودمو مھی من نیبب

  کردمتی کھ عصباندی نبود بازم ببخشی عاددی بھ مھشنگاھش
 ؟یکنی می چھ غلطنجایماعده ا_)باداد( فرھاد
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  عی سرمیری ممی حاضرشو داربرو
  سرمن داد نزنی  عوضامی جا نمچیمن  باتو ھ_ماعده
 ی داشتکاری تو بانامزد من چکھیمرت_ و گرفت  سرش داد زدنیرحسی امی قھی فرھاد

 ھا؟
  نی ھممی شد سردشھ کتمو بھش دادم و باھم ھم کالمدمی من دیچیھ_نیرحسیام

   بکشدستتو
 ی بی دختره کنمی تورو مشخص مفیگفتم بدو حاضرشو من تکل_ رو بھ ماعدهفرھاد

 اقتیل
 یی دوتادی رسدای بھ ای کرد و وقتی اشکبار ازدوستاش خدافظی بازم با چشماماعده

 ھی گرریباھم زدن ز
 بدم خره من تتونوی شرطمونو؟قراربود من خرج عروسادتھی بھش گفت ھی با گردایا

  شمادوتا؟دی شدینجوری سرسختھ چرا ایلی خای اق کنی ابازمیدارم م
  شھی بال بسرمون نازل میکی یکی داره چرا

 ام؟ی باھات بیخوای مماعده
 بابامو بفرستم تا دی تو نگران نباش باکنمینھ مھربونم من خودم درستش م_ماعده

  باخانوادش حرف بزنھ
 کنھی منو داغون منی و ادای بزن داره ادست

 نی کھ عشقشون تو دانشگاه زبانزد بود و حاال بھ ای شکستھ با فرھاد فرھادی بادلو
 ... روز افتاده بودن رفت

 ی خودتو اصالح کنیخوای؟نمیخوای نمنھ؟منوی حرف اخرت ایعنی دیمھش_نیرحسیام
 ؟ی بامن ازدواج کنیتابتون
 خانوادت یبوده کھ من برا نی من خودمو اصالح کنم؟کارنیرحسیبسھ ام_دیمھش

 ی بردی تو بامیخوری نبوده کھ نکرده باشن ما بدرد ھم نمیرینکرده باشم تحق
 اقتی لیبدرک ازتو بھتر برام ھست ب_نیرحسیام
  رفتدوی درو محکم کوبو
 بدتموم شد یلی خدشونی و روز عختنیری اشک مدی و سوگند ھمراه با مھشدای و انایمت

   و دفن کردننیرحسیھمون شب ام
  تالششو کرده بودی ھمھ دی واقعا ضعف داشت و مھشاون

   ماھممی جان بھتره کھ برنایمت_انیک
  میای ما دوباره منی مواظب خودتون باشامیخواھر_اشکان

   بودری خودشون اول ازھمھ تو مسی شدن وخونھ ای کنی ھمھ سوار ماشو
 کنھی درد میلیداداش اول منو بزار سرم خ_نایمت

 ندادم  تی اھمی کرد ولیجوری نگاه اشکان غم داشت و ناخوداگاه دلمو ی خداحافظموقع
 و رفتم
   تشکرکردیلی شد و خادهی پاشکانم
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   بوددای انفراخر
   تنھاشده بودننی تو ماشباھم

  بودو بشکنننشونی کھ بی سکوت قشنگنی اخواستنی نمچکدومشونی ھو
 جلو و ی خودشو پرت کرد رو صندلنی عقب پاشد و از وسط ماشی از صنلدای اھوی
  خندش گرفتھ بودطونی دختره شنی ای ھمھ خل بازنی از اانیک
 تازه ھی چھ کارنی جلو اینشستی میومدی مستادمیمی وایگفتیخانوم محترم م_انیک

 نی کردی رو خاکیباکفشاتون رو صندل
  ادی خوشم نمای بازیمنی انیاوال من ازا_دایا

  براش دراوردمیی خوب کردم دلم خواست و زبونمو دراوردم و ادادوما
  دی بار خندنی اولی براای اق کدمی دکھ
  بچمممی اوخدیخندی خوب میلی خکردمی غش مدنشی دلم داشتم ازخندتو
 

 ان؟ی صداش کردم کھوی کھ میدیرسی ممیداشت
قط تونستم  فسادموی خونشون وای لحن حرف زدنش جلونیجاخوردم ازا_انیک

  بشمرهیدرجوابش بھ چشماش خ
 یی باباای گفتم بی دراوردم و بھش دادم بھش بالحن بچھ گونھ اشویدی عفمیازتو ک_دایا
   چگده من مھلبونمیدی من دھیدی عنمیا
 بلد بود یلی خشتری مدل حرف زدنش بنی و ازاوردمیازتعجب داشتم شاخ درم_انیک

  کنھیدلبر
 ی اسب ابنی دھنم عدمیدی کھ میزی نرفتھ بود؟جعبرو باز کردم و ازچادشی منو یعنی

 شوی ھدتونستمی نمچوقتی گرون بود و من ھیلی ساعت خنیسھ متر باز مونده بود ا
 جبران کنم

 دای گرونھ ایلی خنی خوشم اومد اما جعبرو بستم و گفتم اقشی بود و از سلکی شیلیخ
  قبول کنمتونمیخانوم من نم

 قھرکرد و گفت اگھ ی کرد باحالت بچھ گونھ اتابی کھ لباشو جمع کرد و دل منو بدمید
  باھا قھلمامتی قامی تا قیرینگ

  اراده گفتم باشھ ممنونمیب
   گلو گالبیای اق کادی و گفت زت زدی خنددی نکشھی ثانبھ

 حس شوی خالی دستم کردم و موقع برگشت جاباشوی گرفتھ بود ازکاراش ساعت زخندم
 ... دمکر

******     
 امکیس
  ولم کنا اصال حوصلھ ندارمگانھی_
 دی صدتا قلم خری خانوم برقھی واسھ اون عتی چطور حوصلھ داشت؟ی چیعنی_گانھی

 ی حوصلھ نداریرسی بمن کھ میکن
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  بخری دوست داری برو ھرکوفتزی دھنتو ببند و با پروگانھی_من
 ؟ی تو چتھ ؟ھا؟چرا انقدربامن سردایس_گانھی

   بودمینجوریمن از اولم باتو ھم_من
 یتو بھم قول ازدواج داد_گانھی

 انھی ی چشام خودتو گموگور کنی ازجلویری مگانھی_)باداد(من
 ی قراردادچھی اگھ بفھمم منو بازامکی بحالت سی اما وارمیباشھ م_)بابغض(گانھی

 ببند بابا_من
 زیییز،پروییییپرو_من

 کنمی خواستن بخر باھات حساب میچ خانومو ببر فروشگاه ھر گانھی_زیپرو
 خوامی نمیچیھ_گانھی

 ادی اماده کن االن منوی برو ماشزیپرو!گانھی_من
 چشم آقا_زیپرو

 کنم کھ بره،واقعا دگھ کم ی کارھی خواستمی رو نداشتم و فقط مگانھی ی حوصلھ اصال
  اما مجبور بودم تحمل کنمومدیکم داشت ازش بدم م

 از اتاق دیی پر از اشک دویی ھم با چشماگانھی و رونی از اتاق رفت بعی سرزیپرو
 رونیرفت ب

  چرت و پرتا رو نداشتم و گذاشتم برهنی و ای منت کشی حوصلھ
 خدا چرا یومدم،وای نمرونی سوگند بالی بود مثال و من از فکر و خدی عامروز

 ؟ی باھام؟آخھ چرا عاشقم کردی کردینجوریا
 
 پامو رم،تایحولھ و لباس برداشتم و رفتم دوش بگ رفتم عی مبل بلد شدم و سری رواز

 خدا ھر لحظھ ی حموم بود،وای اون روز افتادم کھ سوگند توادی حموم یگذاشتم تو
 دختر منو جادو نی نبود اما اادی بود زشمی کھ پی مدتنکھیخاطره داشتم باھاش،با ا

  خودم کردیکرد،از خود ب
 از عی چشمم کنار بزنم و سری کردم خاطرات رو از جلوی کھ بود سعی ھر زحمتبا

 رونیحموم برم ب
 دمی و لباسامو پوشرونی ساعت بعد رفتم بمی نحدودا

 جذبم و شلوار ھم رنگش ی مشکرھنی و بھ خودم نگاه کردم،با اون پنھی آی جلورفتم
 . نداشتتی واسم اھمگھی دنای کدوم از اچی شده بودم اما ھیعال
  باغ قدم بزنمی بھ خودم زدم و رفتم تو ادکلن تلخماز
 کھ اون ی بھ ھمون درختدمی کھ رسزدمی باغ قدم می رفتم و داشتم تورونی بالی واز

َ چمنای شده بود،رفتم پشت درخت و نشستم رومیروز پشتش قا َ 
  داشتم اون روزی حس خوبچھ
 الی جام بلد شدم و رفتم پشت واز

  گوشھ و بھ دور و اطرافم نگاه کردم؟خنده ھاش و گوش دراز گفتناشھی نشستم
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 گھی افتاد کھ دادمی لبام نشست اما تا دوباره ی خنده رواشیطونی اون ھمھ شیاداوری با
 ...َندارمش خندم کم کم محو شد

 زی چھ قدر گذشت و من چھ قدر بھ دور و اطرافم نگاه کردم کھ با اومدن پرودونمینم
 :کھ گفت

  خانوم منتظرتون ھستنگانھیشھ،ی ملیالن سال تحوا_
 الی شدم بلد بشم و برم سمت ومجبور

 روزهی فیِ با تم آبییرای پذی بزرگ گوشھ نی ھفت سی سفره ھی دمی شدم دالی وارد وتا
  قشنگ بود و ناخداگاه رفتم سمتشیلی شده،خدهی چیا

  بازوم حس کردمی رو روی دستھی کھ گرمکردمی نگاه منی بھ سفره ھفت سداشتم
 زم؟یچطوره عز_گانھی

 خوبھ دستت درد نکنھ_
  عشقمکنمیخواھش م_گانھی

  بودی تفاوتی کھ داشت بیزی توش نبود و تنھا چزی چچی کھ ھی نگاه کردم،نگاھبھش
  نگاه کردمونیزی ازش گرفتم و بھ تلونگاھمو

 ...١٣٩۵آغاز سال _
 نم حس کردم گوی رو روگانھی لب ی گرمادمی جملھ رو شننی اتا
  کادوتنمیزم،ای مبارک عزدتیع_

 ی بھ جعبھ انداختم،شکل قلب بود و مخملی رو جلو آورد و داد دستم،نگاھی اجعبھ
 گردنبند کھ ھی گرونھ رو با یلی ادکلن کھ مطمئن بودم خھیبود،درش رو باز کردم و 

  خوشحال بودم نھ ناراحتدم،نھیاول اسم خودم و خودش روش بود رو د
 گانھی ممنون یلیخ_
 زمی عزکنمیخواھش م_

 نستی پشت آدیدی کھ خرییآقل کادو_زیپرو
 نی بھ جاش ازی پروی رفتھ بوده کادو بخرم و انگارادمی کم افتاد کھ بعلھ ی دوھزارتازه

 کارو کرده بود
 تفاوت نی اون پشت بود البتھ با اگانھی مثل ی مخملی جعبھ ھی رو نگاه کردم،نھی آپشت

  بودیکھ مکعب
  رو برداشتم و دادم دستشجعبھ

 زدلمی عزی مرسیوا_
 کنمیخواھش م_

  خوشحال بودیلی کھ خدمی باز کرد و چھرشو ددرشو
  نگاھش کردقی خوشگل طال از توش دراورد و دقفی ظریلی دستبند خھی دمید
  گلمیھ،مرسی عالنی اامکی سیوا_
 : نگاه کردم و ھمزمان گفتمزی پروبھ
 قابلتو نداره_
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 مضلوم زل زده بود بھ یلی نگاه کردم کھ خگانھی برداشتم و بھ زی پروی از رونگاھمو
 من
  شده؟یزیچ_من

  بگم؟یزی چھیاممممم،_گانھی
 بگو_
  باال تو اتاق؟می برشھیم_
 میری بعدا ممی بخوریزی چھی نی بشایفعال ب_
 مینھ االن بر_گانھی

 .... گفتم کھگانھی_
 تورو خداااا_)با لحن بچھ گونھ(
 امیبرو االن م_
  منتظرتم،باشھی مرسیوا_

  فاصلھ گرفت و رفت سمت پلھ ھا و ازشون باال رفتازم
  دارهکارمی چنمی آب خوردم و رفتم باال کھ ببوانی لھی آشپزخونھ و ی تورفتم

 ... بود از حدقھ درادکی در رو باز کردم چشمام نزدتا
 
 ...با...گانھی..ی...گانھی
  باشھ جلوم بودی لباس عربخوردی باز کھ بھش میلی لباس خھی با گانھی

 ؟یآخھ چھ قدر بد شانس! نھگھی دیکی نی خدا ایوااا
 بخوام برم تو با خودم شرط بستم کھ پامو تا حدش جلو بزارم کھ بھم شک نکھی از اقبل

 نکنھ اما دست از پا خطا نکنم
تاش گرم  منو گرفت کشوندم بھ سمت داخل،چھ قدر دسی اومد جلو و دستاگانھی

  دستاشی از گرماگرفتمی مشیبود،داشتم آت
 ای عشقم،بایب_

 : کشوند سمت تخت و گفتکردم،دستموی مشی حرف ھمراھبدون
  و لذت ببرنجای انی بشایعشقم ب_

 جذاب باشھ اما تونستی می واسھ ھر مرددیشد،شای بود کھ مومورم می جورلحنش
 . من نھیواسھ 
  کنھکاری چخوادی منمی و منتظر بودم ببکردمی نگاه مگانھی تخت و فقط بھ ی رونشستم
  حرف بزنمتونستمی از اون موقع تا حاال قفل شده بود اما االن مزبونم

  چھ وضعشھ؟نی؟ایکنی مکاریچ_
 م؟ی لذت ببرمیخوایبده م_
  نگفتم و سرم رو برگردوندم بھ سمت پنجره و در رو نگاه کردمیچیھ
 شدمی موونھی داشتم دیال؟وای وی توادی االن بشدی میچ
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 کھ توش سھ چھارتا ینی سھی بغل مبال و ِزی ازم فاصلھ گرفت و رفت سمت مگانھی
 ...مشروب و

 باختمی خودمو مدی کنھ اما من نباکاری چخوادی مدونستمی آورد،مبود
 ی سمتم و مشروبارو گذاشت کنارم و رفت دستگاه پخش رو روشن کرد،صدااومد

  بوددهیچی فضا پی توی عربیخواننده 
  برنداشتدویلی سمت در و در رو قفل کرد اما کرفت

 دنی تخت شروع کرد رقصی رفت رو بھ روقایدق
 مجبور شدم برگردم و رو نی بھ خاطر ھمھی کارا چنی بدونم کھ قصدش از اخواستمیم

 بھ رومو نگاه کنم چون قبلش سمت راست تخت نشستھ بودم
 العاده رقصھھھ،فوقی می خدا چھ جوریکردم،وای بودم داشتم نگاھش منشستھ

 ی رقص عربیبود،مشخص بود کامال مھارت داره تو
 ی کھ مجبور شدم دکمھ ھایی تا جاشدمی و من ھر لحظھ داغ تر مدادی رو تکون مبدنش
 ... باز کنمرھنمویاول پ
 دفعھ کی چرا اما دونمی نمکردی موونھی رو دی مردکردم،ھری بھ رقصش نگاه مداشتم

 داشت و داشت انی وجودم جری بود کھ تویی کامل دراوردم،از گرمارھنمویپ
 سوزوندمیم

************** 
 اشکان

  سرش درد گرفتھ بود؟ی بودم،آخھ واسھ چنای نگران متیلیخ
 . بھ من چھ خوبعھ
 گشنش بود ی سوگند وقتری بخادشی ی تختم بلد شدم و رفتم سمت آشپزخونھ،آخی رواز
 کھ االن نی ایاداوری لبام جا گرفت اما با یھ لبخند رو لحظھی" رخونھیس" گفتیم

 ی تا سعدمی کشقی نفس عمھی رفت و نی لبام از بی لبخند رونی چھ وضعیخواھرام تو
  کنمدایکنم آرامشمو پ

 آوردم و گذاشتم دم رونی آب رو بی و درش رو باز کردم و بطرخچالی سمت رفتم
  آب خوردمیدھنم و کل

 =/  آب بخورمی عادتم بود با بطری بچگاز
 و رونی و درش رو بستم و از آشپزخونھ اومدم بخچالی ی آب رو گذاشتم تویبطر

 کردم خوابم ببره نشد کھ ی چھ قدر سعدم،ھری تختم دراز کشی اتاقم و رویرفتم تو
 بھ خودم ی روم بود،ھعی چھرش حلورفت،ھمشی نمرونی از سرم بناینشد،فکر مت

 شی ھر لحظھ فکرام بیِ باشھ؟اما ھذاب دختر انقدر برام جنی ادی چرا با کھزدمی مبینھ
 شدیتر م

 پنجره جا گرفتھ پاشدم و بھ قی اتاقم از طری آفتاب تودمی دی صبح خوابم نبرد و وقتتا
 ٧:٠٠ کردم، یساعت نگاھ

  کنم تا بره مدرسھداری شدم و رفتم سمانھ رو ببلد
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 گانھی

 کم کم داره ازم سرد امکی بودم سم،مطمئنی موقع با ھم رابطھ نداشتچی ھامکی و سمن
  کنمکشی راه دوباره بھ خودم نزدنی با استفاده از اخواستمی و مشھیم

  بودن رقصم شک نداشتمی عالی مھارت داشتم و تویلی خی رقص عربیتو
 اوردمی رو از پا درمی کھ ھر مرددمیرقصی میجور

  دکمھ ھاشو باز کردی ھمھ رھنشوی پ دست برد بھ سمتامکی سدمید
 دهی رقصم ادامھ دادم،مطمئن بودم جواب مبھ

 کھ اون گفتی بھم می حسھی دوست داشتم اما یلی رو خامکی سزد،منی برق مچشماش
 اصال من رو دوست نداره

 کردی انقدر مقاومت مامکی چرا سدونمی کھ خستھ شده بودم،نمدمی رقصاونقدر
 باز شویکی مشروب و در ی ھای دستشو برد سمت بطردمی افکار بودم کھ دنی ایتو

 ھی خالی بطرگھی مشروب خورد کھ دخورد،اونقدری می با بطریکرد و ھمون جور
  شده بودیخال
  چشم از روم برنداشتامکی و سرقصدمی زمان من ھنوزم منی ایتو

 کھ ییاون دوتا متکا با د،امای تخت دراز کشی رو ول کرد و دوباره بھ و رویبطر
 نھی من رو ببتونستی سرش بھ سمت رو بھ رو میلی سرش بود و ماریز
 فضا رو پر تی الکی موزھی خستھ شده بودم،آھنگ قطع شد و بھ جاش یلی خگھید

  و نشستم کنارش،نگاھش کردم،چشماش خماره خمار بودامکیکرد،رفتم سمت س
 زم؟یچھ طور بود عز_
 .قشنگ بود..یلیخ_)یجیبا حالت گ(

  مالھ من بشھگھی خودش کنم تا دی از خود بخواستمی گذاشتم،مری کھ روش تاثمدونستم
  لباشی سمتش خم شدم و لب ھامو گذاشتم روبھ

  رو کرد کھ اصال ازش توقع نداشتمی کھ بلد شد و کاردمشی بوساونقدر
  زدمھی تخت و روم خی روخوابوندم

 ی دستش رو روھی کم گرمشدم،کمی تر مکی و من ھر لحظھ بھ ھدفم نزددمیبوسیم
 شکمم حس کردم

  کرده بودم؟دم؟ھنگی شد؟اصال نفھمی چدونمینم
 رفت سمت در و قفل در رو عی سرتشی از روم پاشد و با اون وضعامکی سدمی ھو دھی

 دی و در رو بھ شدت محکم کوبرونی رفت بعیباز کرد و سر
 ... دفعھ؟مگھکی شد ی؟چی چیعنی

  شوکھ شده بودمیلی گلومو گرفتھ بود،خبغض
 ختم،اونقدریری صدا اشک می و بکردمی گلوم خفھ می گرفتھ بود و ھق ھقامو تومیگر

  خوابم بردی کدمی کھ نفھمختمیاشک ر
************ 
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 امکیس
 ادی تا حالم جا بدمی کشقی باغ و چند تا نفس عمی توال،رفتمی سمت در ودمییدوی معیسر

 ِه بودم اما خمار خمار بودم ذره بھتر شدھی
  صورتمی آبو بازش کردم و چند بار آب زدم توری سمت شرفتم
  اطرافمو درک کنمتونستمی ذره بھتر شده بود و مھی حالم

 کردم؟ی مکاری خدا من داشتم چیوا
 ی روادهی نرفتم،تا ھمون حدشم زشی تر از اون پشی ھزار بار شکر کردم کھ بخدارو

  خودم رو نگھ دارمتونستمیبود اما نم
  سوگند االن کجاست؟یعنی بود،دی فکر سوگند افتادم،امشب شب اول عبھ

  خشک کردم و شروع کردم دکمھ ھامو بستننمی با آستسموی خصورت
 خاطره نی واسم قشنگ ترال،اونجای ھو قدم برداشتم بھ سمت پشت وھی چرا اما دونمینم

 ھارو ساختھ بود
  گوشھ از چمناھیشستم  و رفتم نالی بھ پشت ودنیرس
  نرفتھ بودنی از بمی کامل خمارکردم،ھنوزمی اطرافم نگاه مبھ
  و بھ آسمون نگاه کردمدمی چمنا دراز کشی کم روکم
 بسازم دی جدھی زندگھی کم کم سوگند رو فراموش کنم و دی دلم با خودم گفتم کھ بایتو

 . باشمبندی حرفم پانیاما مطمئن نبودم بھ ا
 شد و نی و کار خودم فکر کردم کھ کم کم پلکام سنگگانھی ی بھ سوگند و کارااونقدر

 ... چمنا خوابم بردی روالیھمونجا پشت و
 
  دانشگاهتو
   پاتوقمیبچھ ھا من حوصلم سررفتھ بر_دایا

 میبر_فرھاد
 رهیگی دفعھ حالمونو منی ای استاد منصورشھی می ؟پس کالس چمی و بریچ_ماعده

 کم نطق کن ماعده حاال انگار بار اولمونھ_دایا
 ؟یای توام مانیک_نایمت
  دی شما خوش باشحی من کالسمھ بعد تفرتینھ اولو_انیک
 میریاوووف ول کن بچھ خرخونھ کالسو خودمون م_دایا
  کرد و رفتی خداحافظنیی سرشو انداخت پاانی کھ کدمید

  می حرکت کردمونیشگی شاپ ھمی بسمت کافماھم
 ؟ی فکردا؟توی شده ایچ_نایمت
 اون ی بابام نگاه ھاکی شرھی سالگی تولد سھی مھمونمی کھ رفتشبی بابا دیچیھ_دایا

  مدام ذھنمو مشغول کردهزی ھیپسره 
 رم؟ی بگوی برم حال بچھ قرطیخوایم_فرھاد
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 چھ دک یدونی نمرنیگی ملشی تحوشترازمنینھ بابا توام دلت خوشھ بابامو مامانم ب_دایا
  خر پولھیلی خبشی تو جزارهی منو می سن بابانی توای راه انداختھ جوجھ فکلیو پز

 ھ؟یحاال اسمش چ! کرده؟کارتی مگھ چی شدیخب حاال چرا انقدر عصب_ماعده
 کاال نگاه ھی انگار داره بھ کردی بھم نگاه میجوری بھش دارم یچون حس بد_دایا
  کنھیم
 دای آییبای از زیلی خزمی عزریشاو بود مامانش اومد و گفت آری از خود راضیلیخ

 جان خوشش اومده
  دارهی چییقای افرمونی می پسره نی انگار حاال اشدی منم ذوق مرگ داشت ممامان

 فتادی و جام مشروب از دستش نمزدی بادخترا الس مکسرهی
 شده اما ی واسمون عادزای چنی و امی بازیلی بزرگ شدم کھ خی من تو خانواده ادرستھ

  رفتھ تو مخمی پسره بدجورنیا
 گھی بوده دی مھمونھی ی نشده تو انقدر دور برداشتیزی بس کن حاال کھ چدایا_فرھاد

 تموم شد رفت
 چقدر جذاب یدی دروی ارشاودای اگھی مدام داره ممی اومدیاخھ فرھاد مامانم از وقت_دایا

 تو ییبای اون از زی ولشی واکشتنی چقدر دخترا خودشونو میدی دروی ارشاودایبود ا
   کردفیتعر

   کرده رسماوونمید
   ندهیتی تو  اھمنینطوری  مامانا ھمشون ادای ایوا_ماعده

 نمشی مشتاق شدم ببیلی خی کردفی کھ تو تعرنجوری ایول
 دی کردجای بیلیشما خ_فرھاد

  ھممونمیشی کھ االن اخراج ممی برمیپاش
 م؟ی کنکاری حاال چدای ایوا_نایمت
 قربون خودم برم کھ مغزم ی جونتون الھدای بھ ادی گلم بسپاری دوستانی نباشنگران_دایا

 انقدر متفکره
  میشونی ام بھ پذرهی مینی لبمو بی بھ گوشھ دمی و مالدمی سس قرمز خرھی یازسوپر

 میچی بھ لباسام قدمی ذره خاک برداشتم و مالھی کردنمی میی کھ داشتن بنای خونھ ااز
   دراوردم و سرزانوھامو پاره کردمفمیازتو ک

   تقتق
 نییبفرما_استاد

 کردنی کھ بچھ ھا بادھن باز بھم نگاه مدمی تو دامی بشھی مدیاستاد ببخش_دایا
 گھی من دنی شورشو دراوردگھی خانوم راد؟ شماھا دھی چھ سرو وضعنیا_استاد

  کالس من حرمت دارهدمیشماھارو بھ کالسم راه نم
 بھم زد و فرار کرد منم با تمام دردم خودمو بھ ی راه موتورن؟تویبیاستاد من و نم_دایا

  کالس شما رسوندم
  لطفارونی بھی بقی ولنییباشھ خانوم راد شما بفرما_)یبادلرحم(استاد
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 و دنیکشی و ماعده بادست خطونشون منای  متمردنیبچھ ھا داشتن از حرص م_دایا
 وردی خفھ کردن درمیفرھاد ادا

  فقط غش غش بخندمخواستمی و مبردمی خودم لذت مھیثی از خبداشتم
 ی ناگھی بسرم انقدر کتک خوردم کھ دختنی و بچھ ھا ررونی کھ تموم شد رفتم بکالس

  سمتموهی باابمادی داره مای کھ اق کدمیحرف زدن نداشتم و انگار واقعا تصادف کردم د
  کھ نشده؟ھا ؟تونیزیحالتون خوبھ؟چ, خانومدای انییبفرما_انیک

  فرار کرد؟شرفی بھیموتور
  نباختمو بھ بچھ ھا اشاره کردم کھ برنخودمو
 من پاھام مینی بشمکتی رو نای رو از دستش گرفتم بھش گفتم بوهی نباختمو ابمخودمو
 کنھیدرد م

  سھ متر اونورتر نشستی ولنیی ھول کرد و گفت بفرماعیسر
  صورتمو پاک کنمیت کھ خونا دراورد وبھم گفبشی از جی کاغذدستمال

 ؟ی تو برام پاک کنشھی منمی ببتونمی ندارم نمنھی کردم و گفتم اتشی اذمنم
 ک براشون دهی افتاب مھتاب ندی دخترانی انی شد دوباره و عدی کھ سرخ و سفدمید

  لپاش گل انداختادیخواستگار  م
  بود متفاوت تربودمی کھ تو زندگی متفاوت بود تمام کاراش از ھر پسرانی کواقعا

 نی خودتون پاک کنشھی خانوم نمدایا_انیک
 پسرو سمت خودم جذب کنم نی اذرهی تونمی جوره نمچی ھنکھیحرصم گرفتھ بود ازا_دایا

 باھام حرفم گھی دکردمی فکرنمالی وی ھی برام تعجب داشت بعد از قضشی نگرانیول
 بزنھ
   الزم ندارمی گفتم من دستمال کاغذبھش

 ن؟ی داردنشوی بھت بگم طاقترشنیقتی حقھی خوامیم
 دییبفرما_انیک

  ندارهتی خوبینطوری امی شلوار بخرھی براتون می برنیای بکنمی خواھش میول
  ھیرتی بچم غیاخ_دایا

  رمی ھست خودم منی ماشی مرسنھ
 بگم؟

 نییباشھ بفرما_انیک
  خون اشاممھیمن _دایا
 ؟؟؟یچ_)باتعجب(انیک
 
  خورمیمن خون اشامم خون م_دایا
  نی باباااااا سرتو بلند کن و منو ببیا

 خون کردی ساده فکرمیای باانگشتم سسارو کھ کعی بھ چشمام دوخت منم سرچشماشو
 کھ دمی داروی مدت کم کنیورداشتمو انگشتمو کردم تو دھنم و بالذت خوردمشون تو ا
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 شد رهی بدون پلک زدن بھم خقھیصورتش جمع شده بود و چندشش شده بود وتا دو دق
 کھ می بخند انقدر قھقھھ زده بودینخند ک ی خنده حاال ھری زمیبعد دوتامون باھم زد

  دیباریجفتمون داشت از چشمامون اشک م
   وپاشدم
 می بوود و د برو کھ رفتلمی و داد زدم ھمش فشینی بھ نوک بدمی مالممیشونی رو پیسسا

 فرار کردم و رفتم
.... 

**** 
 اناشک

 سوگند مدام تو خودش ی ماه گذشتھ بود و حال خواھرام خداروشکر خوب بود ولکی
  بود

   نبودی اشغال انگار خبریای بودمشون خونھ و از ساورده
 کار اشی بودمش لبخندشو حجب و حدهی دگھی تنگ شده بود چند بار دنای متی برادلم

 دلمو ساختھ بود
 داشت اما من نگران سوگند شوی روحدی مھشی ازھم جداشدن ولنیرحسی و امدیمھش

 کردمی نبود حالشو خوب درک می خوبم ولگفتیبودم اون حالش خوب نبود م
  ناھار امادستایاشکان پسرم ب_ نای ممامان

 اومدم  مامان خوشگلم_اشکان
   دلمو بردتی قرمھ سبزی بویواااا

  پالسمنجایھرروز ا دستپختش مثل مامانم باشھ وگرنھ مامان جونم من ندمی زن اخداکنھ
  بشمندمی قربون تو و عروس ایالھ_نای ممامان

 شھی نمداتی پنجاھای اگھی عروس منھ شک ندارم کھ دستپختش ازمنم بھتره و تو داگھ
 یکنی زن زن می ھھی کلک نکنھ خبری داداشادی داره میی بوھاھی_دیمھش
  می برات باال بزننی تا استگھی بگو دبماام

  منی من دردونھ ی دونھی پسر نمی بغلم ببایب_نای ممامان
   من قربون قدت برم بگو پسرم خجالت نکشیالھ

 ناستی متھی کدونمیمن م_سوگند
  کشمتیسوگندددد م_اشکان

   پاشدم دنبالش کردمو
 ییییی چرابمن نگفتکشمتیاشکااان م_دیمھش

 کردی دنبال من مدیومھش
 میسادی باداد مامان ھممون واکھ
 کھ میدیی و دومیدی انقدر خندکردی پاشدو دنبال ھھمون مری با کفگمیدی دی ادفعھی ک

  تو بغل مامانمی و رفتمیھممون افتاد
  گفتنکی لھم تبری و خوشتی و ھمھ از رضاناشدمی کردم کھ عاشق متاعتراف
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  حرف ندارهھی عالنای متی انتخابو کردنیداداش بھتر_سوگند
 ترسمی مھینی سنگختوی دختر سریلی خدونمی نمیچی ھنای از جانب متترسمی میول_اشکان

 قبولم نکنھ
  من فداش بشمی تو جھان ھست کھ پسر گل من جواب رد بده الھیمگھ دختر_مامان

 عاشقتم مامان خوشگل خودم_اشکان
  و بزاری قرار خواستگارپس

 کردو خی  خلوچلم  غذام ی ازدست شما بچھ ھامی غذامونو بخورمیبر,حتما گلم_مامان
  ن افتادازدھ

 ی قرمھ سبزی بسوشییپ_اشکان
 
 نایمت
 از کردمی چرا اما حس مدونمی بھش داشتم،نمی حسھی فکر اشکان بودم،ی کال توشبید
 ادی پسر خوشم منیا

 دهی اما فازنھی کھ بھ سرم میی چھ فکرانی و استی نینجوری کھ نھ امزدمی خودم نھبھ
 نداشت کھ نداشت

 نی ھمی واسھ بردی خستھ بودم اما خوابم نمی صبح نتونستھ بودن بخوابم و حسابتا
 رمی گرفتم برم دوش بگمیتصم
 رونی حموم و حدود سھ ربع بعد اومدم برفتم

 ھم تنم کردم و ی لباس نارنجھی و دمی کھ ساده بود رو پوشموی مشکھی تو خونگشلوار
َبرداشتم و روشنش کردم و شروع  و سشوار رو کھ کنارش بود رو نھییرفتم سمت آ

 کردم بھ خشک کردن موھام
َ فرقمو باز کردم و از پشت موھامو بستم،ابعدش  و ھمھ ومدی بھم میلی مدل مو خنیَ

 جلو بود اما خوب می روسرای البتھ اکثرا شال کنھی جذاب ترم میلی کھ خگفتنیم
 =/دنیدی خودم کھ میدوستا

 موقع لباسام چی مانتوھام مناسب بود و ھشھی اما عوضش ھمکردمی چادر سرم نمگھید
 عالقھ ادی اما زکردمی می عصبانیلی رو خانی کدنمیبد نبود گرچھ بھ خاطر چادر نپوش

  داشتم کھ پوشش مناسب بھتر از چادرهدهینداشتم و عق
  دانشگاهرفتمی مدی با١٠صبح بود و من ساعت ٨ حدودا ساعت

 کنھی نگاه مونیزی مبل نشستھ و داره تلویرو انی کدمی کھ دییرای پذی تورونی برفتم
  داداشریسالم،صبحت بخ_
 ری توام بخ،صبحیسالم آبج_
 : لب گفتمریز
 یمرس_

 و کره و شکالت ری صبحانھ کھ شامل آب پرتقال و نون و پنزی آشپزخونھ و می تورفتم
 بود رو آماده کردم... صبحانھ و
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 ای صبحونھ بخورن،خودتم بانی کن بداری مامان بابا رو بان؟برویان؟کیک_
 یباشھ آبج_
  نشستم و منتظر موندم کھ باالخره اومدنی صندلی روقھی چند دقھی

 سالم دخترم،دستت درد نکنھ_مامان
 سالم مامان جان_

 ریصبح بخ_بابا
 ریصبح بخ_

 می ھا و با ھم مشغول خوردن شدی صندلی اومدن نشستن روانی و بابا و کمامان
 کردی مینی روم سنگانی و ھمزمان نگاه کخوردمی صبحونھ مداشتم

  بلند شدمزی خوردم و از سر مگھی زور دوتا لقمھ دبھ
 دستتون درد نکنھ_

 دست خودت درد نکنھ دخترم_مامان
 کنمیخواھش م_
  اتاقم و در رو بستمی و رفتم تورونی آشپزخونھ رفتم باز

 دمی در رو شنی ھم بزارم صدای تختم تا خواستم چشمامو روی رودمی دراز کشرفتم
 بلھ؟_
  تو؟امیب_انیک

  تخت بلند شدم و نشستمی رواز
  داداشایب_

 : اومد سمتم و گفتدمی درگاه دی رو توانی باز شد و قامت کدر
 میاماده شو بر_
 کجا؟_
  باھات حرف بزنمخوامیم_
 ان؟ی کی بگنجای اشھینم_
 نھ،بدو حاضر شو_
 باشھ_

 داره اما ھر کارمی چدونستمیع کردم بھ حاضر شدن،نم شروعی و منم سررونی برفت
  جالب باشھانی نبود کھ واسھ کی مسئلھ ای بود انگاریچ

********** 
 انیک

  دانشگاه بودکی کھ نزدی بھ سمت پارکرفتمی و داشتم ممی بودنی ماشیتو
  بھ پارکمیدیرس
  شوادهیپ_من

  شدمادهی پھی شد و منم بعد از چند ثانادهی حرف پبدون
  پارکی ھامکتی از نیکی ی رومی نشستمی سمتش و دستشو گرفتم و رفترفتم
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 نجا؟ی امی آوردی واسھ چی بگیخواینم_نایمت
 ؟ی رابطھ داری کساد،بای از مقدمھ خوشم نمیدونی خودتم منایمت_من

 ... کرددای اما چند لحظھ بعد خودشو پرونی تا سر حد امکان زد بنای متیچشما
 
 انیک
 آره؟_
 ...نھ بھ خدا..ه..ن_)با تتھ پتھ(نایمت
 ؟یمطمئن_
 آره بھ خدا_نایمت
 ی قرمزت کھ مطمئنم از بی چشمانی و ایداری و شب بی قراری ھمھ بنیپس ا_

 ھ؟ی روز افتاده از چنی بھ ایخواب
 
 نایمت

  قفل شده بودزبونم
  از فکر اشکانھ کھ خوابم نبرده؟گفتمی مگفتمی می بگم،چیچی ھتونستمینم
 دهی کھ باعث شد بھتر بشم اما شک نداشتم رنگم پردمی کشقیس عم نفھی

 نجوری و ای من اھل رابطھ و عاشقیدونی کھ باشھ خودتم می ھرچی داداش ولدونمینم_
 ستمی نزایچ
 ری دانشگاه دمی پاشو برگھی شک کردم،خوب دکمی دمی کھ ازت دییزای اما با چدونمیم_
 شھیم
 نجا؟ی ای من رو اوردنیفقط واسھ ھم_
 کردمی صحبت نمینجوری اگھی دیمطمئن باش جا_
 نی نگفتم و ققط از جام بلند شدم و رفتم سمت ماشیچیھ

 نی ماشی نشستم توعی رو باز کرد و منم سرنی ماشقفل
  اومد نشست پشت فرمون و حرکت کردانیک
 

 سوگند
  بعد از مدت ھا دوباره اومده بودم دانشگاهامروز

 یاداوری اما با گردهی بر ممی کم کم داره آرامش بھ زندگگھی خوشحال بودم کھ دیلیخ
 ختمیری بھ کل بھ ھم مامکیپرھام و س

  اومدتنای مدمی کالس نشستھ بودم کھ دیتو
 زمیسالم عز_من
 د؟یسالااام چطور_نایمت
 ؟یخوب،تو چطور_دایآ

 یخوبم مرس_نایمت
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 بود زی میش رو من نشستھ بود و سرھی بقلمکتی نی بھ مائده کھ روی نگاھنایمت
 : گفتمی بشنودای کھ فقط من و آی آروم جوریلیانداخت و خ

 چشھ؟فرھاد؟_
 کنھی اذتش میلیاره بابا خ_) آرومیلیخ(من
 ست؟ی انقدر دوسش داره کھ دست ور دار نیعنیھ؟ی مگھ چییچارش جدا_نایمت
  کھ از فرھاد جدا بشھخوادینھ بابا دوسش نداره اما بھ خاطر آبروش نم_دایآ

 گروی ھم دننی ببنکھی اگھ،واسھی دزاستی چنی واسھ ھمی؟نامزدی چیآبرو_نایمت
 مونھی نمی بحثگھی دوتام کھ حاال تفاھم ندارن پس دنی نھ،اای خوانیم

 ادی بگم حرفم نمی واال چدونمینم_من
 ی لحظھ چشمم بھ فرھاد خورد کھ وارد کالس شد و رفت نشست تھ کالس و حتھمون

 بھ مائده نگاھم نکرد
 درس رو شروع عی اومد داخل و بعد از سالم سرکمونیزیِ از چند لحظھ استاد فبعد
 کرد

 دادمی مشتاق بھ حرفاش گوش میلی حرف زد و منم خیکل
 استادا ی بھ حرفانمی ھوس کرده بودم بشیلی بودم خومدهی چند وقت بود دانشگاه نچون

 ماه و کی بھ آزمون ارشد نمونده بود،میزیگوش کنم،کال درس رو دوست داشتم و چ
  نبودمدواری و من اصال اممیدادی آزمون مدی باگھی دیخورده ا

 ھو حس حالت تھوع بھم دست داد و ھی کھ کردمی مادداشتی کتابم ی نکات رو توداشتم
 ...یی دستشوی و برم تورونی از جام بلند شم و از کالس برم بعیمجبور شدم سر

 
 نایمت

 میم شده بود و ھمھ دم در دانشگاه بود تموکالسمون
  زود ترمی برای بنایمت_انیک

  شده مگھ؟یچ_من
  خانوم بپرسدیاز سوگند خانوم و مھش_انیک

  و سوگند در گردش بود کھ باالخره سوگند زبون باز کرددی مھشنی مرسشگرانم بنگاه
  خواھرمرهیعمره خ_

 ِری واسھ عمر خگھیآخره د_دیمھش
 ھنگ گفتن؟اصالی می چناین،ای ببتوننی سرمو ھمھ می روی بودم دوتا شاخامطمئن

  کجم افتاد کھ بعلھھھھھ چھ خبرهی؟تازه دوھزار...کرده بودم،نکنھ اشکان
 جانم؟؟_

 میای م٧جانم نداره کھ،برو خونھ ما ساعت _سوگند
 فعال خدافظ_دیمھش
 یچی جفتشون از ما فاصلھ گرفتن و رفتن و من ھم چون ھنگ کرده بودم ھھر
  بگمتونستمینم
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 ی کھ پسره مدرمو عاشق کردمی برایب_انیک
 پشت شدش کنر ی دستادنی انداختم،گرچھ رفتارش آرکم بود اما با دی نگاھانی کبھ

 ھی عصبانیلیپاش و فک منقبض شدش مطمئن شدم کھ خ
 نی ماشی و رفتم نشستم تونیی حرف سرم رو انداختم پابدون

 
 اشکان

 شھی خدا باالخره داره می استرس داشتم،وایلیخ
 شده بودم،بھ ی کت شلوارم عالیکردم،توی بودم و بھ خودم نگاه مسادهی وانھی آیجولو

 و از دمی کشی بودم ھم دستختھی صورتم ری بلند شده بود و توبایموھام کھ االن تقر
  بھ خودم زدممیشگیھمعطر 

 می برای شدا بریپسرم د_
  داداشگھیبدو د_سوگند

 اومدم اومدم_من
 اپن آشپزخونھ ی رو از روچی از اتاق و سورونی اومدم کنار و رفتم بنھی آی جلواز

 برداشتم
 میبر_

 من و مامان ھم پشت نی ماشی و رفتن تودنی رفتن کفشاشونو پوشدی و مھشسوگند
 میسرشون رفت

 
 دیمھش

 کردی حالم گرفتھ بود،سرم درد میلیخ
 گھی دردسرارو داره دنی از عشق ھم ھمیی جداخوب

  کھ رفت قلبم لھ شد،درستھ خودم گفتم بره اما رفتنش آرامش رو ازم گرفتنیرحسیام
 (`:  مثل قبل بودزی کاش ھمھ چیا

 
 سندهینو

 دو نیِ حال ا استرس را بھ ھمھ منتقل کرد اما مشخص بود کھنای متی در خانھ یصدا
 را نی انای متی اشکان و لرزش دست ھای کردن دستاخیعاشق از ھمھ بدتر است،

 ...کردیاثبات م
 کردی تر مشی دو عاشق را بنی ھا استرس ای سالم و احوال پرسیصدا
 شی بنایلرزش را در بدن مت"؟یاری مییعروس گلم چا" مادر اشکان کھ گفت یصدا

 تر کرد
 
  نایمت
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 سخت شده بود،بھ ھر یلی واسم خختنی ریی دستام و بدنم بود چای کھ توی لرزشبا
  از آشپزخونھ خارج شدمینی و با سختمی رو ریی کھ بود چایزحمت
  تعارف کردمیی سمت مامان اشکان و دوال شدم و چارفتم

 دییبفرما_
  عروس گلمیمرس_

  بھ صورتم ھجوم آورد،از خجالت مطمئن بودم صورتم قرمز شدهخون
  بھ سمت سوگند گرفتم روییچا
 : نشھ گفتلی کھ مراقب بود بھ قھقھ تبدی لبخندبا
  زن داداشیمرس_

 : گرفتمدی رو بھ سمت مھشیی دادم و چالشی تحوتی از سر عصبانیلبخند
  جاننایممنون مت_

  بودشتری شعورش بنی اباز
 نوش جان_) لبریز(

  تر شدشی بیلی رو بھ اشکان تعارف کنم لرزش دستام خیی چاخواستمی میوقت
 نم،بھی رو گرفتم سمتش،دستشو جلو آورد و بھ وضوح لرزش دستاشو تونستم ببییچا

 صورتم زل زده بود
 ی مرسیلیخ_

  سوگند بھ گوشم خوردزی ری خنده یصدا
  گفتھی چدی چند بار پلک زد و تازه فھماشکان
  دستشی رو گرفت تویی انداخت و چانیی رو پاسرش

  ممنونیلیخ_
 تعارف کردم و بعد ھم یی قرمز شده بود بھش چاتی کھ از عصبانانی سمت کرفتم

 مامان و بابام
 بود و کال ی و متشخصکی بھ مامان اشکان انداختم،خانوم شی مبل و نگاھی رونشستم

 کالس داشت
  شده بودیومد،عالی چھ قدر کت و شلوار بھش می اشکان نگاه کردم،وابھ

 از استرسم کم تر شده ی و من تازه کمزدنیف م و مادرم داشتن با مادر اشکان حرپدر
  کرددنیدستام شروع بھ لرز)مامان اشکان(ناخانومیبود کھ دوباره با حرف م

  اتاق با ھم حرف بزنن؟ی دوتا جوون برن تونی ادیدیاجازه م_
  کنیی جان آقا اشکانو راھنمانایبلھ حتما،مت_بابا
 شدم و رفتم سمت در اتاقم و اشکان ھم دنبالم اومد،در رو باز کردم و تعارف کردم بلند

  بود و رفت تو و من ھم بعد رفتم و در رو بستمنییکھ بره تو و اونم سرش پا
 

 سوگند
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 انی و کنای با بابا و مامان متمی و داشتمی اتاق بودن و ماھم نشستھ بودی و اشکان تونایمت
 میزدیحرف م

 گفتی میزی چیَ و فقط در حد لزوم گھگاھکردی بحثامون شرکت نمی توادی زانیک
 چرا اما دونمی از بس بھ حرفاشون گوش داده بودم،نمگھی سر رفتھ بود دحوصلم

  بدهی و جسمی حالم ھم از نظر روحیلی خکردمیاحساس م
  ھو دوباره حالت تھوع اوند سراغمھی افکار خودم بودم کھ یتو

 نی بھ خاطر ھمشونیی کجاست دستشودونستمی اونده بودم منای انای متی قبال خونھ چون
  و در رو بستمیی سمت دستشودمییدو
 

 دیمھش
 یی سمت دست شودیی ھو سوگند از جاش بلند شد و دوھی دمید

 نسبت بھ حالت تھوع ھاش ی بودم مثل صبح حالش بھم خورده،اصال حس خوبمطمئن
 نداشتم

 سوگند کھ تازه اشکان واسش ھی گوشی صفحھ دمی د افکار خودم غرق بودم کھیتو
 اومده،دست خودم امی واسش پدمی بغلم بود راحت دشی بود روشن شد،چون گوشدهیخر

 دونستمی نمنکھی با ادمی ترسیلی بود خامی پی محتوای کھ تویزی رو خوندم چامینبود و پ
  دادهاموی پنی ایک
 
 انیک

 رونی بود بومدهی نیی و سوگندخانوم ھنوز از دستشومیزدی حرف ممی داشتمی بودنشستھ
 کھ ی بودم تا حدی عصبانیلیرون،خی و اشکان اومدن از اتاق بنای چند لحظھ بعد متھی
  اشکانو خفھ کنمخواستمیم
 

 دیمھش
 ...دمیترسی داده بود و ھنوزم ماموی اون پی کدونستمی نمھنوزم

 
 |=دی آوردفیچھ عجب تشر_
  انداختتنیید و سرش رو از خجالت پا زی اشکان لبخنددمید

  شد دخترم؟یچ_نای ممامان
  پدر و مادرم بگنیھرچ_)آروم(نایمت

 شدی رد و بدل منای مادر و پدر متنی من و مامانم بنگاه
  دخترمیدونی بگم واال،خودت میچ_نایپدرمت

 دمی خبرشو بھتون مگھی بھ فکر کردن دارم،دو ھفتھ دازین_نایمت
 سوگند از دمی بگم کھ دیزی بود و خواستم چنای ھر سھ تاموم بھ متی تعجب زده نگاه

 رونی اومد بییدستشو
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  سوگندم از کنارم برداشتم و رفتم سمتی از جام بلند شدم و گوشعیسر
 ؟ی آبجیسوگند خوب_) آرومیلیخ(
  شد؟یزم،چیخوبم عز_
 ...ی ببای سوگند بگھی دوھفتھ دگھی میچیھ_
 از کنارم رد شد و رفت سمت ھی کنی نگاه کن ببشتوی گوشای خواستم بھش بگم کھ بتا
 نایمت
 

 سوگند
 دو ھفتھ چھ خبرھھھھھ؟_

 دیچرخی صورتم می تونای متی تعجب زده نگاه
 تو حالت خوبھ سوگند؟_
 آره چھ طور؟_
 دهیرنگت پر_

  چرا دو ھفتھ؟ست،حاالیمھم ن_من
  فکر کنم خوبخوامیم_
  نکنننتی اذگھی ھفتھ بسھ دھی_

 : انداختریو ز رسرش
  واالدونمینم_

 زمی عزیگھ،مرسیھمون دو ھفتھ د_من
  رو باال آورد بھ صورتم لبخند زدسرش

 ھ؟ی کنی انی ببای بیآبج_دیمھش
 ھ؟ی کیک_
 ھی کنی ببای داده منم نتونستم بخونم بامی پتی بھ گوشیکی دونمینم_

 دستام شروع امی پی محتوادنی از دستش گرفتم و با دموی زده رفتم طرفش،گوشتعجب
 ؟ی چیعنی نی خدا اایدن،یکرد بھ لرز

 ھ؟ی کنیا_دیمھش
 مائده..ما...م_من

 ؟ییییییچ_دیمھش
 میبر..ی بردیبدو با...اشکان بدو...ا_من

  شده مگھ؟یچ_اشکان
  رفتم سمت درعی رو از کنارش برداشتم و سرفمی سمت مامان و کدمییدو
 می زحمت داددیدستتون درد نکنھ ببخش_من
 رهی کھ خشاینھ بابا دخترم،ا_نای متیبابا

 دیدخترم مراقب خودتون باش_نای متمامان
  برو خونھریچشم چشم،مامان شما آژانس بگ_
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  شده سوگند؟یچ_نای ممامان
 دیی بدودییی مھش،اشکانننیچی مامان جان ھیچیھ_

  خانومنای مت،خدافظی ھمگم،خدافظی برمیبر_اشکان
 بھ سالمت_نایمت
 

  اشکان حرکت کردمی و تا نشستنی سمت ماشمیدیی دوعیسر
 ؟یکنی برم انقدر آدمو حول میکودوم گور_اشکان

 نای مائده ایبرو خونھ _
  شده؟یچ_

 سوال نکن فقط برووو_من
 
 

 و زنگ خونھ رو دمیی دوعی مائده و من سری خونھ میدی ساعت بعد رسمی نحدود
  جواب ندادیشکیزدم،چند بار زنگ و زدم اما ھ

 خدمتکارشون از ی باالخره صدانکھی تا ادمیشنی نمیی صداچی و ھزدمی زنگ و میھ
 پشت در اومد

 ھ؟یھ؟کیک_
 منم زھره خانون باز کن_
 شما؟_
 دوست مائده ام،بدو باز کن_

  تومیدیی دوی بدون معطلدی خانوم اومد در رو باز کرد و من و مھشزھره
 راه یشپزخونھ رد شدم و رفت تو تو خونھ،از آدمیی کردم و دوی خونشون رو طاطیح

  کھ توش چند تا در بودیکی کوچِیرو
 ... امو در قفل بوددمی کشنیی در رو بھ سمت پای رهی دستگی معطلبدون

 
 سوگند
حاللم " و در تالش بودم در رو باز کنمشدی ذھنم تکرار میُ مدام توامی پیمحتوا

 ..."دیکن
 ی و اندازه ی کھ سال ھاست باھاش دوستی دو کلمھ از زبون کسنی کھ چھ قدر ایوا

 ... سختھیخواھرت دوسش دار
  سوگند بشکونم درونوری اایی_اشکان
 نباری لگد محکم بھ در زد اما باز نشد،دوباره لگد زد و اھی کنار و اشکان اومدم

 خوشبختاتھ باز شد
ف  و از دھنش کدیلرزی مائده کھ داشت مجونی جسم بدنی داخل اتاق و از ددمییدو

  بود سکتھ کنمکی اومده بود نزدرونیب
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  سمت و سرش رو بلند کردمدمییدو
 ؟ی خوبیمائده؟مائده آبج_

 روشون نداشتم،کل وجودم یاری اختچی و ھدیچکی گونھ ھام می خود بھ خود رواشکام
 دیلرزیاز ترس از دست دادنش داشت م

  و از خونھ خارج شددیی بلند کرد و دوعی اومد و مائده رو سراشکان
 دمییدوی کنھ و فقط دونبالش مکاری چخوادی مدونمستمینم

 :نی ماشی رو گذاشت تومائده
 مارستانی بمی بردی بادینی بشدییبدو_

 خودش ی پاھای ھم رفت عقب کنار مائدا و رودی و مھشنی ماشی نشستم توعیسر
 خوابوندش

  شدھھھھھ؟یچ_ خانومزھره
ه خانوم،فقط نگران نباش و اگر ھم پدر و مادرش زنگ  زھرزنمیبعدا باھات حرف م_

  جا گذاشتھشمی گوشرونھیزدن بگو با دوستاش ب
 ...یباشھ ول_

  نتونست ادامھ بدهگھی کھ اشکان راه افتاد و دزدی حرف مداشت
 

 می تصادف کنای چپ بشھ نی بود چند بار ماشکی کھ نزدروندی تند می بھ قدراشکان
 چند تا از پرستارارو صدا زد و پرستارا اومدن و مائده عی سرمارستانی بھ بمیدی رستا

  بردنش داخلعی تخت چرخ دار و سریرو گذاشتن رو
 شدمی و من ھر لحظھ نگران تر ممی اورژانس بودی راھرویتو

 قرص خوردن؟_دکتر
  دکترمیدونینم_من
 می معدشونو شست و شو بددیًمطمئنا قرص خوردن،با_

 دی فقط نجاتش بددیکنیم یباشھ دکتر ھرکار_دیمھش
 دیباشھ شما آروم باش_
 
 امکیس
 )ی فالحارین،مازینفر(

 یستی بھ تو کھ ننینفر
  بھ غم کھ ھستنینفر
  کھ از رفتنت شکستی دلنی بھ انینفر
  ذھنمھی کھ توی بھ خاطراتنینفر
  کھی بھ خونا انینفر

  تو جھنمھیب
 ی کارنی بھ انینفر



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 133 

 ی با دلم کردکھ
  دوستت دارممن
 ی نامردنکھی ابا

 ی کھ با دلم کردی کارنینفر
 ی کھ برگردی دوستت دارم کاشکمن

 کشمی می تو چی بینی ببی بخوایستین
  تر بشموونھی دشھی کھ از ھمیرفت
  خودمھی بارونی موندم و ھوامن
  خودمیی روز دعوتم بھ مھمونھر
  کھ سرد و ساکتھی موندن و اتاقمن
  کھ چشم بھ راھتھیی موندمو ھوامن

. 

. 

. 
 ساعت ھا و نی عذاب آور ترگذرهی کھ بدون حضور عشقت میی ھاھی ھا و ثانساعت

 ... ھاستھیثان
  ماه گذشتھ اما قلبم ھنوز آروم نشدهکی نکھی ا،بای خدا کھ چھ قدر سختھ دوریا

 تر بشھ فکر کی بھم نزدنکھی ای براگانھی ی ماه و تالشاکی نی بھ اتفاقات اداشتم
  افکارمو پاره کردی رشتھ نھگای ی کا صداکردمیم
 . توامی بشھیعشقم م_
 ایب_

 بھ لب ھام ی تخت نشستھ بودم دوال شد و بوسھ ای کھ روی داخل و بھ سمتھ مناومد
 زد
 می بخورمی برای واست صبحونھ آماده کردم،بزم،رفتمی عزریصبحت بخ_
 میبر_
 می تا صبحونھ بخورنیی پای طبقھ می رفتگانھی جام بلند شدم و ھمراه با از
  فکر سوگند بودمی و ھمش تودمی نفھمیچی صبحونھ ام ھاز
 کنھ؟ی مکاری داره چیعنی االن کجاست؟یعنی

*************** 
 سوگند

 ؟یمائده حالت خوبھ آبج_
 ؟ھان؟ینھ،نھ چرا نجاتم داد_
  نکن،رفت کھ رفت بھ درک کھ رفتیوونگیمائده د_
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 یدونی؟می چیعنی یدونی کھ نامزدت ولت کنھ منی از حال من؟ھان؟ایفھمیتو چھ م_
 می ابھی با ھم غرگھی من و تو دگھی خودت حلقشو دراره و بگھ دی عشقت جلویوقت

 یچی سوگند،ھیدونینمی چی ھ؟توی چیعنی
 اما اوردی بھم فشار مشتری گلوم بی و من ھر لحظھ بغضم توکردی مھی گرمائده

 اما مائده کامل دونستمی مگھی دی ھی زاوھی رو از زای چنی ای بشکنھ،من ھمھ زاشتمینم
 خبر نداشت

  مائده؟ی خوردیچ_
  خوردم؟ی چگھیقرص د_
  تا؟؟چندیچھ قرص_
 ترامادول،سھ تا_
 خاک تو سرت خب؟_
 خب_
  بوددهیَ حالت تھوع امونمو برنی،ایی سمت دستوشودمیی کنارش بلند شدم و دواز

 ... نکنھ من حامکردمی اوقات فکر میگاھ
 دونمی سادست مھیضی مرھی نبود ینجوری نھ انھ
 

 دمی خودم دی اشکان دو روبھ رورونی اومدم بیی از دستوشونکھی از ابعد
 ؟یخوب_اشکان

 آره چھ طور؟_
  بدهشی آزماھی حتما ی ولیچیھ_
 ؟ی چشیآزما_
  چکاب بکن خودتوھی،ی کلشیآرزما_
  خونھ؟یرسونیباشھ،من رو م_
 می برایآره ب_
 
 
 
 از صبح تا حاال نخورده یچی ھنکھی خونھ دوباره حالم بھم خورد،با ای تودمی رستا

  حالت تھوع ول کنم نبودنیبودم اما ا
 ی مامان رو رو بھ روی صورت نگران و تعجب زده رونی اومدم بیی از دستشوتا

 دمیخودم د
  شده؟یزی؟چی مامانھیچ_من
 ؟ی بھ من گفتزوی ھمھ چیتو حالت خوبھ سوگند؟مطمئن_
 دی نبادیفھمی مدی نبادم،نھی ترسیلیخ
  گفتم،چھ طور؟زوی ھمھ چزمیآره عز_
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 ی بدشی آزمابرمتی حتما فردا می ولیچیھ_
 ؟ی واسھ چشیوا مامان آزما_
 شک دارم بھت_
 ؟یزنی تھمت م؟چرای چیعنیوا مامان _
 باشھ تونھی می از حاملگری بھ غیزیحالت تھوعت چ_) باالتر از حد معمولییبا صدا(

 بھ نظرت؟
  رو ندارمیکی نی ایی تواناگھی نھ،دگھی دیکی نی خدا ای زده بود،واخشکم
 ؟ی بھم گفتزویسوگند راستشو بگو،ھمھ چ_نای ممامان

 
 چون خودمم نگران بودم،االن دادمی مشی آزمادی در ھر صورت باای زدم بھ دردلمو

  بفھمھادیب مثبت شی بود کھ اگر جواب آزمانی بھتر از ایلی خدیفھمیم
 نھ،نگفتم..ن_
 بود،بھ دستاش نگاه کردم،بھ وضوح لرزش دهی صورت مامانم نگاه کردم؟رنگش پربھ

 نمی ببتونستمیدستاش رو م
 ؟ی گفتیتو چ...تو_

 زمی خودم بری توخواستمی نمگھی گرفتھ بود،دمیگر
  بشھینجوری اخواستمیمنو مامان بھ خدا نم_
 سرت یی اگر اشکان بفھمھ چھ بالیدونی؟ھان؟میدختر پس آبرومون چ_)با داد(
 اره؟یم
 مورچھ ھم امکی نداشتم من در برابر سیریمگھ من خودم خواستم؟بھ خدا من تقص_

 کردم؟ی از خودم مراقبت می چھ جورشدمیحساب نم
 واگر ادی بی منفی کھ فردا قراره بدیشی فقط برو دعا کن کھ جواب آزمای ولدونمینم_

 میشینھ بدبخت م
 دمی نمدمی نمدمی نمشی ازماترسمیالن منھ من ا_

 نی دست ازسرم بردارنیییی کنولم
 دمی تواتاقمو درو محکم بھم کوبرفتم
  ندارمرویکی نی طاقت اگھی نھ من دکردمی حالم خراب بود کھ داشتم دق مانقدر

 ...ترسمی می ازھمھ چترسمی بدم مشی ازمارمی االن نماره
***** 

 اااامی نمامی نمامیمامان من نم_دایا
 چقدر یدونی مرهی پدرتو ارشاوتی بمناسبت موفقی مھموننی ایای کھ نمی چیعنی_

 رای زنگ زدم سمیپوشی کھ برات گذاشتم رو تختو می اون لباسنمیمھمھ؟زود باش بب
 شھی مرمونی ددای بجنب ااالی بھ سروروت بکشھ ی دستادیخانومم ب

 رو بکنم کھ یی اون کارادی ھمش باستمیاه لعنت بمن کھ سرسوزن واسھ شما مھم ن_دایا
  بابا منم ادممنیخوای بگردم کھ شما می جورنیخوایشما م



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 136 

 کل کل ی من حوصلھ دای ای ھستی کھ انقدر ناراضمیمگھ تا حاال واست کم گذاشت_
 ی اماده اگھی ساعت دکیباتورو ندارما تا 

 ورفت
 قرمز کھ دکلتھ بود و جذب جذب راھنی پھی کھ روتخت بود انداختم ینگاه بھ لباس_دایا

 دیرسی بزور تا رونم مشیبود و بلند
   بازبودیلی بپوشم خری  ارشاوی لباسو جلونی اخواستی اصال دلم نممن

 لباسو ی ازپارچھ ی بزرگی کھی اتورو زدم ب برق و تعی بسرم زد سری انقشھ
  سوزوندم

   ساده درستم کنھیلی بھش اصرار کردم کھ خی اومد و کلراجونیسم
   بھ خودم انداختمی نگاھنھی کارش تموم شد ازایوقت
 جمع کرده بود شی خوب شده بودم موھامو لختھ لخت کرده بود وھمشو مدل اسپانیلیخ
   بودی برام زده بود و رژم زرشکتی الھی کرم مشکی ھی طرف سرم ساکی

 مامان ی داد کھ ا وغغغغی واسھ خودم زدم و شروع کردم بھ جی چشمکنھی ایازتو
 مامان گند زدم

 فحش نثارم کرد کھ تو ی لباس زد توصورتش و کلدنی باعجلھ اومد تواتاق و بادمامانم
  حرفانی امویکارکنی لباس بود و حاال چنی چقدر پولھ ایدونی می نداراقتیل

  پوشمی منوی کھ خودم دوسش داشتمو ازتو کمدم دراوردم و گفتم ای لباسمنم
 کھ قھی مدل مردونھ و بھ جلدی سفراھنی پھی برمودا بود بای لولھ ھی شلواره مشکھی لباسم

 شدی وصل مقمی کھ بھ ونی پاپھی ازجنس شلوارم و ومدیروش م
   بوددهی پوشیلی چون خکنھی بھم نگاھم نمچکسی لباس ھنی فکرکردم کھ بااباخودم

 یھ لباس دار ھمنی تو اھی چنی عوضش کن اعی سری ابرومو ببریخوای مدایا_
 دختر امل ھی تو کنھیکنھ؟فکرمی می چھ فکرری ؟ارشاوی مسخره رو بپوشنی ایخوایم

 ی کالسیو ب
 نویاای ببرن اصال رمی ھمتون مرده شور ارشاودیکنی مری ارشاوری ارشاویبھ درک ھ_
 امی نمای پوشمیم

  ابغوره گرفتن شدمی قھر نشستم روتختو اماده وباحالت
 شھی ھمدی منم ھستا اونوقت ماباھی مھمونرسرمی شماھا بابا خدیکنیکارمیچ_دای ایبابا

 نی بجنبمی نفر برنیاخر
 باتو پاشو دونمی من مزهی برملتی پاشو اگھ ررشدهی ددای کھ مجبورم افیح_دای امامان
 می لباس مسخرت برنیباھم

 نیی پاادی بشمی ارانکھیمن دلم شکستھ بود ومامانم ناراحت بود ازا_دایا
 و سفر خارجھ رفتن بود ی بفکر قرو فر خودش و دوست بازشھی بود کھ ھمی زنمادرم

  بھمکردی فقط باپول ابراز محبت مانھیو اصال براش مھم نبود کھ تک دخترش خوبھ 
 یالیخیزدم بھ ب.خودمو
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 شالمم انداختم روسرم و دمی پوشموی پاشنھ بلند مشکی وکفشافی کموی پانچ مشکو
  رفتمیمجبور

 
 خورد بھ صورتم سرفم گرفتھ ی از دود و بخار مصنوعیادیوارد شدم حجم ز کھ ازدر

  بود
   دخترو پسرا داشتیای بھ پارتشترشباھتی نبود بی معمولھی مھمونھی اصال شبنجایا

  دنیلولی رقص تو ھم مستی جوون بودن و تو پاکثرا
  و منم رفتم بسمت رختکنری ارشاوی رفتن سراغ مامان باباعی و بابا سرمامان
  بودی جات خالی نبودی واقعا وقتی خوش اومدیلی خزمیعز_ریارشاو

 دی منو ازکجا دی شلوغنیتو ا! شدداشی جن بوداده ازکجا پنیجانم؟؟؟؟ا_دایا
 زده بود اووووف تو کت و شلوار میپی چھ تیریکبی ش ش اشی بدبخت شدم اای خدایوا

 دل تونستی بودو مافھی و خوش قپیقعا خوشت و وادیرسی جذاب بنظر میلی خیمشک
  رو ببرهیھردختر

  خشک جوابشو دادمیلی برگشتمو خیباتند
  ممنونیلیخ_

 می باھم براتایب_ریارشاو
 خوش اومدن استقبالمو منم با ی مامان باباش بارودمیاروم باھاش ھمراه شدم کھ د_

 کھ دمی دستم حس کردم دی رو تویکی ادب جوابشونو دادم کھ حس کردم دست تینھا
 ول گفتی بھ مامان باباش مدویکشی دست منو میی پررو خانھ باکمال پرروریارشاو

 دی کشمنو ومی برقصمی برمیخوای مزوی عزیدای ادیکن
 ی کنھ ولیکاری کھ کردمی و چش تو چش مامان شدم باچشام ازش خواھش مبرگشتم

  ک برودادی باغانبود و باخنده دستشو نشون منیاون انگار تو ا
 شدی سون پخش مرمیمی شد و اھنگ واست متی الکیموز

 اھنگ برقصم نی با عشقم بااخواستی دلم مشھی ھماھامی اھنگ بودمو تو رونی اعاشق
  کنمی پررو خان ھمراھنیاما حاال مجبورم باا

 یگذاشت رو شونھ  اروم دست راستشو گذاشت پشت کمرم و دست راست منو  یلیخ
 دست منو گرفت و اروم شروع کرد بھ حرکت کردن یکیخودش و بادست چپش اون 

  کردی متمیتو چشمام زل زده بود و نگاھش اذ
 مشخص بود ک ب خونم تشنھ ان اخھ خوردنی دخترا باچشماشون داشتن منو متمام

 الص شم ازدستش خخواستمی من فقط می ولدیرقصی محبوبشون داشت بامن مریارشاو
 

(..) 
 دمی نمایمن عشقت رو بھ ھمھ دن 
  شھی واسھ ھممونمی باتو مدمی نمای رو بھ کوه و درادتی یحت 

 می بخواد منو تو تنھا بمونای دناگھ
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 دمی ماروی جواب دنرمیمی مواست
 شھھھھی واسھ ھممونمی مباتو

 و منو دیرقصی ملی اصیلی خی لعنتری ارشاونی کرده بود اکی رمانتی منو حساباھنگ
 کردیباخودش ھمراه م

 محکم بھم خورد و چراغا خاموش شد و رقص نورا یکی ھوی خودم بودم کھ یای روتو
 منو گرفت تو بغلش و ری ارشاودمی دھوی کھ شدمی منی کردن داشتم نقش زمییخودنما

  بخورمتونستمی ھنگ کرده بودم و تکون نمینجوری صورتم ھمکیصورتشو اورد نزد
 دا؟ی ای جذابیلی خیدونستیم_ریارشاو

 !جان؟بامن بودن؟_دایا
 خودمو عی فضاروشن شد و  سرھوی ک شدی ترمکی کھ چشاشو بستو داشت نزددمید

  کارت دارممینی بشای خان قاجار بری وگفتم ارشاورونی بدمیازبغلش کش
 موضع  خودمو حفظ ی دختر نتونستم نخندم ولنی اطونھی خدا چقدر شیوا_ریارشاو

 دی ھستم و باری کوروش کبی بگم ھم اسم  نوه دیم اگھ منظورت اسممھ ک باکردموگفت
 ری کبیبھم بگ

 ستی نبیارزو بر جوانان ع_دایا 
  طرف کارتون دارمنی ازانییبفرما

 می پسر خوبیلی باشم من خ؟گفتھی گولم بزنی نخواوقتی_ریارشاو
 گفت کھ شایتی تنی انی جملشو باناز عنی اوقققق انقدر اخوامی منی خدا استیوااا_دایا
 موش بخورتت نمکدون نترس تو ی کرگردن چروک کردمو گفتم وااانی عافمویق

   بترسم کھ گول تورو نخورمدی پاک بای من فرشتھ یمی رجطانیخودت ازخاندان ش
  دمی کھ سھ متر ازجام پردی بلند خندانقدر

 خورهی چرا بھ پست من بدبخت مھی روانی ھرچوا
   شدیجوری افتادم دلم انی کادی ناخوداگاه

 زنمی چقدر من حرف مای خدایوااا
  می نشستزی مھی رو ری ارشاوبا

  اومد و بھمون تعارف کردیدنی نوشینی با بھ سخدمتکار
 ؟یخوریمشروب نم_ریارشاو

 دمی محی من اب پرتغالو ترجیاری کم نوقتی شما دوتا بخور ریخ_دایا
 ی ھستینی بشی قابل پری غبویواقعا دختر عج_ریارشاو

 
 زمی عزیدای بھت بگم آیزیچی خواستمی منم می حرف بزنی بخوانکھیقبل ازا_ریارشاو

 من اول گفتم,یول_دایا
  نھ؟ای بگم یزاریم_ریارشاو

 شنومی بلغور کن ممی تر برو تا باھم برواشیاوه _دایا
 ھ؟یبلغور چ_)باخنده(ریارشاو
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  بگویعنی یچیھ_دایآ
 و ھی و باوقارنی دختر سنگیلی خانومش کھ خدایمن با پدرت راجع بھ ا,اھان_ریارشاو

   خوب مغزم صحبت کردمی مکرهی رفتھ تو نطنتاشیش
 حرفشو کامل بزنھ مثل خاک انداز افتادم نکھی  قبل ازاگھی می چنی اای خدایوا_دایا

  من بگم حرفموشھی منی ممنون لطف داریلیوسط حرفش و گفتم خ
   من کھ ھنوز حرفم تموم نشدهیول_ریارشاو

  چکمھ پوش تو شرک کردمو بھش زل زدمی گربھ نیچشمامو ع_دایا
 کنمیخواھش م_ 

  نگاه نکنینجوری اژدست تو لطفا ازی عزیدایبگو ا_ریارشاو
 رو یزی تا حاال نشده کھ بخوام چمی بابام من تو زندگکی  شرنی ببپی خوشتیمرس_دایا

 بھ زور قبول کنم
 تی اھمچکدومشونی حرفاش زور بوده و من بھ ھی مامانم ھمھ یبچگ ؟ازیمتوجھ

 کردنم مدل راه شی من اعم از لباسام مدل حرف زدنم طرز ارایندادم اون باتمام کارا
  دوستامم مشکل دارهیرفتنم حت

 چرا؟مگھ دوستات چشونھ؟_ریارشاو
  گوششونھستیچشون ن_دایا

 نی اکشی دادم باال و کرواتمو شل کردم و رفتم نزدضربی جامو یکل محتوا_ریارشاو
 دختره دوباره منو دست انداخت

 زی ری شوخھی نگفتم یزی کرد من کھ چینطوری اھوی چرا ی رواننیبسم هللا ا_دایا
  میکردم کھ بخند

 کلمو بردم کنار ی حرکت ناگھانھیھمونجور بااخم بھ چشاش زل زدم و تو_ریارشاو
 دون گرفتم و بھش گفتم پس گوشھ؟اره؟صورتش و گوشاشو بھ دن

   کردکاری احمق چنی لحظھ نفسم حبس شد ای_دایا
 رو صورتش و گفتم ختمی  ھولش دادم اونور و بلند شدم ازجام و اب پرتقالمو رعیسر
   و زل زدم بھشنی کردییجای غلط بیلیخ

 کردی می بازری با دم شدی خب حقش بود نبای کپ کرده بود بنده خدا ولینجوریھم
 ری و نمادم شمی قربون خودم برم کھ مرداداخ
 شد ی چزمی عزگفتی می و ھری اومد سمت ارشاوی دختر با وضع افتضاحھی ک دمید

  پاشومی بشورمی کرد پاشو برنکاروی ایشعوریکدوم ب
  امی تو برو من خودم منازیولم کن پر_ریارشاو

 ک با کردمی می تعجب کرده بودم داشتم کارشو تو ذھنم حالجدای عکس العمل انی ااز
  بھ خودم اومدمنازیحرف پر

 دادی مشنھادی خودش بھم پشدمی مکی نزدی نداشتم  ازش من بھ ھردخترنکاروی اانتظار
 ...  خانومنی برم اونوقت اششی شبو پیکھ حت

   نشوندمشدموی کشقشوی جلی روشو برگردوند کھ بره گوشھ دمید
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  فتھی راه بنیشترازای بیزی ابرورخوامی تمومش کن نمدای انیبش_
 یکنی میی چھ غلطای دارشھی نمتی حالیتو مست_دایا

  نکنمی و جنبھ دارم کھ کاره بدتی و انقدر ظرفستمیمن مست ن_ریارشاو
 و مونھی زندگی کالم مادرمن کھ ھمھ کاره کی ختم کالم نیاره مشاھده کردم بب_دایا

 ازتو خوشش اومده واسھ من و مدام اسم تورو تو خونھ رهیبابامم از مامانم حساب م
 خانومم نی اشاره راجع بھ تو بھش کرده اشھی و انگار مادر توام کھ دوستش مارهیم

   گرفتھیجد
 یمی کھ ھست و ھر تصمی کنم من اومدم کھ بگم نظرت ھرچی کھ شادنجای اومدمی نمن

   تورو بعنوان ھمسرم قبول کنمتونمی من اصال نمیکھ دار
  مامانم تا دلش نشکنھی جلومی کنی بازلمی تا باھم فی کھ کمکم کنخوامی ازت مو

 رو دستم انقدر تند تند ختی رو ری اب پاککردی منو متعجب مشتریھرلحظھ ب_ریارشاو
 اب و دادم دستش و گفتم اروم باش نفس ارنی کھ اشاره کردم براش اب بزدیحرف م

  بکشقیعم
 یکنی قبول مگھی خان بگو دریارشاو_دایا

 ؟یگی می داری چیفھمی کھ قبول کنم مھی ھندالیمگھ سر_ریارشاو
 حرفاتو بھم ی اومدای ری و  باصداقت و بی ھستی دختر رکنکھی ازای بخواقتشویحق
 بدون انقدر رک بودن اصال خوب نوی خوشم اومد اما خانوم کو چولو ایلی خیزد

 بھ ی تاحاال کسخوامتی  چون واقعا مخوامتی کھ مکنمی نمی من نقش بازستین
 توام کنھی ومال خودش مارهی مت کھ بخواد بدسوی ھرچری نھ نگفتھ و ارشاوریارشاو

 ی ابشو  رو لباسش خالوانی لی ازخدات باشھ    و  ھمزمان با پاشدنم تھ مونده دیبا
 کردم

  ی خل و چلھ عوضھیسمی سادھی روانی کرد پسره سمی خیواااا_دایا
 خوامتی مگھی بازم مخوامتی نمی بھش بگی بھش اعتماد کردم اخھ کدوم خرمن
 ؟یری می چرا اونوراروی یداد زدم سرش کھ اووو!ھا؟

  برم؟ی کدوم ور؟پسیبامن بود_ریارشاو
 نجای آباد اونجا جاتھ نھ انی اممی ببرمت مستقمی بری از در خروجایب_دایآ
  و رفتدی سھ متر باز کرد و خندیل اسب آب دھنشو مثشییا

 ی مامانو نداشتم ھی بسمت خونھ اصال حوصلھ می کردمو رفتی خداحافظی بدباسردرد
 ی گفتی تو چکارکردی گفت  چی بھت چری تو اتاقم بپرسھ اون ارشاوادی بخواستیم
 کردی با ذوق بھمون نگاه منی نشستھ بودم مامان ھمچششی ک پییتمام اون لحظھ ھا..

  انگار چھ خبره دادی دوستاش نشون می مارو بھ ھمھ یو ھ
  کردی کالفھ بودم و سردردم ولم نماووف

  بررروگمی زدم مامان ولم کن خستھ ام فردا بھت مداد
   بالخره ول کردو رفتاووف
 دمی سردرد و باال انداختم و رو تختم دراز کشقرص
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 ادی داره بد میکی یکی زانمیعز ھممون تمام دوستام ی فکر کردم چرا برانی ابھ
  سرمون

   انگار نوبت من بودندفعھی بود و ای نوبتانگار
 تی ازشخصواقعا

 
 ... بود ودهیچی پیلی امشب خدمی ترسریارشاو
  خوابم بردی کدمی فکر کردم کھ نفھمانقدر

 
 نمی متینای امروز متدی رسانی عذاب اور و سخت بالخره بھ پای ھفتھ ھی نیا_اشکان

  کردنی بھم استرس منتقل می و تھ دلم روشن بود اما امواج منفدادیجوابمو م
   فکرش بودم کھ تلفن زنگ خوردتو

  رونی بدی از دستشون کشروی اخرسر مامان گوشی بسمتش ھجوم اوردن ولھمھ
   پشت خط بودنای مامان متیانگار

 طول و عرض اتاقمو راه  تو دلم نبود و نتونستم اونجا بمونم رفتم تو اتاقمو صدباردل
   اومد تو اتاقمدیرفتم تا بالخره مھش

  متاسفمی داداشگفتی بھ خودش گرفتھ بود و بامن و من می مغمومی افھیق
  گفتی بگو چدی مقدار صدامو بردم باال و گفتم د جون بکن مھشھی خودم نبود دست
 ..ی انگار جوابش منفیداداش_دیمھش

  رونینزاشتم جملشو تموم کنھ داد زدم برو ب_اشکان
 دوست ی شل شدنو اروم وا رفتم رو تخت سرمو بادستام گرفتم و چھره زانوھام

   مجسم کردمناروی متھیداشتن
 کم ی مگھ من چی منو قبول کنی چطور نتونستی چطور دلت اومد منو بشکننای متیواا

 داشتم
 امشب نمی پاشو ببی غم بغل گرفتیا زانو جا چھ خبره اشکان چتھ چرنیا_نای ممامان

  میھزارتا کار دار
  پسرماشکااان
 ی گنگ بودم بھش گفتم چ کارگھی داره می کھ مامان چدمیاصن نفھم_اشکان
 می انگشتر نشون بخری واسھ عروس گلم می پارچھ بخردوی چادرسفمی بردیبا_مامان

 دنھی بچھ االن وقت سوال پرسمی ھزارتا کارداری و کلھ قند و واااینیری و شوهیم
 دادی می اگھی دھی کنم حرفاش معنی تا حرفاشو حالجدیچند لحظھ طول کش_اشکان

 قبول نای متیعنی یعنی نی فنر پاشدم و بلند گفتم انی گرفتمو ازجام عی مضاعفھیانرژ
 کرده؟
 ... نکنھنمی شازده پسر منو قبول نکنھ ببتونھی می پسرم مگھ کسگھیاره د_مامان
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 ازپام دراوردم و داد موی رو فرشیی دمپادیخندی مزی دوختم کھ داشت ردی بھ مھشامونگ
 قبول نکرده نای متی گفتی اره؟بھش الکی بچمو دق دادکشمتی مدهی ورپردی مھشیزدم ا

 کردمیو دنبالش م
 کردمو انقدر قلقلکش دادم مھ بھ دی رو پام بند نبودم منم دنبال مھشیاز خوشحال_اشکان

 ی خوشبختیغلط کردن افتاده بود سوگندم منو از پشت بغل کرده بود و برام ارزو
  کردیم

**** 
 نایمت
 یلی باھاشون خنکھی و من باادنیرسی اشکان می االن خانواده نی تو دلم نبود ھمدل

 و دیشلوار کتون سف بودم با دهی پوشی بادمجونکی تونھیراحت بودم بازم استرس داشتم 
  دی و شال سفی بادمجونیصندال
 مدام کنارم بود نفراخر اشکان انی کردمو کی اومدن اوففف باھمھ احوال پرسبالخره

 و پدرمم دست داد و بامادرم احوال انی باکمی زل زد تو چشمام و سالم کردمیبود مستق
  نھی بره بشخوادی انگار نمدمی کرد و  دیپرس

  کنھی داره منکاراروی چراادونستمینم
 و رونی دراورد ببشی قرمز انگشترو از جھی مخملی و جعبھ سادی من وای جلواومد
 نزارم دمی قول می ازت ممنونم کھ منو قبول کردیلی زل زد تو چشمام و گفت خمیمستق

 نای متکنمیاب تو دلت تکون بخوره خوشبختت م
   کردمی انگشترو بھم تقدو

 االن واسھ ی بودم ولدهی دلمای صحنھ رو انگار فقط تو فنی ھنگ بودم و اینجوریھم
 نی خوشگلش غرق شدم و  تو دلم گفتم کھ بھتری تو چشماشدیخودم اتفاق افتاد باورم نم

  نی من بھتری برایانتخاب
  می نشستمی و رفتمی بھ خودمون اومدانی اھم اوھوم کبا

   کردننیی اشکان ھزار تا سکھ تای خانواده ممی و مھرمی رسومات و اجرا کردرسمو
 دامونوی خرمی ھفتھ برنی و قرارشد تو اگھی دی ھفتھ ی برامی جشن عقدو گذاشتقراره

 میانجام بد
  خوشحال بودمیلی با اشکان گرم گرفتھ بود و من خیلی امشب خانمیک

 می دنبالم برادی بھم گفت کھ فردا می و اشکان موقع خداحافظدی رسانی شب بھ پابالخره
 میلباس انتخاب کن

 
 )فردا شب(گانھی

 یی دستشویشب بود،رفتم تو٨ بھ ساعت انداختم،ساعت ی خواب بلند شدم و نگاھاز
 دست و صورتم رو شستم

 لباس و حولھ برداشتم و رفتم حموم،حدود سھ ربع رم،رفتمی دوش بگھی گرفتم میتصم
 رونیبعد از حموم اومدم ب



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 143 

 حی ملشی آراھی دورم،بعدش ختمی و موھامو با سشوار خشک کردم و رنھی آی جلورفتم
 .ومدی بھ صورتم میلیکردم کھ خ

 امکی تا ھم بپرسم سنیی پای رفتم طبقھ نی کجاست و بھ خاطر ھمامکی سدونستمینم
 کجاست ھم شام بخورم

  کجاست؟امکیس_
  خانومزننی باغ دارن قدم میتو_
 باشھ،شام آمادست؟_
 ادستبلھ خانوم آم_

 شام بخورم اما منم امکی آشپزخونھ و شامم رو خوردم،دوست داشتم با سی تورفتم
  داشتمیواسھ خودم غرور

  رو روشن کردم و نشستم تماشا کردنونیزی اتاق و تلوی کھ تموم شد رفتم باال توشامم
 دمیدی می بود اما اصال ھواسم نبود کھ داشتم چونیزی بھ تلوچشمم
 سرم ی تومی اگھی دی کنم اما نقشھ ھاکی رو تحرامکی ستونمی داشتم کھ مدی امھنوزم

 ...بود
 ادی بامکی تخت تا سری مشروب آوردم گذاشتم زی کلرفتم
  تختی رودمی و رفتم دراز کشدمی توپم رو پوشھی لباسارفتم
  بودم و خودمو زده بودم بھ خوابدهی تخت دراز کشی روی بدیلی خمدل
 ھی و امکی سی قدم ھایدم،صدای باز شدن در رو شنیگذشت کھ صدا قھی چند دقھی فقط

 یمکث طوالن
 ...کنمی ممتی امشب تسلنھی خودش بود ھمآره

 ی ھای برخورد بطری بھ سمت تخت،صداامکی سی باز شدن در کمد و قدم ھایصدا
  تخت برداشتھ بود بھ گوشم خوردری از زامکی کھ سیمشروب

ِنشستنش   کنارم رو کامل حس کردمَ
 گرفت؟ی نقشم میعنی یوا

  نگاه کردمامکی رو آروم باز کردم و بھ سچشمام
 عھ سالم،ساعت چنده؟_
 گھی دیدارشی بیخوای،نم٩سالم،ساعت _
 ؟ینیبی مگھ نمدارمی بگھیچرا د_
  مشخص بود کالفھ شدهد،کامالی دست بھ موھاش کشھی سرش رو برگردوند و دمید

 دی رو سر کشی بطری از مشروبارو باز کرد و تا نصفھ یکی در
 !تونمی مگھی ھمھھھھ،امشب دآره
 رو از کنارم برداشت و شروع کرد بھ شبکھ ونیزی کنترل تلودمی کمال تعجب ددر

 عوض کردن
 کنترل رو فشار داد کھ دوباره شبکھ ھا برگشت از اول،کامال مشخص ی دکمھ اونقدر

 ستیبود کھ حواسش ن
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 تخت و باالخره کنترل رو ی رودی رو خورد و دراز کشی بطریِ مشروب توی ھیبق
 ول کرد
  بھ سمت منبرگشت

 گانھ؟ی_
 بلھ؟_
 ؟یکنی مینجوریچرا ا_
 ؟یچھ جور_
 ؟ی عذابم بدیخوایچرا انقدر م_

  کردم؟کاریعذاب؟مگھ من چ_من
  کردم؟کاری مگھ من چیگی اون موقع می کردیھمھ کار_
 ھی ی اما اون حتکردمی می من ھمھ کارگفتینم،خوب راست م نداشتم کھ بزی حرفچیھ

 ومدیذره ھم باھام راه نم
  تجعب بغلم کردتی شد و در نھاکمینزد

  بھم دست دادی لحظھ حس خوبھی رو نداشتم،اما ی کارنی توقع ھمچاصال
 گھی داره دی حس خوبیً مسلما بغل عشقت باشخوب

  شد کھ بعد از چند لحظھ خوابم بردی چدونمی اما نمومدی اصال خوابم نممن
 

 ِ روم اثر کرده بود،مست مست بودممشروب
  نداشتمی کنترلچی کارام ھی حالھ خودم نبودم و روی تواصال

  فاصلھ گرفتم،بھ صورتش نگاه کردمی مقدارھی گانھی از
 مظلوم بود اما مطمئن بودم یلی بود چھرش خداری کھ بی برعکس موقعدیخوابی میوقت

  بودهی مستیرم فقط از رو فکنیا
 ی رو بردم سمت صورتش و دستم رو آروم روکردم،دستمی نگاه مگانھی ی چھره بھ

 صورتش حرکت دادم
 سوگند افتادم و باعث ادی لحظھ کی اما کردمی چھ قدر گذشت کھ داشتم نازش مدونمینم

  صورتش ثابت بمونھویشد دستم ر
  سوگند روبھ روم بودی کاش چھره یکردم،ای صورتش نگاه مبھ

  االن کجا بود؟یعنی دلم تنگ شد براش،دوباره
 حرص نجای اون موقع من دارم اھی کودوم گورستی بابا اون االن معلوم نالشیخیب
 خورمیم

  بھ حرکت درومدگانھی صورت ی دستم رودوباره
 کردمی مکی و کم کم سرم رو بھ سمتش نزدکردمی نازش مداشتم
 کارو نی بوسش کنم اما اتونستمی راحت میلیه بودم کھ خ شدکی قدر بھش نزداون

 کردمی و نوازشش مکردمینکردم و فقط بھ صورتش نگاه م
  لب ھاش گذاشتمی و لب ھامو رواوردی طاقت ندلم
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  باز شدن در بھ گوشم خوردی کھ صدادمشیبوسی مداشتم
 
 سندهینو

 ...ستی نری کھ امکان پذنی انھ؟امایری عشق دست؟ھمانی کیعنی آشنا،ی اچھره
  بودستادهی کھ در درگاه ای دقت بھ صورت کسی باشد؟کمتواندی کھ مپس

 ھمان نی واقعا ایعنید؟یدی عاشق دلباختھ درست منی خودش است؟چشمان ایعنی
  کھ ترکش کرده بود؟ستیدختر

 ... چھ شده؟مگر او نرفتھ بود؟پس حالنجا؟مگری چھ ای برااما
  نبوددی دی خطاکی جز یزی چ مرد مغرورنی ذھن ادر

  اشتباه است؟کی نی اکردی است؟واقعا فکر مدی دی خطاکردی فکر مواقعا
  طور نبودنی ااما
 رو بھ رو شده بود ی بود اما با صحنھ انجای او حال ایِ خودش بود،خود سوگند،آراو

 دادی پلک زدن را ھم بھ خودش نمی اجازه گری دیکھ حت
 

 سوگند
 کھ من ی بود اون کسنی بود اون ھمھ دلشوره و اضطراب؟انی ایعنیدم؟یدی مدرست

 انقدر واسش حرص خوردم؟
  درک کنمتونستمی نم؟اصالی چیعنی

 اما حاال کھ با ھمون کردمی رو مینی بشی پنی رو نداشتم و انی تر از اشی توقع بالبتھ
  رو بھ رو شده بودم واقعا حالم بد شده بودمینی بشیپ

  پلک بزنمتونستمی و سوکھ بودم کھ نمی قدر عصباون
 بھ خودش امکمی بھ خودم اومدم و چند بار پشت سر ھم پلک زدم و انگار سباالخره

 اومده بود اما از چشماش کامال مشخص بود مستھ
  شکممی در برداشتم و گذاشتم روی گرهی دستی رو از رودستم

 :کردمی لب زمزمھ مریز
  روز انداختھنی کھ من و تورو بھ ایاون کس نھی بابات،خوب نگاھش کن،انھیا_

 امکی سی رو بھ روقای تخت دقی شکمم برداشتم و رفتم جلوی رو از رودستم
  جاش بلند شد و نشستاز

  بار پلک زدچند
 ...سوگند مگھ تو...نجایتو ا...تو_) گرفتھییبا صدا(
  توومدمی اصال نمشمی مزاحمت مدونستمی نگو،اگر میچی ھسسسسسیھ_
 نجا؟ی ای اومدی چزم،واسھی عزیستینھ اصال مزاحم ن...نھ_
 می با ھم حرف بزندی منتظرتم،بارونیب_

 و بعد ھم نیی پای و رفتم طبقھ رونی منتظر جواب باشم از اتاق اومدم بنکھی ابدون
  باغ و منتظرش موندمیتو
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 امکیس
 یلی شوکھ شده بودم خیلیخ
 زدم بھ صورتم خی و دوتا مشت آب یی دستشوی اومدم و رفتم تونیی تخت پای رواز

 اومدم ییکھ باعث شد حالم بھتر بشھ،صورتم رو با حولھ خشک کردم و از دستشو
 رونیب

  باغی و رفتم تورونی اتاق زدم باز
 

 دمشی کنار باغ دمکتی نی و اطرافم رو نگاه کردم و باالخره رودور
  سمتش و کنارش نشستمرفتم

  بدهحیتوض رو واسم درست زیھمھ چ_
 گوشت ی زهی رو خوب آوزی چھی خوامی بدم اما فقط محی واست توضنمیبی نمیلزوم_
 َ فقط بھ خاطر آبرومھ و بسنجامی اگر االن ا،منیکن

 ؟... بود؟نکنھی از آبرو چمنظورش
  دلت واسم تنگ نشده بود اصال؟یعنین؟یفقط ھم_
 بھ ی عالقھ اچی کھ ھی و بدونی نکنالی خودت فکر و خشینھ،گفتم بھت بگم کھ پ_
  اجبارهی کنار تو بودن ندارم و ھمش از رونجایا

 الی گفت از کنارم بلند شد و رفت داخل ونوی اتا
 ی بارم احساس دلتنگھی ی حتیعنی احساس بود؟ی انقدر بیعنی درگم مونده بودم،سر

  حس گناه ھم نکرده بود؟ینکرده بود؟حت
 الی بلند شدم و رفتم پشت ومکتی نی رواز
 کردی بود کھ آرومم منجای مدت فقط انیا

 ادمی اتاق بودم ی توی دراوردم،خوشبختانھ وقتبمی رو از جمی چمنا و گوشی رونشستم
  و بزارمش اونجاارمی درش ببمیرفتھ بود از ج

 : کردمیرو پل)حکم،ھومن سزاوار( آھنگ ھا و آھنگِستی لی تورفتم
 ھی تو گری بیبھ ھوا_

  عادت نکردمھنوزم
  بھ ستارهدهی رسشب
  ھنوزم کوچھ گردممن

  شدیوونگی دقسمتم
  شدیشگی ھمغربتم

  چشماتنیری شھیمعن
  شدی زندگنی اھیتلخ
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 وجدان ی کھ من عاشقش بودم انقدر بی سوگندومد،واقعای اراده اشک از چشمام میب
 رهی شب خی چمنا و بھ آسمون پر ستاره ی رودمی کششدم،درازی موونھیبود؟داشتم د

 ...شدم
 یستیآخھ تو کھ ن_
 ینی کھ ببیستین
 ینی لحظھ بشھی غصم ی پایستین

  کھ چشماتو ببند و عاشقت شویگفت
  توی ھمش براامی ھمھ دنیگفت

 بستمی مچشمامو
  ھستمشتی پیگفت
 ی و نموندیرفت
  و شکستمیرفت

  شچاتمدلتنگ
  و باھاتمیستین
  ھر روز تو حال ھواتمی ولیستین
 ... واسش ندارمیتی اھمچی کھ ھدونستمید اما م سوگند بونکھی ابا
  موندم و بھ تنھا عشقم فکر کردمرهی افکار خودم بھ آسمون خی صبح توتا
 

 اشکان
 امکی بودم از دست سوگند و سی عصبانیلی خھنوزم
  بچشو بندازهدی واگرنھ باامکی سشی بره پدی بھش گفتم کھ باخودم

 کردی مونده بود و سرم ھم ھنوز بھ شدت درد مواری دی سرم رویجا
  ناموسی بِامکی بھت سلعنت

  آشفتھیلی خدم،ذھنمی تختم دراز کشیرو
  خواھرم کجاست؟گفتمی مدیگفتم؟بای می چنای متی بھ خانواده دی عقد باشب

 ؟بسھیکنی متمونی اذی داریلی کھ خیکنی نم؟فکریکنی مینجوری خدا آخھ چرا ایوا
  بسھگھید
 " بندازای پونزری بھ زمی نگاھھی کردم،ری جھانت گیِ پونز نقشھ ری زایخدا"

  حرف بزنمنای داشتم با متازی داغونھ داغون بود،ناعصابم
 قشنگش بھ گوشم ی از چند تا بوق صدانا،بعدی برداشتم و زنگ زدم بھ متمویگوش

 خورد
 بلھ؟_
  شما؟،حالھیسالم خانوم_
 ؟ی چطور،تویخوبم مرس_
 ؟ییاخوبم گلم،کج_
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  طور؟زم،چھیخونھ عز_
  واست تنگ شده،دلمی طورنی ھمیچیھ_
 دل بھ دل راه داره واال_
 زمی عزنمتیبی جونم،فردا میع_
 آره گلم حتما_

  فعال؟ی نداریکار_من
  شبت خوشزمینھ عز_
  خودت باش،مراقبی خانومریشبت بخ_
 توام،خدافظ_
 خدافظ_

  قطع کردم و چشمامو بستمرویگوش
  صداش گرفتھ بودم کھ باعث شد خوابم ببرهدنی با شنی آرامش خاصھی
 

 سوگند
 ی با خودم فکر کردم اگر ندونھ باردارم بھتره چون اونجورالی وامی بنکھی از اقبل
  بودنش رو نداشتمزونی آوی حواسش بھم ھست و منم اصال حوصلھ یلیخ
بح فکر  بودم و بھ امروز صدهی تخت دراز کشی روالی وی از اتاقاگھی دیکی یتو
  امروز صبح رقم خوردمی لحظات زندگنی و خوب ترنی از بدتریکیکردم،یم

 شمی باردارم و دارم مامان مدمی فھمنکھی ای براخوب
 دمیترسی اتفاق منی از سرنوشت انکھیَ نبود و اشمی بچم پی بابانکھی ای برابد

  اصال حاضر نبودم بچمو سقط کنمنی ھمی بچمو دوست داشتم و برامن
  زود داده بودنیلی رو بھم خشی جواب آزماخوشبختانھ

  رفتم خونھ تا بھ مامان گفتم حالش بد شدیوقت
  اشکان اومد مجبور شدم بھش بگمتا

 واری دی تودی من بلند نکنھ سرشو محکم کوبی دست رونکھی ای کرد و برای قاطاونم
 و سرش خراش برداشت

 بچتو نکھی اای یاری مای و بچت رو بھ دنامکی سشی پیری مای" بھم گفتاشکان
 "یندازیم

 امکی سشی چون بچمو دوست داشتم ھمون راه اولو انتخاب کردم و اومدم پمنم
  دربارم کنھیالی فکر و خدادمی بھش اجازه مدی دلتنگش بودم اما نبایلی کھ خیامکیس

 شد و با ھمون نی کھ کم کم پلکام سنگکردمی ذھنم اتفاقات امروز رو مرور می توداشتم
 ... خوابم بردمیرونی بیلباسا

 
 سوگند

 دمی زن و مرد از خواب پرھی و داد غی جی صدابا
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 اد؟ی اجازه داده بینجاست،کیغلط کرده کھ ا_
  نھ اونگانھی ی واست مھم نباشھ،تو فقط واسم مھمزمیولش کن عز_
 امکی سیگیتو دروغ م_
  کھ باباشو کشتم؟می دروغ بگم؟بھ نظرت من عاشق کسدی بایواسھ چ_
 ... توینھ ول_
  االن عشقمامی مرون،منمی بمیپس حرف نباشھ،برو تو اتاق آماده شو بر_
 زمیباشھ عز_
 واست مھم زمیولش کن عز" گفت؟گفتی چامکی کلمھ خورد شدم،سھی واقعھی معنبھ

 ؟" نھ اونگانھی ینباشھ،تو فقط واسم مھم
  امکان نداره،منظورش از اون من بودم؟نی انھ
 

 گھی زن دھی بچت بھ ی کھ بابای بدبختنقدری،ای تو سرت سوگند کھ انقدر بدبختخاک
 ...بگھ عشقم

  تو سر من کھ انقدر اجازه دادم ازم سوء استفاده بدهخاک
 

 کم فکر کردم ھی نکھی از اکردم،بعدی فکر مشبمی تخت نشستھ بودم و بھ رفتار دیرو
  خوب باشھگانھی انقدر با دی باشھ نبامی دادم،اما ھرچامکیو بھ سحق ر

 مورچھ ھی ی تورو حت،اونی نداریآخھ بدبخت تو کا اصال ارزش: زدمبی خودم نھبھ
  چھ برسھ بھ عشقکنھیھم حساب نم

 شبی کھ دکمی ساک کوچی تخت بلند شدم و رفتم از توی حوصلھ و کالفھ از رویب
 می مسافرتی و حولھ یخی ی شلوار لھی با ی مشککی تونھی اتاق یگذاشتھ بودمش تو

 رو برداشتم و رفتم دوش گرفتم
  بھتر شده بودرون،حالمی ساعت بعد اومدم بمی نحدود
 سرم و رفتم ی شال انداختم توھی ساده باال سرم بستم و یلی رو خشک کردم و خموھام
  صبحونھ بخورمنیی پایطبقھ 

 داشت لقمھ گانھی کھ دمی رو کنار ھم دگانھی و امکیس آشپزخونھ ی پامو گذاشتم توتا
 امکی دھن سی توذاشتیم

 گفتم و ی لب سالمری نکرد،زی اما بھم توجھدهی کھ رفتم تو مطمئن بودم من رو دمن
 آب پرتقال برداشتم و وانی لھی و بدون تعارف درشو باز کردم و خچالیرفتم سمت 

 واسھ خودم گرفتم و گذاشتمش نری لقمھ نون و پھی و زی می جلو،رفتمینی سیگذاشتم تو
 ی و رفتم تورونی از آشپزخونھ اومدم بانھیگ  وامکی و بدون توجھ بھ سینی سیتو

 اتاقم
 
 امکیس
 دمی کشی مدت چنی تا بفھمھ من ادیکشی عذاب مدی حقھ سوگند بود،بانیا
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 میدی و خندمی با ھم گفتی لب ساحل و کلمی خوردم باھم رفتگانھی رو کھ با صبحونم
 تحملش دی نداشتم اما بھ خاطر عذاب دادن سوگندم کھ شده بود باگانھی بھ ی حسچی ھمن

 کردمیم
 می و برگشتمی توپ زدی جوجھ ھی لب ساحل ھمونجا

 
 گانھی

 انقدر باھام مھربون شده،اما واسھ من کھ امکی سنکھی تعجب کرده بودم از ایلیخ
 =)خوب بود

 و منم از فرصت استفاده کردم و رهی رفت حموم تا دوش بگامکی سالی ومی رفتیوقت
 ... اتاق سوگندیرفتم تو

 
 در باز شده از دی کھ تا فھمکنھی تماشا مونیزی و داره تلودهی تخت دراز کشی رودمید

 جاش بلند شد و بھ من نگاه کرد
 د؟ی داریبلھ؟کار_
 نی ای توامی عشقمھ خواستم بی داشتھ باشم؟خونھ ی کاردینھ،مگھ حتما با_

 اتاق،مشکلش؟
 ی شما راحت باشرونی برمی مست،منی نیمشکل_
  جاش بلند سد و خواست از کنارم رد بشھ کھ بازوشو گرفتماز
 از سرت یری رو از من بگامکی سنکھی ا،فکری داھاتیخوب گوش کن دختره _
 ؟یدی کن،فھمرونیب

  خودت،ول کن دستموھی ارزونامکیس_
  گوشش کھ باعث شد سرش بھ سمت راست بچرخھری خوابوندم زیلی سھی

  عجوزهی دختره نی بودم از دستھ ای عصبانیلیخ
 ؟یدیکشمت،فھمی منمتی ببامکی بار دور و بر سھی بار،فقط ھی_
  نداد و فقط نگاھم کردی جوابچیھ
 با تو بودم_
 رونی گمشو بدم،حاالیفھم_
  دختر خوبنیآفر_

 رونی ول کردم و از اتاق زدم ببازوشو
****** 

 انیک
 موننی مرغ عشق منی عمی از اشکان خانش دل بکنھ برخوادی خانوم نمنای متنی اانگار

 تک خواھر اقتی داشت و لی خواھرم خوشحال بودم اشکان قلب مھربونی برایلیخ
 منو داشت

  طنتاشی شادی چشماش ادی افتادم دای اادی بھ ساعتم انداختم و ینگاھ
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 یلی نداشت خی و اونم بھ من کاردمشیدی نمادی چند وقتھ زنی تو فکرش بودم ایلیخ
 دی کنھ اما من باتمی اذخواستی نمگھی بود  انگار دست از سر من برداشتھ بود و دیجد

  تنگ شده بودیلی کردناش ختی اذنیاعتراف کنم ب  خودم کھ دلم واسھ ھم
  خدا چھ حالل زاده بودی وااسادهی کنارم وادمی برگردوندم ک دسرمو

 بھ ی زل زدقستی پنج دقی  خستھ نشدنمی ببیساعتت تموم شد انقدر نگاش کرد_دایا
 دورو برتن ییبای زی چ دخترانی اطرافتو نگاه کن ببذرهی ای جون بابا اق کی بءی شنیا

  نی و کفشتو زمای با اشیدی مریاما تو فقط گ
 بود طونی بود کھ بازم شنی مھم اگھی می برام نداشت کھ چیتی اھمگھی خدا دیوا_انیک

 زل زدم بھ چشماش و ارمی نتونستم طاقت بگھی دزدیو جلوم بود داشت باھام حرف م
  سالم حالت چطوره؟کیگفتم عل

 ای اق کستمیخوب ن, کھ سالممیریگ_دایا
  خانومدای ای شده چرا چند وقتھ تو خودتیچرا؟چ_ایک
 دای اباری یگی مدای اباری خانووووم اصن من باھات قھرم برو بابا دای ایاه باز گفت_دایا

  خانم
  قھر نکندای روتو برگردون ایباشھ خانوم_انیک
 کھ با یی ھمھ راحتنی چرا باوجود ادونمی نمدی گرا بازم دلم از حرفش لرزدونمینم_دایا

 بشر ی بننی اسم صدا کردن اھی اما چرا میپری اطرافم دارم و رو سر کول ھم میپسرا
  بکوبھنمی ک ب سکنھی گفتنش انقدر قلبمو وادار می خانومھیو 
 تا حاال ی افتادم کھ از شب مھمونی عوضری ارشاوادی شدم باز  کی رمانتیلی خاوه

 اما من رونی منو برسونھ و باھام بره بخواستی میچندبار سرراھم قرار گرفتھ بود ھ
 کنمتیره مال خودم م واون داد زد بالخکردمیھربار ازش فرار م

 کنمی خودم شرشو کم ممی بختک افتاده رو زندگھی ستی نیچی گفتم ھانی بھ کرو
   بچھ ھاشی پمی برنیایباشھ ب_انیک
 می حرکت کردنای بطرف اشکان و متو
 نا؟یماعده کجاست مت_دایا

  ادی داره مناھاشیامروز بالخره اومد دانشگاه رفت اب بخوره ا_نایمت
 ھوی ک می کردم و بغلش کردم ھمھ دور ھم جمع بودیبا مائده سالم و احوال پرس_دایا
  نکره بھ گوشم خوردی اشنای صداھی

 یینجای ازیییی عزیدایا_
 
 ی چجوردونستمیبلھ خود جن بودادش بود فقط نم, گشاد برگشتمی دھنبا：دایا_
اومد , خوادی می چ بشر از جون مننی بفھمم اتونستمیاصال نم, دنبال مننجااومدهیتاا

 ： سالم کرد و رو بمن گفتیکی یکیجلو و با ھمھ 
 ؟یکنی نمی جان معرفدایا_
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 ی بھشون معرفیکی یکی بابام و بچھ ھارو کی خان ھستن شرری آرشاوشونیا_دایا 
  کردم

  جان جا انداخت کھ من مجنون و دلباختش ھستمدای بگم ادیالبتھ با_ریارشاو
 ؟ی نگفتھ؟چرابمایگن؟خبری درست مشونی ادایا_نایمت
 صاف زل بارهی خون مشی عسلی فکش منقبض شده و داره از چشماانی کھ کدمید_دایا

 ：زد و بمن و گفت
   خانومدایمبارک باشھ آ_
 ی ذره ایعنی خانوم شدم؟دای مبارک باشھ؟دوباره ان؟فقطی گفتم ھممی دل لعنتیتو_دایا

 چند وقتھ من چرا انقدر حالم گرفتست چرا انقدر تو خودمم نی مھ استیبراش مھم ن
 پس می افتاده رو زندگی بھ بختکستموی بھش گفتم خپب نشی پقھی چند دقنیحاال خوبھ ھم

  زدی حرف و براحتنیچراا
 ازم سوال نای رفت متادمی شدم کھ ی عصبانی تو افکارم غرق بودم وازدست کانقدر
   منھ و ھنوز ساکت منتظر جوابدیپرس

 ی برام مھم شده بود با حرص و ازروانی کی چھ مرگم شده بود کھ انقدر حرفادونمینم
 ： حلقھ کردمو گفتمری دستمو دور دست ارشاوی و لجبازتیعصبان

  نشدهی ھست اما ھنوز قطعیی خبرادیبلھ بچھ ھا درست حدس زد_
 فکمو دی بایکی باشھ انقدر تعجب کرده بودم کھ دای خودانی کھ اشدیباورم نم_ریارشاو
منم . سرحال کرد یلی بود من و خی ھرچی ولبستی باز مونده بود و مینجوریکھ ھم

 ： گفتمدایدر جواب ا
 ی خواستگاری برامیاری مفی ھفتھ ببا پدرو مادر تشرنی نگران نباش تا اخر ازمیعز_
 نی کوچکتری بمن حتی کردو رفت موقع خداحافظی خداحافظعی از جمع سرانیک_دایا

  ننداختمینگاھ
  کردمی مکاری گند زدم حاال چی اومدم وامی بھ خود لعنتتازه

 نیی نگفتمو سرمو انداختم پایزی چری ارشاودرجواب
 ی تو کھ خواھری نبودی خانوم انقدر خجالتدایباشھ ا_اشکان
   باالاری بسرتو
 میشی خوشحال منایمنو مت, جشن مانیاری بفی تشردای خان با اریارشاو

 دای بود و واقعا معلوم بود ازی ھیلی خری ارشاونی اتی از عصباندمیترکیداشتم م_نایمت
 کھ فقط ی لب طورری گرفتمو زیشگونی اشکان وی اروم از پشت بازوخوادشینم

 ： اشکان بفھمھ گفتم
 ادی باروی نی من اشمیاصلنم خوشحال نم_

  اخ_اشکان
   شدهیزیعھ چ_ریارشاو
  زدشمی نبود پشھ نیزینھ نھ چ_اشکان
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 قلبم پراز عشق اشکان شده بود و از دی خندزی بھش رفتمو اونم ریچشم غره ا_نایمت
  واسھ انتخابمدمیبالی ب خودم مشی ھمھ مھربوننیا

  دی خوشبخت بششاالی ممنون ایلی  اشکان جان خمیایاھان باشھ چشم حتما م_ریارشاو
 لعنت بمن لعنت ی بدبخت شدم رسما خودم با دست خودم گند زدم بھ ھمھ چیعنی_دایا

   بشمی من انقدر عصبی کھدباعث شدانیب تو  ک
  شدم؟ھای چرا عصباناصن
 و بگھ خفھ شو رهی و بگری ارشاوی قھی ای ھندلمی فنی انی انتظارداشتم بچھ مثبت عنکنھ

 ,,, مال منھدای ناموس ایب
 
  کردمی وبا بچھ ھا خداحافظرونیاز افکار مسخرم اومدم ب_دایا

   کرد و دنبال من اومدی خداحافظرمی سرم ارشاوثشت
  تا برسونمتای بزمیعز_ریارشاو

 ی از بچھ ھا سر شرط بندیکی دور بر ندار من باستمی تو نزمیمن عز_)باداد(دایا
 ؟یدی کنم فھمیاز بلمی جلوش فشی کھ کردم مجبور شدم واسھ رو کم کنیمسخره ا

  من ھنوزم حالم از تو بھموگرنھ
  خورهیم
  جور دختران نھ مننی و انازی امثال پریی تو کسااقتیل

  ھم گورتو گم کن و دست از سرم بردارحاال
  نکنی حسودنازی حسودم بھ پریکوچولو_ریارشاو

 ی من ازھمھ جذاب تری براتو
 اونوقت برا جشن زنھی واست صورتت جوش مستی خوب نزمی جوش نخور عزانقدر

  یشیزشت م
 ھم واسھ تو ھم واسھ خودم مراقب خودتم باش می باھم لباس بخرمی دنبالت برامی  مفردا

 ی بای بازمیمراقب خودتم باش عز
 فکر ی تا منو حرص بده رواندی اخرشو کشزمی از قصد عزی  عوضھیریکبیا_دایا

 نی عروندمی متی با عصباندیترکی داشت م خدا سرمی واکنمی میکرده من حسود
  ھا شدموونھید

  نداشتم اصالی مشخصریمس
 کنمی مکاری چدونستمینم
  خونھدمیشب بود ک رس١٢ ساعت رفتمی فقط مینجوریھم

 ومدی مانی خودمم نداشتمو مدام کی مامانو ندادم حوصلھ یایی جواب بازجوواصال
  چشممیجلو

  کندمو و رو تخت ولو شدملباسامو
  اشکو رو لبام مزه کردمھی شورھوی فکر کردم کھ انقدر

 ختمیری داشتم اشک می لعنتمنھ
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 حاال داشتم کردمی پسرارو ادم حساب نمچوقتی کھ ھی قابل باور بود کھ منری غبرام
 ...ختمیریواسھ رفتار بد بچھ مثبت اشک م

 
 امکیس
م با حولھ خشک  و موھامدمی پوشی و شلوار مشکشرتی تھی اومدم و رونی حموم باز

 رونیکردم و از اتاق زدم ب
 کردنی کھ داشتن با ھم دعوا مدمی و سوگند رو شنگانھی یصدا

  حاال گمشودمیفھم_سوگند
  دختر خوبنیآفر_گانھی

  در اتاق سوگند نگاه کردم و بالفاصلھ رفتم طرفشبھ
  بغلم کردی و بدون معطلرونی از اتاق اومد بگانھی خواستم برم داخل تا
  سوگند رو بھ رومی تعجب زده ی بغلم بود و چھره ی توگانھی
 دلش خواست بھ من ی چکنھ،ھری متی منو اذیلی دختره خنیعشقم ا_)با بغض(گانھی

 کنمی خواھش منجای از ارونیگفت،بندازش ب
  رو از خودم جدا کردم و بھ سوگند نگاه کردمگانھی

 ھاااان؟)با داد(گانھ؟ی با ی دارکاریتو چ_
 ... نداشتم اون اوشیرمن کا_

  حرفشو ادامھ بده و گفتمنذاشتم
 ؟یدی،فھمیکنی متشی آخرت باشھ اذیخفھ شو،دفعھ _

 شدی رو مزی نگاھش صدتا چی نگاھم کرد،تونی غمگیکم
 ... و،عشق،خواھش،حسادتیخوند،دلتنگ

 : گذشت تا گفتیکم
 باشھ_

 رون،تنھای بی پاتو از باغ بزاری مثلھ قبال اجازه نداریدرضمن االنم کھ برگشت_من
  نداشتن تو واسھ منھتیفرق االن با قبال اھم

 سوگند با خشم زد،بھی کردم کھ داشت بھ صورتم لبخند می نگاھگانھی گفتم و بھ نویا
 نگاه کردم و از ھر جفتشون دور شدم

  باغ تا قدم بزنمی اومدم و رفتم تونیی پاالی وی پلھ ھااز
 

 سوگند
 :ھم انداخت و پوزخند زد و گفت بی نگاھگانھی

 ؟ی نداریتی اھمچی حاال کھ ھیدیفھم_
 امکی رو گفت و رفت طرف اتاق خودش و سنیا

 ... بود اما حاالامکی اتاق من و سی زمانھی ھھ
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 گانھیِ فکر ی تخت،توی بھ درک،در اتاقم رو بستم و رفتم نشستم رواصال
  من رو گرفتھی اون جاکردمیبودم،احساس م

 بدبخت ره،توی بخواد جاتو بگی کھ حاال کسی نداشتییتو از اولم جا: زدمبی خودم نھبھ
 ...ی مھم باشی کسی کھ برایی حرفانیتر از ا

  بود۶ ساعت نگاه کردم،ساعت بھ
 بھ رنگ واراشی و دلی کھ تمام وسای بار با دقت بھ اتاق نگاه کردم،اتاقنی اولیبرا

  بودیاسی
 ... باشھیاسیم رنگش  دوست داشتم اتاق بچشھیھم

  براشرمی بمی بچم،الھآخھ
  شکمم و نوازشش کردمی رو گذاشتم رودستم

 ینجوری موقع با ما اچی واگر نھ ھی کھ تو ھستدونھی نداره،بابات نمبی عیمامان_
 کنھیرفتار نم

  بزارهامکی تا سنمیھھ بش... بچم پسر باشھ،تا اسمشو بزارمخداکنھ
  بدهنی رو تسکمی کھ ناراحتگشتمی مزی چھی بھ اتاق نگاه کردم،فقط دنبال دوباره
  کردمداشی اطرافمو نگاه کردم کھ باالخره پانقدر

  کنار تخت بودِی عسلی روامکی پخش مثلھ اتاق سدستگاه
  دستم رو بردم سمتش و روشنش کردمی معطلیب
 )می ابراھثمیاشک،م(
 ھیادگاری ھی گونھ ھام یاشک رو_

 ھی عادیلی خمھی جزو زندگاشک
  قرارمھی بی ھمدم چشم ھااشک
  گنگ و مبھمھی مرحم غم ھااشک
  من دلم گرفتھ از ھمھیعنی اشک
  کمھتی زندگی من توی جایعنی اشک
  قلب خستمھی صدای حرف باشک
  رنگ عشقھ رنگ غربت و غمھاشک

 
 شدی ذھنم مرور می شد،تمام خاطرات و اتفاقات توی اشک از چشمام جاراری اختیب
 
  صورتمی عشقھ رویاشک آبرو_

  خلوتمی تونھی آھی تو مونده یجا
  چشم منسھی نداره دل بھ دل کھ خراه

  شدنیکی با سکوت شب یعنی اشک
  خودمی بھ حال و روز بکنمی مھیگر

 شدمی کاش عاشقت نمیعنی اشک
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 گانھی

 کردمی بودم و باغ رو نگاه مسادهی اتاق پشت پنجره وایتو
 رد شد و الی کھ از کنار وکردمی و من ھم با چشمام دنبالش مزدی داشت قدم مامکیس

  کجا رفتدمینفھم
 رو روشن ونیزی تخت و تلوی شدم و نشستم رومونی باغ کھ پشی تونیی برم پاخواستم

  فضا پخش شدی توکی موزیکردم و کھ صدا
 )یقسمت،بھنام علمشاھ(
 یاگھ تو قسمت من ش_
 خوامی نمای از دنیچیھ

 ی تو قسمت من شاگھ
 خوامی از خدا نمیچیھ

 ی تو با من نباشاگھ
 خوامی رو جز تو نمایدن
 خوامی جز تو نمارکیدن
 
 امکیس
  رفتمالی بھ سمت پشت واری اختیب

 رو دراوردم و آھنگ گذاشتم و بھ ساعت می چمن ھا و گوشی نشستم روشھی ھممثل
  نگاه کردممیگوش

  بود٦:٠٣ ساعت
  رو جمع کردم و سرم رو گذاشتم رو زانوھام و بھ آھنگ گوش دادمپاھام

 )ایمن عاشقت بودم،حامد محضرن(
 ...من عاشقت بودم_
 یدی نفھمنویا

  بھ حسھیدار
 یدی شدن متنھا

 میدی فھمنکھی ابا
 ی منو خونددست
   تر از قبلمتنھا

 یموندی کاش میا
 

 ھی گردی نباھی قوکنھ،مردینم ھیمرد کھ گر: زدمبی ھامو پس زدن و بھ خودم نھاشک
 کنھ
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 یدستامو ول کرد_
  سردی ھوانی اتو
  قدر بھت گفتمچھ
  نرو برگردتنھا
  صدات کردمی چھر

 یدی نشنحرفامو
 ... عاشقت بودممن
 یدی نفھماما

  من ھستھی بھ جایکی حتما
 رهی حاضره واست بمکھ
  بارونری زیری کھ میوقت

 رهی رو سرت بگچترشو
 گھی نداره دتی درد و دالمم اھمنی ادونمیم

 گھی داره می قلبم راج بھ تو چیدی نمتیاھم
 
  رو برداشتم و آھنگشو قطع کردممی چمنا بلند شدم و گوشی رواز

  سمت اتاق سوگنددمیی و دوالی داخل ورفتم
 ... آھنگ،ھق ھق سوگند،خاطراتیصدا
 کنمی مکاری دارم چدمیفھمی شده بود،نمی با ھم قاطزی چھمھ
  شکل ممکن باز کردمنی در و در رو بھ آروم تری گرهی رو بردم سمت دستدستم

... 
 
 کنھی مھی تخت و داره گری سوگند نشستھ رودمی در رو باز کردم دتا

 رفتم سمتش و جلوش نشستم چونشو بادستام کشوندنی خودشون منو بسمتش مپاھام
 برق اشکم توش بود زل  کنندش کھ حاالوونھی دیگرفتم وسرشو باال اوردم با چشما

 زدیزده بود بمن و دستمو پس م
 حاال وی بھم گفتی خواستی ھرچنجای ای عشقت چرااومدشی برو پامکیولم کن س_

  بشھ برو تنھام بزاری کھ چنجای ایاومد
 لحظھ سرمو تو گردنش ی کردم خوب کردم و تو ی خوب کردم ھرکارسسیھ_ایس_

  فروبردم
 یی تقالچی سوگند ھگرفتی ارادمو ازم مکردیو طاق م دختر طاقت مننی اایاخ خدا 

 براش تنگ شده بود یلی دلم خکردمی چشاشو بستھ بود گردنشو با ولع بو مکردوینم
 ولش عی سرشدمی موونھی بھ گردنش زدم داشتم دیزی ریمحکم بغلش کردم و بوسھ ھا

 ی از دختراتونمی کھ من نمیدونی میت ھسیزیکردمو نگاھش کردم و گفتم تو خوب چ
  خوشگل بگذرم و ازشون لذت نبرم
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 ی نکردم ولی  مقاومتنیدلم براش تنگ شده بود و اون پدر بچم بودواسھ ھم_سوگند
   برو تنھام بزارامکی سی پستیلی منو شکست روبھش گفتم خشی پیاون بدتراز دفعھ 

دمو  تا دم در رفتھ بوکردی کھ سرشو گذاشت رو پاھاش و بلند ھق ھق مدمید_ایس_
 افتاد ادمی و پاک کنم  اما باز زدی ب جونم مشی و اشکاشو کھ اتامیخواستم ک دوباره ب

  عذاب بکشھنای تر از اشی بدی حقشھ و بانیکھ ا
 . رو بردارمچی اتاق خودم کھ سوی در رو آروم بستم و رفتم توعیسر

 زم؟ی عزیری مییجا_
 گردمیبرم_

 رونی زدم بالی در اتاق رو بستم و از وزود
 فقط ی و بدون داشتن مقصدرونی زدم بالی ھدف از وی شدم و بنی ماشسوار

 ...روندمیم
 
   دنبال من خودم پا دارم و لباسم دارم الزم نکرده ک بخرمیای بھت گفت بیک_دایا

 شھی متی اذتی انقدر ناز نکن سوارشو وگرنھ مامزمی تو عزیاه چقدر لوس_ریارشاو
  ھا
  یذللعنت بھ تو کھ انقدر ر_دایا
  ھا؟یری بھ مامانمو اجازمو بگی بھت گفتھ بود کھ زنگ بزنیک

 انھ؟ی یشیسوار م_ریارشاو
  باشھ_دایا

 کلمھ ام باھاش ھی ی راه حتی کوفتش بشھ و توی عروسکش شدم کھ الھنیسوارماش
 کرده بود ادی دار گذاشتھ بود و صداشم تا تھ زسی بی خارجکی موزھیحرف نزدم اونم 

 نی کلمو عخواستمی مزای چنی بھ لرزه دراومده بودن منم کھ عاشق اامی کھ صندلیطور
   و داد کنمغی تکون بدم و جریارشاو

 
 کی موزنی از اادی بدم میعنی کج کردم کھ افموی قی خودمو کنترل کردم و الکاما

  خاموشش کنمی اگھ دوست ندارزمیعز_ریارشاو
 ؟ی نداری اگھی اھنگ دیعنی_

 دمی گوش منی تو ماشکای موزنینھ من ھمش ازا_ریارشاو
 اره خاموشش کن سرم رفت_

 دیی بھ چشم بفرمایا_ ریارشاو
 میدی رسی شو خانومادهیپ
 ی ومدام چھره دمیپسندی نمیچی بودنو  ھی لباسا اکثرا لختمی شدسیوارد پاساژ تند_دایا
  ر کنم مناسب فکی دهی لباس پوشی بھ شدی چشمم و باعث می جلوومدی مانیک

 ؟یپسندی چطوره منی ازمیعز_ریارشاو
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 خوب یلی خنی ابروم رفت باال اوالال ای تای نگاه بھ لباس انداختم و ھمزمان ھی_دایا
  بود
 سھ ربعش  تور دانتل ب ینای استقشوی بلند بود کھ باالتنش قسمت ھی مشکراھنی پی

 ی و دنبالھ شدی می ماھنشیی بود و قسمت پای  کار شده بود و کامال اندامیرنگ مشک
 انی کھ کنی بود بالبخند ازفکراکی شیلی داشت کھ رو اونم باتور  کار شده بود خیادیز

 مشی بخرمی برھی عالنی گفتم اریارشاو  رو بھادی و خوشش بنھیمنو بب
 زمی عزارمی بزتی وسوسھ انگیخوشحالم کھ تونستم لبخندو بھ لبا_ریارشاو

 یباز تو پررو شد_دایا
  بپوششای زشتھ جلو مردم بسیھ_ریارشاو
  نیلطف کن٣٨ زی فروشنده گفتم اقا ساروبھ

 ی داشتی بشر چھ منظورنی از خلقت اای خدای وادونستی ازکجا منیا_دایا
 ری و ھرچقدر ارشاودمی دراوردمش و لباسامو پوشعی بود سری تو پررو و عالرفتم

  ندادمیتیدرزد و خودشو کشت اھم
  و االن ساعت دوازده بود شدی ھفت جشن شروع مساعت

 رونی گفت خانومم برو بری ارشاودمی و خواستم حساب کنم کھ درونی اومدم بعیسر
 امی تا من بسایمنتظر وا

 ب ی مشککی دست کت و شلوار شی ری شونمو انداختم باال و رفتم بعدش ارشاومنم
   بودقھی و خوش سلپی خوشتشیی خودش انتخاب کرد خداای قھیسل

   بزور بھم داد و رسپندم دم خونھناھارم
 کردمی دخترارو رو خودمون حس می نگاه ھامیرفتی ھرجا می بود ولی روز خوبدرکل

 دادنی بھش جلو چشم من امار مایلیخ
  گفتمی تشکر کردم و  خداحافظازش

  منی برایاری کلمھ رو ب زبونت بنی ای حق ندارگھید_)باداد(ریارشاو
 ؟یگی مویچتھ؟چ_ گفتمیسمی سادنید ا وا چش شدمیسھ متر پر_دایا

  داری ددی  بھم بگو بھ امی متنفرم از خداحافظیدی نکن فھمیخداحافظ_ریارشاو
 و کارشون خوبھ من ھی خوبشگاهی ساعت چھار برو اونجا اراری کارتو بگنی ادرضمن

  وقت گرفتم برات
 می دنبالت کھ باھم برامی شش مساعت

 زمی عزداری ددی امبھ
  شیزی ھمھ برنامھ رنیفکم افتاد از ا_دایا

 دموی کشینییی نبود انگار ظاھرا چنان گاز داد کھ ھی اما چاره اامی بخواستمی نممن
 رفتم

 
 مائده
  من بودی روزانی کاره اابونای خی و بدون ھدف گشتن توزهی انگبدون
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  من رو گرفتھ؟ھی جای االن کیعنیزد،ی مشمی آتشی لعنتی اون چشماادی
 ... قلبم آرزو دارم خوشبخت شھمی جامو گرفتھ متنفرم اما از صمی ھر کاز
  زنگ خوردمی کھ گوشگشتمی مابونای خیتو
 بلھ_
 سالم_
 سالم،شما؟_
 ؟یعنی میشناسینم_
  بشناسم؟دینھ با_
 نمی حسریمن ام_

(...) 
********** 

 دایآ
  زنگ خوردمی گوشدمی کھ دکردمی خشک منھی آی موھامو جلوداشتم

 ؟بلھ_
 شگاهی آرایری میزم،کیسالم عز_
 ؟۴ ساعت یمگھ نگفت_
 چرا گفتم_
 رمی مگھی ربع دکیھ،ی ٣:٣٠خوب االن ساعت _
 آھان باشھ_
 ؟ی زنگ زده بودنیواسھ ھم_
 زمی صداتو بشنوم عزخواستمیم_
  کار دارمریخوب قطع کن آرشاو_
  مراقب خودت باش،خدافظزمی عزایدیباش آ_

  تختی رو پرت کردم رومی جواب قطع کردم و گوشبدون
 ی عوضی پسره شیا

  ساده بستمشون و رفتم سمت کمدم تا مانتومو بردارمیلی کھ خشک کردم خموھامو
 ... لباس اومد روملی کمد رو کھ باز کردم سدر

  جمع کنھ حاالااااناروی ایکی خدا حوصلھ ندارم یواااا
 مھناز خانووووم؟مھناززززز؟_

  باز شدن در بھ گوشم خوردیصدا
 ھ؟ی چنایبلھ خانوم،وا ا_
 شھی مرمی االن دی دوست داری جمع کن جونھ ھر کناروی اایب_
 چشم خانوم_
 شلوار ھی ساده با ی سورمھ ای مانتوھی بود رهی کھ ھنوز بھ گیی اون لباسا و مانتوھانیب

 دمی برداشتم و پوشیمشک
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 آروم مھناز خانوم کھ مشخص بود داره با ی کھ صدازدمی بھ خودم عطر مداشتم
  بھ گوشم خوردزنھیخودش حرف م

 دهی پدر و مادر بعنی با افھممی لباساشو چمع کنھ،اصال من نمنی بگھ استی نیکیآخھ _
  واالی دخترنیھمچ

 شنوماااایم_
  واسھ خودت گفتمستمای من فضول نگھ،البتھی دگمی خانوم،اما راست مدیببخش_
 بلھ مشخصھ_

 ما کار ی خونھ یسال بود تو٢ سالھ بود کھ حدودا ٣٩ ای ٣٨ زن ھی خانوم ازمھن
  رومخمرفتی میلی اوقات خی بود اما بعضی خوبکرد،زنھیم

  رو برداشتم و زنگ زدم بھ آژانسفمی کعیسر
  ببرمنی ماشتونستمی دنبالم نمادی بخواستی مری آرشاوچون

-------- 
 د؟ی داشتد،وقتیسالم خوش اومد_
  رادمنش ھستمدایبلھ برام وقت گرفتھ بودن،آ_
  خانومدای آدییآھان بفرما_
 ممنون_

 ی صندلی و مانتوم و شالم رو دراوردم و نشستم رورفتم
 دمی انجام مادی از دستم بربی ھرچگھی سفارش کردن دیلی خریآقا آرشاو_شگریآرا
 ن ساده بکن برام موھامم فر کیلی خشی آراھی زمی گوش نکن عزادیز_
 ...اما آخھ آقا آرشا_
 لطفا_
 باشھ_
 

 ریآرشاو
  بود۵:٣٠ ساعت

 دای دنبالھ آرفتپی مدی کم کم باگھید
  خوب شده بودمیلی بھ خودم انداختم،خی نگاھھی یجلو
 رونی برداشتم و از خونھ زدم بنھیی آی رو از جلوچییسو

  بودمشگاهی آرای بعد جلوقھی دقستی بحدود
  و مجبور شدم بھش زنگ بزنمادی نمدمی ساعت صبر کردم کھ دمین

 بلھ؟_
 ؟یی کجادایالو آ_
 

 ریآرشاو
  کجا باشم؟گھی دشگاهیتو آرا_
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 گھی دای دمھ درم بقستی دقستیاالن ب_
 خوب بابا داد نزنا_
 بدو_
 خوب_

  قطع کردرویگوش
 نی ماشی توادی تا کمکش کنم کھ بکشی نزدرون،رفتمی اومد بشگاهی دو دقھ بعد از آراھی

  کھ تا باھوش چشم تو چشم شدم خشکم زدنھیبش
 ؟یکنی مگایچتھ چرا ن_

  حرف بزنمتونستمی قفل شده بود،اصال نمزبونم
 با تو بودما_

  ملک محکم زدم و دھنمو جمع کردمدوتا
 می برایزم،بی عزی خوشگل شدیلی خیچیھ_

  و کمکش کردم تا سوار شھنی گرفتم و بردمش سمت ماشدستشو
 تم نشستم پشت فرمون و شروع کردم بھ حرکت رو براش بستم و رفدر
 
 نایمت
  لباسھ قشنگھ؟نی اگمایاشکان م_
 زم؟یکودوم عز_
 گھی دنیا_

 خوشگل بود،ازش یلی خشیی بود،خدای لباس بھ رنگ شکالتھی بھ لباس انداخت،ینگاھ
  خوشم اومدیلیخ

  نگاھم کردکی اخم کوچھی بھ اشکان انداختم تھ با انھی پرسش گراینگاھ
 می برای بازه بیلینھ خ_
 خوامی منوی خوشگلھ من ھممیلی کجاش بازھھ؟خنیا_
 ستی اصال خوب ننی ازمی عزمی برایگفتم ب_
  من دوسش دارمیول_
 شی شب عقد بپوشدی اما نباخرمشیواست م_
 !وا پس واسھ کجام بخرم؟_
 ی بپوشنوی ازارمی من نمی ولدونمینم_
 می برایعھ باشھ بابا ب_
 یلی داشت کع من خی قسنگیم،لباسای لباس خوب بودھی و دنبال میدیچرخی پاساژ نیتو

  نخرمشدمی بازه و مجبور مگفتی اما اشکان مومدیخوشم م
  انتخاب کردم کھ باھاش موافقت کردی اروزهی فی لباس آبھی باالخره آخرش

 دادی نشونم می تو تنم قشنگ بود و عالیلیخ
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 می دنبالھ مامان من و مامان خودش و رفتمی نوبت حلقھ ھامون بود،با اشکان رفتگھید
  میحلقھ بخر

 امکی سشیسوگند محبور شده بره پ" دنبالھ مامانم بھم گفت کھمیرفتی ممی راه کھ داشتتو
 " من مجبورش کردم چون باردارهیی موراھی یعنی

 نکھی ایت،خوشحال برا خوشحال بودم ھم ناراح،ھمیلی تعجب کرده بودم خیلیخ
 ...ستی نی پدر اون بچھ آدم خوبنکھی ای تاراحت براشھیسوگند داره مادر م

 ومدی بھ دست ھرجفتمون مم،واقعایدی خوشگل خریلی خی ست حلقھ ھی و میرفت
 ... خوشحال بودم از انتخابمیلیخ
 

 سوگند
 دمیکشی عذاب مداشتم

  تو ذوق آدمزنھی ھو مھی بعد کنھی ابراز عالقھ مادی مشعوری بی کھیمرت
 یی جلوش توانای بودن خودم،حتکی ھمھ کوچنی از اخوردی عھ داشت حالم بھم معھ

 درست حرف زدن و جواب دادن ھم نداشتم
 تولدم رو با کردمی فکر منجای اامی بنکھی تولدم بود،قبل از اگھی سرم دو روز دِریخ
 وفتادی اتفاق ننی اگانھی اما با حظور رمیگی شکمم جشن می توی و بچھ امکیس
  کھ باالخره خوابم بردختمی کردم و اشک رھی چھ قدر گردونمینم
 
 دایآ

 خودم حس ی نگاھش رو روھینی سنگی اما گھگاھمی راه اصال باھم حرف نزدیتو
 کردمیم

 ی قبلی اون آھنگاگھی دشھی کھ داره پخش میی آھنگادمی از راه گذشتھ بود کھ فھمیکم
 عاشقانھ کھ ید البتھ مسخره نبود و جاشو داده بود بھ آھنگا بودن و صیکھ خارج

 خوندی باھاشون مریآرشاو
  باغمیدی ساعت رسھی بعد از باالخره

  سمت و دستم و گرفتدیی دوری شدم کھ آرشاوادهی منی ماشاز
 دای کارت دارم آسایوا_
 بگو_
 کرد دستھ خودش و شویکی دراورد ک ی معمولبای تقری دوتا حلقھ بشی جی از تودمید

  گرفت بھ طرف منشمیکیاون 
 ھ؟ی چنیا_
 شھ؟یشھ،می حلقھ نمی خانوم خانوما،نامزد کھ بمی نامزدنجایمن و تو ا_

 بھم داده ری کھ آرشاوی لحظھ ھم تحمل نداشتم کھ حلقھ اھی ی درست بود اما حتحرفش
  بودی دستم باشھ اگرچھ الکیتو
 ... جا گذگمی مستی نیازین_
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  دستت کنریشھ بگحرف نبا_
 خودم دستم رو جلو بردم و ی و بدون خواستھ دمی حرف زد کھ بھ شدت ترسیطور

 ازش خلقرو گرفتم و کردم دستم
 : دستش  گرفتھ گفتی و تورستم

 زمی عزنھی خودمون قشنگ تر از اھی واقعی حلقھ اد،البتھیعھ چھ بھ دستت م_
  نگفتمیچی ھنی بشھ و بھ خاطر ھموونھی دوباره ددمی بگم کھ ترسیزی چخواستم

 شناختی ھمرو می شروع کرد بھ سالم کردن،انگارری آرشاومی باغ کھ شدوارد
 نشستھ بودن داشتن با زی مھی از دوختر و پسرا کھ کنار ھم پشت ی سمت گروھرفت

 زدنیھم حرف م
  گلمیسالم دوستا_
 ؟ی چطورر؟حالتیبھ بھ سالم آقا آرشاو_
 یمرس_
 ریعھ سالم آرشاو_
 سالم داداش_
  پسرا دختر پسرا دست داد و رو بھ ھمشون گفتی ھمھ با
  جانھدای نامزدم آنیبچھ ھا ا_

  پسرا گرد شده بود و دھن دخترا بازی ھمھ یچشما
 : گفتری رو بھ آرشاوی مسخره ایلی از دخترا با لحن خیکی

  باشھ گلمر؟مبارکی آرشاویپس چرا بھ نگفت_
  جاندای شیمرس_

  دادمیی گفتن و منم جوابشون رو با خوش روکی بھمون تبرھمھ
 ی لباساتو عوض کنمی برای جان بدایآ_

 یکی کوچی از اتاقایکی بھ سمت می اومد سمت و دستم رو گرفت و با ھم رفتریآرشاو
 کھ کنار باغ بود

  داخلمی رو باز کرد و باھم رفتدر
 بستھ شدن ی پشتم بھش بود و صدای اما وقتدمی نترسنی رو پشت سرش بست از ادر

 ... بود سکتھ کنمکیقفل در بھ گوشم خورد نزد
 

  ارمی بزار من مانتو و شالتو دربدایا_ریارشاو
 من واقعا ی جو گرفتت فکر کردنکھی مث امای نامزدی ما الکنی بشھ ببیوا کھ چ_دایا

 نامزدتم
 بھم نھی بادوتا قدم خودشو بھم رسوند از پشت شونھ ھامو محکم گرفت و از تو اھوی

 نگاه کرد
  زمی عزیدای ھم مادر بچم ایشی ھم خانومم میشیاونم بھ موقعش ھم نامزدم م_ریارشاو
  و مال خودش نکنھزی بزاره و اون چیزی دست رو چری ارشاومحالھ
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 کھ زدی حرف میجوری واقعا نداختی میسمی سادیای رواننی اادی حرکاتش منو نیا_دایا
 شدی و چندشم مدمیترسیاز حرفاش م

 کنھی فکر بد راجع  بھم مادی میکی زدم ولم کن  االن داد
 از عادت نی اکنھی راجع ب نامزدا فکر بد نمچکسی نترس خانومم ھسسسسیھ_

   بشنمی تا توش قاگردنی می موش دنبال ھرسوراخنینامزداست کھ ع
 اروم تو ھمون یلی خری ارشاودمی قھقھھ زد انگار جوک سال و گفتھ دنیھمچ_دایا

  کھ مانع شدمارهی مانتومو باز کرد و از تنم دراورد خواست شالمم دربیحالت دکمھ ھا
 شدن ی ک راضنجاشمی ناراحت بشن تا ھمدی شانای انای بمونھ متخوامی مرینھ ارشاو_

 ھیلی خودش خرنیبخاطر اشکان مختلط بگ
 خوادی من دلم مکننی فکر مینطوری چقدر املن پس کھ اشھیاه مگھ صدسال پ_ریارشاو

  رھا باشھدهی روش زحمت کشی کلشگری نازت ک ارایاون موھا
 خودش ی اعتقاداتش برای دوما ھرکسیدرست صحبت کن اوال امل خودت_دایا

 ری بگادیمحترمھ 
 نجای ھمای یاری درمای گفتم رهی کرد تا بگیبزور شالشو دراوردم و ھرکار_ریارشاو

  ندارهی ادهی فاچی ھی ھرچقدرم تقال کنندازمی راه مینامزد باز
 کنار اما من دلم براش نسوخت بلند رو دی سرو صدا کشی و بدی کھ چونش لرزدمید

 ：بھش گفتم
 یکنی کارارو منی ای دارنای داداش متی ماستقی ریخبر دارم کھ بخاطر اون پسره _

 خانوم مو رو از ماست دای ازمی تیلی من خفتھی دستش بتمی سای حتزارمی نمزارمیاما نم
 ... وگرنھمی برفتی نکن راه بھی حاال ھم گررونی بکشمیم
 گفت تمام توانمو جمع کردم ینجوری و اانی اسم کی وقتزدی ب جونم مشیداشت ات_دایا

ت و  حرفابود دستمو تو ھوا گرفنی اون زرنگ تر از ای گوشش ولریتا بخوابونم ز
 دیباریداشت از چشماش خشم م

 یکیبااون _دایا_ اره؟ ی دست بلند کنریارشاو. رویخوایحاال بخاطر اون اشغال م_
 داشتم کبود شدمی ک داشتم خفھ می طوردادیدستش گردنمو گرفت و داشت فشار م

   بودضی واقعا مرکھی مرتنی اشدمیم
   داد ماعده نجاتم دادی صدانکھی تا اکردی نمول
 رفتم درو باز عی نازم سری برم من ماعده غتی جی صدای فدای خدا ولم کرد الھیوااا

 کردم و ماعده رو محکم بغل کردم
 دوساعتھ دارم یی کجادعی شده چرا انقدر رنگت پری چتھ چدایخدا شفات بده ا_ماعده

 گردمیدنبالت م
   اونوقت تورسنی و اشکان االن منای متبابا

 کردم فی تعرروی ارشاوی ھی و براش خالصھ قضیماعده جونمو نجات داد_دایا
 و وقارو کالس ژی ھمھ  پرستنی پشت اشدی باز مونده بود و اونم باورش نمیدھنش کل

   وجود داشتھ باشھوالی ھھی
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  بگموی بھ مامانم ھمھ چدی باشھیاره خودمم باورم نم_دایا
  رنگنی اادی بھت میلی خی چھ خوشگل کردشرفی کن ماعده بولش

 بھ عروس ی کگھی سرووضعت دنی بااکشتتی منتتی ببنایتو خفھ شو کھ االن کت_ماعده
  کنھینگاه م

  کردنتم ببرنفیمرده شور تعر_دایا
 مشغول ی پسرھی با دمی و روبروم دانی کھ کخوردمی مومموی خنده داشتم ابمری زمی زدو

 کھ زده یپی مسخش بودم با تینجوری و من ھممیصحبت بود جفتمون چشم تو چشم شد
 بار زده بود بچم موھاشم با ژل نی اولی براشاشوی ررمی و گاز بگنی زمخواستمیبود م

 بود کتو دی بعنکارای اانی بود و از کیدی مدل جداما و تافت درست کرده بود فشن نبود
 ھاش داشتن نھی فراک کھ سقھی دی سفراھنی بود با پدهی جذب پوشیشلوار مشک

 جذاب شده ی منو ببخش ک انقدر منحرفم  بھ قدرای خدایوااا کردنی پاره مراھنشویپ
 و بھ دی پرلوم تو گوهی کرده بود ابمریی تغیلی خودش باشھ خنی اشدیبود کھ باورم نم

  سرفھ کردن افتادم
 شدم و خواستم برم  سرش داد ی عصبکردی با پوزخند نگام مانمی پشتم و کزدی مماعده

 ھی جن بوداده تند تند اومد کنار من نشست و بھم دمی کھ دیزنیبزنم کھ چرا پوز خند م
 شدمی داشتم کالفھ میوااا!ی خوب شدزمی عزی خوبزمی عزگفتی اب داد و مدام موانیل

  دستاش مشت شد و ازاونجا رفتدمی کھ دود بانیاز دستش ھنوز نگام ب ک
   سوزوندگرموی اومد و نبودن سوگند جزمی و اشکان عزنای اومدن متخبر

  و بالخره وارد شدنمیسادی وایترامشون ھمگ احب
 
 نایمت
 دستمو ی بار اشکان لحظھ انی اخری بھ خودم انداختم برای نگاھنی ماشی نھی تو ااز

 کردیول نم
 
   عروس خانوم باز کنی برانوی شو و در ماشادهی داماد پیخب  اقا_لمبرداریف

  جان بکش جلو شنلتونایمت_اشکان
 نمیبی رونمیی جاکھیاشکان جان اخھ د_نایمت

  نگران نباشکنمیمن کمکت م_اشکان
 عقد خوندنم من براتون دارم ی موقع خطبھ نیی شماامر بفرمایباشھ اقاھھ ھرچ_نایمت

 مفصللل
 

 اومد خفم کرد و ماچ و بوسھ راه دای شدم آادهی برام باز کرد و تا پنوی در ماشاشکان
 ارهی بنفشمو دربیغای بود شب عقدم جکیانداخت کھ نزد

   گفتم برو اونور زرافھبھش
 یکنی مکاریچ



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 167 

 از گل رز قرمز  پرپر یادی حرکت ذاد عقب و ھمزمان حجم زھی کھ شنلمو با دمید
 خواستی اشکان ممردمی مجانی من داشتم از ھی خدای صورتم وااایشده خورد تو

  مینی بنیی تا پاارمی بود کھ شنلمو بردادهی پس گنی ھمھ بخاطر ھمی کنھ جلوزمیسوپرا
 بلند لمبرداری نقش اول و داشت براھمھ و فزای سوپرانی تواشھی افتاد کھ ھمدای ب انگام

  نی افرییای شد داماد روییبای زی صحنھ یلیگفت خ
   ذوق کردمیلیخ
 کارش رفتم سمتش  و دستمو دور بازوش حلقھ کردم و کنار گوشش اروم گفتم نیباا
 ؟؟؟یدونستی دوست دارم اقاھھ میلیخ
 حرفا بزن االن نی عقد ازای بزار بعد خطبھ یگی اگھ راست منمی متینایمت_شکانا

 ... کھیدونیدست و بالم بستست م
 گفتم دوباره بھت زی امدی آخش دراومد و تھدی ازدستش گرفتم کھ صدایشگونیو_نایمت

 رو دادم
  گھیخانومم نزن تو پرم د_اشکان

 عقد تو ی سرسفره می و رفتمی کردی احوال پرسیکی یکی مھمونا یبا ھمھ _نایمت
 شده بود بھ ماعده سپرده بودم و ی عالنشیزای من دی خدای وااامی نشستگاھمونیجا

  بودنسادهیاونم برام سنگ تموم گذاشتھ بود ھمھ کنارمون وا
 من عروس شده ینای متشھی امشب باورم نمی شدبای من چقدر زیخواھرکوچولو_انیک

 شھیباورم نم
 یلی خمویشونی بغلم کرد و پانی کھ کھی گرریبغض گلومو گرفت و خواستم بزنم ز_نایمت

 کردی مدت اشکان دستمو گرفتھ بود و ول نمنی بوس کرد تمام ایطوالن
 ی دوتاادوست واقعنی رفتن تو بغل ھم و عانی ولم کرد اشکان و کانی کھ کنی ازابعد

 گھی پشت ھمدزدنیم
 ناھستمی مراقب متشتری نگران نباش من از خودم بی برادرمیداداش تو جا_اشکان

   آب تو دلش تکون بخورهزارمینم
  شھی راحتھ خواھرم باتو خوشبخت مالمی داداش گلم خدونمیم_انیک
  رو گونمدی اشکم چکاری اختی صحنھ بغضم گرفتھ بود کھ بنیانقدر ازا_نایمت
 اشک خواھرمو گھیباردی بھ اشکان گفت اگھ ی اما بھ شوخدواری حالت تھدانی کو

  زارمی زندت نمیدرار
 چشم ی قطره اشک از گوشھ ھی بغض کرد و ھوی چش شد دونمی تنم نمی پاره اشکانم

  ختیراستش ر
   بغلش کنم و بگم نکنخواستمی ممردمی مداشتم

  ھی خالیلی پدرم خی جاھی خالیلی تنم خی سوگندم پاره یجا_اشکان
 اول ادی اشک از چشم راست بی وقتگنیبود م از چشم سمت راستم ختمی ک ریاشک

   از درد قلبت اومدهیعنی
 یلی خمی دلتنگ سوگندیلی خنای منو متھی داداش غم بزرگانیک
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 توکل کرد و ی بھ باالسردی  فقط بایگی می چکنمیخداصبر بده بھ ھممون درک م_انیک
   گرفتھ بشھی ھمھ تلخنیازش خواست تا خوشبختش کنھ تا زھر ا

 کھ اونم دمی صحنھ ھابود دنی بود و نظاره گر اسادهی واانی کنارکداھمی مدت انی اتمام
 ختیری صدا اشک میب
 مگھ بابا جشنھ ھا ھی  عزا دارگھی دنی بابا مومش کنی شوخ ادامھ داد ای بالحنانیک

  اشکان خانشھی پررو مای باتوام زود بلھ نگنای متنی نگیچی ھگھیعاقد اومده د
  اونوقت دارم براتشھی فعال بتازون نوبت توام مای باشھ اق کدایبقول ا_اشکان

  خندهری زمی زدیھمگ
 اونورتربودم چقدر بامزه جو و عوض یزیچی از ھنگم انی اخالق کی رونیاز ا_دایا

 زی مخصوص خودش بود ھمھ چطنتاشی چقدر شزدیکرد چقدر بجا و درست حرف م
   پسر متفاوت بودنیا

 یلی خری حضور ارشاوطرفی وازکردی می محلیم ب بھی اما بدجورزشی چھمھ
 و اشکان چشم دوختم ک چقدر عاشقانھ قران و دستشون نای کرده بود اما بھ متمیعصب

 خوننیگرفتن و دارن باھم قران م
 عی سرای باخودم تصور کردم کھ تا من بلھ رو گفتم کاروی و اق کای لحظھ رفتم تو روی

  بردمیمنو بغل کرد و داشتم لذت م
  د؟ی دارفیاھھھھم سرکار خانوم باشمان تو ھپروت تشر_انیک
 ک ینی باھمشمی و از فکر چند لحظھ پکردمی داشتم فکر مزهی شده؟نھ چیھا؟چ_دایا

 دمی خندزی ناخوداگاه خندم گرفت و رسادهیروبروم وا
 نی گفت کھ بھتون بگم قند بسابنایمت, نگفتممی خنده دارزهی چتمییبنده دلقک ن_انیک
  بداخالقیایچشم اق ک_دایا

  رفتم تا باچشم غرش مواجھ نشمعیسر
 کاش کھ نگاه ی و اکردی باھام حرف بزنھ تو چشمام نگاه مخواستی می وقتگھید

  بااون چشاشکردینم
 دنی قند سابنای و شروع کردم باالسر اشکان و مترفتم

 
  نشستھ بودمیشونی رو پیعرق سرد, شده بودادیعاقداومده بود و استرسم ز_نایمت

 ： اروم بھش گفتمشھی کھ اشکان مال من داره مشدی باورم نمھنوز
 استرس دارم,شمی من دارم فوت میاشک
 ： و آروم بھم گفتدی کشیقی نفس عماونم

 بھ امشب فکر یشی رسما وشرعا مال خودم مگھی دی قھی نباش گل من تا چنددقنگران
  ھمھ برامون خوشحالننکھیکن بھ ا

  اومدن باال سرم و تورو گرفتندی و ماعده و مھشدای تو فکر و آرفتم
 .. بانام خدا شروع کرد بھ خوندن خطبھعاقد
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 عروس خانوم دی بار پرسنی اولی برپابود عاقد برای انگار شورشزدنی چنگ متودلمو
 لم؟یوک

  کرده بودخی دستمو محکم گرفت اونم دستاش اشکان
 نھی رفتھ گل بچعروس： گفتطنتی باشدایآ

 ： ماعده گفتدی بار پرسنی دومیبرت
 ارهی  خانوم رفتھ گالب بعروس
 ：گفتی می کھ ھگرفتی از حرص خوردن اشکان خندم مداشت

 گھی بلھ رو بگھ ددی بزارنی جون بھ لبم کردکشمتونای مگھی دبسھ
  مامان خودم ولبخندی کھ با چشم غره دمی خندزی نتونستم خندمو کنترل کنم رگھید
  مواجھ شدمناجونیم

 گفت عروس خانوم زبونشون قفل شده از آقاداماد دی مھشدی بار کھ پرسنیسوم
   تا زبونشون باز بشھخوانی میرلفظیز

 ： بلند شد وگفتاشکان
 گل و نشی ازبس فرستادنی بابا عروس منو خستھ کردی انیگفتی ازاول منوی اخب

 یریگالب گ
  دی خنده واشکانم خندری عاقد زدن زی حتھمھ
 د کھ پالکش شکل دی طال سفیبای گردنبند زھی  دراورد کھ توش ی جعبھ ھی بشی جازتو

 قلب نی ایعنی بھ قلب خودش کھ کردی ھمزمان اشاره مدادی داشت بھم میقلب بود وقت
 منھ

 ： بالبخند گفتعاقد
با ... ینیکان حس اشی آقامی شمارا بھ عقد دالمی بار وکنی خدا ادی خانوم بھ امعروس

 لم؟یاوکی و شمعدان دراورم؟آنھی دست اکی و دی جلد کالم هللا مجکی معلومھ و ھیمھر
 ھمشون چشماشون زمی عزانی و نگاھمو دوختم بھ پدرو مادرم و کدمی کشیقی عمنفس

  از اشک پر شده بود باباو مامان سرشونو اروم تکون دادن
 ： بلند گفتمومنم

 ...بلھ,  مجلسی و برادرم و بزرگازمی پدرو مادر عزی اجازه با
 ： رونی محکم نفسشو فوت کرد باشکان

   خانوم باز شدنای شکرت بالخره قفل زبون متای خدایواا
 ： بار گفتنی اولی واون برادی ازاشکانم پرسعاقد

  بلھھھگھی معلومھ دبلھ
   شروع شددنای و کل کشدنی دوباره خندھمھ

 دستام گرم شد و تودلم ھزاربار دی بوسقییی عممویشونیو پ برگشت سمتمماشکان
 خداروشکر کردم

  شکستی دستم داشت مگھی کھ دمی جارو امضا کردھعالمھی دفتر و اورد و عاقد



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 170 

 دی کھ انتخاب کرده بودمو دستم کرد و دستمو بوسی ساده ای حلقھ اشکان
  کردی داشت شرمندم مگھید

 آقاھھ کھ نی قلب پرعطوفت ھمسرم آره انی رولبام نقش بستھ بود از اییبای زلبخند
 روبروم بود االن ھمسرر خودم بود

  حلقشو برداشتم و دستش کردم 
 کنھی داره نگام میثی اشکان بالبخند خبدمی نوبت عسل خوردن شده بود کھ دحاال
 دمی بھ اشکان عسل نممن： کردمو گفتماخم

   انگار امشب ناراحت بوددای ای ولدنیخندیخوشحال بودم کھ ھمھ م 
 اومد سمتمون و جفت انگشتامونو گرفت و ھوی چتھ؟کھ ھی اروم اشاره کردم چبھش

 ：کرد تو جام عسل و گفت
 تونوی زندگنی کننیری شدی بانمی ببنی بخوراالی
 
 خوشحال مشیشناختی ماھا کھ می برادای ایای بازوونھی دنی تعجب نداشت اگھید_نایمت

   سابق خودمیدایشدم کھ دوباره شد ھمون ا
   بااشاره گفت باز کن دھنتواشکان

  رمی کھ انگشتشو گاز بگومدیخوردمو دلم ن,  خدایواا
 گرفت کھ نفسم قطع شد  و بعدش چنان بالذت خورد کھ بااخم من ی چنان گازامااون

  مواجھ شد
 گھی دبارهیخوردنا  عسل نی ازای و گفت خانومدی اومد گونمو بوسعیسر
 از عکسا یکی تو می عکس گرفتی گفتن و کادوھاشونو دادن و کلکی اومدن تبرھمھ

 می عکس گرفتی یی باشھ و چھارتاداھمی کنار اشکان بود کھ منم دلم خواست اانیک
 ی جی برامون کردن اشکان بھ دی خوشبختی و ارزومی منو بغل کردی و بابامامانا

  وسطختنی ھمھ جا پخش شد و ھمھ رکی موزیاشاره کرد و صدا
..... 

 و زدی با دخترا گپ می دوستاش و داشت حسابشی رفتھ بود پی عوضریارشاو_دایا
 یییلی کھ خشی اسپانکی موزی  باصداکردی می محلی و بگرفتی مدهی مدام منو نادانیک

  زدم و رفتم وسط و شروعای نتونستم خودمو کنترل کنم دلمو بھ درگھیقشنگ بود  د
 رفتن کنارو خودم فقط وسط بودم یکی یکی  ھمھدمی کھ ددنی رقصییایکردم بھ اسپان

 دهی دشمی اموزشی رقص بودم و دوره ھانیھمھ دورم جمع شده بودن عاشق ا
 )dov'e la'more az cher اھنگ(بودم
 و داداشون غی و برام دست زد کھ ھمھ جسادی اومد جلوم وایجی اھنگ تموم شد دیوقت

  رفت رو ھوا
 برام دست ادی بنی ارمی اھنگو ساختھ و االن من رو ھوا منی انگار ایریکبی اششششیا

  بزنھ
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 برام دست انی کخواستمی نگاھم کنھ مانی کخواستی من دلم می ولکردنی نگاه مھمھ
  تاسف برام تکون داد و رفتی کھ سرشو بھ نشونھ دمشیبزنھ اما د

 ：و برام دست زد و گفت اومد سمتم ریارشاو
 بالباس ی خودم فقط برقصی براشبی ی قول بددی بای مادمازلولیدی رفکقصبای زیلیخ

 مخصوص
 یلی خدای ای بااستعدادیلی ختو
 شی توام برو پچوقتی ھرقصمی نمدموی تو نرقصی من برای ولفتیممنون از تعر_دایا

 شناسنی ازکجا مناتوروی ایھمون دوستات راست
 رمی ومن ھرجا مشناسنی مرویھمھ آرشاو,زمییی برام عزیرقصیبھ موقعش م_ریارشاو

 شناسنی منو مای نصف دنی نامزدتو دست کم گرفتنکھی مث انمیبیچندتا اشنا م
 ماعده و شی اصال حوصلشو نداشتم جوابشو ندادم و رفتم پی روانی فتھیخودش_دایا

 دیمھش
  فرھاد ه االن اومدنیماعده نگاه کن ا_دیمھش

 بدرک کھ اومد ازش متنفرم بره گمشھ_ماعده
 تفاوت ی و بلکسی ریلی پس االن حرص نخور انقدر خیبس کن ماعده اگھ متنفر_دایا

  ندارهیتی اھمچیباش تا بفھمھ برات ھ
 

  تنھاسنای متشی پرمی من مدیبخشی ھا مبچھ
 ھمش نگاش بھ ی جی دگھی دمی برای بدای اادی حال بگرمی برقصم تا جرمیمنم م_ماعده
 توعھ

  توبرو االن حوصلھ ندارمامیغلط کرده نھ من نم_دایا
 دی تھ باغ اروم دنبالش رفتم و کامال ازدرهی داره مدمی کنم کھ ددای و پانی تا کبرگشتم

  می خارج شدھیبق
 نجای اومده ای چی برانمی ببسادمی منم ھمونجا واسادی و پشت بمن واواری دھی پشت رفت

  کمجکاو شده بودمیلیخ
 درخت و داد زد ی لقد زد بھ درخت و مشتشو محکم کوبوند بھ تنھ تی کھ باعصباندمید

  لعنت بھت لعنت بمن
 نزن بگم بی و بگم بھ خودت اسرمی برم دستشو بگخواستمی گرفت مشی اتگررمیج

 زده بود ی تفاوتی کھ ماسک بانی و داغون بود ازاون کی چراانقدر عصبدونمینکننم
 خش خش ی نبود اصال حواسم نبود پامو تکون دادم کھ باعث شد صدای خبرچیھ

 شده بود ری دگھی شم دمی قااستم تا خوادی کھ خوردشون کرده بودم دربرپامی زیبرگا
  داد زدتی و صاف زل زد تو چشمام و باعصباندی منو دانیک
 ؟یکنی مکاری چنجایا_
 یچیاھھ_دایا
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 ی انقدر ب؟چرای ھا؟چرا ھمھ جا بامنیداریچرا دست از سرمن برنم_انیک
  کمتر از بغض نبود ادامھ دادمیزی و اروم تر کردمم و چ؟صدامیمعرفت

 ی بیخوای از جونم می؟چیکنی منکاراروی ادا؟چرابامنی ای انقدرلجبازچرا
 یدی کردم کھ انقدر زجرم مکارتیانصاف؟چ

 بود الل شده بی عجیلی شدم حررفاش برام خوونھی دختھی انقدر بھم ردمی دیوقت_دایا
  بگمییی چدونستمیبودم نم

 ： گفتماروم
 یگی می چفھممی واضح بگو  من نممنظورتو

 ینی ھمش دنبال ای وقتی لعنتی مروت نداری وقتی رحم ندارذرهی ی بگم وقتیچ_انیک
 ی ھمونکارو بکنسوزونھی منو می چینیبب
 قبلم ی بچگونھ یش کارانھ امکان نداره منظور....  دوسانی کیعنی ای خدایپا_دایا

  بد بود بھش گفتم رک بگو چتھیلی حالش خی ولکنھی اصن بمن فکر نمانیبوده اره ک
  تونمی نمی لعنتتونمینم_انیک

   واکنمموی کھ من دھن لعنتستی درست نی نامزد دارگھی تو ددای ای رفتگھی دتو
 اونجور انی بدم کحی تا برات توضسای بگو واکنمی خخواھش مانیبا بغض گگفتم ک_دایا

  بھ حرفام گوش کنسای لحظھ وای یری صبر کن کجا مانی کستی نیکنیک تو فکر م
 درخت کنارش کند و برگشت سمت من چشماش ی گل از گوشھ ھی سادی کھ وادمید

 بسمت کنھی مکاری داره چدیفھمیقرمز شده بود گلو محکم دستش گرفتھ بود و انگار نم
 رفتھ بودن تو دستش ی گل لعنتی خاراادی کھ دارت از دستش خون مدمیمن گرفتو د

 گرفت و گفتم می صحنھ گرنیبود از ا  شدهی انگارتمام گل خوندیفھمی اصال نمانمیک
 یکنی مینجوری دستت چرااانی کانینکن ک

 تی عشقت نامزدری گل و بگنی اای نکن جلو من بھی گری لعنتدای نکن اھیگر_انیک
  گمی مکیمبارک بھت تبر

   بوددهی فای داد دستم و رفت ھرچقدر صداش زدم بگلو
   شل شده بودنزانوھام

 گناه ی بانی شده بود کانمی شدم بھ گل تو دستم کھ غرق خون کرهی و خنی افتادم زمو
 ری کھ من توش گھی چھ بازنی اای خداشدی داشت کباب مگرمی مظلوم من جانیمن ک

  کردمی مھی داشتم تو اون حالت گرقھی چند دقدمیافتادم نفھم
 گھی کردم جشن دی و از ھمھ خداحافظدمی رفتم لباسامو پوشعی خودم اومدم و سربھ

 ی ببرن براشون ارزویی و اشکان از حال بدم بونایتموم شده بود و نزاشتم مت
 کنھ نی عی لعنتری ارشاوی ولدمی و ندانی کردم و اونجارو ترک کردم کیخوشبخت
   مجبور بودم کھ باھاش برممدویدنبالم م

 ی اجبار تلخچھ
 

 سوگند
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 کنمی خواھش مامکیس_
 نھ_امکیس
 تورو خداااا_
 گفتم نھ_امکیس
  کنممم؟کاری من پس چ،خوبیکنی عقدم نمیگی حاال می تو بھ من تجاوز کردامکیس_
  کنتوی زندگنی بشیچیھ_
 کنمی خواھش مامکیس_
  عقدت کنم؟یخوای میواسھ چ_
 یکردی مدی کھ نبای رو کردیچون تو با من کار_
 توام کھ از خدات بود_امکیس

 ھی بھش قضدیکنھ؟بای مینجوری ا؟چرای چیعنی از خدام بود؟گفت؟منی می چنی اایخدا
 ... بچھ روی
  بگمدی نھ نھ نبانھ
 بدون نوی ای اصال ولخوامی نم،االنمیدونی خودتم خوب منوی اامکی نبوده سینجوریا_
 ی پستیلیخ
 رونی گفتم و از اتاقش زدم بنویا

 کھ انقدر عذابم امکی گلومو گرفتھ بود،لعنت بھت سی اتاقم،بغض بدی رفتم تودمییدو
 یدیم

 :کردمی و با خودم زمزمھ مختمیری تختم نشستھ بودم و اشک میرو
َ پسم مینجوری و ایلعنت بھت کھ عاشقم کرد_   بھت،لعنتیزنیَ

 سبک شده بودم گھی کردم کھ دھی گراونقدر
 سی سروی رو تخت بلند شدم و رفتم تواز
  آب بھ دست و صورتم زدم و صورتم رو با حولھ خشک کردمھی

  جلوم ظاھر شدی عوضی کھی باغ قدم بزنم کھ زنی تا برم تونیی پای رفتم طبقھ بعدش
 
 گانھی

  عجلھ؟نیکجا با ا_
 بھ تو چھ_

  رفت ھواغشی کھ جچوندمی از کنارم رد بشھ کھ مچ دستشو گرفتم و پخواست
 کس حق نداره بگھ بھ تو چی خونھ بھ من ربط داره و ھنی ای توزیھمھ چ_

 ؟یدیچھ،فھم
 ...یاز بس فضول_

 چوندمی محکم تر پدستشو
 ؟ی گفتیچ_

 خواستمی منوی چشماش جمع شده بود و منم ھمی تواشک
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  ولم کنی دوست داری جونھ ھرکیچی ھیچیھ_
 ول نکنم؟_
  ول کنامکیجونھ س_
 و رونی بدی دستم کشی دستشو از توعی دستم کھ دور مچش بود شل شد و سراری اختیب

 الی سمت در ودییدو
  داشتم افتادم،خدا کنھ قبول کنھامکی کھ با سی کارادی دنبالش برم کھ خواستم

  باال و در زدمی طبقھ رفتم
 بلھ؟_
 زم؟ی تو عزامیب_
 ایب_

 خونھی و داره کتاب ممبلی نشستھ رو امکی سدمی داخل و درفتم
 امک؟یس_

 کردی بود و بھ کتاب نگاه منیی ھنوز پاسرش
 بلھ؟_
  باشھ؟یگی بگم میزی چھی_
  باشھ؟یتا چ_
 ی مھمونھی نجای اانی بگم بیزاری شمالن،میعنینجا،یراستش دوستام اومدن ا...اممم_
 م؟یریبگ
 : نگاھم کرد گفتی کمنکھی سرش رو آورد باال و بعد از ادمید
 انیباشھ بگو ب_

 دمی سمتش و گونشو بوسدمییدو
  برم زنگ بزنمزم،منی عزی مرسیوا_
 برو_
 

 سوگند
  اومدم و با حولھ رفتم نشستم رو تخترونی حموم باز

 نجا؟ی خبره ابرد،چھی آھنگ داشت سرمو میصدا
  چھ خبرهنمی گرفتم لباسامو بپوشم و برم ببمیتصم

 ،شالی سورمھ اکی تونھی با دمی پوشی شلوار کتون مشکھی خشک کردم و موھامو
  و در رو باز کردمدمی سادمم پوشھی مشکی انداختم رو سرم و کفشاممیمشک

  گوشامی در رو باز کردم دستم از در ول شد دستانو گذاشتم روتا
 نجاااای خبر بود اچھ

  گوشام بھ صدا عادت کرده بودبای گوشام برداشتم کھ تقری آروم دستم رو از روآروم
 رونی اتاق رفتم باز
  باز بودی اتاق کناردر
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 اون ی افتضاحیلی حالت خی دختر و پسر توھی بھ داخل انداختم،ی سمتش و نگاھرفتم
 تو بودن

 نیی پای سمت طبقھ دمیی عقب اومدم و دوعی سردمی دتا
  اونجا بودنیادی زی و پسرادختر

 زدنی بودن و داشتن با ھم حرف مسادهی گوشھ کنار واایلیخ
 دنیرقصی داشتن مامیلی و خخوردنی داشتن مشروب مامیلیخ

  بھ چشمم بخورهیی آشنای رو از نظر گذروندم تا چھره ھمھ
 کھ نگاھم بھ کردمی رو نگاه مدنیرقصی کھ پسرا و دخترا میی نگاه کردم،داشتم جایلیخ

  ثابت موندیکس
 ... کلمھ شکستمھی واقعھی معنبھ
 
 گانھی

  داشتمی حس خوبیلیزد،خی مشمی داشت آتامکی سی لباھیگرم
 می ولم کرد و دوباره بھ رقصمون ادامھ دادباالخره
 ی بھ سمت گوشھ امی رو گرفتم و با ھم رفتامکی سی تموم شد و من بازوآھنگ

 ییرایپذ
 ی فقط بھ قسمتامکی البتھ سمیکردی بھ اطرافمون نگاه ممی و داشتمی بودسادهی وااونجا

 کردیم نگاه دنیرقصیکھ دوستامون م
  کھ چشمم خورد بھ سوگندکردمی بھ اطرافم نگاه مداشتم

 امکی بھش زدم و سرم برگردوندم سمت سیامک،پوزخندی زده بود بھ من و سزل
 عشقم؟_
 بلھ؟_
  دوست دارمیلیخ_
 زمی عزیمرس_
 ؟یتو منو دوست ندار_
 معلومھ کھ دارم گلم_

  رقص نگاه کردگاھھی گذاشت پشت کمرم و دوباره بھ جادستشو
 ... درومد عوض نشھی از مستنکھی کنھ حرفاش بعد از اخدا

 
 سوگند

 ختمیری اشک مفقط
  باالی سمت طبقھ دمیی از اشک دوسی خی صورتبا
  دور مچم حلقھ شدی اتاقم کھ دستی برم توخواستمیم
 کجا خانوم خشگلھ؟_

  خمار و صد در صد مستی مرد با چشماھی بھش انداختم،ینگاھ
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  برم تو اتاقمخوامیکن مولم _
 زمی عزمیریبا ھم م_

  زدمغی سمت اتاق کھ جدادی ھلم مداشت
 کردمی و من مقاومت مدادی ھولم میھ
  ھو ولم کردھی شد کھ ی چدونمینم

 ھم روش نشستھ گھی مرد دھی افتاده بود و نی زمی و پشتم رو نگاه کردم،روبرگشتم
  صورتشیبود و با گشت زد تو

  ھااان؟کھی مرتیکردی مکاریچ_
  سمتشدمیی زد و دوی مغذم جرقھ ای صورتش،تازه توی توزدی سر ھم مشت مپشت

  شونش و تکونش دادمی گذاشتم رودستمو
 شیولش کنننن کشت_
  روش بلند شد و رو با من گفتاز
 حالتون خوبھ؟_
 ... بغل لبت؟انگاریخوبم،شما خوب_

  کنار لبش و دستشو نگاه کرددی کشیدست
 شھیره خوب م ندایبیع_
 بھ ھر حال ممنون_
  خانومکنمینھ خواھش م_
  برم،فعالدی من بادیببخش_
 ریشبتون بخ_

  اتاقم و در رو قفل کردمی فاصلھ گرفتم و رفتم توازش
  سمت تختم و خودم رو انداختم روشدمییدو

  نفس کم آورده بودمگھیکردم،دی ھق مھق
 کردمی مسرفھ

  سمت پنجرهدمیی تخت بلند شدم و دوی رواز
 ... کھ حالم جا اومددمی کشقی و در پنجره رو باز کردم و نفس عمکردمی مسرفھ

 
 سوگند

 داداشمو ھی دامادتونستمی کاش منم امشب می بودم کھ انی فکر ای و توکردمی مھیگر
 .نمیبب
  دلم واسشون تنگ شده بود مخصوصا مامانمیلیخ

 امکی امکان نداشت،اگر بھ سطمیا شرنی برم سره خاک پرھام اما با اخواستی مدلم
 کردی مطمئنا خفم مگفتمیم

 دمی در رو شنی کھ صداکردمی مھی گرداشتم
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 نوبت من شد چرخوندم تھ می رو شروع کردی بازیبھ اصرار بچھ ھا بطر_امکیس
 و فکر کردی نگاه مگانھی ب یلی جمع کھ اسمش شھاب بودو خی از پسرایکی یبطر

   بمنی برام مھمھ افتاد سر بطریلی  خکردیم
 ی عصبیلی برقص خی گفت جرعت گفتم پاشو و برامون عربقتی حقای جرعت گفتم

 مدام میدیخندی و بھش ممیکردی و ھممون مسخرش مختیری پاشد و عرق میشد ول
  بردمی و منم داشتم لذت مگفتنیپسرا جوون بھش م

   شده بودی خونشینی بی چرا گوشھ دونمینم
 ی بطرفتھی ک بمن بکنھی مشوی کرد شھاب معلوم بود کھ داره تمام سعدای ادامھ پیباز

 ارمی کم بخواستمی بمن افتاد نماخوبمیرو باخشم چرخوند و از شانس بد 
 قت؟یاحقیجرعت _شھاب

  معلومھ جرعت_امکیس
  و باھاش تانگو برقصاری و رفت تو اتاق بدمی دالتی کھ تو ویپاشو اون دختر_شھاب

 گردنم ی دست گذاشتھ بود رو سوگند رگای فرو رفت عوضیتو سکوت بدجمع _
   الشخورانی تو جمع اارمی سوگند و بخواستمیمتورم شده بود نم

  عشق شھاب منم بعد بااون برقصھ؟یگیواشھاب چرا مزخرف م_گانھی
 نکاروی خان نکنھ جرعت اامکی سنمی و خودش جرعتو انتخاب کرد ببھیباز_شھاب

 یندار
 دمی پاشدم و رفتم سمت اتاق  درو باز کردم کھ دی عوضنی رو کم کردن ایراب_ایس

 در قفلھ صدا کردم سوگند سوگند درو باز کن کارت دارم
  تنھا باشمخوامی مامکیبروگمشو دست از سر من بردار برو س_سوگند

  باز کن تا نشکوندم دروگمیبھت م_) باداد( امکیس
 لبشو گذاشت رو لبام و ھی ثانھی چشاش قرمزه تودمی و درو باز کردم ددمیترس_سوگند

 اھنگ ھی کھ دمی دوستاش دشی برد پدوی دستمو کشای وحشنینفسم قطع شد بعدش ع
 )ی از شھاب مظفرزییاھنگ پا( گذاشت تیال
 گذاشتھ بود رو شویشونی تمام مدت پدنیدستمو گرفت و باھام شروع کرد بھ رقص 
  چرخوندی و مدادی منو اروم حرکت ممویشونیپ

 بود ی چی کاراش برانی ادمیفھمی کرده بود اصال نمخی و مبھوت بودم و تمام بدنم مات
 کردی منکارویو چرا بامن ا

   کھ تموم شداھنگ
  زد برو تو اتاقت سوگندداد
  گرفتھ بودمیگر

 کھ نجاتم داد از دست اون ی کھ ھمھ شروع کردن ب دست زدن و ھمون پسردمید
  ی خان جرعتتو ثابت کردامکی سنی رو بھ شھاب گفت افری عوضی کھیمرت

   کار مال تو بودنی ترسخت
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 جل و پالستونو جمع دی مسخرتونو پاشی و بازی بطرنی جمعش کنگھیبسھ د_امکیس
   تموم شدی مھموننیکن
 چرا انقدر شلوغش گھی بود دی بازھی منھ ی چھ طرز رفتار بادوستانیشھاب ا_گانھی
 گھی دی تا باھاش برقصاری برقص اونم گفت سوگندو بی عربی گفت تو بھ شھابیکنیم

 ھی چتتیعصبان
 و کنھی مات و مسخ داره مارو نگاه مینجوری ھمدمینگامو بھ سوگند کردم د_امکیس

 شھی مریاز چشاش اشک تند تند سراز
  ومدی از دستم برنمی بود وحاال کاردهی از سرم پری کردم مستی چھ غلطدمی فھمتازه
   و دست سوگند و گرفتم و بردمش تو اتاقرونی بنی من گم شی زدم گفتم از خونھ داد
 کردی موونمی داشت دختیری صدا اشک می و فقط بگفتی نمیچیھ

 رونی از اتاق بزدم
 داد داشتم ی اون ھمھ الشخور منو بازنی بادوستاش منو برد بیسر شرط  بند_سوگند
م گفتم  غصھ نخور بھ دلم گفتم اروم باش و بھ بچ.شکمم. رودمی دستمو کشکردمیدق م
 ی کھ ھرجور دوست داره باھام بازدونھی اروم باش اون منو الت دستش موونھیدل د

  کنھیم
 لب ری شدمو بھ در چشم دوختھ بودم نابود بودم تو الکم فرورفتھ بودم اروم زوونھید

 ی بھ بچمون بدھکاری بدھکارامکی سیگفتم بھ قلبم تا اخر عمر بدھکار
   وارد شدتارشی با گامکی کھ سدمید

  وخوندنتاری و شروع کرد بھ زدن گنی پاھام رو زمی جلونشست
  البد کھ چقدر صداشو دوست دارمدونستی سکتم بده اره مخواستیم
 
 )ی مظفرمونم،شھابیپش(

   حرفاتویقبول دارم ھمھ .. من بودریتقص
  اشکاتونمی ندارم ببدوست

 یوشحال و خی کن ھنوز کنارمتصورش
 ی اسمون آبری زی خالشمی جات پستی و نمیباھم

  سکوت و کور لحظھ ھامتوی واژه ھا بشھی تو تموم میب
 امی دلتنگنی ادهی معذابم

  شبونھ بسمھی سھممھ بغضانی اازرابطمون
  تو تنھامرحم درد مناغوش

  شدم داغونی بااون خوشدمتی دالمی من دورم تو خازتو
  جلو چشمام اون آرزوھامونادیخاطره ھامون م, غرورمشکست

 مونمیپش
  تورو ندارم و کم آوردمبدآوردم

  مرده امھی و من یجانی ھستین
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 امیی تنھانی اتو
  رابطھنی اچوقتی تموم نشھ ھادتھ؟کھی ی دادقسمم
  فاصلھنمونی بی چند وقتھی راھشھ؟باشھ نی انی ای کردفکر
 ادگاری تو خاطرات با عکسات کھ مونده زنمی مقدم

  نگاهھی مال ھم با می رم تو اون روز کھ شدیم
  خوام بشم مثل اولش رابطمونو بسازمشیم
 .....دوباره ازنوع    باتو 

 شمی برگرد پمونمیپش
 
 

 و ختیری داشت اشک مامکی سکردی مھی باھاش گرزدی رو کھ مییبایاھنگ ز_سوگند
 ھی گرمونییتا گذاشت کنار و اومد بغلم کرد دوتارشوی گکردمیمنم داشتم ھق ھق م

 ： گفتزدی داشت مشمی اروم درگوشم بابغض مردونش کھ اتامکی کھ سمیکردیم
  کارم اشتباه بودیلی خمونمی منو ببخش من پشوگندی
 گھی  دبخشمتی مامکی ژاقت نداشتم بھش گفتم باشھ سگھی دست خودم نبود دگھید

 تمومش کن
 ： تو چشام زل زد. ورونی بدمی بغلش کشاز
   اما کار امشبم اصال درست نبودیفھمی کارامو ملی دلیروزی

 ؟!یاری ؟تا ازدلش دربگانھی شی پی بریخوایم_سوگند
 اروم شم  ذرهی تا ای لب دررمی بخواب سوگند من مستینھ حال خودم خوش ن_امکیس

 ...البتھ ھرچند
   بود کھ ازم معذرت خواستیلی خنشی بازم ھمیدوباره رفت ول_سوگند

   ھم عاشقشم شدهای سیعنی کردمی فکر منیتو ذھنم بود و داشتم ب ا اھنگش مدام یصدا
  ک بھم داد  گفتم امکان نداره فقط بخاطر امشب بودیی زجراھیاداوری بایول

**** 
 گانھی

 ی عوضی بخاطر اون دختره ی چی براکردی موونمی داشت دامکی اھنگ سیصدا
 خونھی اھنگو براش منی االن بااون تو اتاقھ و داره ای رفتار کرد براچینجوریبامن ا

  داره کھ من ندارمیمگھ اون چ
 رمی کنار زدم و باخودم عھد بستم کھ انتقاممو ازشون بگاشکمو

 
 )دانشگاه(مائده

  ولم کننی حسریام_
  مائدهکنمیخواھش م_
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 ارنی برو بچھ ھا حرف درم؟ھان؟زشتھیکنی خواھش مویچ_
 دمی کھ بھش چسبی سمتھ خودش جوردی ھو دستم و گرفت و منو کشھی

  مترم تکون نخوردیلی مھی کھ بره عقب اما دادمی بود و ھولش منشی سی رودستم
  ولم کن زشتھنیرحسیام_

 کردمی خودم حس می بودن رو رواطی حی دانشگاه کھ توی نگاه پسرا و دختراھینیسنگ
 ی روت نشھ پاتوگھی دکنمی می جا کارنی ھمای می تا باھم حرف بزنیای با من مای_

 یدانشگاه بزار
 : از دھنم در رفت و گفتماری اختیب

 باشھ_
 بردی بود و من رو با خودش مدهی ولم کرد اما مچ دستمو سفت چسبباالخره

 ؟یکنی مکاری چنجای تو انیرحسی چھ خبره؟امنجایپائده ا_دایآ
 زنمی من بعدا بھت زنگ مزمی تو برو عزدایآ_من
 باشھ مراقب باش_
  حرکت کردمنیرحسی فرستادم و دوباره دنبال امدای بوس واسھ آھی

  خوب بگو؟میریکجا م_
 یفھمی مایب_

 و پوزخند کردی نگاه منیرحسی من و امدم،بھی فرھاد رو دمیدی در دانشگاه کھ رسدمھ
تم و  فرھاد برداشی و نگاھمو از رودمی رو چسبنی حسری امی منم از قصد بازوزدیم

 سادی وانیرحسیخواستم بھ راھم ادامھ بدم کھ ام
  شده؟یزیچ_
 ..نھ.._

 راننده نشست و ی کرد و خودشم رفت صندلنی حرکت کرد و من و سوار ماشدوباره
 .حرکت کرد

 
 دایآ

 نمشی کھ دوباره ببدادمی احتمال نمن،اصالیرحسی امدنی شده بودم از دشوکھ
 مغذم ی توری و آرشاوانی بودم،فکر کشبی فکر دی و توزدمی دانشگاه قدم ماطی حیتو

 .رفتیرژه م
 خوامی رو نمری کھ آرشاوگفتمی الل نشده بودم و مشبی کاش دیرم،ای بمانمی واسھ کیالھ

 ...ومدی باھام راه نمانی کدی شاگفتمی اگھ ممیاما اونجور
 دونمی نمیچی ھدونمی اصال نمعھ

 فکر اون ی بودم،توری آرشاوشبید فکر کاره ی کردم سمت در دانشگاه و توحرکت
  لعنتری لعنت بھت آرشاوی،ای قبل از خداحافظیبوسھ 

  سفت برخوردمزی چھی ھو بھ ھی افکار خودم غرق بودم کھ یتو
  درد گرفت و دستم گذاشتم روشمینیب
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 آخ_
 دمی آشنا رو دی رو باال آوردم و اون چھره سرم

 سالم خانوم خانوما_
 سالم...س_
 ؟یخوب_
  برمخوامی کنار م،برویمرس_
 میری باھم می بریخوایکجا؟ھر جا م_
  برو اونور اصال حوصلت رو ندارمریآرشاو_

 ... از کنارش رد شم کھ بازوم و گرفت و محکم فشار داد کھ آخم رفت ھواخواستم
 آخخخخخ_
 .میری با ھم میعنی میری گفتم با ھم میوقت_

 انگشتام قفل کرد،خدا خدا یتو رو ول کرد و دستم رو گرفت و انگشتاشو بازوم
 ی دخترا رو روی نشد اما بھ وضوح نگاھای کھ خوشبختانھ خبرادی حراست نکردمیم

 کردمیخودم حس م
  کنار منھی ھاااا فکر کردن االن چھ جنتلمنچارهیب

 ...ای کم نداشت کیچی کھ خوب بود و ھی از نظر من تنھا پسری جنتلمن بودااا ولالبتھ
  بھش فکر کنمدی نھ من نباعھ
  بود رو برام باز کرد و نشستمیمشک bmv ھی خوشگلشو کھ نی ماشدر

  اومد کنارم نشست حرکت کردعی سرخودشم
 دمیترسی منی و از امیری ممی کجا داردونستمینم
 

 سوگند
  شدهی امروزو شاد باشم حاال ھر جورھی روز تولدم بود و با خودم شرط بستم امروز

 |=رونیاعت بعد اومدم ب سکی تو حموم و دمییدو
 می کنم،تصمدای لباس خوشگل پھی رو تخت تا ختمی لباسا رو ری سر کمد و ھمھ رفتم

 از نظر نی بچمھ و ای باباامکی باشھ سی شال رو بزارم کنار،ھر چگھیگرفتھ بودم د
  نداشت کھ شال سرم نکنمرادیخودم ا
  بپوشمی گرفتم با شلوار مشکمی کردم و تصمدای لباس قرمز پھی باالخره
 نھیی آی و رفتم جلودمی پوشلباسامو

 و اون شدی باز مدیرسی بھ مچ می از تور بود و وقتناشی اون لباس قرمز کھ آستیتو
  شده بودمی خودش کار شده بود عالی کھ روییسنگا
 روح نشون ی کم کردم کھ فقط صورتم رو بیلی خشی آراھی کنم،شی نشستم کھ آرارفتم

 .هند
 |: بود رو برداشتم و باھاش دوش گرفتمزی کھ رو میی از عطرایکی
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 باعث شد امکی و سگانھی ی کھ صدانیی پای و خواستم برم طبقھ رونی اتاق زدم باز
 سمیوا
 
 گانھی
 کردمی تصور مای روی توشھی باھام خوب شھ،ھمامکی کھ سکردمی موقع فکر نمچیھ

 کھ عاشقمھ
 کھ کنار پنجره بود و یواری چسبونده بودم بھ دامکی چون سیلی کرده بودم ختعجب

 .دیکشی گردنم فرو کرده بود و با ولع بو میسرش رو تو
  شوک بودمی ننداختم و تورونی بھ بی باز بود اما اصال نگاھدر
 ... و دوباره و دوبارهدی ازم جدا شد و لب ھام رو بوسامکیس
شد چشمام رو باز کنم و از کنار  باعث یکی ی قدم ھای چھ قدر گذشت کھ صدادونمینم

  نگاه کنمرونی بھ بامکیصورت س
 ...دمی و شنی کسی قدم ھای نبود اما مطمئن بودم صدارونی بیشکیھ
 گانھ؟ی_
 زمیجونم عز_

  بھ چشماش دوختمنگاھمو
 دوست دارم_
 میمن عاشقتم مرد زندگ_
  و ازم جدا شددی ھوا لبھام رو بوسیب

 می کم کم نھار بخور١ ساعت گھی دای توام بنیی پارمیمن م_
 امی برو االن مزمیباشھ عز_
 

 سوگند
 . کرده بودسی صورتم رو خاشکام
 شدمی داشتم لھ مردمیمی مداشتم

 الی و رفتم سمت پشت ورونی بدمیی دوالی واز
 ی کرده بودم کھ بھ سرفھ افتاده بودم و ھمونجا افتادم روھی بودم و گردهیی دواونقدر

 دیکشی مریچمنا و قلبم ت
 آروم باشم و شھی کھ میی تا جاکردمی می و سعکردمی بود و سرفھ منمی سی رودستم

 ... بکشمقیفقط نفس عم
 
 امکیس
 میخوردی نھار ممی و داشتزی سر ممی نشستھ بودگانھی با

 : بھ خدمتکار گفتمرو
 سوگند خانوم کجاست؟_
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  باغنی آقا فکر کنم تودونمینم_
 ادی غذاتو بخور خودش وه گشنش بشھ مزمیولش کن عز_گانھی

 . خوردمیی اشتھای غذامو با بی ھی زدم و بقی انداختم و لبخندگانھی بھ ینگاھ
  لب ساحلمی ذره استراحت کن تا بعدش برھی تو برو باال گانھی_
 زمیباشھ عز_
 : و گفتدی ھم بلند شد،گونم رو بوسگانھی بلند شدم و زی سر ماز
 شمی پایزود ب_
 باشھ_

  باغی جدا شدم و رفتم توازش
  پشت باغ باشھدی نکردم،با خودم فکر کردم شادای گشتم سوگند رو پی چھر

 ...دمی چمنا دی جون سوگند رو روی اونجا و جسم برفتم
 ... بغلم کھی سمتش و گرفتمش تودمییدو
 
 امکیس

  بغلم بودی توھوشی من بسوگند
 .  نگرفتمی جوابچی بار تکونش دادم و صداش کردم کھ ھچند
 . و چشماش رو باز کرددی صورتش کھ پلکاش لرزی بار آروم زدم تودو
 ؟یسوگند خوب_

  اومد و نشسترونی و اطرافشو نگاه کرد و از بغلم بدور
 خوبم_
 ؟یکنی مکاری چنجایا_
 اومده بودم ھوا بخورم حالم بد شد_
 بلند شو برو نھارتو بخور_
  شدمالیگاه مضلومش وارد و توجھ بھ اون نی کنارش بلند شدم و باز
 
 گانھی

 . بودم و چشمام رو بستھ بودمدهی تخت دراز کشیرو
 منو امکی سوفتھ؟واقعای کھ داره اتفاق متھی واقعنای ایعنیکردم،ی فکر مامکی سبھ

 دوست داره؟
 بودم و داشتم لذت ی راضتی وضعنی بود کھ من از انی راست چھ دروغ مھم اچھ

 بردمیم
  چشمامو باز نکردمی باز شدن در بھ گوشم خورد ولیصدا
 . متوقف شدنکھی تا اخوردی تر بھ گوشم مشی ھر لحظھ بامکی سی قدم ھایصدا

  رومدی عشقم پتو کشی نرم روم اومد،آخزی چھی
 . چون تخت تکون خورددی بغلم دراز کشامکی رو بستھ نگھ داشتم،حس کردم سچشمام
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 امکی سدمی چشمامو باز کردم و دوفتادی نی نشد و اتفاقی خبردمی کھ دقھی از پنچ دقبعد
 . تخت خوابش بردهیکنارم رو

  کمد بردارمی از تووشوی روش و رفتم مادمی اومدم و پتو رو کشنیی تخت پااز
 
 امکیس
 کنمی مشی نشستھ داره آراگانھی دمی شدم و دداری خواب باز
 ی شنا نھ عروسمی برمیخوایخانوم خانوما م_
  کنمشی دوست دارم آرا؟خوبی شدداریعھ ب_
 نایی پاادی ھو ھمش مھی ای وست دری خودت وللیم_
  سمتم و دستش و زد بھ کمرشدیی از جاش بلند شد و دودمید
 ؟ی گفتیتو چ_
 گنااای بار مھیاخبارو _
  ھو خودش و انداخت روم و شروع کرد بھ زدنمھی

 . نداشتمی حس خاصچی خوشحال بودم نھ ناراحت،ھنھ
  رو تخت و  قلقلکش دادمانداختمش

  ولم کنننننیواااا_
  حاال جوجھ؟یزنیمنو م_

  بوددهیچی اتاق پی فضای خنده ھاش تویصدا
 . ولش کردمنمی ھمی شدم براخستھ

 کنمی بعد ولت نماااا،دفعھیزنیدفعھ آخرت باشھ منو م_
 درد ھی شد بھ لی گونم حس کردم اما بعد از چند لحظھ تبدی لباش رو روھیگرم
 کیکوچ

 دادمی گازتو بد جور بھت مکی کھ حال ندارم واگر نھ جواب افیح_
 دی و مانتوشو پوشنیی ھو از تخت رفت پاھی
 
 گانھی

 ااااامک؟یس_
 بلھ_
 .ترسمی تورو خدا من ممی جلوتر نرنیاز ا_
  نترسایب_

 میرفتی جلو مای دری بودم و با ھم تودهی رو چسبامکی سیبازو
 امکی من و شکم سی بھ شونھ ھادی تا آب رسمی جلو رفتاونقدر

 ااااااامکیس_) زدمغیج(
 چتھھھھھھ_
 ؟یعنیمن انقدر کوتاھم _
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 . تھجب زدو بھ چشمام دوختنگاه
 ؟یواسھ چ_
  منھ اون موقع تا شکم تو؟یچرا آب تا رو شونھ ھا_
 گھی دیکوتولھ ا_

 آب بپاشھ تو ی ھو تکون دادم بھ سمتش کھ باعث شد کلھی آب و ری رو بردم زدستم
 صورتش

 یخودت_
 دمیپاشی و منم بھم آب مدنی کرد بھم آب پاششروع

 خواستم لباسم رو م،تای کھ لباس عوض کننی ماشی تومی و رفتمی اومدرونی بای دراز
 ...رونی رفت بنی از ماشامکی سارمیدرب

 
 سوگند

 .کردمی مھی خودم گری اتاقم بودم و داشتم برایتو
  سرنوشتھ کھ من دارم؟نی انقدر ناراحت باشم؟ادی تولدم باروز

  و رفتم سمت تلفن تا زنگ بزنم بھ اشکانرونی اتاق زدم باز
 

 خوبھ  گفت کھ ھمھ یلی باھام خامکی صحبت کردم و گفتم کھ سبااشکان：سوگند
  و منم تظاھر کردم کھ خوبم کھ نگرانم نباشنمینگرانت

 بھ گوشم گانھی و امکی عذاب آور سی خنده ھای تلفنو قطع کردم صدانکھی محض اب
 خورد  گوشامو با دوتا دستام گرفتم تا  نشنوم

  سادی برام واای خورد دننیی نگام بھ پایوقت
  باھم رفتھ بودن شنایعنی نی بود واوی با ماانکی و سسی خی باموھاگانھی

 ازجلو چشمام رد شدن لمی فھی نی داشتم عامکی کھ باسی لعنتیای اون خاطرات  درتمام
   گرفتمشی انگار اتختیقلبم فرو ر

 بھ خودم ی وقتکنمی کجا دارم حرکت مدمی نفھمدمی ک دی عذاب اوری صحنھ نیباا
 بود دهی اونم فھمی ساکت بھم زل زده انگارینجوری ھمای پلھ ھام و سی باالدمیاومدم د
رم  شکست کھ چقدر تنھا و  کھ کمدی اونم فھمی بود انگارستادهی و زمان برام انیک زم

 وحاال ساختی کھ بھ اجبار برام اون خاطراتو میتبدبختم کھ چقدر  داغون شدم وق
   پست بودیلی کھ خیکی اونم با وردیخودش بھ اجبار بھ خاطرم م

 ام ھمون خاطره ھارو ساختھ ک واسھ من گانھی ی براامکی ھضم کنم کھ ستونستمینم
 ساختھ بود

 مدام تو خوندی برام با اشک مشبی آھنگش کھ دی برام سخت شده بود صدادنی کشنفس
 )  از اھنگی اکھیت(  زدیگوشم زنگ م

 اشکاتو ببند نمی حرفاتو دوست ندارم ببی من بود قبول دارم ھمھ رهیتقص...مونمیپش..
 )چشماتو
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 دمیفھمی نمضشوی ضد و نقی کارانی الی از حرفاش بگذره دلروزی حداقل زاشتی مھھ
 اون بود رهی تقصی ھمھ چشھی داره مشی کھ داشتم برعکسھ اون اھنگ لعنتدونمیفقط م

 و چشام ختمیری ظالم و خودش مثل ابربھار اشک می گانھی نی ایو حاال من داشتم جلو
 نھیبی تار مرویھمھ چ

   و تمام توانمو جمع کردم و دادزدمرفتی مجی گسرم
 .....  رسمش نبودونی اامکی سییی نامردیییییلیخ
 
 
 سندهینو

 دل اابوالفضلشی  اابوالفضلی گوش فلک و کر کرده بود و ذکر امکی سیادای فریصدا
  کردی آب مرویھرکس

 نبود کھ ی دلش راضچوقتی بشھ ھینجوری کھ اگذشتی نملشی وقت تو مخچیھ
 یب دخترک معصوم و نی انصاف بود کھ انقدر انی اای اما آنھی بببیسوگندش عشقش آس

 گناه را زجر دھد؟
 ..... دل بسوزاندبی انصاف بود کھ با رقایآ

**** 
   ابلھ زنگ بزننتن بھ اورژانس بدویکنی نگاه میسادی بجنبببب چرا واگانھی_امکیس
   نشده کھشیزی چامکینترس س_گانھی

  نیی از اون ھمھ پلھ افتاد و پرت شد پاینیبیآشغال مگھ نم_امکیس
 ختمی زود باش زنگ بزن تا خونتو نرادی داره از سرش خون مینیبی نممگھ

 بخاطر اون  بامن امکی سنکھی سوگند افتاده ازانکھی گرفت نھ از امیگر_گانھی
  حرف زدینجوریا

 دختر نی ازم گرفت اموی دوباره خوشگذروندمی تازه داشتم با عشقم خوش می لعنتاه
  من بوده وھستی تو زندگشھی نحسش ھمی ھیسا

 ..کشمتی خودم می بار زنده بموننی متتتتنفرررم سوگند اگھ اازت
 
 اومد تو دانشگاه دنبالم و بردتم ی لعنتری اون روز کھ آرشاوادی مامان یبا حرفا_دایآ

 پول پرست خام ثروتش بشم  ی و مثل دخترانمی ببشونویبزور خونشون تا خونھ و زندگ
 ：اد بھ مامانم گفتم بزور ببوستم افتادمو بادخواستی منکھی اادی

 یدی فھمرمای ازخونھ مزارمی میاری بزوی ھھی عوضنی اسم اگھی دباریمامان _
   ھمھ جورهخورهی و بما مھی و خانواده دارلی پسر اصریارشاو,بدرک بزار برو_مامان

 ازھمھ مھم تر عاشق توام کھ شده و بااخالق پھی و خوشتافھی پولداره ھم خوش قھم
  یخوای می چگھی دکشھی و نازتو مادیگندتم کھ کنار م
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 باری نکھیکردازای مری حقبھی غرھی مادرم انقدر منو بخاطر نکھیدلم شکست ازا_دایا
 بھ دلم گذاشتھ بود دنوی طعم آغوش مادر چشباری ی آرزودیدست محبت سرم نکش

 ：گفتم
 قبولش کنم مادره من مشکلت تونمی دوست ندارم و نمرویحرف من ھمونھ من ارشاو_
 فشوی من ذات کثنینیبی پولش چشاتونو کور کرده و فقط ظاھرشو منکھیھ؟ای چی دونیم
 و رهیگی باال میلی روھمھ نظر داره خودشو خھیزی اون آدم ھوس بازو ھشناسمیم

 داده کھ ری زدم گنشی چون دست رد بھ سم منارهی بدست بخوادی کھ اراده کنھ میھرچ
 دستو پاھاش لھ ری کھ زیی مثل تمام دخترانھیبی عروسک منی منو عارهیمنو بدست ب

  کرده
 ھی نی عارهی منو بدست بنکھی حرفام گوش بده اون بھ محض اکنمبھی خواھش ممامان

  ندازهی دورم میدسمال کاغذ
   سردادمھی بادوتا دستام گرفتم و گررموی و نشستم رو تخت و دی ترکبغضم

 بدن بھ نظرم بھ خواستھ تی بھم اھمهذری فقط ارنی بمانی بمن اکذرهی فقط انتظارداشتم
 رفتی مشی پی من ھمھ چی برخالف انتظارات و خواستھ ھاشھیھام اما ھم

 بده می و دلدارادی بنکھی و آرومم کنھ بدون انھی بششمی پادی بنکھی بدون ارحمانھی بیلیخ
 ：دادزد
 اون خودشو ھمھ شناسمی مروی نکن من خوب ارشاوی بازلمی و فری من آبغوره نگواسھ

  تو فقط اونھاقتیجوره بمن و پدرت ثابت کرده ل
 و ی انقدر پررو شدیگردی بااونا می عقب افتادتو خط بکش از وقتی دوستانیدورا

  یزنی  گنده تر از دھنت می و حرفانییسطحت اومده پا
 بامعرفتو ی رفت و منو داغون کرد مامان حق نداشت بھ دوستادمیترکیداشتم م_دایا

 غمام تنھام اموی کردن و توشادی باھام ھمدردشترتاحاالیسوزم کھ از خودش بدل
  منی کنھ اوناازصدتا پولدار بھتربودن برانینزاشتن توھ

 چمویی سووی گوشختموی از لباسامو تو کولم ریسری طاقتم تموم شد پاشدم و گھید
   آررره فرار کردمرونیبرداشتم و زدم ب

 رفت دای ای چی نصفھ شب براکی براش مھم نبود کھ االن ساعت ی حتچکسیوھ
  رونیب

  وجھچی بھ ھپدرمادرم
  شونھی نداشتن و معتقد بودن کھ ازروشن فکری من کاری کارانی ابھ
   درکار نبود توشی برگشتگھی رفتن من دنی ااما

باباش  چون شدی ماعده کھ نمی کجابرم خونھ دونستمی نمگشتمی مابونای ھدف تو خیب
  کاری چرفتمی ک خودش نبود مزممی سوگند عزیحساس بود خونھ 

 ی خونھ نای برم درستھ عقد کرده بودن اما متنای متشی پنکھی نداشتم جزای اچاره
 نای اشکان ای خونھ رفتنی شبا می اونجا و بعضومدیخودشون بود واشکان م
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 ی بودن و مطمعن بودم کھ مشکلی و بافرھنگی امروزی ادمایلی خنای مادر متپدرو
بھ عشق دوتا چشم . دلمو زدم بھ دربا وششی پرفتمی اگھ چن روز مادی نمشی پنای متیبرا

  روندمی میعسل
   دوتا توپ درشت ازحدقھ دراومدی اپمد درو باز کرد چشاش اندازه انی و کدروزدم

  موقع شب؟نی ایکنی مکاری چنجایتوا_انیک
   شوھرم بدن منم فرار کردمخوانیبزور م_دایآ
 کار نکھی و خودمو زدم بھ تعجب گفتن ادمیخندم گرفتھ بود ازحرفش اما نخند_انیک

 ： ھلم داد عقب و گفتدمی کھ دی فرار کردی نکردیدرست
 دوست خودم ی من اومدم خونھ ای خداست ثانبی نھ اوال مھمون حبای تو امی بیزاریم
  خودم بھ توچھی پاندانایمت
 
   ابرومو دادم باال و خوش اومد بھش گفتمی تاھی_انیک
 ھی چانی تو گلم جرای شده بی چدایا_نایمت
 اول تو بگو مامان بابات و اشکان کجان؟_دایا

   خستھ بودیلی خدهیخوابن و اشکانم خواب_نایمت
 ھی واسش با گرروی قضی ھمھ نای و خودمو پرت کردم تو بغل متھی گرریزدم ز_دایآ

 شربت اومد ینی با سانی کدمی کھ دمی باصفاشون نشستھ بودوونی دادم تو احیتوض
 ,شمونیپ

  بوددهی حرفامونو شنی دلم براش تنگ شده بود مژمعنم کھ ھمھ یلیخ
 نی کھ پدرو مادرت بھ اشاالی گلم نگران نباش اھی ابجی مونی خودم مشینجاپیھم_نایمت

تره حاالھم پاشو صورتتو آب بزن و  مھم ای تو دنزیباور برسن کھ نظر تو ازھمھ چ
  بارهی داره ازسرو روت می بخواب کھ خستگانیبرو تو اتاق ک

   گلمھی غمتو اجنمی بشم نبدامی من قربون ایالھ
 خوابھی کجا مایگونشو بوس کردمو گفتم خدانکنھ فداتشم اما خود اق ک_دایا
 خواب ی تا حسابخوابمی و اشکان و وسطشون منای اتاق متامیبااجازتون پس من م_انیک

  بچسبھکسانیبھ جفتشون 
 لحظھ ھمھ ی مخصوصش تو یطنتای شنی ازارمی  نتونستم جلو خودمو بگگھید_دایا

   خندهری زمی زدنای فراموش کردم و با متزویچ
   بخواابریبسھ بسھ نمکدون الزم نکرده شما جاتو برو بنداز تو حال بگ_نایمت
   خانوم شوھرتم مال خودتی بھ چشم شما فقط اخم نکن ابجیا_انیک
 ی بودمی و بالشتشو با ولع بووو کشانی گفتم و رفتم رو تخت کیری شب بخرلبیز_دایا

 دادیخودشو م
  کردمتشی چقدر اذنکھی افتادم و اانی خاطره ھام باکادی عطرش بودم  ی بوعاشق
 انی ک ب کیی دارم تاوان عذابادی شادونمی شد نمری چشمام سرازی ازگوشھ اشک

 امی دنی کھ امروز شده ھمھ ی تاوان بھ تمسخر گرفتن ادمرمیگیدادمو پس م
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 دمی باارامش خوابروتختش
 خونھ نجای نبود اادمی بودم کھ اصال جی کھ باعث شد از جا بپرم انقدر گدمی دی بدخواب

ودم رفتم از اتاق  بدهی ک موقع خواب پوشی با تاپ و شلوارک کوتاھستی خودمون نی
  رونیب

  رونی آب و اوردم بی شھی باز کردم و شخچالوی در
 دهی  کھ دی کابوسری از تاثدمی پشت سرم درویکی ی ھی کھ ساختمی خودم اب ری براو

 سابھ نی ادنی بود وبادریبودم  کھ راجع بھ خون اشامو و ادم خورا بود ذھنم ھنوز درگ
 کھ پشتم بود فرو ی بھ چاقو برداشتم کھ تو قلب خون اشامعی بودم سردهی  ترسیحساب

 انی نترس منم کیکنی مکاری چدای ادای گرفت و گفت اوا دستمو تو ھیکی دمیکنم کھ د
  ؟اخھ چرا؟ی منو بکشیخواستی دختر تو میوا

 تو دونستمی نمخورمی میزیچی امی مشھی بود و من عادت دارم شبا گشنم مکی تارخونھ
 ی بود کھ کردی چھ کارنی ادای ایینجایا
  چاقو از دستم افتاد_دایا

 رو انی کی کھ بااصابت جفت دستاخوردمی شده بود و تکون نمدی گچ سفنی عرنگم
 انی خودمو انداختم تو بغلشو با بغض گفتم ککردی مدای ادای و ادادیشونم  کھ تکونم م

 گنده بود و یلی ختی و اومدم اب بخورم سادمی منو ببخش من خواب خون اشام دییتو
 یمنو بخور ی کھ اومدی ھستی زامبھیفکرکردم تو 

 ک توش بودم یعتی تازه بھ خودم و موقرفتی منیی باال پانشیس. ودیخندی مزی کھ ردمید
  خمارش زل زده بمنی کھ باچشمادمی ازش جداشدم و دعیاومدم سر

  یکشتی منو نمینجوری ایول. با چاقومیکشتی کاش می توام ایمن زامب_انیک
 تو اتاق و درو بستم و دمیی دوعی سرسادمی جلوش وایی افتاد کھ با چھ لباساادمیتازه _دایا

  زدمی و ترس نفس نفس مجانی دادم بھ در ازشدت ھھیتک
  خوابم بردنکھی ک بردم فکر کردم تاااا ای بھ اغوش گرمش و لذتانقدر

 
 امکیس

 و فقط از خدا رفتمی کھ سوگند توش بود راه ممارستانی بی از اتاقایکی در پشت
  سوگند رو بھم برگردونھخواستمیم

 ِمارستانی تخت بی من بود کھ سوگندم روری تقصاالن
  سمتشدمییرون،دوی از اتاق اومد بدختر

 دکتر دکتر تورو خدا بگو حالش خوبھ؟_
  بھ خانوم خوردهی بدیمتاسفم جناب،ضربھ _
 ؟ی چیعنی_
 میستی االن کامال مطمئن نمیگی بھتون مھگی ساعت دمیتا ن_
 د؟یگی مویچ_
 د؟ی با خانوم داریچھ نسبت_
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 شوھرشم_
 خانوم بارداره؟_

 : چشماش و گفتمی پر از تعجبم رو دوختم تونگاه
 دم؟یپرسی سوالو منی اینھ واسھ چ_
  صبر کن و دعا کنگم،لطفای اون موقع بھتون مشمی مطمئن مگھی ساعت دمیتا ن_
  کنارم رد  شد و رفتاز

 ...کردمی مثل مسخ شده ھا فقط دور و اطرافمو نگاه ممنم
  بابا چرت گفت امکان ندارهشھ؟نھی من؟وا مگھ می سوگند حاملست؟بچھ یعنی
 
 

 ادی تا دکتر از اتاق بکردمی در اناق نشستھ بودم و بھ در نگاه می جلوی صندلیرو
 رونیب

 خواستمی مزی چھی جام بلند شدم و رفتم سمتش و فقط رون،ازی ربع بعد اومد بکی حدود
 بدونم

 دکتر زنم حاملست؟_
 نم؟یبی مگفت؟خوابی می چنی؟ای چیعنی رو تکون داد،سرش

 ؟ی چیعنی_
 دی خود خانوم با خبر بوده چون تا بھوش اومد از بچش پرسکنمیفکر م_

 . از کنارم رد شد و من نگاھم رو بھ در اتاق دوختھ بودمدکتر
  بھ خودم اومدم و رفتم سمت اتاققھی بعد از چند دقخرهباال
 ھی و چشماشو بستھ و دهی تخت دراز کشی سوگند رودمی اتاق رو باز کردم و ددر

 دستش یکی سرش داره سرمشو کھ بھ اون ی شکمشھ و مرستار ھم باالیدستش رو
 کنھیبود رو چک م

 : انداخت و گفتی بھ من نگاھپرستار
 ؟یھمسرش_

  کھ سوگند حاملھ باشھشدی شوک بودم،اصال باورم نمی توی کمھنوزم
 آره_
 یشی بابا میمبارکھ دار_

  بھش زدمی لبخندی بھش انداختم و زور زورینگاھ
 یمرس_

  و زل زده بود بھ سقفکردی سمت سوگند،چشماشو باز کرده بود اما بھ من نگاه نمرفتم
  کنار تختش و نگاھش کردمی صندلی رونشستم

 دمیکشی بھم نگفتھ بود داشتم عذاب منکھی بودم،از ا ناراحتیلیخ
 ؟یچرا نگفت_
 ؟یتو چرا انقدر عذابم داد_
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 ... کھ تو حاملدونستمینم_
  داره؟خودم ارزش ندارم؟بچت با ارزشھ؟یچھ ربط_
  حرف از دھنم درومد کھ خودم از گفتنش شرمم شدھی شد،فقط ی چدونمینم
  منھ؟ی حاال بچھ یمطمئن_
 

 سوگند
 ی حاال بچھ یمطمئن" کھ انقدر پست باشھ کھ بخواد ازم بپرسھ کردمی فکر نماصال
 "منھ؟

  از سقف برداشتم و بھش نگاه کردمنگاھمو
 : پر از تاسفم باعث شد بگھِنگاه

  بھم حق بده کھ شک کنمیناراحت نشو ول_
 رونی االن از اتاق برو بنی دھنتو ببند ھمامکیس_
 رمینم_
 زنمی مغیھ ج واگر نرونیگفتم برو ب_
 کوتاه بھ لبام زد،از ھمون ی از جاش بلند شد و اومد سمتم،روم خم شد و بوسھ ادمی دھی

  کم بھم نگاه کردیفاصلھ 
 ؟یچرا نگفت_
 یدادی مری بھم گگفتمیچون اگر م_
  آخھ؟یریچھ گ_
 ی ھی مراقب باشم منم حوصلشو نداشتم،قضیگفتی می آزاد باشم ھادی کھ زیزاشتینم_
  شد با خودم عھد کردم نگم بھتیکھ اونجور ھم گانھی

  بگویطی ھر شرای رو توزی بھ بعد ھمھ چنیاز ا_
 گمینم_
 ....چرا مگھ_

 از پرستارا بھ گوشمون خورد و اعث شد سرمون رو بھ سمتش یکی ی سرفھ یصدا
 میبرگردون

 مارستانھی بطی محی ولدایببخش_
 زنمھ بھ تو چھ_امکیس
  آخھی چیعنی دلت خواست بکن،ی خونھ ھر کاریرفت_
 : گفتمعی بگھ کھ سریزی اومد چامکیس
 !امکیس_

 ی صندلی کرد و بعد ھم نشست رونگاھم
 : اومد سمتم و گفتپرستار

 ؟یدرد ندار_
 کنھی سرم و دلم درد می کمھی_
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 نفر ھی گھی تر مراقب باش،االن دشی بھ بعد بنی اشھ،ازی نداره بھ مرور خوب میبیع_
 ی نراقبھ اونم باشدی بایی دوتایستین

 : بھش زدم و گفتمیلبخند
 باشھ مراقبم_
  نگاھش کردامکمی و سامکی رو کرد بھ سدمید
 کھ بھ شکمشون خورده بچھ حساس ی خاطره ضربھ اد،بھی تر مراقب خانوم باششیب_

 وفتادهی نی خدا رحم کرده اتفاقد،سرشونمی تر مراقب باششی بدیشده با
 باشھ مراقبشم_
  چشم دوختنی از روش برداشت و بھ زمی نگاھش و با چشم غره اامکیھ س کدمی دو

 : کھ فقط من بشنوم گفتی لب جورری کرد و زی بھم نگاھپرسار
 ؟یکنی تحمل منوی ایچھ جور_
 : کرده بوود اما دلم بر نداشت بگم بھ ذور و گفتمتمی اذامکی سنکھی ابا
   خوبھ،االن اعصابش خوردهیلیبا خودم خ_

 : تکون داد و بلند گفتیسر پرستار
 ی مراقب باشدی بایلی ھی ولیشی مرخص مگھی ساعت دمیتا ن_
 یباشھ مرس_

 رونی از اتاق رفت بامکی توجھ بھ سی بھم زد و بیلبخند
  ا زجاش بلند شد و اومد سمتمامکیس
 کنمی مگفت،خواھشی راست مگھی دمارستانھی بامکیس_
  دوس دارمیزنم_
 عقدم کن بعد بگو زنتم_
 کنمیاون کارم م_
  رو بھم دادنای سھ تا کلمھ انگار دننی گفتن ابا

  دادملشی تحوی نگاه کردم و لبخندبھش
 : شکمم و گفتی رو گذاشت رودستش

 تو بگو؟...اممممم...دختر بود اسمش مھساست،اگر پسر بود_
 پرھام_

  شکمم مشت شدی و دستش رورونی پر از خشم شد،رگ گردنش زد بنگاھش
  گفتم؟ی اصال واسھ چدم،عھی ترسیلیخ
  و بھم نگاه کرد،چشماش قرمز شده بوددی کشقی نفس عمھی

 نوی باشھ بفھم امونی زندگی تودی نباگھیحرف و فکر اون د_
  باشھدی ھم نباگانھیحرف و فکر _
 از اولم نبوده_
 نمیبیآره کامال مشخصھ،دارم م_
 کنمیباشھ راجع بھ اونم فکر م_
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  انجام بدمصتوی ترخی تا برم کارای صندلی رونی آروم پاشو بشاالنم
 باشھ_
 

 مائده
 ! گفتم نھنیرحسیام_
  مائدهخوامتی م؟منیآخھ واسھ چ_
  اصرار نکنخوامت،انقدریمن نم_
 میای امشب می چھ نخوایچھ بخوا_

 ...دیچی گوشم پی بوق توی بگم کھ صدایزی چخواستم
 یییییری بمعھ
 کم از ھی دی بھ صورتم زدم تا شای آبھی و یی دستشوی تخت بلند شدم و رفتم توی رواز

 . کم کنھتمیعصبان
 کھ چشمم بھ کردمی اومدم داشتم صورتم رو با حولھ خشک مرونی بیی دستشواز

 ساعت خورد
 ان؟ی بخوانی واقعا میعنی ٤ خدا ساعت یوا

  چرت و پرتارو ندارمنی و ای خاستگاری حوصلھ انی کنھ کھ نخدا
 و ھر گذشتی مکردم،ساعتی کار ممی بودم و داشتم با گوشدهی تختم دراز کشیرو

 کھ باعث شد از جام بپرم و دمی در رو شنی ھو صداھیشد،ی تر مشیلحظھ استرسم ب
  و تختوفتھی رو بمیگوش

 دی رو ددمی اومد تو و صورت رنگ مرمامان
  لباش بود و بھ من زل زده بودی رولبخند

  شده؟یچ_
 می کنزی خونرو تمدی کمک من باای ب،پاشویچیھ_
  ازتکنمی خدا نھھھھھ خواھش میوا
 ادی بخوادیخاستگار م_

 ؟! تر از منم ھست؟بدبخت
 ؟یک_
 شیشناسی و مادر پدرش،گفت منیرحسیام_
 وااااا،اووووون؟_

  سرمری خبر نداشتم خیچی مثال تعجب کرده بودم و از ھیالک
  ھاااشھی مری داره دگھی دگھ،بجنبیاره د_
 ان؟یمگھ من قبول کردم کھ بخوان ب_
 بحث نکن مائده بدو_
 ؟یدیم  ،فھم.ا.ی.م. نرونی اتاقم بیمن از تو_
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 کھ بھش داشتم مجبور شدم قبول ی با مامان بحث کردم و آخرشم بھ خاطر عالقھ ایکل
 بھ خاطر ی وصلت رو قبول نکنم حتنی موقع اچیکنم،اما با خودم عھد بستم کھ ھ

  کھ شدهدمیمھش
 دمی زنگ در رو شنی بود کھ صدا٧ حدودا ساعت

  خودشونن؟یعنیدن،ی شروع کرد بھ لرزتنم
  و در رو زدفونی رفت سمت آمامان

  بوووود؟یک_
 !دیمھش_
 وااا_

 ادی بدی و دم در و منتظر بودم تا مھشدمیی دوعیسر
  متوجھ صورت آشفتھ و حال خرابش شدمدی و تا بھ من رساومد

 ؟ی خوبدیسالم مھش_
  مائده؟یای مقھیی دھیستم،یسالم،نھ خوب ن_) گرفتھیا صداب(
 میباشھ بر_
  بوداطی کھ کنار حیمکتی نی رومی و نشستاطی حی تومیبا ھم رفت_
 د؟چتھ؟ی شده مھشیچ_
 مواظب عشقم باش مائده_
 ؟یگی میچ_
  مھمھیلی مراقبش باش،اون واسم خکنمیخواھش م_
 ستی نیچی ھنیرحسی من و امنی چرت نگو بدیمھش_
 ادی بشیاما قراره م_
 ادی نمشینھ پ_
  نزننشی رد بھ سھ،دستی من پسره خوبنی حسریام_

 نیرحسی امگھی دنکھی براش،با ارمی بمید،الھی مھشھی ھمھ مضلومنی گرفت از ادلم
 .کنھی مشویدوسش نداره اما ھنوزم طرفدار

 .کردی و زمزمھ مھی گرری بغلم و زد زی اومد تودیمھش
 من عاشقش بودم،تورو خدا مواظبش باش_

 دادمی مشی سرش و دلداری تودمیکشی رو مدستم
 . کھ در باز شدزدمی باھاش حرف مداشتم
 پسر ھی دختر و ھی مرد و ھی زن با ھی اومد و بعد از چند لحظھ رونی از بغلم بدیمھش

 وارد شدن
 یی جوراھیھ، راحت شناختم و حدس زدم تھ دختره خواھرش باشیلی خنوی حسریام

 گھیمطمئن بودم د
 : از کنارم باند شد و روبھ من گفتدیمھش

 ی اگھ دلش رو بشکنیونیمد_
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  بگم نھ رفتیزی چخواستم
 خواھر نی بنی اصال نگاھشم نکرد و فقط انیرحسی رد شد و امنیرحسی کنار اماز
  بھش انداختی بود کھ نگاه چپ چپیرحسنیام

  روم بودنیرحسی نگاه امھینی جلو و باھاشون سالم کردم و تمامھ مدت سنگرفتم
 

 دیمھش
  نگاھمم نکردی کن حتگایرون،نی خونھ زدم باز
  بودایکی کھ اون نزدی سمت پارکختم،رفتمیری اراده اشک میب

  دراوردمبمی جی و فندکمو از توگاری پارک نشستم و سی نقطھ نی کور ترتو
 دنی و شروع کروم بھ کش رو روشن کردمگاریس

 دمیکشی مگاری و سختمیری ماشک
 ... عادت شده بودھی کھ عشقمو از دست داده بودم ی واسھ منگاریس

 تموم شد و مجبور شدم از جام بلند شم گارامی کھ سدمی کشگاری کردم و سھی گراونقدر
 و برم سمت خونھ

 ذره بچرخم تا حالم بھتر شھ،درست نبود ھی گرفتم می داه خونھ بودم کھ تصمی توادهیپ
 نھی ببینطوری جون منو انایم

 ...کردمی تلخ خودم فکر می و بھ گذشتھ زدمی جاده قدم مکنار
 
   خانوم لنگ ظھرشددای آی پاشیخواینم_نایمت
  مامان باباتشی ابروم رفت پی وای نکرددارمی چرا بنییییھ_دایآ

 گفتم کھ زود ی الکی ازخواب پانشدری دادمینھ اصال نگران نباش ساعت ده  ز_نایمت
 یدارشیب
 تو ی اشکان بدبخت چجورنی وقت صبح ببرن من موندم انی اختتویمرده شور ر_دایا

 ا؟ی اشکانم ھست بااق کی راستکنھیپاندا کونگ فو کارو تحمل م
 ای بستنی نھ نیپرسیوااه چقدر سوال م_نایمت
   بعد مدت ھا خوردمی توپی صبحونھ ھیرفتم  و _دایا

 ： گفتنای متمامان
 میپزی ممی چند روز من نذر دارم امشب حلنی ای اومدشمونی پی جون خوب موقعدایا

 یلی خمی حضرت ابوالفضل داری عصرم سفره ی برامی پخشش کنمیمھ صبح بر
 نی دخترا  بجنبمیکاردار

 یلی خی چرا ولدونمی آرامش گرفتم نمیلی از چھرش خزدی داشت حرف میوقت_دایا
 کھ تو خانواده یزی کرده بود چازی مھربون بود نذرو نلژیدوسش داشتم ازھمون اول خ

  می و مامانش انجام دادنای کار ارو با متشتری نداشت تاشب بی ما اصال معنی
   کمکمون کردی ھم کلنایپدرمت
  شد وشب
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 بودو نجاخوبی ایلی خزدنی ھم می تو سرو کلھ ی و اشکان ھم اومده بودن وھانیک
 گذشتیداشت بھم خوش م

 تو تیمی کھ چقدر صفا و صمی وااامی خونشون دورھم خوردی باصفاوونی و تو اشام
  خواستیواقعا من دلم م.زدی خانواده موج منیا

  داشتھ باشمینجوری گرم ای خانواده ھی نای مثل متی ثروتمو از دست بدم ولی ھمھ
 ھرکس تنھا شھی ھممی ناھارمونو با مامان بابام باھم بخورای نشده بود کھ شام تاحاال

  خوردیواسھ خودش تو اتاقش م
 نھ کردی می محلی اونم نھ بھم برفتی و دلم مفتادمی مشبی دادی کردمی و تا نگاه مانیک
 باخودم عھد بستھ بودم کھ دمشی دی بود کھ می واسم کافنی ھمی ولگرفتی گرم میلیخ
  نکنمتشی اذگھید

 می بار گذاشتموی شام حلبعد
 ری خنی و ھم بزننیسی تاصبح وادیگھ؟بایبچھ ھا شما حواستون ھست د_نای متمامان

  ثواب دارهی الھنینیبب
 زنمی ھم مستمویمی وانجای ای ام تافردا صبحم کھ بگھیبلھ من کھ پا/دایا

 کھ دمی جونم چھ خوب بلدم دای رونی و شروع کردم بھم زدن و گفتم ببگی سمت درفتم
 کاش منم ی ادادی مھر مادرو می بود بوی اومد و محکم بغلم کرد بوش عالنایمامان مت

   داشتمی مادرنی ھمچھی
 جون با دستش اشکمو پاک کرد ای رودی قطره اشک از چشمم چکھی شدم و یاحساسات
 ی امشب خدا مرادانی ھمشاالی ای داری قلب پاک و صافیلی گلم تو خیددایو گفت ا

  دلتو بده دختر خوشگلم
 شده توچشاش رهی بھ ما خی کھ باناباوردمی دانی خودمو پرت کردم تو بغلش و کدوباره

   خالصھزدی موج منیتحس
 ری زمی رو بغل کرد و ھممون زدنای رفت متعی شده بود اونجا اشکانم سری ھندلمیف

 نیشی ناراحت نمکنمی جون صداتون مای نداره من روی گفتم  اشکالنایخنده بھ مامان مت
 نای متی کھ بابادمی دکنمی متیمی و من باھاتون احساس صمی مھربونیلیکھ؟اخھ شما خ

 ： گفتی و بالحن داش مشتاطیاومد تو ح
  جون منھای فقط روخانومم

   جون منم ھستای روری دستشو گرفتمو گفتم نخعیسر
 ：  کھ با خنده سرشو تکون داد و گفتدمی شده بود دی جالبی صحنھ

 دارم ی قلب مھربونگھی جون توام باشھ چھ کنم دای از دست تو دختر بال باشھ روامان
  ودمیبھش خند

  بھارم ورفتشھی صدام کن گل ھمی دوست داری چونمو گرفت وگفت ھرچاجونمیرو
 گھی اما دمیدی و خندمی گفتی خودشونو نگھ داشتن و کلیلی و اشکان خنای متاونشب

 تو ی تجربھ انی مضاعف گرفتھ بودم تا حاال ھمچین انرژ می ولشدنیداشتن پنچر م
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 کھ ی عالم معنوھی منو برده بود تو می حلی برام لذت بخش بود بویلیعمرم نداشتم و خ
  رونیام بی ازش بخواستمی وجھ دلم نمچیبھ ھ

  کردی بالبخند بھم نگاه می داده و بود و ھرازگاھھی بھ درخت تکانیک
  واستون نموندهیی ناگھی دمی ما ھستنی بخوابنی گفتم کھ شمابرنای اشکانو متبھ

   پاشدن و رفتنعی ازخدا خواستھ سراونام
  و گفتدی برگشت و گونمو بوسنای رفتن متموقع

 کنمی نمی زدم و گفتم کاری لبخندمی عشقولی ک تو دوستمکنمی ممنونم افتخار میاج_
  گلم

  می قرآن برگشت و اومد سر حلھیو با  ھم رفت انی ربع بعد کھی حدود اونارفتنو
  وشروع کرد بھ قرآن خوندن

  باتکون دستش ازھپروت دراومدمکنھی داره صدا مدمی چھره اش شده بودم کھ نفھممحو
 
 کھ حاجت روا شاالی اکنھی مدا؟ارومتی آی توام بخونیخوای اروم بھم گفت مانیک_دایا

  یبش
  بخاطر نکھی بجز ای نگامو بھش دوختم قران خوندنم افتضاح بود ازبچگیباشرمندگ

 انگار ذھنمو خوند چون کباری ی نخونده بودم حتگھیدرسام مجبور باشم بخونم د
  گفتعیبامکث من سر

   توام بخون تو دلتخونمی من بلند مسایی کنار من واایب_
 بایوندم انقدر باصوت و ز خی و شروع کرد بھ خوندن منم مششی رفتم پازخداخواستھ

 تموم ی گرفتم وقتی ارامش مشتری شده بودم و ھرلحظھ بباشی زی کھ محو قداخوندیم
   منم ازش گرفتم ودیشد قرآنو بست و بوس

 داد کھ حد نداره ی ازش دورشده بودم اما واقعا بھم ارامشیلی کھ خی قراندمی بوسقرآنو
  بخونمشھی گرفتم ھممیامشب تصم

 دایآ：دی بھم نگات کرد و صدام زد کھ دلم لرزانیک
 بلھ_
   برم پخشش کنم برو بخوابی امادست بعد از نماز صبح ممیحل_انیک
   کنمی خواھش مانی کامیمنم م_
  ای بیباشھ اگھ دوست دار_انیک
  ھوا و گفتمدمی و پردمی دوتا دوستامو بھ ھم کوبیبا خوشحال_

 ای اق کممنون
 می و خاموش کردگی دریاأم ز اذان  پخش شد و میصدا

 دمی داد باالو تو حوض قشنگشون وضو گرفت بھ خودم اومدم و دناشوی آستانی کدمید
 کھ دارم دی برگشتو دکتربشمی بھ خدا نزدخواستی بشم دلم مانیچقدر راه دارم تا مثل ک

  کنمینگاش م
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 و یبری لذت میلی خدمی ؟بھت قول مدای ای نماز بخونیخوای جلو و بھم گفت ماومد
  یشیسبک م

  یاریب. برام چادر نمازوشھی ازامروز شروع کنم مخوامی مانیآره ک_
 میخونی موونی تو اارمی برات مدایآره ا_انیک
 خودش پھن ی برای آبیبای زیلی خی سجاده کی انی کھ کدمیرفتم وضو گرفتم و د_

 کھ یدی عقب ترازخودش پھن کردوچادرسفبایدزی سفی سجاده ھی من یکرد جلوو برا
  انگار نو بود گذاشت کنارش

   شروع کردمانیرترازکی زودشروع کرد ومن تا چادر بپوشم داون
 
 
 دمی کھ روبروم دیزی کجاست کھ باچدتی آنمینمازمو تموم کردم و برگشتم تابب_انیک

اون دختر  بھ ی شباھتچی ھدمی دی کھ روبروم می دخترنی اوردمیشاخ داشتم درم
 پاک و معصوم جلوم بود انقدر چھرش دوست ی فرشتھ ھی, وسربھ ھوا نداشتطونیش

   نداشتچھارده  شباھت بھ ماهی ومظلوم شده بود کھ بیداشتن
 پاک باختم ی فرشتھ نی دلمو بھ انکھی ازاشدمی موونھی شده بود کھ داشتم دبای زانقدر

   کردمی نبودمو تو دلم داشتم  افتخارممونیپش
  ازاتمام نمازش بھش گفتم قبول باشھ اونم جواب منو داد و گفتم برو حاضرشوبعد

 دمی بھ خودم انداختم وقت اومدن اصن نفھمی و نگاھدمیرفتم و مانتو شالمو پوش_دایا
 مانتو دم دستم اومد و دقت نکرده نی موقع اومدن انقدر حالم خراب بود کھ ادمی پوشیچ

 ھی نای کوتاه و تنگ بود اومدم تا از متیلی نبود خراھنی شباھت بھ پی مانتوم بدمشیپوش
 کنم دارشی بومدی بودن ودلم نداری تا نصف شب بنکھی اھیداورای کت بارمیمانتو بگ

 می برمیخوای ماجونی بھش گفتم رودارشدهی جون بای رودمی کھ درونیاومدم ازاتاق ب
 نید چادر بھم قرض بھی لطفا شھی ممی پخش کنمویحل

 نھیخودش سرم کرد برگشتم تو ا. اورد وی چادر مشکھی رفت و برام یباخوسحال
 دخترک خوشگلم ادی بھت میلی ازپشت بغلم کرد و گفت خاجونی کھ رودمیخودمو د

 بدمش بھ خوادی عروسم گرفتھ بودم حاال دلم متی چادر و ازمکھ بھ ننی ایمثل ماه شد
  تو
  خوردی حرفش و مدام حرفش تو ذھنم وول منیدلم قنج رفت ازا_

  و پرواز کردم بسمت پسر مھربونشدمی بوسگونشو
 نمی ببدنمی و بادانی عکس العمل کخواستی دلم میلی خو
 
 ظاھرشد چشمامو بستمو دوباره باز دای چشمم بھ در بود کھ آشدی مریداشت د_انیک

 دخترامشب قصد جون نی اای خدای ھنگ کرده بودم واعتھی واقای استی رونمیکردم تا بب
 بھ ی چادر مشکی توکردیمنو کرده بود و ھرلحظھ منو متعجب تر و خوشحال تر م
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 االن کھ روبرومھ برم و درآغوش نی ھمنجای ھمخواستی خانوم شده بود کھ دلم میقدر
 ：رفتم جلو و بھش گفتم...ی ولرمشیبگ
 و یزاری احترام مزای چنی انقدر بھ انکھی گل من؟ازای شدبای چقدر زی دونستیم

 بھت بگم کھ ازت ممنونم خوامی کرد منتی تحسدی واقعا بایکنی کارارو منیبخاطرش ا
 وقتھ یلی دربرابرت خودمو کنترل کنم من من ختونمی نمگھی بھت بگم کھ دخوامیم

 ....کھ
لبام نقش بستھ . روییبای لبخند زشدمیسرخ شده بودم از حرفاش داشتم ذوق مرگ م_دایا

 می پخش کنناروی ادید نزاشتم حرفاشو بزنھ دستمو گذاشتم رو لباش و گفتم االن بابو
 تا موقع می پشتمو کردم بھش و راه افتادکردی میبا دستاش باز. ونییسرشو انداخت پا

 دمیرفتم تو کھ د. شدم و باحالت دوادهی پنی از ماشود بنمونی بیبرگشت سکوت قشنگ
 دی دستمو از پشت کشیکی
  من ھنوز حرفام تموم نشدهطونی شیریکجا در م_انیک
  درموردمون فکر بد کننخوامی نمنھیبی و مادی می بکانی کستی درست ننجایا_دایا
 دای اارهیبدست ب. توروی کسزارمی بلند بھم گفت نمی باصداانی کدمی رفتمو دعی سرو

 حس منو داره اره انمی کیعنی من ی خدای گذاشتم رو قلبمو رفتم روتختش وادستمو
 باوجود می بھم برسمیتونی اما عشق ما عشق ممنوعست ما نمکردیداشت اعتراف م

 افتادم ک مدام ی اولی روزاادی میشی مال ھم مانی منو کی و خانوادم چجورریارشاو
 ازخدا خواستم کھ مشکالت شدنی مریاز اراده سری بنجوری اشکام ھمکردمیمسخرش م

  دمیابسر راھمونو برداره و خو
 سفره اونقدر سرگرم کارم شده بودم ی شروع کردم بھ کمک کردن برادارشدمی بیوقت
   دارممی رفتھ بود اصن خونھ اادمیکھ 

 کال دارم خوشحال شدم و سی عالمھ مھی کھ دمی چک کردم دموی رفتن ومنم گوشمھمونا
ن از اون  ھمشودمی کاالرو باز کردم و دسیفکرکردم کھ پدرو مادرم بھم زنگ زدن م

   دونشم ازخونھ نبودھی ی و حتھی لعنترهیارشاو
 سردلم ییھوی شده ی اومد جلو و گفت چکنھی داره بھم نگاه مانی کدمی دراومد و دمیگر

 کردم و فینجاشوتعری تا ھمری ارشاودنی رو ازروز اول دھی قضیبازشد و ھمھ 
 تشی اذنیشترازای بخواستی سانسور گرفتم دلم نمشوی لعنتی رقص و بوسھ ھای ھیقض
 بھم گفت.کنم 

 و تو خودت ی کھ اروم شده بودتی کھ اون چند ودمی نفھمدمتی ببخش من نفھمدامنویا_
 اومده منو ببخش راجع بھت زود قضاوت شی برات پی بوده کھ مشکلنی واسھ ایبود

 بگو تابرات انجام ادی کھ ازدستم برمی رومن دل خستھ حساب کن ھرکمکدایکردم  اما ا
 ی کھ تو کردی قشنگی مخصوصا با کاراکنھیبدم باشھ مطمعن باش کھ خدا کمکت م

 ی خودتو بردی دوروز و دل ھمرو و خدانیا
 ی مرد خوبری من برسن و بفھمن ارشاوی خانوادم بھ حرفاخوادیممنون فقط دلم م_دایا

  ھی روانھی دختربازه بفھمن ھی بفھمن ستیواسھ دخترشون ن
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 کنھی درست مزوی بسپار دست خدا خودش ھمھ چدایاروم باش ا_انیک
 ؟ی چرا تو انقدر بامن مھربون شدای اق کنمی ببسایوا_دایا
 دستت درد نکنھ مگھ بد بودم؟_انیک
  یزنی مشکوک مینھ ول_دایا
  بھت بگم االن چمھیخوایم_انیک
  خونھگھی برم ددی من االن باگھی دروزی باشھ انینھ ک_دایا
 با فرار کردن ازمشکالت مشکالت دست نھی کار درست ھمرمیگیباشھ جلوتو نم_انیک

  انی دنبالمون مشتری و بدارنیازسرمون برنم
 گھی چندروز دگفتی برم و مزاشتی نماجونی و تشکر کردم رویازھمھ خداحافظ_دایا

   بھت گلممیھم بمون ماعادت کرد
  باز سربزنم ماچ ابدارکردم و قول دادم بھشون ھی محکم گونشو
  اوردم زحمت نکش داداشمنی برسونتم کھ گفتم نھ خودم ماشخواستی ماشکان
 ک حس کردم اشک توشون حلقھ زده داره شی عسلی باچشمادمی و دانی اخر کی لحظھ

 نی کھ داشتم سوارماشی گفت و موقعی ارومی خداحافظرلبی زکردیداشت نگام م
 دای صدام زد آشدمیم
 جانم_
   نرهادتیمواظب خودت باش و منو _
  باش و رفتماتیدلم ضعف رفت و منم درجوابش گفتم توأم مواظب خودت و خوب_
 
 دایآ

  خونھیتو
 فقط مامانم اومد و گفت اخرھفتھ قرار ی دوروز کجابودنی ادی نپرسی حتچکسیھ

   خودتو اماده کنری گذاشتھ شده باارشاویخواستگار
 ورفت

 کھ فقط توشون محبت و ی اون خونھ ای واسھ ادماختمیتاصبح اشک ر_
  دلم تنگ شده بودزدی موج متیمیصفاوصم

 ری و خودمو سپردم بھ تقددمی آه کشکردمی می حسودنای دلم بھ متیتو
  شماره ناشناس بود جواب دادم بلھدمی ازخواب پرمی زنگ گوشیباصدا

 ھمون کھ اون ری ھستم دوست دختر ارشاونازی من پرداخانومیالوسبالم ا_اونورخط
 نیدی منودی مھمونیرور تو

 ؟یبلھ بجااوردم شما دوست دخترش_
 بلھ_نازیپر
  منی خواستگارادی قراره بی چیپس اخر ھفتھ برا_
 ری دوست دختر ارشاورازمنی بغایلی خدای موضوع باخبرم راستس انیازا_نازیپر

 بگم بھت ی واال موندم چجورستمیھستن فقط من ن
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 منو بدن خوانی راحت کنم کھ من ازش متنفرم و بزور مالتویبگو راحت باش بزار خ_
 شدهیبھش پس راحت حرفتو بزن چ

 ی من بااحساساتم بازھی اون بازندگی کھ توام مثل ماھا طعمھ بشخوامیمن نم_نازیپر
 چون اون پست فطرت خوب بلده خواستمشی البتھ من خودمم مکنھی میکرد باھمھ باز

   نبودیچکسی ما دخترارو خام کنھ اما بازم حقم نبود حق ھیلش چجوراو
 و پدرو مادرش بھ برهی رنج می روانیماری اون از بھ بدای استی عاشقت ناون

 ی کھ تو پسش زددونمی مضھی اون جنون داره و مرگنی نمیزی از زناش چچکدومیھ
 ی رنج بکششتری تابی شده کھ زنش بشصی تو وحریواونم حاال دست گذاشتھ رو

  اگھ بشھیشی زنش منیراستش تو سوم
  االن اوناروھم داره؟والی من اون ھی خدایوا_
 کردن طالقشون داده و حاال نوبت توعھ دایمتاسفانھ چون زناش بھش عالقھ پ_نازیپر

 رهی پس زدناتو بگنی کنھ و تورو بزور عالقھ مند کنھ تابتونھ انتقام ایکھ باھات باز
 ثابت یتونی وجھ بھ خانوادت نمچی داره بھ ھیو صدتا شناسنامھ جعل زرنگھ یلیاونخ

 روی قضنی ایکن
   کنمکاری چدیپس با_
 از می خدا منو ببخشھ وزندگدیمن حس کردم اگھ تورو نجات بدم ازدستش شا_نازیپر

 ونتی و اگھ بھت نگم مدی حس کردم تو باماھا فرق دارادی وضع اسف بار دربنیا
 شمیم
 یلی کھ اون خدونستمی اما من می درحقم کردی تو واقعا لطف بزرگنازیممنون پر_

 اشی بامنھ دست از دختربازی وقتی دوست دخترداره و حتیلیھوس بازه و خ
 امامن مجبورم چون خانوادم ازش بت ساختن خصوصا مادرم و حرف اول دارهیبرنم

  تو خونمونزنھیو مادرم م
 کن و ی بازلمی اثبات حرفات فی و برای کن بھ مادرت حرفاتو اثباتدیتوبا_نازیپر

 ی براقتی تا حقنیای بکنمی ادرسو االن برات اس مری ارشاویمامانتو  بکشون بھ خونھ 
 ۴ ساعت شتراشکاربشھیمادرت و صدالبتھ خودت ب

   گرفتمش برنداشتی اه قطع کرد و ھرچنازیالو الو پر_
 اومد و رفتم و سراغ می اس ام اس گوشی وقت نداشتم صداادی بھ ساعت کردم زنگاه

  مامانم
  حرفاتونوکنمی براش لوس کردم و گفتم باشھ مامان قبول مخودمو

 ی بلد شدی تو فقط ابرو بریگیتو دروغ م_
 تابھم ثابت کنم و درحضور تو ری ارشاوی  خونھ میاالن حاضرشو تا باھم بر_ من

 مینیجواب مثبتو بھش بدم و عکس العملشو باھم بب
 کردم ک شک کی و پکی شی ذوق کرد و بعد دوساعت حاضرشد منم حسابی کلمامانم

 ی فقط حس خوبی ولدیکشی انتظارمو می چدونمی دلم استرس داشتم و نمینکنھ تو
  داشتم
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 شدم  ادهی بشھ پادهی مامان پنکھی زودترقبل اعی سرمیدی رسری ارشاوی بھ خونھ بالخره
 برام فرستاده بود زدم و نازی کھ پری اس ام اسی رو بھ گفتھ گھی دی طبقھ ھیو زنگ 

 ادهی زکی موزی صداای ھستم گورخانی ارشاوی من ازمھمونانی درو باز کنشھیگفتم م
  شنیو متوجھ نم

 ھاشم مثل خودش خلو چل بودن  ھی کھ بدون حرف درو برام باز کرد وا ھمسادمید
 زدمای کاش دوساعت فک نمیاصن ا
 ی و گفت چرا زنگ خودشو نزددی افکارمو بلند گفتھ بودم و مامان شندوباره

 شنوهی کرده نمادی صداشو تا خرخره زدهیم. جواب نداد حتما داره اھنگ گوشدونمینم_
 شھی مزی سوپراشتری ندازه عوضش بیبیع
  میدی و گل نخرینیری نھ شدای ایوا_
  برعکس شده دور و زمونھ عجببباشی برم خواستگارخوامیمادره من مگھ م_
 و درخونش باز می مامان خوشگل ما ازاسانسور خارج شدنی ادی ک بالخره خنددمید

 بھ مامان گفتم چرا درش بازه و خودمو متعجب نازهی افتاد کھ کاره پرمیبود دوزار
 نشون دادم و اروم رفتم تو کھ مامان گفت

   تویری می داریخت زنگ و بزن بابازشتھ سرتو اندادای ایریکجام
 گفتھ رھزارباری ارشاوگھی دی خودمھ ازھفتھ ی خونھ نجای اھی حرفا چنیوا مامان ا_
 و مطمعنم کھ خوشحال می حرفارو ندا نی بھت بدم من قبول نکردم منو اون باھم ادویکل
 می برای بگوشھی مکی تو اتاقشھ و موزشھی ھمشھیم
 میامان ازدست تو دختر باشھ بر_
 بلھ ومدی میی صداھاھی بھ سمت اتاقش می نبود رفتیتمام خونھ رو ازنظر گذروندم کس_

 گفتمی نگران بودم و تو دلم آشوب بود مدام میحدسم درست بود تو اتاق بود جناب ول
  کنم حاالی ک ب مامان زدم و عملیی گولم زده و من مجبورشم حرفانازینکنھ پر
 انگشت یکی بھ سمت دراتاقش و اون دمیانو کش زدم و دست مامای دلو بھ دربالخره
 و گفتم ژک دو زهی حاال نو بت سوپراسسسی و گفتم ھمینی دستمو گذاشتم رو بیاشاره 

 ...دمی کشنیی رو بسرعت پارهیسھ و دستگ
 

 کرد کھ خانومتون تو ماه دی تاکامکیموقع مرخص شدن ھزاربار دکتر بھ س_سوگند
 درحال دی حواستون بھش باشھ مدام بادی بایلیخ حساسن و االن چھار ماھشونھ یھا

 استراحت باشن و استرس براشون سمھ
 نی دوھفتھ بود کھ تو اکی چقدر فرق داشتن االن نزدامکی سی دکتر با کارایحرفا

 و دیپرسی رباط حالمو مھی نی عومدی بزور ھرشب فقط مامکی بودمو سیتخت لعنت
 ی برم سمتش مدام ازش دورخواستمی نمگھی گرفتھ بود ازش منم دیلی دلم خرفتیم
 حالم بھم ومدی تا حضورش ممدوی حساس بودم و تا بوش مگانھی ی بھ بوکردمیم
 شاھد تمام زجر دادی گفتم اما گوش نمامکی چندبار بھ سکردمی و استفراغ مخوردیم

  دادی نمتی من بود اما اھمیدنایکش
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 ومدینجامی الکل دھنش تا ایتاق بو اومد تو اامکی سدمی بودم کھ ددهی تختم درازکشتو
  و خودشو بھم رسوند خم شد و شکممو بوس کردخوردی بود تلو تلو ملیمستو پات

   قربون دختر گلم بشم کھ مثل مامانش نازهیالھ_
  ھایخوری می ؟چھ مرگتھ کھ انقدر زھرماریدیبا دھن نجست بچمو بوس نکن فھم_
 بچمھ دوست دارم بوسش کنم بھ ی سھ بار دور خودت بچرخزنمتیخفھ شو سوگند م_

 برو ھمون ی بعدشم ھررریاری باشی و بدنی از بچت مراقبت کنفتھیتوچھ تو فقط وظ
  کھ بابات و فرستادمیجھنم دره ا

 یلی خزنھی حرفارو منی کھ داره اامکھی سنی اشدی باورم نمزدیبغض گلومو چنگ م_
 شتری بگھی دزدیذاشتھ بود رو شکمم و چرت م شدم سرشو گی اخرش عصبیباجملھ 

 رو موھاشو باتمام توانم گرفتم و ی ھمھ خفت و خارنی تحمل کنم اتونستمی نمنیازا
 کردم اونورپاشدم ازجام  بلند داد رتش و سرشو بلند کردم تو ھمون حالت و پدمیکش
 زدم
 و رمی بچھ رو منم منی ااقتی نھ لی منو داراقتی تو نھ لی عوضی کھی شو مرتخفھ

  دی توام باعشقت خوش باشگردمیھرگز برنم
 ھوی کنھی منو نگاه متی باعصبانینجوری و داره ھمدهی ازسرش پری کھ انگار مستدمید

  بھ بچم اما زنھی شد و ھجوم اورد سمتم چشمامو بستم و تو دلم گفتم کھ االن میوحش
حکم بغلم کرده بود و سرشو  می لعنتامکی گرفت سشی لحظھ حس کردم بدنم اتھیتو

  فروبرده بود تو گردنم
   نروکنمی دفعھ تنھام نزار خواھش منینھ سوگند نرو ا_
 لی بکشم اخرسربچم ناقص بشھ و بعدش تحوبتی بشھ ھزارتا مصی کھ چنجایبمونم ا_

 یکنی منکاراروی چرابامن ای پستیلی باشم اره؟ختی ھنوز زن رسمنکھیتو بدم بدون ا
 خانوادم زدم واومدم ی دلت برام بسوزه من ازھمھ نیتم حداقل بخاطر امن مادره بچ

 بخاطر بچھ یستی کنارباباش اما تو حاضر نارمیب ای و سالم بدنحی تا بچمونو صحنجایا
  برهی بفرستنجایمعشوقتو چند ماه ازا

 االن تونمی سوگند من من فقط نگران توام اگھ اونو نمستی من نیاون معشوقھ _
  بخاطر توعھ فقطرونیبندازمش ب

 نجابمونمی اتونمی نمگھی ددونمی فقط مفھممی مبھمتو نمی من حرفایگی دروغ میدار_
 خانوادم. مادرم وشی برم پخوادی دلم منجای برام سخت شده ادنینفس کش

   جاچی ھی جا برچی ھزارمیدھنتو ببند خانوادت منم و بچمون نم_
 
 دنمی دانی بنامرد حداقل بزار اونا_
  ام بامن بحث نکنگھی دزارمینھ ھرگز نم_
 ی پستیلیخ_
 ی  جمع کن و منو بغل کن بجازونتوی اوی ارامشمو بھم نزن و اون دستاسسسسیھ_
   حرفانیا
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 عمرا_
 گفتم بغلم کن_
 ھی کارات زوریھمھ _
   عروسک منھیاره زور_
 یکنی میواقعا عروسکتم کھ فقط بامن باز_
 ... ای یکنیبغلم م_
   حرف نزنینطوری بامن اامکی سکنمیبغلت م_

   بوسش کردی حرکت لباشو گذاشت رو لبام وطوالنھی با عیسر
 یشی خوشگل میلی خیشی می عصبانی خوشگلم وقتی سوگند جوجھ ی دلبریلیتو خ_

  بخورمتخوادی مدلم
 نمی ولم کن بزار بشکنھی کمرم درد مامکیس_
   قشنگ قشنگیا اونم حرفزنمایدارم باھات حرف م_
   بدشو فراموش کردمی تمام حرفااشوی ھمھ پررو بازنیخندم گرفتھ بود بھ ا_
 ی برات خوبھ تو آب راھم بریلیسوگند دکترت گفت خ_
  من اصال حال ندارم از تختم تکون بخورمیوا_
 خوامای تنبل نمی من بچھ یشی معلومھ تنبل میخوابی تنبل خانوم ھمش منمیعھ پاشو بب_

 گفتھ باشم
 ناقص بشھ؟باداد گفتم یدی؟ترسی تو فقط بخاطر بچت بامن خوب سدیعنی امکیس_

  اره؟؟؟؟ی از دستش بدیدیترس
 تن پوشمو ی حولھ وموی کھ منو ول کرد و باخشم رفت سمت کماد لباسام و مادمید

 ی ببرمت استخر تا راه برخوامیبرداشت و انداخت جلوم بپوش م
 ؟چون بچت تنبل نشھ اره_

 ی غلطا بکننی از ایخوای می دور دادرتوی چشم عشق عزی ھھ راستامی جا نمچی ھمن
 می نکن االن حالم خوبھ بپوش تا بریسوگند منو عصب_
 

 ی داری نشستتی بادوپی تو توی خودت نشستگھی خستھ شدم بسھ دای سیوااا_سوگند
 نمی بشخوامی من خستھ شدم بابا میخوریاب پرتقالتو م

  تا ولت کنمای برو و بگھیسھ دور د_ایس_
 اووووف باشھ_
 ؟ی داری نی توشکمت نی سوگند بچمون کو؟تو مطمعنگمایم_ایس
 ی چیعنی تو شکمم ھیوا پس چ_
  جلوومدهی شکمت نادی خوبھ و زیلی ھنوزم خکلتیاخھ ھ_
  باشھ مثل توی الغرمردنیلی بچمون خدمی باشھ شای ارثدی شادونمینم_
  تو اب سمتم و بغلم کرددیی و دونییپا. پرت کرد خودشووپشی از توای سدمی ددفعھی

  کننی موونمی داتیطونی ھا؟چرا شیکنی میسوگند چرا انقدر دلبر_ایس
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  چپت کنمی لقمھ ھی خوامی میزنی کھ حرف می مدلنیا
  نکردمی من کھ کارامکیس_
   خوشگلمکنھیم وووونھیی اصن راه رفتنتم منو دیاری سرم میی چھ بالیفھمیخودت نم_
  بامنی بخاطر بچست کھ انقدر مھربون شدایس_
 نیی و رفتم پادمی بوسی طوالنشویشونی و پھی حرفا چنی مھربونم ایلی من کھ خزمیعز_

   رولباش و گفتم غنچھ کن سوگندمدمی بوس کردم و شصتمو کششمینینوک ب
  کشمی خجالت مامکینکن س_
  نھیکنینم_
  می برای بامکینھ س_
   خوش فرمت نچشمی تو اب ازلباادیدلت م_
  نگووووامکی سسسسسسیییھ_
   نگو و لبات خود بھ خود غنچھ شھی بودم کھ بگنیجووون منتظر ھم_

 ری عقب و اززدمی رو صورتم کشدی اشکاش چکدمی لبامو گذاشتم رو لباش کھ دعیوسر
 و خوابوندمش  استخر بردمش باالی خوش فرمش گرفتمو بغلش کردم و ازپلھ ھایپاھا

 سرش و ی حولھ دیلرزی و خودمم بغلش نشستم داشت ازخجالت مریرو تخت افتاب گ
 گناه و پاکش ی بی چشمادنی بادم و رو صورتش خم شدچوندمیاوردم و دور سرش پ

 کھ  بخاطر خودتھ خورمیاشک تو چشام حلقھ شد و محکم بھش گفتم بھ اسمت سوگند م
 و ی ازاعتمادم سواستفاده کردی دلم گرفت وقتیلی دلتنگت بودم و خیلی خستیو بچھ ن

   چون من منی رفتیگذاشت
 ھجوم اوردن تو ذھنم منم ضمیموھامو دوباره افکار مر. دستمو بردم توی لعنتاه

  بگمشوینتونستم کھ بق
دستشو گرفتم و روشو برگردوند بادوتا دستام صورتشو اوردم جلو و گفتم _سوگند

  گانھی نکن باورت کردم اما تیشھ خودتو اذ باامکیس
 بعدا ھمھ اری سوگند بزار تافردا بغلت کنم و اسم اون اشغالو جلوم نسسسسیھ_
 یفھمیم.رویچ
 خورهی دارم ھمش حالم بھم ماریاما من ب اون و_
  تحمل کنکنمیسوگند خواھش م_
 کنمی تحمل کردم و مرویزیبخاطر بچمون ھرچ_
  ھایپس من چ_
  ییپررو یلیتو خ_
  باز بھت رو دادم_
  امکیعھ س_
 رمایگی لپاتو گاز می صدا کنینجوری اسممو اگھی دباری امکیجون و س_
 ااااامکیس_
 ...طونی شیا_
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  نکن نکنیییییی دردم گرفت وحشامکی سیآآ_
 ی نکنی واسھ من دلبریتا تو باش_
 کنھیاخ ھمھ جام درد م_
  بدنتخوادیمنو م_
 ستی نینجوری اصال ھم اریییینخ_

 روغن برگشت و شروع کرد بھ ماساژ دادن پاھام و دستام ھی بلند شد و با دمیود
  انقدر از لفظ نھ استفاده نکنسی برات خوبھ ھگفتی مخوادیھرچقدر بھش گفتم نم

 کھ دادی باھام خوب شده بود انقدر خپب ماساژم مامکی سنکھی دلم خوشحال بودم ازاتو
 ی برویمعلوم بود خستھ شده ول.مز شده بودن و دررفت دستاش قرامی خستگیھمھ 

 ارهیخودش نم
 جفت دستاشو بادستام دمیپرستی ماشی مرد و باتمام بدنی شدم من ارهی چھرش خبھ

  گرفتمو بردم سمت لبم و کف دستاشو بوس کردم
  بغلم کرد ولپامو بوس کرد گفت منو ببخش گلمعیسر

 بارهی مشی و ازچشاش اتسادهی روبروم واگانھی دمی جوابشو بدم کھ دخواستمیم_
 گگگانھی ای کردم و گفتم سسسسھول

 
 ی داشت ھمھ ی سوگند لعنتنی امردمی داشتم از حسادت مای دوتا عوضنی ادنیباد_گانھی

  گھی  بچھ اومد و دنی اومدی تازه داشت سمتم مامکی سکردی منو خراب مینقشھ ھا
  سمتمادی نمامکیس

 نی و پرت کردم خودمو زم بھ غش کردن زدمخودمو
  غش کرد افتادگانھی بلند شو از روم ایس_سوگند

 رونی بامی ازش بخوادیبھ درک اغوش تو مھم تره دلم نم_امکیس_
 دی اب پاچگانھوی تازه ب خودش اومد و رفت سمت امکی کھ زدم سرسیباداد_سوگند

 زود یلی کارش خنی چشاشو باز کرد تعجب کردم از اعی ام سرگانھیبھ صورتش 
   صدام زدغغییی باجدمی پاشدم و ازاونجا رفتم کھ دعیبھوش اومد سر

 برو گمشو زارمی زندت نمی نامزد منو اخفال کنگھی دباری ی عوضی کھی زنیاھا
 رونی من بیازخونھ 

 افتاد کھ سرشو تو بغلش گرفتھ بود انتظار امکی تو چشام جمع شد و نگام بھ ساشک
 گانھی ی شده بود انگار جادوشده بود بورهی خگانھیفقط بھ  اون یداشتم جوابشو بده ول

   برسونمسی تا خودمو بھ سرودمیی دوعی حالمو بھم زد و سری عوضی
****** 

 ارهی سرسوگند بیی کھ بالدمیترسیخفھ کنم اما م. روگانھی خواستمیم_امکیس
   نگم بخاطر جون سوگند و بچمیچیمجبوربودم ھ

 گانھی شی اما پششی تا برم پکشھی انتظارمو مدونستمی ک سوگند حالش بد شد میوقت
  بودم و بردمش باال و خوابوندمش روتخت
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 راحت شد المی منم بھش محل نزاشتمو خکنھی می محلی کھ بدمی رفتم تو اتاق سوگند دو
 غرشھ کھ داد ی و اماده سادهی اومده جلوم واگانھی دمی و درونی خوبھ رفتم بدمیک د

 گانھی بھ شی بعدشم بدیاری بایوقت قرصاتھ بخور کھ بچمو سالم بدنزدم سوگند خانوم 
 سوزوند و گرموی ھق ھق سوگند جی صدای ھررودتم کنھ و خی گلم  براش مادری

 کرد باعشوه اوکد سمتمو دستاشو دور گردنم می عصبی بدجورگانھی ی خنده یصدا
  حلقھ کرد وو گفت

 تا ارمی براش اب پرتغال برمی کاراتم من منی من عاشق ھمی تو خوبیلی دلم خزهیعز_
  کوفت کنھ

  باشھ برو_
 منو خام ی بلد بود چجوریلی گفت خی چدمی کھ رفت بھ خودم اومدمو تازه فھمیوقت
  کنھ
 یزی سوگند چی بود بخواد برادی گربھ صفت بعنی دنبالش رفتم تو اشپزخونھ ازاعیسر

 کھ اب پرتغالو از دمی شدم دمیشت اپن قا رفتم و پدادی ب خدمتکار دستور مشھی ھمارهیب
 لبش اھنگ مرا ببوس مراببوس رو ری و زوانی لی توختی دراورد و رخچالیتو 

 ی شھی شھی نگاه کرد و یطرز مشکوک  چندشم شد دور و برشو بیلی خخوندیم
  عی تو اب پرتغال و باقاشق ھم زد سرختی دراورد و ربشی ازتو جاهی سیکوچولو

   داد دستمشموی اومد پنھی سرجام تا منو نبدمییدو
  نکردهیی خدافتھی نی بچمون اتفاقی عشقم ببر بھش بده تا بخوره براایب_
   بودی خوبگری بازیلی خنکھی ازاوردمی باال مشی ھمھ پستنیداشتم از ا_
  تومی باھم برایباشھ ب_
 میبر_
  برات اب پرتغال اوردهگانھی سوگند ایب_
  بازشھی  حالم داره بد مرونی بگو بره بکنمی خواھش میوا_
 ی برشھی مگانھی_
 اره اره حتما_
 بھ مقصودش برسھ و سوگند حالش نکھی بخاطر ارونی رفت بعیتعجب کردم کھ سر_

  تر اب پرتغالشو بخورهعیبد نشھ رفت تا سر
 کردی مکی بھ لبش نزدوانوی داشت لسوگند

 
  نی بنداز زموانویداد زدم سوگند ل_امکیس
 امک؟یچرا س_
 گفتم بشکونش_
 اما_
 پر کرد. شکستنش فضاروی کھ صدانی از دستش گرفتم و پرت کردم زموانویخودم ل_
 امک؟ی بود سی چھ کارنیا_
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  رهی جونتونو بگخواستی بود و مختھیاون اشغال تو اب پرتقالت زھر ر_
  بغلش کردمعی سرو

 بخشمی بشھ سوگند من خودمو نمتیزی چاگھ
  دارهی اخھ چرا انقدر بامن دشمنمفھمیاصال نم_
  تا نتونھ با پرھام ازدواج کنھ و ثروتشو باال بکشھ وی تو باعث شددونمیمن م_

   برسھیزی ثروتتو من بکشم باال تا بھ اونم چی کھ ھمدست شد بازم تو نزاشتبامنم
 بچھ داره نی کنھ اما حضور ادای بھ ثروتت دست پخوادی فقط با پول زندست اون مگانھی

   سوگند اگھ انقدر عذابت دادم واسھ نجات جونت بودکنھینقشھ ھاشو خراب م
 بگو من حاضرم بدم بخاطر ھممون خوادی خب ھرچقدر مامکی بگم سی چدونمینم_
 می کم کنمونی شرشو از زندگدیبا
 منم مال خودش کنھ فقط خوادی اون مستیمشکلش فقط پول ن. شده وصیاون االن حر_

 میشیرت ازش خالص م صوھیدر 
  ؟یچ_
   بکشمشنکھیا_
 زارمی اصال فکر نکن ھرگز نمزای چنی بھ اکنمی خواھش مامکی نھ سیواا_
 و سر احساساتت ی ھستی احساساتیلی سوگند تو خی داریچرا تو انقدر قلب مھربون_

 داشت ھم خودتو شی پقھی من بکشمش تا دو دقیزاری کھ نمی دخترنی ایخوریضربھ م
 کشتیھم بچتو م

  می کنی دست خدا و براش نقش بازمشیپاری بدی باستی راھش ننی اامکینھ س_
   برهشی و بفرستی و سھمشو بدیری ثروتمو بگی تو تونستکھ
 دمی نمقرونمیمن بھ اون الشخور _
   ازتکنمی بکنم توام بکن خواھش منکاروی من حاضرم بخاطر بچمون اامکیی_
 خوادی سراغم اون منم مادی و بازم مرهی نمرهی ناپذیریاون س_
  کرددی باکاریپس چ_
   حواسم بھش باشھرمشوی نظر بگری مدت زھی دی بادونمی سوگند نمدونمینم_
 وگرنھ کنھی مدمی مدارک ازم داره کھ مدام بااونا تھدیسری قتل پدرت یپرونده .تو

 تاحاال صدبارکشتھ بودمش
 نمتی ببخوامی نمرونی قاتل پدرم برو بی تو قاتلامکی سای خدایوا_
 ی احمقیلیدھنتو ببند سوگند ھنوز خ_
 یکنی عقدم می پس کامکیحالم بده س_
 درضمن االن برات اب ستی درکار نی فعال عقدمی مشکلو ازسر راه بردارنیبزار ا_
   وانمود کن کھ ازدستت افتاد و شکستگانھی جلو ارمیم

  گذرهی تحمل کن مسوگند
 .. باھاشیلی تو خی ولکنمیباشھ نحمل م_
  کوچولو؟شھی متیحسود_
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  عمرای ؟منو حسودیچ_
 دی دمیباشھ خواھ_
  ایس_
 جانم؟_
 ؟یتو دوسش دار_
  ھنوز؟یتو پرھامو دوست دار_
  جواب سوالو با سوال نده_
 تا بچھ پسرشھ کھ اسمشو ی و منتظری تو عاشق پرھامدونمی من ک مگھیبگو د_

  پرھامیبزار
لحظات سخت . نکرد بمن اون منو توی خوب بود و بدیلی پرھام خامکیبس کن س_

 اون منو ی کرد بھ زندگدواری خودمو بکشم امخواستمی کھ فقط می درست موقعمیزندگ
 نکن اون االن ادی ازش بد کنمی رفت خواھش مای گناه از دنیبرگردوند و خودش ب

   مظلومش گونمو تر کردی چھره ادی کوتاھھ و اشکام بھ ایمرده و دستش از دن
  خداستشی و پستی نگھی اون دی ولیفھمی دوسش داشتم ممن
 رفتی من فرونمی بود اما تو کلھ ی حرفاش منطقمردمیداشتم از حسادت م_امکیس
 و رونی کھ بخاطر اونھ زدم از اتاق بدمی سوگند و دی اشکای شدم وقتی عصبیلیخ

 شده یفی واقعا دچار بالتکلدمیکشی مگاریس.رفتمویراه م.الرویکالفھ طول و عرض و
  بچھطرفیسوگند  طرفی شی عوضی باباطرفی گانھی طرفیبودم از 

 زی گوشامو تکنھی داره باتلفن اروم پچ پچ مگانھی دکی بودم کھ ازباال دری درگنجوریھم
 کردم تا بشنوم

 
 ری اتاق ارشاوی تومیبا مامان با ھم رفت_دایآ

 ارمی بود ھمونجا باال بکی کھ جلوم بود نزدی صحنھ ادنیباد
 ی حالت بد و افتضاحی توگھی دختر بدبخت دھی گھی دختر دھی با ی عوضریآرشاو

   کردنش عاجزمفیبودن کھ از توص
  نی پس افتاد رو زممامانم
 حرکت روبدوشامبرشو تنش کرد ھیپرت کرد اونور و با. دختر روعی سرریارشاو

   و د اد زددیچی بود و مالفرو دور خودش پتھی اون گوشھ نشجیدختره ام ھنگو گ
  چھ خبره؟نجای اومدن تو؟ای ؟چجورنی کنای ای بگشھی مریارشاو_

  من ھرزهی از خونھ رونیدھنتو ببند و برو گمشو ب_ریارشاو
 محکم خوابوندم تو یلی سھی و سادمی واری ارشاوی محکم رفتم جلویباقدما_دایا

 صورتش و داد زدم
 سقف ھی ری برم زخواستمی می پست من احمق و بگو کھ با چھ کسوونی حییھرزه تو_

 مامان： رو بھ مامانم گفتمدمیخندی ھا موونھی دنیو شروع کردم بھ دست زدن و ع
  زتوی داماد عزری بگلیجان تحو
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  تک دخترت آره؟ی الت برادهی بود ھمسر انیا
  خوب تماشا کن خوب چشم و گوشتو باز کنحاال

  خوب خودشو بھتون اثبات کرده خودشو آره؟یلیخ
 شی بی ھوس بازه بدبختھیوالی ھھی آقا نی کھ ایدی من رسی حاال بھ حرفایدی دحاال

 ستین
 ستی ننیکنی اونجور کھ فکر مدمی محی بزار برات توضدایصبر کن ا_ریارشاو
 می فکر کنوی چگھی دی بدحی توضیخوای موی چگھی دی عوضی کھیخفھ شو مرت_مامان

 کنھی می جلوم داره بھم دتن کجی تلخ بدجورقتی حقیوقت
 خودتو خانوادت ی کھ آبرویدونی مینیبی وگرنھ بد مرونی بمونی گمشو از زندگبرو

 ری خودم دمتو بزار رو کولتو برو بمی دستانی پس تا نکشتمت باھمداستیدست پدر ا
 دھنتو پره خون یاری اسم دختر منو دختر دستھ گلمو بھ دھن نجست بگھی دباری اگھ

 کنمیم
 کورشده بودم و گول ظاھر زمی حق باتو بود منو ببخش مادر منو ببخش عزدای ادخترم

  خوردموونوی حنیا
  مامانمی نداره بریبیع_دایا

رو  وردی دلم طاقت نزدشی کھ بھ جون دختر بدبخت افتاد و محکم مدمی و دریارشاو
 ی ھی دخترم مثل بقنی کارات بردار انی دست از اشیبھش داد زدم ولش کن اشغال کشت

  ی ھستی روانھیشده تو. تویای ھوس بازیدخترا طعمھ 
  می دختره و بھش گفتم بپوش تابری رفتم بسمت لباساو

 تا دم در خونشون کردی مھی و باھام اومد و خودشو انداخت بغلم و گردی پوشدختره
 دینالی مری و از گول خوردنش توسط ارشاوکردی مھی راه فقط گریرسوندمش تو

 ی ساده بود شمارمو بھش دادم و گفتم ھرمشکلیلی بودن و خی متوسطیازخانواده 
  ری باھام تماس بگیداشت

  ازم معذرت خواست و تشکر کرد و رفتیباشرمندگ
  بودی روز سختیلی خدیترکی داشت ممخم

 من چھ برسھ بھ ی قابل  ھضم بود براری واقعا غکی از نزدری ارشاوی رونی ادنید
 مامان ساده ام

   خونھ مامان اومد تو اتاقمو منو محکم تو اغوشش گرفتیتو
  دی ارزی ھمھ تنش منی لذت اغوشش بھ اوردمی بال درمداشتم
 و ختمی دور راموی ھام و ناراحتنھی ارامش گرفتم انقدر خوشحال شدم کھ تمام کانقدر

  دلمو باھاش صاف کردم
 مامان با بغض صداش می و سبک شدمی کردھی گریی منم بغلش کردم و باھم دوتاعیسر

  گفتزدی مشمیک ات
  می بھت بد کردیلی دخترم منو ببخش خدایا_
  میدی فھمقتوی کھ قبل از بدبخت شدنم حقنھیبس کن مامان مھم ا_
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 من یریگی و حاجتتو مکنھی خدا کمکت مدمی من بھت قول مگفتی افتادم کھ می حرفاادی
 قبل بھ شترازی کردموبدای سھ سر نجات پوی و ازدست اون ددمیواقعا بھ مراد دلم رس

   بردمی خدا پھی و مھربونیبزرگ
 نجات ی شد برای الھی ممنون بودم اون وسیلی لطفش خنی بخاطر انازمی دلم از پریتو

 ...ای بھ کدنی رسی برامیزندگ
  کنمطنتی شتونمی بالخره خنده مھمون لبام شد آخ جوووون دوباره مای خدایوااا

 ھی حرف دلش چنمی کنم آرررره تا ببتی اذذرهی انوی کدیبا
 بنده نی ادمی قول مگھی دری بگدی ندباروی نی خوشگلم عااشقتم اپوی خدا جون خوشتیوا
  نکنمتی مظلومتو اذی
 یزی گرفتم فعال ب دوستامم چمی شدم و تصمثی صبح ھزارتا فکر کردم و دوباره خبتا

  نگم
   نقشم لو نرهتا

 امی سرحال بنظر بیلی تا صبح خدمیخواب
..... 

  شده بودرمی دی وااانیییی نگاه بھ ساعت کردم ھعی شدو سرصبح
  کامل کردمشھی آراھی پاشدمو عیسر

 ی و کفش و شلوار و مقنعھ فی شادابم کنھ با کیلی کھ خدمی کرم رنگمو پوشیمانتو
  یمشک

   تو صورتمختمی جلوشو سشوار کردم و کج رعی سرموھامم
 ... دانشگاه حرکت کردمی بسوشی پو
 
 اومدم چشمم خورد بھ ی فروشینیری کھ از شی تر گرفتم و موقعینیریسرراه ش_دایا

 و خودم انداختم دستم دمی خودم خری نقره برای حلقھ ھی  رفتم جلو و ینقره فروش
   شدیخخخخخ عال

  نامزد کردمباخودم
 انی کی افھی قدنی تو دلم نبود واسھ ددل
 می ماچ و بوسھ راه انداختی بودمش کلدهی وقت بود ندیلی خدمی ماعده رو داطی حیتو

 گمیکھ باعالمت سوال بھم چشم دوختھ بود بھش گفتم تو کالس بھت م
 ماعده دمی دستش خورد و مشکوک شدم ازش پرس تونی بھ انگشتر تک نگچششمم

  ھا؟ی کردی چھ غلطیستی چند وقتھ نھیخبر
 دوما اومده بودم یستی بدم اوال من ھستم تو نحی توضسایبابا داد نزن خب وا_ماعده

  کھ ثالثایدی بگم مھلت نمنویھم
   زرافھگھی مرض د بنال دی کوفت ای درد ایا_دایا

 نامزد کردم_ماعده
 ؟یبا کدوم بدبخت ننھ مرده ا_دایا
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  دلشون بخوادمیلیوا خ_ماعده
  درارم بمالم بھ صورتتوینیری شای یگیم_دایا

 نیرحسیام_ماعده
  من رفتمگھیمبارکھ خب د_دایا

  خودش بھم اجازشو دادھی راضدی مھشدمی محی بخدا برات توضدایصبرکن ا_ماعده
 بود دی مھشی ک برای مشکالتدنی منو پسندیلی و خانوادش خھی پسر خوبنی حسریام

 خوانی منو می ولخواستنی خانوادش اونو نمستی من نیبرا
 از لج اون یدی تو دوست مھشدنی چون فھمیدونیخودتو گول نزن ماعده خودتم م_دایا

  یشی مدی مھشی گرفتار درداگھیباتو خوبن دوروز د
 ی و نامزد کردی رفتعی ھا؟چرا خودسر سری باما مشورت نکردچرا

 تا اخر عمرش مجبوره شمارو باھم نکھی اصال؟ای گذاشتدی مھشی لحظھ خودتو جاھی
  و بسوزهنھیبب

 آسونتر دی مھشی فراموش کردنش براکردی ازدواج مبھی غرھی با ی لعنتری اگھ امحداقل
 ؟یبود اما حاال چ

 ی وقتی وجھ حتچی وصلت نبودم بھ ھنی بھ ای و راضدونمی مناروی ایھمھ _ماعده
 ری بود و خودش بھم گفت باامشمی پدی  مھشیتوبار اول کھ اومده بودن خواستگار

 درو از جا ی اومدن پاشنھ گھی دوبار دی من اونشب مخالفت کردم ولیازدواج کن ول
   نامزد کردمدی افتاد کھ بھ دوروز نکشی اتفاقھی ی نھ ولگفتمی من بازم میکندن ول

 شده؟ی؟ھا؟چی چنمیبگو بب_دایا
 ...  و اونم قبول کرده و منمدی مھشی رفتھ خواستگاریفرھاد لعنت_هماعد

 رسمشھ اخھ چرا چرا شما دوتا کھ نی من لعنت بھ ھر چھارتاتون ای خدایوا_دایا
  شمی موونھی دارم دیا.شدی حاال چنطوری و اون دوتا ھم ھمنیمردی ھم میبرا
   نکنھی ماعده گرسیھ

   ببخش کھ تند رفتممنو
  البد قسمت بوده خدا خواستھدونمی ھمتون نمنی کھ خوشبخت بششاالی دلم ازیعز

 خودتم خانوم ی گشتای دوروز با اق کنیی پاایاوووه اووه حاج خانوم از منبر ب_ماعده
  ی شدیجلسھ ا

 ی منھ دارم دلدارری تقصیری کن تا بمھی تر ادب اصال برو گمشو انقدر گریب_دایا
   روی زرافھ ھلندنی ادمیم

  االنادی کالس استادممی برایخب بابا ب_ماعده
  بدددورشدی فک زدنت دنی باای دربھ در بشی الھنییییھ_دایا

  ھنوزومدهینھ بابا استاد ن_ماعده
 خنده کھ ری شده از فکرم بلند زدم زری دی چدونستی خبر نمی بای از دنیماعده _دایا

 کھ حلقھ توش بودو از قصد ی شدم در کالسو باز کردم و دستوونھیماعده فکر کرد د
 جلو نشستھ بود فی کھ طبق معمول  رددمی و دانی کننی جلو صورتم تا ھمھ ببگرفتمیم
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 کالس گفتن اوووو ی ھمھ ھوی بودن کھ نای متشی پگممی دی و ھم اونورتر دوستانایو مت
 ھی خانوم خبردای از بچھ ھا داد زد مبارک باشھ ایکی
  چھ خوشگلھنی گفت اوووف حلقشو ببگھی دیکی

  یسادی ھمونجا واینی بشیای شده چرا نمی چدای کالفھ گفت انایمت
  ھمھ منتظر چشم بھ من دوختھ بودندنی ام پرسگھی نفره دچن

 
 امکیس

   پسر بودھی اونور خط  انگار
  کردمزی تشتری بگوشامو

اژ  چون تو پاسمی موفق بشمیتونی در پاساژ بھتر می جلوھی عالیلیآره عشقم خ_گانھی
  دارهنیدورب

 
 خرشانس وگرنھ امروز گوشھ  قبرستون ی شانس اورد دختره زمی کنم عزکاری چخب
 بود
 کنھی شک مایبکنم چون س. کارارونی اتونمی نمگھی دمنم

 
  حرفاستنی احمق تر از ایلی نگران نباش خاروی خرش کردم ستازه

 
 شوی تولھ داره مدام پاسبانھی نکبت نی ادهی فھمی از وقتای ھلش بدم چون ستونمی نمنھ
   فکر کردن من خرمخوادشی کھ  مدونمی مکنھیم

  در انتظاارشھی ندارن کھ چخبر
 
 فکر ای کردم کھ سیکاری ستنی نقشھ ھات ھمھ بی جووونم تو حرف نداردی فریوا
   کشتھ مردشمکنھیم
 

 خودشو   کھ تمام ثروت سوگند ومی کندی رو تھدای وسی  سوگند و بدزددی امروز بااره
  کنھمیتسل

  کھ کاره منھ عاشق و دلباختشھفھمھی نمکدرصدمی اون و
 

 و اونجا بچھ کای امرمیری پول می عشقم و ما با کلشھی تموم می دوران دوری بزوددیفر
  ارمی برات می خوشگلیھا
 
 امکیس
 ھمھ نی از اوردمی نکرشو گوش کنم داشتم باال می صدانی اشترازی نتونستم بگھید_
 ازش رو شدی بود باورم نمطانی خود شگانھی دختر نبود نی دختر نھ انی ای پستویفیکث
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 من و سوگندم نقشھ ی  داشتھ براشی واقعیدست خوردم اون تمام مدت  با معشوقھ 
   آرهدهیکشیم

 ششی پیی حاال با چھ روی خدا من چقدر احمق بودم چقدر دل سوگندمو شکوندم وااآه
   بگمنارویبرم و ا

 دفعھ رودست نی ازارمی نمزارمی نمرهی سوگندمو  ازم بگخواستی امروز امروز میوا
  بخورم
 زودتر ی ھرچدی وگرنھ کارم تموم بود بادمی شانس اوردم کھ مکالمشو شنچقدر

 کردمی مکسرهیکارشونو 
 درو بستم و از پشت در اتاقشو قفل دهی سوگند مثل فرشتھ ھا خوابدمی تو اتاق و درفتم
 کردم

  سمتم و گفتادی داره مگانھی مھ دمید
   چقدر امروز حوصلم سررفتھامکی سیوا_
 زمی عزرونی بمیخب بر_
  ی عاشقتم چقدر تو خوبیوااا_
 می بریخوایکجا م_
   دارمدی خرمی باھم برامی بعدش مرمی افتاب بگای لب دررمیراستش االن کھ م_
 می تا برایباشھ برو و ب_
 گرفتھ اصن ی تو خونھ مونده افسردگیلی خمی دختره رو ھم ببرنی ایخوای مای سگمیم_

 می کندی بچھ ھم خری براکمیعوض شھ و .شی روحکمی مشیببر
 مشیبری باشھ مزمی عزھیاره فکر خوب_
 پس فعال_
 بسالمت_

 در کار ییای کردم مطمعن بودم لب دربشی و تعقدمی رفتم لباس پوشعی و منم سررفت
  گھی و داره دروغ مستین
 یمی قدی خونھ ھی و رفت سمت دیچی پی فرعھی کھ تو دمید
 کھ قراره سوگندمو دهی کثافت ھمون فرنی ادمی در و فھمی پسر الغر قدبلند اومد جلوھی

  کور خوندنیبدزده ول
 بھش داد. دراورد ونشی زرد رنگ و ازماشی تلقی پوشھ ھی گانھی کھ دمید

   اشغال سوگند دارهی کھ ازقتل باباھیی ھمون مدارکانای شدم کھ امتوجھ
 شده و داره تو حال راه داری بدمی رفتم تو اتاق سوگند کھ دالیرفتم و. دور زدم وعیسر

 رهیم
 سوگند حالت خوبھ؟_ایس
 خوبم ممنون_
  کارت دارمای لب درایحاضرشو ب_
 امیباشھ االن م_
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 وونھی منو دنجای خاطرات ای لب ساحل وامی و مردد لباسامو تنم کردم و باھم رفتجیگ
 و من از پلھ ھا افتادم نجای اورده بود اگانروی ای افتادم کھ سی اون روز لعنتادی کردیم

 سادی باتعجب روبروم واامکمی سسادمویناخوداگاه وا
 بد بد بد بد ی بدیلی خزدمی و داد مدمیکوبی محکم منشی توان مشتامو بھ سباتمام

 یییییلیخ
   جابجا نشد از جاش و فقط بمن زل زده بودمترمیلی مھی ی بود حتیی عجب قوای خدایوا

 ی رحمانھ ضربات پی دستامو گرفت و مشتامو کھ داشت بی بادوتا دستاش مچااروم
 ： بھش و بوس کرد و گفتزدی میدر پ

 ؟یزنی مامکتوی ھا؟چرا انقدر دلت پره کھ سھی چرهیگی نکن دستات درد مزمیعز_
 خوردی می خنکمی گرفتو خودمو پرت کردم تو اغوشش نسمی عکس العملش گرنیاز ا_

 گانروی تو نکھی گفتم بخاطر اھی با گرکردی ترم موونھی دای دریتو صورتم و صدا
 ی من ساختھ بودی کھ برایبراش ازھمون خاطره ھا ساخت. ونجای ایاورد

 
   ھای چفتادی اگھ بچم مفتمی کھ بیتو  باعث شد_سوگند

 انقدر محکم داشت شمی دارم لھ مدمی دھوی فقط ومدیر نم دامکی از سبی صداچیھ
  ادی نکن دردم می آامکی سی دراومد آغمی کھ جدادیفشارم م

 ھی کنارم دی دراز کشمھی ساحل و خودش نی خره ولم کرد و منو خوابوند رو شن ھابال
  زدی دستش موھامو از تو صورتم کنار مھیارنجشو تو شنا فرو برد و با 

 کنمی تکرار نکردم و نمچکسیباھ. از خاطره ھاتوچکدومیمن ھ_ایس
 پس اونروز_
 چی من بھ اون اشغال ھفتادی نی اتفاق خاصچی شنا و ھمی اونروز فقط اومدسسسسسیھ_

  نداشتمو ندارمیحس
 ستی عشقت ن؟مگھی بودگانھی با یاشغال؟مطمعن_
  خرهیلی نفر خھی نفره کھ اون ھیاره با اون بودمو عشقم فقط _
  ی عاشق خر شدوا_
 اره خره من_
 ی خررررر خودتامکیعھ س_

 دیکشیبو م. سرشو تو گردن من فروبرد وشھی مثل ھمامکی از گفتن حرفم سبعد
  صدام زد سوگندیبابغض بد

 جانم_
  باشھی عالتیگری بازدی و تو بافتھی برات بیامروز قراره اتفاق بد_
  شدهیچ_
 اروم شده بودم یلی خالی دادم و بلندش کردم و بردمش وحیماجرارو براش توض_ایس

  از وجودش تا بتونم کارامو درست انجام بدمرمی تا ارامش بگایفقط بردمش لب در
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 و سوگند می دوساعت تو پاساژ گشتگانھی ی طبق نقشھ می شدنی اومد و سوار ماشگانھی
  کردی می داشت نقش بازیعی طبیلیخ

 گانھی کردی ذوق و شوق می کلستادویمی وادیدی میاسباب باز ای لباس بچھ ی مغازه ھر
   حرصش بدمخواستمی متونستمی منم تا مخوردی حرص ممی عوضی

  کفشرو نگا اخ خدا چھ کوچولوعھنی اای سیوا_سوگند
  دخمل کھای پسره مونی نی نمیدونی نمیول
  ھم پسرونشومیخری ھم دخترونشو منمی تو ببمی برایب_ ایس

 انقدر باھام خوب شده بود و امکی سنکھی از اوردمیتو دلم داشتم بال درم_سوگند
  دیخری مکردمی و اشاره مدمیدی میھرچ
 ھم پسرونشو ھم دخترونشو ی  از ھرمارکدی ام خرگھی دی لباسای تو مغازه و کلمیرفت
   خوشحال بودمیلیخ
  اخماش تو ھم بودی ولگفتی نمیچی ام بخاطر نقشش ھگانھی
  ی طال فروشھی و بردتم تودی دستمو کشامکی کھ سدمی دھوی

 بود و انتخاب کرد و کی شیلی مدل النگوکھ خھی و ارهی فروشنده گفت النگوھاشو ببھ
 ٢ زی لطفا سانیگفت شش تا ازا

  گرد شد چھ خبره شش تاچشام
  مبارکت باشھزمیعز_امکیس
   چھ خبرهامکی سادهی زیلیاما خ_
 نگیری جیز مچتو تا بازوتو پره النگو کنم از صدا اخوامی تازه مادهیکجا ز_
  ادی خوشم میلی خنگشیریج
 وونھید_
 دستت کن_
  اخھ بھ چھ مناسبتیباشھ ول_
 ی مادر بچمنکھیمناسبت باالتر ازا_
 امکیممنونم س_
   قابلتو ندارهسیھ_
 می کنکاری چگانرویاما االن _
 رهی بگشیبدرک بزار ات_
  ادی کھ داره سمتمون ممیدی رو دگانھی و رونی بمیاز اونجا رفت_امکیس

 گھی دی طال فروشھی ی و بردش جلودیکش.اروی سدست
 مشی بخرمی خوشگلھ بریلی دستبند رو خنی عشقم نگاه کن ایوا_
 نھ_
  نھ؟ی چیعنی_
 اونا واجب می دارگھی ددی خری بچھ کلی و برادمی سوگند شش تا النگو خریاالن برا_

  تره
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 و تولش انقدر برات مھم شدن کھ ی داھاتنی روزه اھی نی اشدهی چامکی سی چیعنی_
 یزنی منشیحاال دست رد بھ س

 کرده بود محکم نی توھرمی بس بود ھرچقدر کھ بھ سوگند عزوردمی طاقت نگھید_ایس
 زدم تو دھنش کھ از گوشھ گھی دیکی عی خوابوندم تو صورتش و پشت بندش سردونھی

 اومد و دستمو گرفت انقدر کھ مھربون بود ھنوزم عی لبش خون اومد سوگند سری
 امکی نزنش سگفتیم

 بوس کردم و کردی مات داشت منو نگاه مینجوری کھ ھمگانھی ی گرفتم و جلودستشو
   بخاطر بچمتی بخاطر سوگند بود و تو دھنیلیگفتم س

 گمی می کھ چیدونی دست الشخورام مدمتی می زر زر اضافھ کنی بخواگھی دباری اگھ
   کسو کارتی و ھمھ ی خودتی داھاتیدی زنمھ فھموگندس
 شدی انقدر عوض شده بود باورم نمامکی چرا سرفتنی می داشتن از در پشتیوا_گانھی

 شدیداشت نقشم خراب م
 نی و ازامردمی کاش می خدا ای شدم کھ برم جلو و از سوگند معذرت بخوام وامجبور

 ھنوزم غضبناک نگام امکی سی ولسادی سوگند واکردمی نمیاشغال معذرت خواھ
 کردیم
 ستی نیمعذرت کاف_ایس
  می کنم کھ ببخشکاریخب چ_گانھی

 ی و دستاشو ببوسیفتی بھ پاش بدیبا_ایس
 اما تاوانشو بد پس کنمی منکاروی باشھ ای اما مجبور شدم لعنتمردمیداشتم م_گانھی
  نیدیم

   گفتمبلند
 ستمی من عشقت نامکی مگھ ساما
 بکن.نکارویگفتم ا_امکیس
   سوگند نشستم و  دستاشو بوس کردمی پاھایجلو_گانھی

  شدمری تحقیلیخ
   گفتم بس کنامکیبلندش کردم و رو بھ س_سوگند

 می بھتره برگھیباشھ د_ایس
 کھ میشدی خارج ممی و ازھمون در داشتمی االن دور زدرسمی بھ مقصدم مشیاخ_گانھی

   در منتظرمون بودی جلودی فرخواستمیمن م
 زنگ خورد و رفت شی گوشامکمی  سدی سمت فررفتی جلوترازما داشت مسوگند

   بوداری یلی اصن امروز شانس بامن خای خدایاونور تر ازمن وااا
  منتظر عالمت دستم بود کھ منم عالمت و دادمدیفر

 اغشتھ بود و گرفت پشتش و بسمت سوگند رفت یھوشی کھ با ماده بی  دسمالعیسر
 یز پشت شونھ ھاشو محکم گرفت و خواست دسمالو بزاره جلودرست پشتش بود ا

 ....... کھشینیدھنش و ب
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 دییجوی دوختم کھ داشت خودکارشو مانی بھ کمینگاھمو مستق_دایا

 شھینیری شنمیبلھ نامزد کردم و ا_ گفتمبلند
 و ینیری شعی شدم سروونھی بود کھ دی اومد توچشماش غمانی افتادن خودکار کیصدا

  اروم گفتدمی کھ رسانیباز کردم و بھمھ تعارف کردم بھ ک
  زھرمار؟ای بخورم ینیریش
  بخورھی نامزدینیریش_
 مبارکت باشھ_
 یمرس_

 و زیم. کالسمون شروع کردن بھ زدن روی ھی و پاوونھی دی از پسر دختراچندتا
  رونیرفت ب. جمع کرد وفشوی کی عصبانی کییھوی کھ دنیرقص
 دی رسریو.روی ھنی م تو ااستاد
  رقاص خونھای کالسھ نجای زد چھ خبره اوداد

   بودم گفتسادهی بدست بودم و واینیری کھ شروبمن
  چھ خبره؟خانوم

 شونھی ارهی گفت استاد تقصعی کھ ھمھ ازش متنفربودن سرنیری خودشی از دخترایکی
 ختنی نظم کالسو بھم رنجایاومدن ا. کردن وینامزد
 ی دختره ی و خط و نشون براتی خانوم راد منم باعصباننرویب_ گفتعی سراستاد

  رونی زدم از کالس بنیری شییچا
 رونی بزنم بخواستمی بھتر شد من کھ از خدا مینطوری اشیاخ

   شدرهی کھ بمن خدمید. وانی و کاطی تو حرفتم
   بھش از کنارش رد شدمتی اھمیب
  رفتمی ھدف راه می بو

 کھ با زدمی کوچھ داشتم قدم می بارونو دوست داشتم تویلی گرفتھ بود و من خبارون
 سادمی سرجام واانی کیصدا

  برگشتمو گفتمی واانجای تا اکردهی مبی منو تعقنی انییییھ
 ن؟یکنی مکاری چنجایا_
 ؟یبندی شدم کھ جمع مبھیانقدر غر_
 کارتو بگو_
  چرا؟دایا_
  چرا؟یچ_
 ؟ی کردنکارویچرا ا_
 کدوم کار؟_
 باھات حرف ستی درست نی شدی اگھی منو ببخش تو االن محرم کسھ دای خدایوا_

 بزنم
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  ھا؟یریگی کھ انقدر سخت میزنی می داریمگھ چھ حرف_
 ی اومدی حرفتو بزن بگو براچی ساکت بموناتیری سخت گنی بخاطر ایخوای می کتا

 ی و رفتمی از خبر نامزدیدنبالم و چرا ناراحت شد
 دای ای انصافی بیلیخ_

 تا کمکت کنم چرا انقدر زود ی مگھ قرار نسد بھم بگستی اون خوب نی نگفتمگھ
 چرااا انقدرر زود

 ؟یانقدر زود چ_
 انقدر زود از دست دادمت_
 رمی واضح حرف بزن وگرنھ مانیک_
  ی رفتگھیتو کھ د_
 نی اختمیری اره اما تو بارون گم شده بود منم اشک مختیری داشت اشک مانیک_دایا

 شمی متوصل می خودشھ کھ من ھری ھمش تقصزدی اما حرف نمکردی موونھیپسر منو د
 ایگری بازنیبھ ا

  داد زدمروبھش
  یییییی ھستی بچھ مثبت روانھیتو _
 ی کردمی تو روانمیاره روان_
 چرا من ھا؟_
 یتو بامن بد کرد_
  کردم؟کارتیمگھ چ_
 ... تو تو_
  حرفتو بزنی کالفم کردانیجون بکن ک_
 ی شدگھی دیکی مال یزنم وقت بیاخھ چجور_
 تموممو تموم کنم ھرچند مھی حرفھ نیزاشتی کاش اون روز خونمون مری ددمی جنبرید

  نداشتدهیبازم فا
  اشکاتو پاک کنانیک_
  دارهی چھ فرقگھید_
  تمومش کنشمی موونھیدارم د_
 شھی ھمیبگو قبل رفتنت برا.ویزی فقط بھم بچدایا_
 یچ_
  خودتاری بھ اختای ی بااون لعنتیبھ اجبار خانوادت نلمزد کرد_
 یگی تو فقط با نوک کفشت درد دالتو مکنھی می تو چھ فرقیبرا_
  برام مھمھکنمیگفتم بگو خواھش م_
 یگی میبھ اجبار خب حاال چ_
 ی قلبمو بشنوی صداخوامیاعتقادم و حرف دلمو گوش کنم م. پا بزارم روخوامیحاال م_

  نشممونیقل پشتا حدا
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 ی حرف دلمو بشنویخوای طاقت ندارم مگھی ددایا
 می اب بودسی خیی بارون شدت گرفتھ بود و دوتاشدمی موونھی داشتم دیوااا_دایا

 نی خودم بدم اومد کھ باعث اھی از پستبارهی کھ داره مکردمیاشکاشو دونھ دونھ حس م
 رو دمی رفتم جلوتر و دوتادستامو کشاری اختی  بانی جملھ ھا از کنی ادنیاشکاشدم باشن

 و بگو زی اشک نرگھی دانی کھ بشنوم  کخوامی مجودمدوطرف صورتش و گفتم باتمام و
 توچشاش زل زدم

  دوست دارم بابند بند وجودمدای بلند گفتم آیباصدا_انیک
 نرو کنمی خواھش مدای دوست دارم ایلی اروم تر کردم و تکرار کردم خصدامو

 ..... تنھام نزارکنمیخواھش م
 
 دمی اره بالخره بھ مقصدم رسدمی رسجھی ابراز عشقش رو ابرا بودم بھ نتدنیازشن_دایا
  ی کھ خوشبخت بشدوارمی کردم امی روادهی ببخش منو زدایا_انیک

 خداحافظ
 شدی چی من تو کھ صبور بودیای آق کایصبر کن ک_دایا

   بمونمتونمی نمگھید_
 بازم بھت کلک زدم اعتراف کنم کھ دی باانیک_
 ؟ھا؟ی چیعنی_
 بفھمم. حستونکھی ای بود برالمی فنکارای ای راستش ھمھ نکھی ایعنی_
  ھمھ دروغ بودنای و ای نامزدی ھی قضیعنی نمیصبرکن بب_
  کردمفی کم شد و براش ماجرارو تعرمونی از زندگشھی ھمی براریاره شر ارشاو_
 ی ازت دلخورم تو منو تا مرز سکتھ بردیلی خدای ایول_
 یحقتھ تا انقدر  مثبت نباش_
   اعتراف و ازت گرفتمااااادی خوشم میول
  چوپان دروغگوی تو شدکنمی ھنوزم باور نمستی حالم خوب نلرزمی دارم مدایا_
 االن درش دمی حلقمھ ک خودم واسھ خودم خرنی نگاه استمیچوپان دروغگو ن_دایا_
   دورزمشندای و مارمیم

  ستی نگھی دبفرما
  راحت شدالتیخ
 ارمی بدستت بتونمی میعنیآره _
   بلھیاگھ شل نباش_
  فرق دارنیلی خانواده ھامون باھم خدایاما ا_
 نمیمنم نگران ھم_
  شھی تا بابات راضااامی انقدر متی خواستگارامی من مستی مھم نگھید_
 ؟ی تحمل کنراشونوی بخاطرم تحقیحاضر_



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 221 

 داده کھ یی و تو دل بروطونی دخترشھی نداده و االنم بھ چکسی تا حاال دلشو بھ ھانیک_
  منیدایحاضره بخاطرش جونشم بده من تا اخرش ھستم ا

  می برسنجای بھ اروزی منو تو شھی باورم نمانیک_
  بھ من نگاه کنانیک
 ساعت اعتراف کنم کھ منم نی جا ھمنی امروز ھمنی بارون ھمنی ھمری زخوامیم
   کھ شرطمو باختمادی وار دوست دارم اونقدر زوونھید
 یستی کھ محرمم نفی محکم بغلت کنم اما حخوادی دلم مدای خوشحالم ایلیخ_

 ی چھ شرطیراست
 گفتم من سرتو با بچھ ھا شرط بستم بھ ھمھ گفتم مختو ی سرخ شدم ولانیاز حرف ک_
ماعده بامن اما . فرھاد وھیو دانشگاه و اگھ زدم عروس تپوشمی اگھ نزنم چادر مزنمیم

  دهیچھ فا
  کردمتتی اذیلی خانی ببخش کمنو

 ازفردا یباخت. خب پس حاال کھ شرطوی خودت کردی وونھی دتتاتی اذنیباھم.تو منو_
 یچادر مبپوش

 ی داشتی ابغوره گرفتھ بودشی پی قھی رفتھ تا دو دقادتی کھ نی نباختم مث ارمینخ_
  حجت االسالمیکردیاعترافات عاشقانھ م

 کشمتی مدایا_
 سای وایگیاگھ راست م 
 خنده ھامون کل شھرو برداشتھ بود بھ ی صداومدی دنبالم مانمی و ککردمیبدو بدو م_دایا

   تو و درو قفل کردمدمی چپعی خودمو رسوندم و سرنمیماش
 ی شھیشو چسبوند بھ ش کرد و صدا زد درو باز نکردم اخرسر سردی تھدانی کھرچقدر

 نگاه شینی و باجفت چشاش بھ نوک بشھی بھ شدادی فشار مشوینیدر سمت من و لباشو ب
  بودیدنی دیلی خافشی خدا مردم ازخنده قی واااکردیم

 مواجھ انی کزونی اوی افھی با قسادموی جلوتر واکمی روشن کردم  و گاز دادم نویماش
 شدم داد زدم منتظرتم خواستگار سمجم

   تا بزنھ کھ گازشو گرفتمو رفتمگشتی میزی چی کھ دنبال سنگدمید
 ی من جملھ ی قرار بود بھ عشقم برسم خدانکھی ازاوردمی دلم داشتم بال درمیتو

 شدی مدام تو سرم تکرار مانیدوست دارم ک
 مخالفت صددرصدن دونستمی فکر کنم چون تھ دلم مخواستمی بھ خانوادم نماصال

   شدموالشیخیب
 نباری امااختمیری کردم و بااھنگ اشک مادیو روشن کردم و ولومشو تا تھ ز پخش

 اشک شوق
 )یاھنگ دوست داشتم از محسن چاوش(

  فکر بودم کھ باھر بھونھنیتو ا    
  تو خونھارمی آسمونو بباری
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  نبود کھ بھ تو فکر کردن خود آسمونھحواسم
  سردم بھ تو فکر کردمیای دنتو
  تا باز خنده ھاتوی و بخندیای تو باغچھبچھی بپادوی عطرت بکھ

  بزارم رو طاقچھی شمعدونمثل
  تو فکرکردم بھ تو آره آره بتو فکر کردم کھ بارون ببارهبھ
  دارهی تو فکرکردم دوباره دوباره بھ تو فکر کردن عجب حالبھ
 نیشی وخاک گلدون باھم قوم و خوتو

 یمی صمقی بادو بارون رفمنو
 می بسازایدر ھی دی برکھ بانیازا

 یمی عشق قدھی بھ عمق ای درھی
 کنار شھی ھمی ھنوزم تورو دوست دااارم الھرمی داشتم با تمام وجودم عزدوست

  باشم.تو
  کنارمی بمونشھی ھمیالھ

 کردمی و سرمو گذاشتم رو فرمون و ھق ھق مسادمی اھنگ کھ رسدم واینجایبھ ا_دایا
  شده بودنی و ترس باھم قاطجانی بود ھبی عجیلیحالم خ

 کردم تی اذی کافی و بھ اندازه انی من خودم کمردمی من مکردنی خانوادم مخالفت ماگھ
 پف  کرده ی مشغول بود با چشایلی فکرم خی کنھ واارشی مامانم تحقخواستیدلم نم

  رفتم خونھ
   خونھ نبودچکسیھ

 کھ صالحھ خودش ی ھرچخواستمی افکارم بودم و ازخدا مری درگتاصبح
  بکنھ.وھمونکار

 ی واسھ قرار خاستگارنجای ازدی زنگ مانی کفردا
 دمی پراز استرس خوابیبادل

 
 ی خواستگارمحل
 ھ؟ی چفتونیخب اقا زاده شغل شر_دایپدرا

 اگھ خدا ندازمی و شرکتمو راه مرمیگی ماه مدرکمو منیبااجازتون تا اخر ھم_انیک
 شمی مکی ازدوستام شریکیبخواد با

 نی ھستکاریخب پس در حال حاضر ب_دای اپدر
 پدرم ی خودم بودم و وقتی رو پایی جناب راد من از کالس اول ابتداریخ_انیک

   کار کردمشترازقبلیعمرشو بھ شما داد ب
 گردونمی رو مدهی کھ مال پدرم بود و درواقع االن بھ من و خواھرم ارث رسی امغازه

 و نای خودم و متلیاسمون خرج تحصخداروشکر تااالن کممون نزاشتھ و خوب بوده و
 بھ فکر شرکتم ندهی ای رو دراوردم از داخلش اما برای معمولدی پراھیخرج خونھ و 

   خواھد شدربارم ازقبل بھت. کاروشاالیھستم و ا
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 دخترتونو خوشبخت تونمی و االنم اگھ شمااجازه مدمی خرشترشوی خواھرمو بھیزیجھ
  کنم

 خونتون کدوم منطقست؟_دای امادر
 ی بنگاه معامالتھ از موقعنجای مسخرشون انگار ای از سواالشدمی موونھیداشتم د_دایا

 سواالت ناتموم پدرو مادر بنده بودن بعد ی اومده بودن مدام پاسخگوچارهی بیایکھ ک
 داره نی کھ پاکھ معتاده دختربازه دنی سوال کننی روشن فکرن بابا ازاشھیادعاشونم م

 بودم و منتظر دستور مامان خانومم کھ باوجود رکب ونھ خدا من ھنوز تو آشپزخیا
   بودتی ھنوزم ھمچنان پول واسش در اولوریخوردن از ارشاو

 بس یعنی بردم و تعارف کردم بھ مامانم چشم غره رفتم کھ ارویی صدام زد چابالخره
  کنھ زشتھ

  کھ گفتدمی بابارو شنی صدادمی کھ رسانی کبھ
 نی کھ اومدنی دارفی تشری مذھبیلی و خی معمولی خانواده ھیاقازاده از پس _

 کل ثروت شماست و اصال ی اندازه شی کھ  فقط حساب بانکی تک دخترھیخواستگار
  ستی نیمذھب

 قفل شد و انی کی چشماھی بودغش کنم چشام تو عسلکی حرف بابا نزدنیبا گفتن ا_دایا
  کنھی مزیلی وزویلی بلند شد و داره جانی کدمی تا بھ خودم اومدم فھمدنیلرزیدستام م

   روپاھاشختمیر. رویی من چای لعنتاه
 ارهی کردم و مھناز و صدا کردم تاپماد و بی معذرت خواھعیسر

   سرتون نکردی بجز فدای اعتراضنی کوچکتری حتانیک
 خواستمی مرد فوق العاده رو من منیا

 چشم پاکھ و از یلی برادرم خنکھی دادن احی شروع کرد بھ توضنای متقھی چند دقبعد
  گفتنانیمحسنات ک

 بااون ھمھ ی کنم ھمونجوری بغلش کنم و ازش معذرت خواھانوی برم کخواستی مدلم
  بودنییدرد مظلوم نشستھ بود و سرش ھمش پا

  دو تا جوون برن باھم حرفاشونو بزنننیخب بااجازتون ا_انی کمادر
  تو دانشگاه حرفاشونو باھم زدنکنمیفکر م_دایپدرا

 وردی و مدام بھانھ مکردیسررخ شدم بابا رسما داشت مخالفتشو اعالم م_دایا
 نھ فرھنگ بھم یدتی نھ عقی رک و پوست کنده بگم ما نھ از نظر طبقاتنیبزار_دایپدرا

 می تا اسمون باھم تفاوت دارنی و زممیخورینم
 اما جناب راد شما چرا پرمی کھ وسط حرفتون مکنمی می عذر خواھیلیمن خ_اشکان

 ی حرفا شما خانواده نی ادهی مثل شما بعی از جناب روشن فکرنیزنی حرف و منیا
 گرم ی خانواده نی اما من االن داماد امی بھ شما ھستھی کامال شبنیشناسیمارو خوب م

 . کھ االن دارمینی ایعنی ی زندگدمی و تازه فھممیمیصم.و
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 و فرھنگ دی نھ اجبار بھ تمام عقای کنن بھ کسلیتحم.ویزیاده نھ قراره چ خانونیا
 انقدر انی کھ کمی گذاشت ازنظر مالشترخواھندیمااحترام گذاشتن و مطمعنا بھ شما ب

   نزاره اب تو دل خواھرم تکون بخورهچوقتیمرد ھست کھ ھ
 روزگاره کھ ی مردانی تری و لوتنی ترذتی از اون باغیکی انی راد داداشم کیاقا

 دمیھشوندیتاحاال شب
 امرزموی خدابی بابای از کارخونھ ھایکی بزرگواره کھ من انقدر خودمو کشتم تا انقدر

  کنم قبول نکرده.بھ نامش
   و خودش ھمرو گرفترمی عقدو نزاشت من بگجشن
 خواھرشو جور ی ھیزی اما ھنوز داره جھنی اومدباری من مبلست خودتون ی خونھ

 شھی مای زن دننی بشھ خوشبخت ترانی ھمسر کی ھرکگمیام وجود م با تمکنھیم
   وسط حرف پدرمیدی من قربونت برم داداش اشکانم کھ انقدر بجا پری الھیا_دایا

   فرو رفتی جمع تو سکوت بدی اقھی دقچند
 در نی خواھشا بما اجازه بدنی ھست کھ فکر کناجی راد اگھ احتی گفت اقااجونی روکھ

 می خدمت برسیفرصت بد
  روی اب پاکعی منم سرپدر
 لمی کھ براتون قای خانوم من جوابم مشخصھ باتمام احترامری خختوگفتی دستشون  ررو

 نمیبی وصلت نمنی در ایاما صالح
 
 دی نظر منم بپرسکنمیاما پدر خواھش م_دایا

 ھی صالحت در چدونمیم. بھتر از تویلی من پدرتم و خزمیعز_دایپدرا
   منیول_دایا

   جاندایتو اتا اتاقت ا.شما برو_دایپدرا
  ھی نظرم قطعا منفمن

 ویقی بردم اما بالفاصلھ درد عمادی و از ی لحظھ قطع شد و درد سوختگھینفسم _انیک
 تو قلبم حس کردم

   گره خورددای اھی اشکی و چشمام باچشماپاشدم
 شدمی موونھی داشتم دای خدایوا

  ختیری بود مادرمم داشت اشک مختھی بھم ری بدجوراوضااع
   امادادمی کنترلمو از دست مداشتم
  دای بھم ارامش داد رفتم جلوتر و نگامو دوختم بھ مادر ادای ایچشما

  نبودی راضادی انگار اونم زکھ
  ھستم و قراره دخترتونو محدود کنمی من مرد املنیکنی شما فکر مگفتم

  کنم.ی دخالتونمتی داد کھ نظر منم نظر ھمسرمھ و نمجواب
 ی مدرن امروزتون ھنوزم مرد ساالریای تو دنشھی واضح گفتم باورم نمی اھی کنابا

 کنھی مییحکم فرما
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 ستی براش نمونده مھم نیباختھ و دل. جوون کھ حاال دلشوھی دل و
  ستی مھم نھی احساسات دخترتون چنکھیا

 نیخوای ھنوزم ثروت مدی ھمھ ثروت دارنی کھ اشما
   عجوالنھ قضاوتکنمی جناب راد خواھش مزارمی کم نمدای ای برامن
 نینکن

 نیری نگمی تصموزود
  نی بدگھی فرصت دھی بمن
 ی اما جواب من ھمونھ حتتی و خامتی جوونی پازارمی و می کھ زدی اھیکنا_دایپدرا

  جواب من ھمونھنیایاگھ بازم ب
 ی چنیفھمی منی مادرھیشما خودتون _دای اشک بار روبھ مادر ای با چشماانی کمادر

 چون شکنھی دلمون مناھمیمت. جداازاون من ونینشکون. دل بچموکنمی خواھش مگمیم
  می دوست دارداجونوی ایلیخ

 ما یای دنمیخوری جوره بھم نمچی کرد ما واقعا ھشھیاما حاج خانوم چھ م_دایمادرا
ا اسمون  تنیطبقاتمون زم,اداب معاشرتمون,طرز پوششمون,امونیمتفاوتھ ما مھمون

 کنھیباھم فرق م
 رو بھش اجبار یزی نکرده چیی و خدامی جونو عوض کندای کھ امیخوایما نم_انیمادرک

 اصال زای چنی باشھ ما با ای خودش ھرجور کھ دوست داره ھمونجورمیخوای ما ممیکن
  می نداریمشکل
 ھرروز ده دست لباس اد؟نی بر بدای ای ھانھی از پس ھزتونھیپسر شما م_دایمادرا

 خرهیمارک م
  دارهکوری پدکوری مانھرروز

  مسافرت و کنسرتھرماه
 تونھی مواقعا

 بھ اجبار شما بوده نیگی کھ میینای ای بودم ھمھ ینجوری من کجا انیمامان بس کن_دایا
 نیدی جون مای رولی دروغ تحودیچرا دار
  بودم و ھستمی کھ من چھ دختر قانعنیدونی مخودتونم

  دلتون خواستھشھی شما ھماما
   منوکھ
 ی پرزرق وبرق و تجمالتشھی ھمنی خودتون بکنھیشب

 نی شما دوست ندارکنموی ک انتخاب می ساده ای لباساتمام
  کھ اون کھ پرازنیکنی مومجبورم

 خونھ نظر شما نظر اول و نی تو اشھی و برق رو انتخاب کنم درضمن ھمزرق
 ظر باباشده شده کھ نظرتون نیاخربوده حاال چ

  گفتم برو تو اتاقتدایا_دایپدرا
   چھارتای کھ حاال جلومیدستت درد نکنھ برات کم گذاشت_دایمادرا
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 یکنی مادرتو خورد مینجوری ابھیغر
  خودت بودهی بخاطر خوشمی کردی کارماھر

   کنارم بودنشھی و غمام ھمای ترن و تو شادکی ازشماھم بمن نزدستنی نبھی غرنایا_دایا
 دی شما چرا انقدر کم حرفبایجناب شک_دایپدرا
  بشنوم بعد مداخلھ کنمضتونوی کامل عراخواستیدلم م_انیک)یناتن(یبابا

  ھستمانی من ھمسر دوم مادر کنیدونی کھ مھمونطور
  ستی کمتر ازشما نمیی بگم کھ دارادی مبحث بھ مال و ثروت باشھ بای اگھ بناو

 کنھی فرق مای دنی پسرای باھمھ نینیبی گل پسر کھ منی ااما
 ھنوز خودشو کنھی کنم اما قبول نکرد و نمھی بھش ھدشبھی حاضرم کل ثروتمو من

  دهیبا چنگ و دندون م. و خرجشونودونھیدرمقابل خواھر و مادرش مسعول م
 تمام انی از طرف کنی باشی اگھ شماھم راضنجای بگم کھ جناب راد من ھمخوامی ممن

 کنمیاموالمو بنام دخترتون م
 ی برانیکنی نمدای تر و عاشق تر پقی از پسر من الی کجا دامادچی کھ ھنی بدوننویاماا

 دخترتون
 توش ھست کھ من قصرمو ول کردم و دارم تو تیمی خانواده انقدر صفا و صمنیا

 کنمی می پدرشون زندگیخونھ 
 یزی چانی کای گلم ینای بوده کھ فقط خرج مادرشو بدم و حق ندارم بھ متنی اشرطشم

 بدم
 مھ ی انقدر از خود گذشتھ و خوب باشھ کھ زندگانی کشدی من باورم نمی خدایوا_دایا
 قبول نکرده باشھ و خودش بخواد کار کنھ ھمش. روشھی ما مھی مثل زندگشبھی

 ماچ ھی تو بغلش و دمیپری مخواستی و خوشحال بودم دلم میدلم ازانتخابم راض.تو
 کردمشیابدار م

 شدی نماما
   تو فکر فرو رفتھ بودی بدجوربابام

   جمع بھ احترامش پاشدنی ازجاش پاشد ھمھ دفعھی
  گفتکلمھی

 نی اصرار نکنگھی دنیشترازای و بھی منفجوابم
 انی مغموم خونرو ترک کردن موقع رفتن کی ھاافھی شکستھ و قی با دلھمشون

  دادیباچشماش بھم دلدار
 و داد زدم من دوسش دارم بابا من دوسش دارم ھی گرری بھ محض رفتنشون زدم زاما

 ی کھ ظاھرش ھمھ چری کھ ارشاودی شما خودتون شاھد بودپرستمیمامان من اونو م
 ھی دخترتون کھ چشم پاکھیی دارانی بزرگترنی بود حاال چرا دارییوالیتموم بود چھ ھ

 ن؟یریگی مدیشوھرشھ رو ناد
 نینی ببنیخوای شما نمی داره ول شما نداشتھ باشھ کھی کھ ب گفتھ می ھرچانیک

   و ازھمھ مھمتر دل عاشقشھشی و سادگی چشم پاکازشی امتنیبزرگتر
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 تو اتاقت. داد نزن برو گمشودایا_دایپدرا
  بگو ازت انتظار نداشتمیزیچیمامان تو _دایا

 
  ی ھوامو دارگھی کردم دفکر
  نگو برویزیبھ مادرت چ_دایپدرا

 خوامشیاما بابا من م_دایا
 ... بھم زدی بدھیلی صورتم حس کردم بابام سی رو توی حرفم سوزش بدنی اباگفتن

 
 گانھی

 خانومم سی پلھی ظاھرشد و دستاشو دستبند زد و عی سردی درست پشت فرسی پلھوی کھ
  ی حرکت نکن شما بازداشتستیپشت من بود کھ گفت ا

 نقشھ ھام خراب شد ی ھمھ شدمی دستم انداخت داشتم خل می عوضامکی سیلعنت
 دستامو دستبند زدن

   گفتمای رو بھ سسی پلنی سوارشدن تو ماشموقع
  لجن اشغالرمیگی ازت مانتقاممو

 ینیبی محاال
 

  زندون بودمی ھالھی کھ حاال پشت مشدی نمباورم
 تااخر عمرش امکی و سوگند و بچشو بکشم تا سرونی بامی بود کھ بنی تو ذھنم اھمش

 عذاب بکشھ
 گذروندمی رو می بدیروزا

   امروز حکم دادگاه مشخص شد من  بھ ده سال حبس محکوم شدمبالخره
 کردمی سر می زندون لعنتنی تو ادی سال باده

 شدی کھ تنم بود انداختم داشت حالم بد می و زشتفی کثی بھ لباسانگاه
   تر بودزی تمنجای ازای وارد سلولم شدم سلول کھ نھ اشغالدونختموی راشک
  رنگو رو رفتھھی تخت فلزتاچھار

  مزخرف بودی کھ پراز نوشتھ ھاییوارای دو
  سھ تا زن زشت و خطرناکو

  دزد وقاتل بودندمی بعدا فھمکھ
 شدی بود  و من چندشم می تمام صورتشون خط خطزدنوی حرف می التیلیخ
  محض نشستنمبھ
  دخترھی گفت اسمت چشموی کھ اسمش اشرف بود اومد پشونیکی

 گانھی_
  داره دخترمونیاوووو بچھ ھا چھ اسم باکالس_اشرف
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 چھ بچھ ی رو صورتم و گفت وااادی کھ دستشو کشدمی خنده و دریھمھ ھرھر زدن ز_
  خورد بھ پستمونیخوشگل
  دمی حرفش بھ خودم لرزھی شد و از معنچندشم
 نی بود از تخت عاهی سیلی و خدادی گند می دختره کھ بویکی پس زدم کھ اون دستشو

  و محکم خوابوند توصورتمنیی پادی پرایحشو
   دست اشرف و پس بزنھی کسدهیی بچھ جون مادر نزاای غلطا بکننی از انمی نبگھید_
 بگن ی اشرف خانوم  ھرچنجای و گفت خوب تو گوشات فرو کن نفلھ اچوندیگوشمو پ_

 تھ؟ی حالی و توام مث ھمھ من بعد باس نوچش بششھیھمون م
  نی حاال بھ بوس ازاخورهی گرون برات آب میلی وگرنع خی باس گوش کنگھی میھرچ

  بچھ خوشگلمینیلبات بده ب
  یولش کن کبر_اشرف

  بھ چشمیا_یکبر
 وونی شده بودن بھ حلی تبدنجای زن نبودن تو انای اخوردیداشت حالم بھم م_
   از شب اولم بودنیا

 ی لعنتشبی صورت بود نی شب بعد اوضاع بھ ھمچند
  بخوابم کخواستمی خواب مموقع

 فشی زدم کھ دست کثی بدغی مواجھ شدم جکردی دست کھ داخل لباسم حرکت مھی  با
  اومد رو دھنم

 دی ککشم نگزچکسیھ
 بچھ کنمی نفلت می تو گوشم اومد کھ گفت اگھ زر بزنی عوضی کبری صدافقط

  خوشگل
 پخش شد ی بدی صدانییپا قدرتم پسش زدم و تعادلش بھم خورد و ازتخت افتاد باتمام

 شدهی گفت چی بپره رو بھ کبرنشیکھ باعث شد اشرف از خواااب سنگ
 برام ی و رفت تو تخت خودش و باچشاش خط و نشون بدیچی مجبورشد بگھ ھاونم
 دیکش

 ... سراغمادی تاصبح روتختم نشستھ بودم و دلھره داشتم کھ ندمیلرزی ازترس مداشتم
 
 امکیس
 و دستشو نیکر کردم و رفتم سراغ سوگند نشوندمس تو ماش خداروشیقی نفس عمبا

  دستش و تکون بدهزاشتمی نمکردمی دنده عوض مگرفتمویگرفتم وباھاش فرمون و م
  دهی قبال افتاده و ترسادی ی دزدی صحنھ دنی و از دستی معلوم بود خوش نحالش

 بود دی مال فرای و گوکردمی مبی رو تعقگانھی کھ ی تند بسمت ھمون خونھ ایلیخ
 روندمیم

 انی مدارک می براعی سرسای لو خواھد داد و پلی منو بزودگانھی بودم کھ مژمعن
  عی سریلی و تنھا گذاشتم و خسوگند
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   بود باسنگ شکستمو وارد شدمی اشھی تو و درخونرو کھ شواری از درفتم
 اشپزخونھ ختمی نبود کل اتاق و بھم ری قرمز رنگی پوشھ چی جارو گشتم اما ھھمھ

 ھمھ جا اما نبود
 یی با احساس گرماختمیری گرمم شده بود و داشتم عرق مشدمی مدی ناامداشتم

 ک بھم دست داد نگام بھ سمت کولر افتاد 
   باز کردمچشوی دست بکارشدم و درعیسر
   حرفاستنی زرنگ تر از اای خودش بود المصب کجاگذاشتھ بود اما  سبلھ
  رو مرتب کردم و رفتم برش داشتم و ھمھ جاعیسر
  مواجھ شدمی خالنی با ماشاما
   نبودنی  صحنھ دنید

  دوباره برام تکرار شدسوگند
   نرفتھنی بھ خودم اومدم و باخودم گفتم با ماشعی سراما
   دور شده باشھادی زتونھینم

 کفشاشو دمی کشی نفس راحتدمشی گشتم اما نبود بسمت ساحل روندم کھ درویمس
   نشستھ بودایدراورده بود و رو ساحل رو بھ در

  شدی نازش تو ھوا پخش می از سرش افتاده بود و اون موھاشالش
  از پشت بغلش کنم اما سرش داد زدمخواستمی براش ضعف رفت مدلم
 یکنی می چھ غلطنجایمعلوم ھست ا_
  گردمی ساعتھ دارم دنبالت مھی ی شدبی و غیانداخت. سرتوی کی اجازه با
 امکی سکاری چیخوای منو مگھیتو د_
  ی چیعنی_

 کاری چخوامی متورو
  بھم گفتی کھ بلند شد ازجاش و بابغض بددمید_ایس
 دوست نداره کھ یدی چون فھمی خالص بشگانھی ازشر یخواستی تو منکھی ایعنی_

  شیدادی نمسی دست پلچوقتی وگرنھ ھیشد
  من نده خب؟لیسوگند چرت و پرت تحو_

 اون و دوسش نداشتم و رهی چرا تو کلت فرو نمیدونی موی خوبھ خودت ھمھ چحاال
  ازاولم برام مھم نبود دوست داشتنش

 ی باھام بد کردی بفھمنکھی بھش بھا دادم بخاطر فرار تو بود بخاطر اواگر
 رینگ گروگای آقاکاری چیخوای منو مگھی د؟حاالیخب حاال چ_
  ی نداریاجی بمن احتگھی دتو

 دمی ملتی و تحوارمی مای من بچتو سالم برات بدنباشھ
 ؟ی باششمی کھ پخوادی تو خودت دلت نمیعنیجدا؟_
 خواد؟یمگھ تو م_
  من و با سوال ندهھی لعنتیسوگند ھزاربار گفتم جواب سواال_
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 انھی ی باششمی پیخوایییی کھ مبگو
 ؟یتی سندچی بدون ھینجوریھم_

  عقدم کنحداقل
 تونمینم_
 ی لعنتیتونیچرا نم_
 گمیبھت م_
 رمی و مدمشی اومد بھت مای مامانم و ھروقت بچھ بدنشی پرمیپس من م_
    االنمیتو زن من_

 امکی باشم ستی اغھی زن صخوامی باشم من نمی رسمخوادیمن دلم م)_باداد( سوگند
 کھ رهی مادمی چراھمش دونمی نمی اره من لعنتیکنی کھ عقدم نمیخوای تو حتما منو نمتو

 کھ من گروگانتم کھ بردتم یخواستی منو متی کھ فقط واسھ ھوس بازیتو ازمن متنفر
 ی کھ قاتل پدرمرتمیکھ اس

 رهی مادمی ھمش رهی مادمی آرررره
 برات خوامی بحث و تمومش کن منیسوگند تمومش کن من االن دلشوره دارم ا_امکیس

  بدمحیتوض
   و گوش کننیبش
   نمونده کھ گوش کنمیزی چگھید_

   واضح شد آرهشتری بیلی خقتی حقگانھی بارفتن
 گھی دی اما بااعترافت درمورد اون کھ دوسش نداشتی عاشق اونکردمی فکر مبابودنش

 و حاال ی گرفتی رحمی ازم با بموی کھ دختری منی کھ منو عقد نکنمونھی برات نمیلیدل
 یری بچمم ازم بگیخوای مااومدنشیمادر بچتم و بعد بدن

  ی کھ حداقل بخاطرش منو بخوای نداری حسچی کھ تو بمن ھستی ننی جز اقتی حقپس
 ضد و ی نامھربون از رفتاراباری و ی مھربونباری شمی وسط فقط من دارم خورد منیا

 ای خستھ شدم سضتینق
 ارمی بای برم برم تا بچتو بدنخوامی ولم کن مکنمی التماس مبھت

  خودت باعث شد کھ بخوام برمی کارانباری استی درکار نی فرارنباریا
 
 محکم بغلش کردم واون پسم زد کردی موونمیداشت با بغضش با حرفاش د_امکیس

 زدی شده بود و داد موونھی ددادیسوگند پسم زد و منو با دستاش ھل م
 ارزش خودمو گھی دی بال سرم اوردی ھرچگھی ولم کن بسمھ دامکیولم کن س_

  کھ چقدر بدبختمدمی فھمتمی زندگی کجادمی فھمدمیفھم
 ی کھ تو برام نوشتی سرنوشتنی کھ تا اخر عمرم محکومم بھ ھمدمیفھم

 اومدن ای بمونم اگھ تا قبل بدنشتی پخوامی نمگھی خانوادم دشی منو ببر تھران پامکیس
 ای بی عقدم کنیبچھ خواست
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 انقدر خوامی نمرمیبود کرد و بگ ناموی کھ ھمھ زندگی دختر اون کسخوامیسوگند من نم_
  رو اعصاب من نرو

 ی چون گروگان خوشگل خودمی من باششی پدی باتو
  یگی زور می داریگی چرت و پرت می دارامکیس_

 فھممتی نماصال
   بگو چتھ چراکنمی مخواھش

 ی نکنھ جنون داریکنی منکارارویا
 کن انقدر ی سعادی مای بدنگھیحوصلھ ندارم االن باھات بحث کنم بچمون دوماه د_

 یری انقدرم استرس نگیحرص نخور
  تھرانبرمتی خودم فردا می باششمی پخوادی و دلت نمیخوای اگھ منو نمباشھ

 ی خودتدرضمن
  خودمم؟یچ_
 مجنون_
 امکی باش اقا سالی خنیھھ بھ ھم_
  سوگند جووونیریمی برام میازت معلومھ کھ دار_
  لپ لپ خورد گھ دانھ دانھی پنبھ دانھ گھندیشتر درخواب ب_
 یکنی می وروجک حاال واسھ من بلبل زبونی کنفی نشونت بدم کھ کی شترھی_

 ای کردم کھ موج درادی سرعتمو زفتھی کھ بدمی  دنبالش کھ بسمت اب فرار کرد ترسرفتم
 ی جز صداقھیتا دودق.دیکشی کھ گوشم سوت مدی کشی بنفشغیییییی جھیبھش خورد و 

 دمیشنی نمیزیسوت چ
 اااهی خانھ سای توعھ سرهی کنم ھمش تقصکاری شدم حاال چسی خیوااا_سوگند

 ی  اونوری نریخواستیبمن چھ م_
   بزنغی حرکت گرفتمش ونشوندمش تو آب گفتم حاال جھی با و
 غاموی جیعھ دوست دار_

  باشھ
 ازتھ ی بلندی کھ دستاشو گذاشت رو گوشش باصدادمی کشغی جھی باز امکی سدرگوش
 کنھی داره با بھت بھم نگاه مدمی کھ ددمیدل خند
 ترشد کی اب جلوم نشستو پاھامو دور کمرش گذاشت و نزدی شدم اونم توساکت

  از لبام کردزی ریچونمو با دستاش گرفت و بوسھ ا
 کاراشو لی عقدم کنھ دلادی کارم زودتر بنی بااخواستمی اما مشدی تنگ میلی براش خدلم
 دمیفھمینم

 کھ داره باھام ھی بازھی نی اکردمی نداره ھمش حس مای معلوم نبود کھ دوسم داره اصال
 کنھیم
   بگذرمی فراموش کنم کھ از ھمھ چموی کرده بود کھ ھمھ چیکاری امکیس
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 من ملموس و ی کھ جلوم نشستھ بود برای متجاوزنی کھ زنش بشم اخواستی مدلم
  بودیدوست داشتن

 حس کردم خوامتی تمام وجودم تو چشاش زل زدم و با چشمام بھ چشماش گفتم کھ مبا
 گھی منویاونم ھم

 لباشو گذاشت رو ای وحشنی عامکی سھوی فکرم ناخود آگاه لبامو گاز گرفتم کھ نی ااز
  خوردیلبم و م

  مگھی ھستی وحشیکنی مکاری چای سیییآ_
 و کار شمی موونھی حرکتت دنی من باایری گاز بگدی من لباتو نبای جلویدونیمگھ نم_

 دمایدستت م
  سوگندالی ومی پاشو براصن

  اخھھی مگھ چوونھید_
 ی چقدر نفھمی کاش بفھمی سوگند ای کردوونمید_
 اهی سیای نفھمم س؟؟؟منیچ_
 نی ھمچیتونستی تو خوابم نمی و مامانیدی سفنی پسر بھ ااھھی عمتھ من کجام ساهیس_

 ی و کنار خودت داشتھ باشیپسر
  توی اعتماد بھ نفسیخدا_
 وقتای یاری نکم
 می برمی بشنیسوارماش.پاشو,ارمینم_
 کجا؟_
  بدمبتوی ترتالی ومیبر_
 ؟ی چیعنی امکی سیشعوری بیلیخ_
  رفتنتو بدمی کارابی ترتمی برگمیبابا م_
  آھان ن_
 منحرف_
 ای داش سیخودت_
 کنمای متی سوگند زندانی منو صدا کنینجوری اگھی دباری_
 یزنیباشھ خب چرا داد م_
  داداشی بمن بگادیبدم م_
  بگم شوھر جان خوبھ؟یپس چ_
 نھ_
 ھمسرم ؟_
 نھ_

 گلم؟
 نھ_
 زم؟یعز_



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 233 

 نھ_
  خوبھھھھ؟یروتو برم پس چ_
 بھم بگو عشق اول و آخرم_
 ھی دلم رفت اصن ستی نی حرفش کھ حس کردم از تھ دلشھ و شوخنیباگفتن ا_سوگند_

 جمع کنم لموی رفتم تو اتاق تا وسامیدی کھ رسی جوابشو ندادم و وقتیچی شدم ھیرجو
 ی از جلوی خاطرات لحظھ اختمویری اشک مکردمی ھامو جمع ملھی کھ وسیتمام مدت

  کناررفتنیچشمام نم
  نھای دوسم داره دمیفھمی تا مرفتمی مدی برم اما باششی از پخواستی نمدلم

 زی کھ رو مبل سھ نفره نشستھ و پاھاشو دراز کرده رومدمی و دامکی و سرونی باومدم
 دیکشی نخم داشت مھی جلوشھ و ھیگاری تو جاسگاری عالمھ سی

  از دستش گرفتم و خاموشش کردم بھش گفتمگاروی سرفتمو
 انقدر یی گفت کھ بھت بگم بابای نی بعدشم نشنی متی و مامانش از دودش اذی نین_
  نکش بخاطر من لدفنگاریس
 ومدهی بگو  تو کار بابات دخالت نکن ھنوز نی نیبھ ن_
 کنمی مھی  گفت بامامانم االن گری نین_
 .... ی دارم اما طاقت اشکااروی تو دنیزی نکنھ با مامانش کھ طاقت ھرچھینھ بگو گر_
 امک؟یس_
 جونم_
 ؟یتو چرا انقدر ناراحت_
 خوامتیمنم م مونی نی شد بھ نمی سرمو بزارم رو پاھات حسودشھیسوگند م_
 ی باشی فقط قول بده کھ  پسر خوبامکیباشھ بزار س_
  دوبارهیری میسوگند دار_
  پسی ناراحتنیازا_
  خانومم؟ی نرشھیآره ناراحتم م_

 شدی برپاشد قلبم داشت از جاش کنده میی حرفش تو دلم غوغانیاز گفتن ا_ سوگند
  موھاش و نوازششون کردمی دوست داشتم خانومم گفتنشو دستمو بردم الیلیخ

  گفتمبھش
  باشمشتی رخی کھ من بخوادی تو دلت نمی راحت ترینجوریا_
 
  صاحبشھشی رخی سوگند خانوم مال بد  بدهیچھ فا_امکیس
 یدی فھمیاقتی لی بنمی پاشو از رو پام پاشو ببنطوریعھ پس کھ ا_
 یدی جون مدونمی مزمی باش عزھو؟ارومی یکنیخب بابا چرا رم م_ باخندهامکیس_

 کنمیواسم درکت م
 بود دهی جنبم بھ تھ کشگھی دکردی متمی داشت کاراش اذگھیغرورم شکست د_سوگند

   بھش گفتملمی تمام  برخالف متی بدم با جدی نتونستم جوابشو بھ شوخگھید
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  خان متنفرامکیازت متنفرم  س_
  ازاونجا رفتمو

... 
 حرفش بغض نی بود باای جدیلی نبود خششی شکست سوگند مث ھمیلیدلم خ_امکیس
  کردمیبد
   رفتنشگھی متنفر گفتنش و از طرف دطرفی از

  رمیبگ. شد تا نتونم جلوشوباعث
 تا بھش بگم نرو اما زاشتی نمییروی نھی بود و دارشدهی ذھنمم بضی قسمت مراون

  بودگھی دزیچیحرف قلبم 
 یرفتن نتونستم جلو از راننده ھام رفت و موقع یکی با ی خداحافظی فرداش بسوگند

 بود و با دستم پاک یو اشکاش کھ مثل ابر بھار جار.بغلش کردم. محکمرمیخودمو بگ
 کردم

  گوشش گفتم مواظب خودت باشدر
 حوصلھ نداشتم گھی منم دگمی جبھھ گرفت و فکر کرد واسھ بچھ معی سرکھ

  بدمرییتغ.افکارشو
 ... از غم تنھام گذاشتییای رفت و منو با دناون

**** 
 اشرف ی کردم و پاچھ خواری منم خودمو ھپلکارکنمی گرفتھ بودم کھ چادی گھید_گانھی

 شده ونھیی مشت دھی ھمشون بردی لذت مکنمی مشوی چاپلوسنکھی واونم ازاکردمیو م
  کنھی نتونھ بھم دست درازیبودن و منم خودمو ھمرنگ خودشون کردم تا کس

 دمیکشی مای انتقامو از سی داغون بود و ھرشب تا صبح نقشھ میروح
 مورد اعتمادم بود مالقات یلی نفر کھ خھی تونستم با دی فری از ادمایکی توسط بالخره

 کنم
 شالق بزنھ بھ ی نداشتھ باشھ فقط کلشی سوگند و فعال کاردی خالصھ گفتم کھ بابراش

  کنھیکمرش و صورت خوشگلشو خط خط
   رو دادم والی وادرس
 شد کھ گفت  خدمتکارشو ی چدمی اون روز بود اومدم مالقاتش و پرسی فرداامروز

   تنھا گذاشتھ وامکوی اونجا نبوده و سی کردم تا اعتراف کنھ کھ گفتھ سوگندتیاذ
  کھ کجاستدونمی کردم گفت نمی کارھر
 ...  شدشتری شانس بدم لعنت فرستادم و حرصم ببھ

**** 
 سوگند

  خونھ مامان ھنوز سواالتش تموم نشده و ھرروز  کھ اومدمشھی میامروز سھ ھفتھ ا_
 شمی و ازش دور مدهی کھ منودوباره  از دست مکنھی چون فکر مکنھیمنو بغل م
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 شوکم کرده دی خوشحال بودم اما خبر ماعده و مھشیلی و اشکان خنای متی ز خوشبختا
 نیرحسی بود و ماعده ام از امی راضیلی خدی مھشیبود ول

 دو دوستو نی و سرنوشت ادهی سوق می قسمتارو چھ جور بودم کھ خدادرعجب
  گره خوردگھی بھم دیچجور

 خودمو فراموش کرده ھی درد لعنتشی گرفتھ بود و از ناراحتی افسردگی بدجوردایآ
 یزدی حرف مواری خودم اما انگار با دشی پوردمشی مای ششی پرفتمیبودم و ھرروز م

  ختیری اشک مصدای و فقط بزدی حرف نمیچیبا منم ھ
  نگران حالش بودمیلی گرفتم کھ با پدرش صحبت کنم فردا خمیتصم

 اجی بھش احتشھی از ھمشتری اخر بی ماه ھانی تنگ شده بود و اای سیطنتای شی برادلم
 بدون اون نفس تونمی نمگھی کھ ددمیفھمیداشتم بدنم عطش بغلشو داشت و واقعا حاال م

 بکشم
   فررق دارهیلی کھ عشق با دوست داشتن خدمیفھم

 ...مشی من عاشق شده بودم از نوع بد خو
 
 امکیس
 اشپزخونھ شوکھ شدم ی بود و افتاده بود گوشھ ی خدمتکارم کھ دھنش خوندنی دبا

 ی بلندش کردمو کمکش کردم تا دھنشو بشوره و نشوندمش رو مبل و ھمھ عیسر
  کردفی رو برام تعرھیقض

زندونم دست از . پست فطرت از توی گانھی نی انکھی بھ اندامم افتاد ازا وضوح لرزهبھ
  و دست گذاشتھ بود رو سوگند منداشتیسرمون برنم

   ھمھ بعی دست رو دست بزارم سرنموی بشینجوری ھمتونستمی نمگھید
  کنن و بشوننشون سرجاشوندای و پدی و فرگانھی ی خبر کردم تا آدماآدمامو

 
 می و تونستدنی گذشتذو خبردارشدم کھ ھمشون عقب کشیاجرا م منی از ایچندروز

 گانھی امروز مالقات شونیکی ی ولمشونیبخر
  بھش دادهی چھ دستورگانھی نمی ببرنشی بود و منتظر بودم تا بگرفتھ

  ھی چشی بعدی نقشھ و
 و چاقو درخواست کرده  نھی آھی و اعتراف کرد کھ ازش دی رسلنی انتظارم بھ پابالخره

  با چاقو خط بندازمتونمیو گفتھ کھ برم تھران و صورت سوگند و تا م
 خوابوندم چون اگھ کھی تو صورت مرتی در پی شدم کھ سھ تا مشت پی عصبانقدر

  کنھی صورت ناز سوگندمو خط خطخواستیاالن نگرفتھ بودمش م
  تا بھ موقعش کنن شی اشغالو زنداننی دستور دادم نوچھ ھام اعیسر

 رهی انتقام بگخوادیکلش ھست و م. توی بدی ھنوز نقشھ گانھی بودم مطمعن
 اقا کھ نی از فکرش توسط ھمدی ببره بایی اقا بونی شدن ای از زندانزاشتمی مدینبا

 ارمیاسمش رحمت بود سردرب
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   توشدمیخوابی کھ باسوگند می تو اتاقرفتم
 تنگ شده شی ھمھ چی ازرو غمش دلم برای اخماش حرف زدنش خنده ھای برادلم
 بود
   آغوششو کرده بود دلم اما اون ازم متنفربودی االن ھوانیھم
  می  لعنتیگارای بدشد دوباره پناه اوردم بھ مشروبا و سیلی جملش حالم خھی اورادیبا
 کھ کردمی تصور می و کلم داغ داغ شده بودو سوگند و تو لباس عروسخوردمیم

 امکی دوست دارم سگھی و بھم مسادهی من وایروبرو
  برهشمی از پزاشتمی خدا اگھ سوگند بھم نگفتھ بود کھ ازم متنفره نمیوااا

 کردم ی کھ سوگند نبود و پلیی روزانی اکردمی می مرتبط با حالم کھ باھاش زندگاھنگ
 بوق خورد یلی سوگند رفت و خی گرفتم دستم ناخوداگااه دستم بسمت شماره مویو گوش

 دیچی پی بلھ گفتن نازش تو گوشیخواستم قطع کنم کھ صدا
 دل ی نگھ داشتم و گذاشتم تا اھنگ و گوش بده تمام شعرش حرفانجوری رو ھمیگوش

اھنگ حالم بده از شھاب (گفتی نمیچی بود کھ منم و ھدهیخودم بود سوگندم انگار فھم
 )یمظفر

  ندارمگھی بود کھ تورو دی کار کدونمینم
  روزا تو فکرتم دلھره دارمنی قرارم ایب

 ی سرچشمات چشم بخوری بریی جانکنھ
 ی رو دست بخوری از کستی کھ تو زندگنکنھ
  بودم نگرانمشتی پی بده دلشوره دارم کاشکحالم
  غصھ دارمای دنھی قده

 ... تموم شده طاقت ندارمتحملم
  و نبود از تو نشونھدمی جارو رفتم و گشتم ندھمھ
  بمونھشتی نزار عکسااااااش پوونھی کھ دگنی بھم مھمھ

  بد آوردمی ھشمی از پی کھ رفتتو
 .... کم اوردمگھھھی دشمی موونھی ددارم

   قطع کردروی اومد و گوشنشی فنی فی بود کھ صدادهیاھنگ ھنوز بھ اتمام نرس_ایس
   نفس بکشمکشھی کھ اون نفس نمیی تو ھواتونستمی نمگھی دکنھی مھی داره گردمیفھم
 و روشن کردم و سمت نی و و ماشدمی لباسمو پوشعی شدم و سروونھی اوردم و دکم

 روندمیخونشون م
 

 ی  اھنگکردبای موونمی از پشت خط ددنشی نفس کشی  دلمو برد صداامکیس_سوگند
  کردمی و ارومش مکردمی بغلش مخواستیکھ گذاشتھ بود دلم م

 خواستمی من نمکردی منو درک مدی بود کھ اونم حالش مثل حال من خرابھ اون بامعلوم
  بھش ابراز تنفر کنم
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 خودش بدون در نظر گرفتن دل من ی با خواستھ خواستی مجبورم کرد دلم مامااون
  سمتم و منو عقد کنھادی کھ دوباره بکردمی سمتم و منو بخواد تو دلم خدا خدا مادیب

  ازمرهی بخاطر بچشھ کھ بگادی و اگرم بادیھ حاال حاالھا نم مطمعن بودم کاما
  قطع کردمموی پاک کردم و گوشاشکامو

 مامان ی ھرچجای و زل زده بودم  بھ ختمیری سرجام اشک مینطوریساعت ھم۴ تا
 اومد تو اتاقم خواستم داد بزنم بگم یکی کھ دوباره دمی دخوردمی تواتاقم نموردیبرام م

   منصرفم کرددی مھشی کھ صداخوامینم
 ؟یای درکھ توھم ممی فرھاد اومده دنبالم تا باھم بریابج_دیمھش

  شما خوش بگذرهدینھ گلم بر_
 ینی بشنجای تنھا ایخوای میاما اخھ تا ک_
 دای تا باھاش حرف بزنم ادای پدر آشی برم پخوامی تو برو منم می اجنمیشی نمییتنھا_

 شده پوست استخون حالش افتضاحھ
  ی ھمش تو خودتی اومدیبھ نگاه بھ حال خودتم بکن سوگند از وقت_

  مراقب خودت باش سوگند مننن فعالشششی بده آخدی بوس بھ مھشھی ھم حاال
   گرفتشی افتادم و دوباره دلم اتامکی سادیباگفتن سوگند من _

 کنم ی رانندگتونستمی بشم چون اصال نمی خواستم سوار تاکسرونی شدم و رفتم باماده
  صدام کردنفری دمی ددفعھیکھ 

 دمی و روبروم دنیرحسی و برخالف انتظارم امبرگشتم
 نیسالم سوگند خانوم خوب_ریام
 نیکنی مکاری چنجای شما ایمرس_
 خواستم حالتونو بپرسم بعد دمی خانوم کار داشتم کھ شما رو ددیبامھش,بلھ منم خوبم_

  خانووومدی مھششیبرم پ
 خانوم دی پررو بود منم بھش باحالت تشر گفتم مھشیلی خفتگیخانومشو کش دار م_
  ی با عشقشون رفتن درکھ خوش بگذرونن کارشی پقھی چند دقنی و ھمستنین

 نی شما بھ خودم بگنیداشت
 تا آخر شاالی نگفتم ایزی کھ چ؟منیشی میباشھ سوگند خانوم حاال چرا عصبان_

 ی و و بچتونو ب سالمتنی آروم تربششاالیعمرش خوشحال و خوشبخت باشھ شماھم ا
 نیاری بایبدن
 نکھی بشرو انی ایی منم ناخوداگاه خندم گرفت از پررودی حرفش بعدش خندنیباگفتن ا_
 می باھم راحت بودیلی چون قبال خمیزدی باھم حرف می مدت کوتاه چقدر رسمنی ایط

 ھیپستال نبودو  شباھت بھ کارت ی قرمز  کھ بیبای کارت زھی شد و ادهی پنشیازماش
 شاخھ گل اومد سمتم و گفت

  دی و شاد باشنی بخندشھیآھان ھم_
 دعوتش کنم می اومده بودم کھ عروسدراستشی بھ مھشنی و بددیری رو بگنای انییبفرما

 ھاروفراموش نھی کنکھی خانوم  واسھ ادی شاخھ گل ناقابل واسھ مھشھی نمی کارت و انمیا
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 خواستمی بھش بگم و برم نمناروی ھمخواستمی مدهی دی و خوبیکنھ و حالل کنھ ھربد
  بگوناروی من بھش اازطرف  کنم سوگند خانوم شماتشیاذ
 و لبخند دمی بردم و با لذت بو کشمینی گل رز بودم بدون اراده گلو سمت بیعاشق بو_

  مھمون لبام شد
  فمی زدم تو سرش با کدونھی گفتم و کی تبرنیرحسی امبھ
 ؟ییزنیچرا م_
 شوھر گھیاالن د. بابا توالیخی حالم بد شد بی انقدر خانوم خانوم کردنکھی ای واسھ_

  داداشم اما داداش پررومیشی و دوباره میماعده ا
  کنمی وگرنھ بدبختت می کنتی اذدی مثل مھشی حواستو جمع کنا ماعده رو حق نداراما

  کھ صداش تا ھفت تا کوچھ اونورترم رفتدی خندانقدربلند
  اصرار کرد کھ برسونتم منم قبول کردم و تعارف و گذاشتم کناریلیخ
 ارامشم ینجوری شدن و افتشی خانوادم شگفتی کرد و مفی از ماعده تعری راه کلتو
 وسط نی و اومدی کدورت بوجود مشھی ھمکردمی ازدواج مدی اگھ بامھششترهی بیلیخ

 میدیکشیھممون عذاب م
 بختم بوده و من کنار ماعده خوشنی اقسمت

 فرھاد ی خوشبختھ وخانواده یلی نظرو داره وکنار فرھاد خنی ھمدمی بھش گفتم مھشمنم
 ی خوشبختی ھمھ ارزوی و برازارنی دوسش دارن و بھش احترام میلی خدویمھش
 کردم
 شدم و ادهی پشی عروسمی تشکر کرد و خواست کھ حتما بری شدن ازم کلادهی پموقع

 بالبخند دستمو براش تکون دادم
 دستھ گل پراز ھی با دمی و روبروم دامکی ازجلوم کنده شد سنشی ماشنکھی محض ابھ

 کھ دستھ گل از دستش دمی بمن زل زده بود و دی مغموم و عصبانیلی قرمز خیرزا
 ....افتاد

 
 

   کرده بودپی خدا چقدر خوشتی وادنشی از دشدی قند اب ملوی کلویتو دلم ک_سوگند
 ست ی لراھنی و بھ پی مشکدی جذب سفھی بود با دهی پوشی مشکی شلوار لولھ ھی

  باالشو بستھ بودی کھ فقط دکمھ شرتشی تیشلوارش رو
  وی بالخره اومدامکی سالم کردمو گفتم سی با خوشحالعیسر

   بدومتونستمی نمتمی بااون وضعنشی رفت بسمت ماشھوی دمی قدم برداشتم کھ دبسمتش
  رفتمیم تند بره راه خوادی کھ می الک پشتنیع
  پس؟یری صبر کن کجا ماااامکی نفس نفس افتاده بودم داد زدم سبھ
  شده آخھ؟یچ

  دهی می رفتارات چھ معننی ایکنی مینجوری اچرا
 کنھی بھم نممی نگاھنیدمکوچکترید
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 و دادزد اومدم کھ فقط نیی داد پاششوی بره شخواستی کھ می شد و موقعنی ماشسوار
 ...یلی خیییی پستیلیبگم منم ازت متنفرررم سوگند خ

  داد رفتوگاز
 ماتم ابونی کنار خینجوری رو پام بمونم ھمتونستمی نمگھی وجودم لھ شد اصن دتمام

   رفتنشی شده بودم بھ جارهیبرده بود و خ
 بھ نی ماشھی بوق ی باصداشدمی موونھی داشتم ددیکوبی مثل پتک رو سرم محرفاش

 خودم اومدم
 نی برنیخوای میی برسونمتون اگھ جانیخوایخاانوم حالتون خوبھ؟م_
 دیی ممنون بفرمایلینھ خ_

 در بود برداشتم و ی ھنوز جلوامکی گل سدای آی کج کردم بسمت شرکت باباراھمو
  دادی مامکوی نفرت سی نداشت بوبردموی کھ لذت میی اون بوگھیبوش کردم اما د

  تی از ناراحتزمیری بھم مینجوری با من کھ ای کردکاری تودچامکی بھت سلعنت
 دیتپی ھنوزم براش ممی اون گفت کھ ازم متنفره اما قلب لعنتآره

  فقط اوند کھ بھم بگھ ازم متنفرهی اومد ولادی تا بسمتم بدمی کشی ھمھ سختنیا
   فکر کنمتونستمی نمگھی دزی چچی حرفش بھ ھنیجزا
  و پرت کردم اونور و داخل شرکت شدمگل
 اشتباه یبا سالن عروس. محل کاروشی چشام از حدقھ دراومد فکر کنم منشی منشدنیباد

 گرفتھ بود رو بھش گفتم
 باجناب راد کار دارم_

 دی منتظر باشدی جلسھ دارن باشونیا_یمنش
رم و  باھاشون دامی دخترشون کار واجبدای من سوگند ھستم دوست انیبھشون بگ_

  کھ باردارمینیبی منتظر بمونم مادی کھ زستی نی طورتمیوضع
  کنھی باتعجب بھم نگاه مشی کھ منشدمید

 گمی گفت باشھ االن بھشون معیسر
 اوففف کردمی می سرش خالذرهی خبر نداشت کھ من از کجا پرم و داشتم چارهیب_

  برام نازک کرد و با صدتا عشوه گفتی پشت چشمقھیبالخره بعد ده دق
  منتظرتون ھستننییبفرما_
 ازم کرد و حال ھمرو ی استقبال گرمدای ای پاشدم و بھ محض وارد شدنم باباعیسر_

  دیپرسیازم م
 ： بھش گفتمینداشتم با تند.  حرفارونی ای حوصلھ اصن

 ھمھ راه و نی حرفا انی و ای احوال پرسی کھ برانی باشدهی فھمدیجناب راد تا االن با_
 ومدمین

  حرف بزنمدای تا درمورد ااومدم
 شنومیبگو دخترم م_
 ست؟ی اصال خوب ندای ای کھ حال روحنیدونیشما م_
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 حاضرم خندهی کھ االن داره می حالنی بھ ای روزھی دخترم و شھیخوب م_دای ایبابا

 شرط ببندم باھات
 دخترتونو نابود ی زندگیط بند سر شری جناب راد کھ بخواستی نی قمار بازیزندگ_
 نیکن
 تاحاال ھمون نی کھ خواستی ھمھ جوره تابع اوامر شما بوده و ھرچشی از بچگدایا

  کارو کرده
 وفا نکرده جناب ی بھ کسای دنمیکنی کھ ماا فکر مھیزی کوتاه تر از اون چیلی خیزندگ

  بعدا آه حسرتتون کل شھر و بسوزونھنیراد  نزار
 ستی نی کھ باھاتون رکم اما حرفاتون اصال منطقدی ببخشمنو
 شھره حاال نی ای ادماشتری سرزبونھ بنی روشن فکری شما کھ ادعاکردمی فکر نممن
  و پوچ و دارهیمی افکار قدنی تن خودش ای پاره یبرا

 دخترشون ی و زورکردن پدرو مادر و اجبارشون برای جان دوران مرد ساالرعمو
 کننی کھ ھمھ بھ خواست خودشون ازدواج می قرنمی ھست٢١ن  تموم شده االن قرگھید

 انی بھ دلشون راه مزارنی بچشون احترام میو پدرو مادرا ھمھ بھ نظرا
 ھ؟ی افسردگھیضی مری تک دخترتون تو آستانھ نیدونی مچیھ

 ی ھمھ لحظھ اطنتاشی و از دست ششدی قطع نمی خنده ھاش لحظھ ای کھ صدایدختر
  شدهی چنی تماشا کننیایدر امان نبودن حاال ب

  بخدا اشتباھھدیری راھو اشتباه منیدار
 ی انگارستیسوگند دخترم آب بخور حالت خوب ن_
 ناممیزتری شاھد درد عزدی و باستی خودم کم نی دردای وقتگھی خوب باشم دیچجور_

 باشم
 از تب ذرهی بشن و ی اونا وارد زندگستی ندای ای برای مورد مناسبانی دخترم کنیبب_

 کننی مدای مشکل پی باھم تو زندگفتنیو تاب عشقشون ب
 حرفاست اون با جون و دل عاشق نی معقول تر از ایلی خانی کستی ننطورینھ ا_
 کنھ و ی زندگخوادی اون مستی پوچو خام بچگونھ نی عشقانی و عشقش از اداستیا

 دای با اتونستی راحت میلی خنکھی و نخواست باایمرد و مردونھ پا گذاشتھ جلو دوست
 اما اون خواست شرعا و رسما ھی عادزیچ  ماھای تو خانواده زای چنی کنھ و ایدوست

  رو مال خودش کنھدایا
  نیشی نممونی ماھن پشیلی بخدا خشناسمی خوب میلی خناروی متی خانواده من

 شھی ھم خوشبخت مدای کھ اشکان خوشبختھ اھمونطور
  محدود کنھ. رودای استی قرار نانیک

 نیشکونی دوتا جوون عاشق و منی دل انی دارنیری می راھو اشتباھنی دارنی کنباور
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 ستمی نی داره من کسینی عواقب سنگیلی خی دوتا عاشق واقعی پای انداختن جلوسنگ
 من نی برشی پنی بخواینطوری کنم اما دلم پره ازتون و اگھ احتیکھ بخوام شمارو نص

  نمیبی نمدای ای برای روشنی ندهیا
 نی اشتباه کردرمی نره کھ شما درمورد ارشاوادتونی
  حاال بازم تکرار اشتباھتون ھممونو متعجب کردهو

 بشھ کھ ھمھ ی موضوع درس عبرتنی شما و ھم خانوم راد ای ھم برامیکردی مفکر
 میکردی اما انگار ھممون اشتباه مستی حرفا ننیپول و ا. وی ازادزیچ
 نوی و اھی اما جوابم منفلمی کھ برات قای تمام احترام؟بای دخترم؟اروم شدیحرفاتو زد_

 نیکنی ازم تشکر منیای ھمتون مروزیبدون 
 نی باششتری بدای اما مراقب اکنمی اصرار نمنی اشترازی بگھیباشھ د_

  دارخدانگھ
 بسالمت دخترم_
 

 کھ حرف زور ی اه لعنت بھ ھر کرونی خفقان اور  اومدم بطیاز اون مح_ سوگند
 اصن لعنت بھ من لعنت بھ تو رهی کھ حرف حق تو کتشون نمی لعنت بھ ھرکزنھیم
  امکیس
 زنھی بازم حرف خودشو می روشن فکری ادم مدعنی ھمھ حرف زدم با انیا
  گناھمی بی بچھ چارهی من بچارهی بانی کچارهی بزمی عزیدای اچارهیب

   خدایوا
 تر برگشتم خونھ از پا دراز دست
 کارت و گل ادی شد ادهی فرھاد پنی کھ از ماشدمی ددوی مھشدمی در خونھ کھ رسیجلو

   دراوردم و بھش دادمفمی افتادم و از تو کنی حسریام
 کنھی مکاری االن کجاست داره چیعنی شد امکی تو اتاقم فکرم مشغول سرفتم
 ی بود ولدهی کرده بود و اونجا بود چرا گل خردای پداروی ای شرکت بابای چجوراصن

 ھمھ راه اومده بود تھران و بھم گفت ازت نی چرا ناراحت بود چرا انیپرت کرد زم
  پستیلیمتنفرم و خ

   بھ مغزم فشار اوردمیکل
  چشمام رد شدی کوتاه ازجلولمی فھی اتفاقات صبح مثل تمام

 گل توسط دنیو بعد بو کش وگل و کارت دادنش نیرحسی اسمم توسط امصدازدن
  اوندخنده ھامون,نشیسوارشدنم تو ماش,من
 بوده دهی و باھم دنیرحسی منو امامکی بردم سی من تازه بھ عمق فاجعھ پی خدایوا

 والبد  فکر کرده
  شدهلی تبدنیقی گل و کارت حدسش بھ دنی منھ و با دی معشوقھ ری امکھ

  دادمی با دستام گرفتم و فشار مسرمو
 دادمی محی براش توضدیبا
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 دادی جوابمو نمزدمی گرفتم ھرچقدر زنگ مشمارشو
 

  دادی اصال جوابمو نمامکی روز بود کھ کارم شده بود شماره گرفتن سچند
 ومدهی خدمتکارش گفت کھ اقا چند روزه کھ نی ولالی رفتھ باشھ ودی خودم گفتم شابا
   نداشتمیب اصال حال خوخوردی تکون میلی نگرانش بودم بچمم خیلیخ

******** 
 #انیک

 دلم براش تنگ یلیخ.  کرده بوددی مدت کم چندتا از تار موھامو سفنی تو ادای ایدور
  شده بود
  ھر دوتامونمی حداقل باھاش حرف بزنم تا اروم شذاشتی نمکردی ممی قاخودشو

 خوشگلش ی افھی اون قدنی اما منو از ددمیکشی و منم داشتم مدیکشی کھ اون میسخت
  شده بود مدامشھی از ھمشتری دوست داشتنم بھش بکردیمحروم م

 عشقمون شده نمشی تاذحداقل از دور ببومدی دانشگاھم نمی حتدمیپرسی منای از متحالشو
  بود کھ خداروشکر برداشتھ شد اماونی در مبی رقھی یاول پا.بود عشق ممنوعھ 

  حل بشھای راحتنی نبود کھ بخواد بھ ایزی مخالفت خانوادش چحاال
 اما دمی دوبار رفتم شرکت پدرش اما بازم جواب رد شنی خواستگاری از ماجرابعد

   برم دم در خونشون تاخواستمیامروز دوباره م
 زنگ دمی درشون رسی جلوی وقتروندمی با عجلھ منمی ببداروی موفق شدم ادی شاحداقل
  کردمی خودمو معرفزدی حرف نمیبرداشتن اما انگار کس. وفونیزدم  ا

  راد کار دارمی گفتم با اقاو
    در بودم بالخره در باز شد  وی کھ جلوشدی می اقھی دقده
 سادهی کھ روبروم وادمی رو ددایا

 رفت زمان و مکان و از دست دادم ادمی از ی ھمھ چدنشی رو بھم دادن از دای دنانگار
 پر از اشکش  بھم زل زده ی نازش شدم اونم ھمونطور ساکت با چشمایو غرق چشما

 کردی ترم موونھی دشتریبود و ھر لحظھ ب
 
  معرفتم حالت خوبھ؟یسالم عشق ب_ انیک
  ستمی معرفت نی من بانی نگو کینجوریا,سالم_دایا

 ستی حالم خوب نگھی دفقط
 ست؟ی خوب نی چیحالت برا_
 انی مال تو بشم کزارنی نمنکھی ایبرا_
 پس بخاطر من حالت بده آره؟_
  آره_
 ینی ببیری بگی خبرھی ی بزنی زنگھی ی بزنی سری بھ عشقت دیاونوقت تو نبا_

  زندست؟ایمردست 
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 ری چقدر واسم ددم؟؟؟ی کشی روز چھی ھفتھ و ھی ماه و ھی نی معرفت تو ای بیدونیم
 گذشت؟

 طرفیاز . طرف مخالفت پدرت وھی از ی از خودت؟نگفتی چرا منو محروم کرددایا
 اره؟ی از پا درمانتوی تو کیای محلی و بدنیند
 کرد؟؟ی خوبت نمذرهی من حداقل دنی دیعنی

 تی اسباب آزار و ناراحتنی از اشتری بخواستی دلم نمانی کی بشتی اذخواستیدلم نم_
 بشم
 بگن نھ تا آخرش حرفشون   یزی چھی بھ ی وقتشناسمی خوب میلی پدرو مادرمو خمن

 نکنھ  منو بھ گمی کھ دخترشونم باخودم مکنمی وقتا اصن شک می گاھشھیعوض نم
 پاشون ری زی قبول کردن کھ اصال منو دوست ندارن و خواستھ ھامو براحتیفرزند

 زارنیم
 ی بود کھ تو منو راحت تر فراموش کننی واسھ اومدمی اگھ نمن

  می کھ  بھم برسزارنی نممی ھمو فراموش کندی باانیک
 اوضاع نتتی اگھ ببرونی زدم بیواشکی بابام خونست و من کنمدبروی خواھش ماالنم
 شھی تر از االن ممیوخ
 اما از من نخواه کھ دای آمونمیمن اگھ تا اخر عمرمم قرار باشھ منتظرت بمونم م_

 ی بدون تو نفس بکشم از وقتتونمی لھ تمام مقدسات قسم کھ نمتونمیفراموشت کنمدمن نم
   برام شده قفسای دندمتیند
  وونتمی من ددای ای کردنمووید

 شھ ھمونطور کھ تا حاال دوبار ی تا پدرت راضااامی انقدر مکنمی تالشمو می ھمھ دارم
  عشقمامی نشدم بازم مدی ناامی اومدم ولگھید

 نازتو پاک کن از صورتت یدای مروارنی حالتو خوب کن اکنمی ازت خواھش مفقط
  دورت بگردم

  حال و روز افسرده و داغونتو ندارمنی تحمل امن
 نمتی تا ببمی تا باھم حرف بزنشمی پای از فردا بدایآ

 یری دستامو بگخوادی ابراز عالقھ ھات دلم منی از ارهی دلم ضعف مانیخدانکنھ ک_
 کنھی مکاری باھامون داره چنی اما سرنوشت ببرمیدستاتو بگ

 ی چشتی پامی مجاز برم پدرم برام بپا گذاشتھ تا نی جا جز جاھاچی نمژتونم کھ ھمن
   امازدی دلم برات پر مام؟منی خودم نخواستم ب؟کھیفکر کرد

 ی ھر اتفاقشتری بی اگھی دوست دارم از ھر وقت دیلی خانی کشتی پامی کھ بتونمی نمنھ
  نره کھ دوست دارم با تمام وجودمادتی فتھیکھ ب

 بچھ مثبت بشم ھی زن خوامی شدم و میدخمل خوب کھدمن مو؟حاالی شانس لعنتینیبیم
 زارننننینم
  ؟یداااری کلک ھنوزم دست از سر کچل من برنمیا_
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 نداره مثبت در یبی اما عمی منفیشناسی ناراحت نشو تو کھ منو مانمی جوووونم کیا_
  خخخخخخیبری مثبت و بازم تو مشھی میمنف
  تنگ شده بودطنتاتیش. حرف زدنات وی چقدر دلم برای اگھ بدوندایآخ ا_

 گردن از مو ھم نی نگاه کن انی و اشاره بھ گردنم کردم و گفتم ببنیی گرفتم پاسرمو
 نھیری شتاتمی کن اذتمی اذخوادی تو نازک تره ھرچقدر دلت میبرا

 بودم و سرمو باال گرفتم کھ با قامت پدرش روبرو شدم کھ بھم شی بلبل زبونمنتظر
 ：گفت

 تم دای ای از طرف بابای حسابی مشت و مالھی ی برا؟دلتیگفتی خب مانیا ک بھ اقبھ
  شده؟؟؟؟داتی طرفا پنیتنگ شده بود کھ ا

 
 
   نداشتمی منظور بددیببخش.سسسالم_انیک

 یای بی پاشی جرعت کردی چجوری عوضی کھیسالمو زھرمار مرت_دای ایبابا
  ھا؟؟؟؟ی من با دخترم ذل و قلوه بدی در خونھ یجلو
 بشھ ی کھ چی نشھ ھا؟بازم اومدداتی چند بار بھت اخطار ندادم کھ دورو برش پمگھ

 ....؟
 
 
 

 سندهینو               
  بوجود اومده بودیری نفس گلحظات

 ی ذره ای نھ بخاطر خودش نھ ھرگز جون خودش حتدیلرزی دست و دلش مانیک
  نداشت اگر در راه عشق قرار بود بدھدتیاھم
  بودنشیری شاریحال  فقط نگران او
 نی کھ افرستادی کھ چشمان معصومش مملو از ترس شده بود و لعنت بھ خودش میاری

  شده بودنیچشما بخاطرش باران
 نیی شرم سرش را انداخت پااز

  و پدرش بوددای با احق
   تر کرده بودمی فقط اوضاع را وخاومدنش

  در چنتھ نداشت کھ جواب اون مرد پر از خشم را بدھدیزیچ
 کھ بارھا بھ زبان اورده بود ی جملھ ااوردی قلبش مجبورش کرد تا بھ زبان باما
 بغض دار یی شد و باصدارهیبا تمام توان و جرعتش بھ چشمان آنمرد مغرور خ...یآر

 ： گفتکردیکھ دل سنگ را ھم آب م
  کنمی بدون دخترتون زندگونمتیمن دخترتونو دوسش دارم من نم_
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 نی خودتون قبول کنی منو بھ غالمکنمی مخواھش
 ی رحمانھ بھ گوشش فرود اومد وصدای بود کھ بیلی عاشق دلخستھ سنی اما جواب او

  گوش فلک و کر کردداینھھھھھھھ گفتن آ
 ی از عشق نبرده بود تویی رحم کھ انگار بوی مرد بنی ای در پی پی مشتاوبعد

 کردی میی خودنمانایصورت ک
 ： شد و گفترهی خارشی پدر ی بازم بھ چشمای غرق خون بود ولشینی و بدھن

  دارمی عشق برنمنی بازم دست از انی منو بکشنجای اگھ ھمیحت_
  دخترتونمدای ای وونھی مجنون و دمن

 بدتراز قبل ضربات دست و ی کھ با غرشدی طول نکشی فضا رو گرفت اما چندسکوت
 دادی از خودش نشون نمی مقاومتنی کوچکتری حتانی خوردن و کانی ک  بھ تن کییپا

  کردی نوش جان ملی کھ بخاطر عشقش بود با میی بود و کتک ھاری سربھ زشھی ھممثل
 رفت و خون یاھی سرد چشماش سنی وخوردن سرش بھ زمنی زمی پرت شدنش روبا

 ：کردی جملھ رو تکرار منی ا و مداموردی شد اما بازم خم بھ ابرو نیاز سرش جار
 کنممممی بھ عشقم برسم خواھش منی بزارکنمیخواھش م_
 
 دهی ندینجوری پدرش رو کھ تا حاال ای تا جلوکردی میعی و زدی مغغغغی جچارهی بیدایآ

  رهیبودتش رو بگ
 زدی مداد

  بھش نداشتھی بابا توروخدا ولش کن منو بزن اما اونو نزن کارنکن
  ولش کنکنمی خواھش منجای من بود کھ اومد اری بابا تقصباش
  انی زد تو شکم کی پرت کرد و با لقد محکمتری رو ھم بھ گوشھ ادای اون ااما
 براش نمونده بود  چشماشو باز نگھ داشتھ بود و یی ناگھی تو خودش جمع شد و دانیک

 کھ دیدی بد خودش ھنوزم نگران عشقش بود متی وضعنی تو ای حتکردی نگاه مدایبھ ا
 تو خودش شتری کنھ بی کارتونھی نمنکھی و ازاکنھی بلند داره ھق ھق میباصدا

 شکستیم
 تا حاضر کردی دفاع و رھا کرد و بھ طرف خونھ حرکت می بانی کدای پدر ابالخره

 بھ لشی با موبااطی حی کنھ ازش توتی تا شکاسی پلی بھ اداره انی بردن کیبشھ برا
  دیشن مکالمشو دای زنگ زد و ا١١٠

  زدی بود و قلبش مثل گنجشک مدهی ترسیلیخ
 شی نمانجای از انی گم شنی برزدی کھ جمع شده بودن دم در داد می مردمی بھ توده رو

  مصرفای بدیکنی تماشا منی داروی چنیسادی وانیتموم شد بر
   و صداش گرفتھ بودزدی مغیج

  زود رفتنیلی برده بودن کھ خی بود پغی جنی کھ تو ای مردمم بھ دردانگار
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 غرق خون بود و انکھی کیشونی پی نشست و لباشو گذاشت رو گوشھ انی سر کیباال
 ：گفتی و لرزون مدهی بردهیبوسش کرد بر

 حال و روزتو ی ولرمی بمی برات الھرمی بمی منھ الھرهی منو ببخش ھمش تقصانیک
  نمی نبینجوریا
 شده بود پاک کرد دستشو رو ی کھ خونداروی ای جونشو باال اورد و لبای دست بانشیک

  کردیدھنش گذاشت و اخم
 ： گفتومدی کھ از تھ چاه درمییباصدا

  خدانکنھ گل نازم خدانکنھگھی حرف و نزن دنی ادای اسسسیھ_
  بمونم کنارتشھی ھمی کنارم الھی بمونشھی ھمیالھ

  
 ...د دراورد و بھ اشکان زنگ زشوی گوشعی بھ خودش اومد و سردایا

 
 امکیس
  کھ تو ھتل تھران اقامت داشتمشدی میچند روز_

  مویزی چھی نجای اومدمی ھر وقت مخوردی شھر بھم منی از احالم
   و آرزومو ازم گرفتدی تمام امندفعھی اگرفتی مازم

  کنھانتی بخواد بھم خی زودنی سوگند بھ اشدی نمباورم
  رفتی میکی انقدر زود با دی اگھ ازم متنفرم بود نبایحت
 ی کنم بندازمش تو گونکھی تکھی برم پسره رو تخواستمی مای خدایوا
 کردی موونمی خنده ھاشون و گل گرفتن سوگند از اون اشغال دادی

    وشدمی جون بھ لب مداشتم
  براش تنگ شده بودیلی بود کھ دلم خنی از ھمھ ابدتر

  بھش بگمقتوی بودم تا حقاومده
  بھش بگم تا خودش  انتخاب کنھموی زندگی بودم کھ ھمھ اومده

   کردکاری اون چاما
 کھ از وجود من ی بھ حرمت اون بچھ امی کھ با ھم داشتیی بھ حرمت اون روزاحداقل

 تو شکمش بود
 کردی منکاروی ادینبا

   و خدارو از تھ دلم صدا زدمدمی کشی انعره
 قربون توی بزرگشھی بالست سرمن نازل می اخھ چرررا چرررا ھرچگفتمی بھش مو
  خدا بھم رحم کنی زندگنی از ابرمی دارم مگھی بھ منم نگاه کن دکمی فقط کمی
  وشکوندمی دم دستم بود می ھر چزدموی شده بودم و داد موونھید

  مھم نبودبرام
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 ی لبای کھ جامی رو صورت لعنتخواستمی رو برداشتم و منھی از ای اکھی دستم تیتو
   خط بکشم اماھیسوگند بود 

  شدم و انداختمش اونورمونیپش
  شدهلی اون اتاق کھ حاال تبداز

  رونی بھ بازار شام زدم ببود
  چک نکرده بودمموی سوگند رفتم گوششی کھ پی از وقتدرست

   کردمی رو پلی خستھ شدم از شھاب مظفرکی نشستم و موزنی ماشیتو
   سبامک گفتنشی برای صداش تنگ شد حتی برای سوگند افتادمو دلم حتادی

 کال از سوگند سی عالمھ مھی باز کردم و با موی روشن کردم و قفل گوشگارمویس
  مواجھ شدم

   کال از سوگند باشھسی انقدر حجم مشدی نمباورم
   کھ از طرف سوگندهدمی کھ برام اومده بود و باز کردم و دیاس

 یی کجاامکی بود سنوشتھ
 ی بدم دارحی برات توضدی کارت دارم باشمی پای بکنمی خواھش میدی جواب نمچرا

 "" جون بچمونای بی کھ دوست داری جون ھرکسیکنیاشتباه م
  کرده بودم با خودم گفتمتعجب

  دارهکارمی چیعنی
  انقدر بھم زنگچرا
   انقدر بمن اصرار کنھدهی و از سوگند بعزده

   و خاموش کردم و شمارشو گرفتمپخش
 چون ھنوز بوق اول تموم نشده بود کھ جواب داد الو شی بود رو گوشدهی خوابیانگار

 یی جان کجاامکیس
 ستمی جان تو نامکی سالم بعدشم من سکیعل_
 یی ؟معلوم ھس کجای خوبامکی سالم سیوااا_
 
 فتونیشھر کث_امکیس
 ؟یتھران_
 بلھ امرتون_
 دی ھست کھ باییزایچی نمتی ببای بکنمی با من حرف نزن خواھش مینجوری اامکثیس_

  یبشنو
 یدی فھمنمتی ببخوامی نمگھیمن د_

  دست از سر من بردار سوگندبرو
 امکیاسی بکنمیخواھش م_
   ببرمنی اومده رو از بشی کھ برات پی سو تفاھمتا
  داشتھ باشھیتی نشده کھ بخواد برام اھمیزی چیچھ سو تفاھم_
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   دنبالمیپس تو اون روز چرا اومده بود_
  بگم ازت متنفرمخواستمیچون م_
 ای سیگی دررروغ میدار_
  من از تو و اون اسمت متنفر بودم و ھستمھیدروغ چ_
  رفتھادمی ی چند وقتھی

 ی کھ تو ھم دختر ھمون  پدربود
 ... مث اونتوام

 ھی منظورت چنمی خجالت بکش درست  حرف بزن ببامکیس_
 ی طلبکارمیزی بچی پدر منو کشتیزد
لعنت بھ بابات _ گناه کھ تو شکممی بی بچھ نی تا حاال ننداختمت زندان بخاطر ااگھ

   از ھمتون متنفرمادیلعنت بھ تو لعنت بھ اون بچھ از ھمتون بدم م
  اره؟؟ی ادامھ بددداتی زندان تا بھ کثافت کارفتمی خداتھ کھ من باز
  یتکرار نکن فتوی کثی جملھ نی خواھش کنم انقدر اشھی می کھ متنفردونمیم_
  می خوب کارکنمی تکرار مکنمیم_
 کنمیم

 ھ؟ی حرف حسابت چحاال
 ی وونھی نشو دیانقدر عصب_ کھ تا حاال بودی ھمون جھنم دره ابرو
  سکتھستی برات خوب نیروان

 شھی می بچم چفی اونوقت تکلیکنیم
  کنمایلھ م....  اونجا اون صورتھ اون صورتھامیسوگند م_
 امک؟؟؟بگوووی سمویصورت چ_
  مگھ نھ؟یشی ک راحت میکیسکتھ کنم تو .صورت زشتتو_
 نھ مسخره_
  تو؟ی پررو شد؟؟بازی گفتیچ_
   باشمگھی دیکی ی کھ حاضر بھ سکتھ ستمی نی من ادم پستشمیگفتم نھ راحت نم_
 ؟یکنی مھی گری حاال؟؟سوگند داریکنی منی فنیچرا ف_
 مگھ برات مھمھ؟_
 ند روز چقدر بھت زنگ زدم چنی تو ایدونی معرفت میب

  اخھی نگرانت شدم کجا بودچقدر
 شھی کھ ازش متنفره میمگھ آدم نگران کس_

  برام تنگ شده سوگند؟؟دلتیکنی مھی گری داری ندادجوابمو
  رینخ_
 اد؟ی منتی فنی فیپس چرا صدا_
 سرما خوردم_
  دکتر؟ی و نرفتی سرما خوردیییییییییییییییچ_
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  گفتمی نھ الکامکیاخ گوشممم پاره شد س_
  اول و اخرت باشھیدفعھ _
  گمی کھ می ادرسنی بھ اای تمومش کن فردا بگھی دامکیباشھ س_
  رو برات روشن کنمزای چیلی تا خای بچھ بنی خوبمون وای حرمت روزابھ
 ی باشھی می چنمی فکرامو بکنم ببدیبا_
  قطع کردیاه لعنت....امکیالو الو س_
 

  کنمیداحافظحداقل نزاشت کھ خ_سوگند
 نکھی بھ شکمم انداختم با اینگاھ

 بدونم بچم خواستی بود دلم نمی بزرگ نبود و کامال ارثی اخرم بود  ھنوز اونقدرماه
   نرفتم فقطی سونو گرافنی بخاطر ھمھیچ
 بھ شکمم ی اخالقش بھ باباش نره دستی بره ولامکی چشماش بھ سخوادی دلم مدونستمیم

  رفتمنمی جنی و قربون صدقھ دمیکش
   مامانش بخلش بخوابھشی پادی زوده زود بخوادی فداش بشم کھ میالھ
 خواستی مامکی اومدنش سای بعد از بدننکھی اھی اورادی ضعف رفت براش اما با دلم

   اشکم دراومدرتشیازم بگ
 چھ مرگم بود چھ جذبھ دونستمی در حقم کرده بود اما نمامکی کھ سییای و بدای پستباتمام

 شدمی پسررر کھ انقدر بطرفش جذب منیت ا داشیا
 نیرحسی ماعده و امی کھ قرار بود اونجا فردا عروسی برداشتم و آدرس باغمویگوش

 برگزار بشھ براش اس کردم
   و صداش کردمدی رفتم تو اتاق مھشو
  ھا؟چھیپی و صدات تو خونھ نمی ساکت نشستکھ؟چرای کوچیابج_

  نشستمششی و روتختش پرفتم
 

 ؟ی و دوست دارنی حسری باھام رو راست باش تو ھنوزم امکنمی خواھش مدیمھش
  کھیدونی مشھی عروسفردا

 کنھ؟ی داره ازدواج منکھی از ایناراحت
 ی بھ آغوشت محتاجم خواھریلی بغلت؟خامی بشھیسوگند م_دیمھش

   دردت بھ جونمای قربونت برم بایب_
 کنھی می چرا سرنوشت باھامون داره انقدر بازدونمی نمدی مھشدونمینم
 یخدا نکنھ من دورت بگردم الھ_

 یکشی و ھنوزم میدی کھ تو کشیی ما در برابر رنجامشکالت
 ستی نیچیھ
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 ی تھ دلم دوست داشتنلی بھت دروغ بگم سوگند اواخوامی نمشھی روراستم مثل ھمباھات
رھاد تونستم فراموش کنم من دارم با  فی و با وجود محبتاری اما من االن امریبود از ام

  خستست سوگندگھی جلو دلم درمیعقلم م
 ستمی کھ بودم نی احمقی اون دختر احساسگھید
 کھ من تازه پختھ دونھی پختھ رفتار کردنتم اما نمنی عاشق اگھی بھم مشھی فرھاد ھمو

  شدم و قبال چقدر
  بودمبچھ

 نگران رهی مادمی کنارشم واقعا غمام ی من بھتره و وقتی براری ھمھ جوره از امفرھاد
 می گرفتمی خوشحالم و با فرھاد تصمری ماعده و امی برایلی بزرگھ من خیمن نباش ابج

 ییکھ دوتا
   کھمی تا با اومدنمون بھ ھمھ اعالم کنمیای بھ جشنشون بفردا

 تو گذشتھ دی گذشتھ ھا بامی ندارییی و باھم دشمنستی ما ننی بیی کدورت و ناراحتچیھ
 می و رفت و امد کنمیدفن بشھ و قراره با ھم ھممون دوست باش

 بشم کھ انقدر مھربونھ می دل ابجی فدای الھھی عالیلی خوبھ خیلی خدی مھشیوا_سوگند
 ستی نیچیو تو دلش ھ

   شکرتای خدادی مھشی راحت کردالموی خیلیخ
   ندارمیی حداقل از جانب تو و ماعده نگرانگھید

  ادی بامکی سدی کھ فردا شامی کندی خرمی حاال پاشو برپس
 وقتھ بھ خودم یلی خب خی ولشھی نمکلمی ھنی با ادونمی کنم البتھ موونشی دخوامیم

 دمینرس
 م؟ی تاباھم بریایم
 کلتی حرف و نزن تو االنم ھنی خودمم لباس ندارم اتفاقا درضمن اامیمعلونھ کھ م_
 نھ ماھتھ کھ ستی خوبھ و اصال مشخص نیلیخ
  منی مامان کوچولوی لوندی در ھر حالتو

  تا بچلونمشادی بای پدر سوختھ بدننی کھ اکنمی می لحظھ شماردارم
 نی فروھر و عالی لنھیری شاری از شکمم کردو اھنگ منم اون یبوس محکم_سوگند

 و رونی بمی ساعت عالف کرد منو تا حاضر شھ رفتکی دیرقصی و مخوندی ھا موونھید
    رنگ انتخاب کردی بلند شکالتی ماکسھی دی بالخره مھشمی گشتیکل
  ومدی خوشگل بود و بھش میلیخ
  راه برمششی باھاش برقصم و باافتخار پتونستمی خوب بودم تا مامکی کاش منم با سیا

  افسوساما
 . جلب شدنیتری  رنگ پشت وی لباس مشکھی کھ توجھم بھ میگشتی ممیداشت
   تو و پروش کردممی رفتعیسر

 ی نقره ادی سفزی ری  دکلتھ بود کھ قسمت باالش تا کمرش پراز سنگاراھنی پھی لباس
   بودی و قسمت پفش تورشدی زانوم پف  می کمر تا باالیکار شده بود و از قسمت گود
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 جفت دستکش ھی برام بھتره نی شکمم معلوم نشھ حس کردم اھی برجستگنکھی ابخاطر
  ود کھ تا ارنجم بود رو لباس بمیمشک

 ی کفش فروشھی از رونی بمی و رفتدمشی خرعی بود تو تنم خوشم اومد و سربای زیلیخ
  اسپرتم گرفتم کھ بتونم باھاش راحت راه برمبای کفش تقرھی

 بود دای زنگ خورد جواب دادم امی بسمت خونھ کھ گوشمیرفتی ممی و داشتمی خوردناھار
 شدمیانقدر با عجلھ حرف زد کھ داشتم نگران م

 ییسوگند کجا_دایا
  ی عروسی برادی خردیاومدم بامھش_
  شده مگھ؟یچ_
 مجبور شدم بھ تو بگم دنی جواب نمرمیگی فرھاد ومناروی اشکان و  متیسوگند ھرچ_

مرگ  و تا سرحد انی دعواش شده کانی دم خونمون بابام با کنجای اادی بگو بدیبھ مھش
   شھدای پسمی پلی افتاده جلو خونھ و ھر لحظھ ممکنھ سر و کلھ انیزده االن ک

   کنم دست تنھامی کارتونمی ازم گرفتھ نمچویی توروخدا سونیای بنجای از امشی ببردیبا
 بھ خونتون میکی نزدیلی خمیرسونی االن خودمونو مدای من نگران نباش ای خدایوا_

  خودتو حفظ کنھیخونسرد
 دنی با دمی جلو در بودگھی دی قھی گفتم و پنج دقدی بھ مھشعی از قطع کردنش سربعد

 دی مھشفتمی بود حالم بد شھ و پس بکی نزددای داغون ای افھی و قتی تو اون وضعانیک
 و کشون کشون اوردن تو انی بزور کدای شد و با اادهی خودش پعی بشم سرادهینزاشت پ

  و گذاشتھ بود رو پاشانی کسر  عقب نشستھ بود ودای انیماش
  گفت گاز  بده مھشدی بھ مھشبلند

 
 ادی خون مینجوری از سرش داره ھممارستانی بمشی ببردی زود باش بادی

 گلم برو ستی برات خوب نیای بدی کرد و گفت تو نباادهی سر راه بزور منو پدیمھش
 ونھ خودشو برسگمی ھستم بھ فرھادم مدای و اانیاستراحت کن من مراقب ک

 بای کردم تقرالی بودتا صبح ھزار تا فکر و خششونی فکرم مدام پی خونھ ولرفتم
 دمی و دانی پاشدم و کعی انداخت و اومدن خونھ سردی کلدی صبح بود کھ مھشیکاینزد

 متحرک بود ی مرده نی عدای ای شده و حالش انگار بھتره ولیچیمھ سرش باند پ
   بودوارشدهیرنگش مثل گچ د  کرده بود کھھی بود و انقدر گردهیرنگش پر

 اوردم تو اتاق شالشو داروی و من امی خوابوندمی و تو اتاق مھمون بردانی کعیسر
 ده ی بچھ ھی نی عدادمیمانتوشو در اوردم و خوابوندمش رو تخت شونھ ھاشو ماساژ م

 بزور  و غذا اوردوهی براش ابمدی شده بود و بدنش اصال جون نداشت مھشفیسالھ ضع
  بھش خوروندم

 گرفتی مانوی بود و فقط سراغ کساکت
 بدنش ستی نشیزی و چدهی االن خوابانی و کششھی راحت کرد کھ فرھاد پالشوی خدیمھش

   خوردهھیکوفتھ شده و سرش بخ
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   تو بخوابشھی مخوب
 گناه بود تو ی زود خوابش برد انقدر معصوم و بیلی ارام بخش بھش دادم و خقرص

 یدای و ادمی برم تختم دونفره بود کنارش خوابششی از پوردیخواب کھ دلم طاقت ن
 حال و نی کردم واسھ اھی گری کھ حاال انقدر اروم بودبغلش کردم و  کلطونمویش

 ...روزش  تا بالخره خوابم برد
 
   شدمداری کھ تو چشمام خورد از خواب بیبا نور بد_دایآ

  رونی بدمی از گونش کردم و از بغلش خودمو کشیبود بوسھ ا بغلم کرده سوگند
 ششی تو اتاق پعی و بھ زبون اوردم رفتم سرانی اتفاقات تو ذھنم مرور شد و اسم کتمام
 منو نگاه کرد و چشاشو شیشگی چشماش بازه و انگار منتظرم بوده با لبخند ھمدمیکھ د

 بستھ کرد. سالم باز ویبھ نشونھ 
  بکوبمواری سرمو بھ دخواستیش بود دلم م کھ تویتی وضعاز

  من بودم و بابام تا حاالمسببش
  بودمدهی بابامو ندی رونی عمرم اتو
   کردهانی و با کی کارنی ھمچھی کھ بابام شدی ھنوزم باورم نمو

 ی کردم و گفتم خوبی بھش سالمرو
 یشمی کھ تو پی خوبم وقتگفت
 ستی افتاد فرھاد  نادمی تازه

  کھ گفت فرھاد با خانومش رفتن سرکاردمی پرسانی کاز
  گفتمدموی و رو سرش خم شدم و دوتا لپاشو با دستم گرفتم و کشدمیخند

 یگی مدی مھشی بگشھی کھ روت نمی جووووونم قربون اون حرف زدنت بشم زندگانیا
 خانومش

  شد وی جدییھوی کرد و دو تا دستامو گرفت ی بلندی خنده
 اگھ ی حتکنمی وجودتو مال خودم می صورت ماھتو ھمھ نی دستارو انی من ادای آگفت

 ی خودت نخوانکھی مگر اکشمی بازم از عشقت دست نمسنی ھم جلوم واایتمام دن
 تختش کنارش و ی نشستم گوشھ ختی و دلم ردمیاز لمس دستاش بھ خودم لرز_

  خوش فرمش گذاشتمی رو لباسی ھیانگشت اشارمو بھ نشونھ 
 خوادی دلم نمگھی دترسمی منم حاضرم جونمم واست بدم اما مانیمنم تا اخرش ھستم ک_

   کنھرتی انقدر حقخوامی نمگھی بابام دی جلوی بشکیانقدر کوچ
 یفھمیم
 نداره بزار بکنھ پدرتھ و من مطمعنم از دوست داشتن یبی نداره عسلکم عیبیع_
نظورم خودمم  در افتاده میی اما با ادم سمج و پرروکنھی می کھ انقدر سرسختادشھیز

 شھ بازم بھ دی کھ دندونامم مثل موھام سفی تا موقعی حتامیمن حاال حاال ھا کوتاه نم
 مونمیپات م

 تونمی از من نخواه کھ بکشم کنار نمیفھمی مدای ای منیاھای روی فرشتھ تو
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 رو صورت من ی چشات خم شدنی با اینجوری دستت ندادم ایکاری پاشو برو تا االنم
 دای ایکنی طاقتمو طاق میدار
 ازت ممنونم یلی خنجاشمی پدر مادرت تا ھمشی پی بردی من بانیری برو دلبر شنجای ااز

 ی باشدی دوستتھ حتما باھی امشب عروسی بردی بای ولیکھ کنارم بود
  کنھی ماعده حتما درکم مشھی تنھات بزارم و برم  نھ نمتونمی میچجور_
 ی بردی نمون تو حتما بانجای انی از اشتری بدایگفتم برو ا_
  زنمتای میکنی میعھ حاال چرا انقدر کلتو اونور_
 شھی نگات کنم حالم داره بد منی از اشتری بتونمیچون نم_
 دونھی کھ خدا می انقدر رو خودت کنترل داراااای آق کیتو بچھ مثبت من_
 ی از پشت بستفمیوزارسی دست تو
   نکنسھی من و باھاش مقاچوقتی ھرینخ_

 تممی وضعیریگی با چشات تمام کنترلمو می و تو پدر سوختھ دارمی معمولی بنده ھی من
   از دستت فرار کنمتونمی کھ نمھیجور
  دای ابرو

   نگاه کنینوریباشھ حاال ا_
 ی چکمھ پوش نکنی گربھ نی ک چشاتو عیبھ شرط_
  منریباشھھھ ومپا_
 گھی دھی چریومپا_
 خون آشام_
 ی خودت خون آشامتیخاصیب_

 خوردی خوناشو می روز تو دانشگاه کاون
 میدی بببن بھ کجا رسمی داشتیی چھ روزاانی کری بخادشی یوااا_
  کوفتست؟یلی تو بدنت ھنوز خانیک
 حداقل با سر رونیییی برررررو بگمی بابا ممی رجطانیلعنت بر ش,رینخ：)باداد( انیک

 شمی موونھی برو دارم ددای اخورهی بھ دستام می کھ موھات ھنی من نشیباز جلو
 فکر ناجونی با مادی مترسھی االن سوگند مری ومپاھی رواننیی پااری صداتو بسسسسیھ_
 یندازی سرو صدا راه مکنمی دارم بھت تجاوز مکننیم
 کرد و رفت کمک مادر ماعده ی صبح اومد بھم سربزنھ خداحافظستی خانوم ننایم_

  خانوم
 یدونیو از کجا م بال تیاوھرچھ چموش شد_
 می رجطانی منو از دست تو شادیوا خودش گفت بعدشم بزار سوگند خانوم بفھمھ تا ب_

 نجات بده
 خودمو زدم ب ناراحت شدن و رومو برگردوندم ازش و خواستم بلند شم کھ یالک_دایا

 افتادم روش لبام تا لباش  زی خمی تعادلمو از دست دادم و ندی دستمو محکم کشعیسر
 بند انگشت فاصلھ داشتن نفساش کھ حاال تند شده بود محکم بصورتم ی ی اندازه
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 موھام و ی دستشو برد الانی کرده بود کپر  گرومپ گرومپ قلبم اتاقوی صداخوردیم
 یچیکنار صورتم توقف کرد چشماشو بست منم چشمامو بستم اصن انگار مست بودم ھ

  تر اوردکی سرمو نزدانمی نبود اون لحظھ کمیحال
 در سوگند چشام باز شد و ی باصداھوی نمونده بود کھ یزی بوسھ   چھی شکوفا شدن تا

   سوگندامی ھول کرده بودم داد زدم االن می و بدجوردمیچرخی پاشدم دور خودم معیسر
 دهی انقدر خنددیخندی نگاه کردم کھ دستشو رو صورتش گرفتھ بود و غش غش مانی کبھ

 بامزه شد آخ یلی خافتی قی وادای ای واگفتی مدهی بردهیربود کھ قرمز شده بود باخنده ب
 ی خوب بودیلیخدا خ

 و سھ بار صورتمو یی رفتم بسمت دستشورونی بھش گفتم و با سرعت زدم بیزھرمار
 ادی بنیی از تبم پاذرهیآب زدم تا 

  یومدی تر مری دذرهی اگھ شدی می چی نکنھ سوگند واااکارتی خدا بگم چیا
   مورد دلخواھم و سرخ شدمی  اومد تو ذھنم اون صحنھ دوباره

 .... ی کنم و حاضرشم برم عروسی حاضرشدم تا برم خونھ خودمو آفتابرفتم
 

 یلی بھ خودم انداختم انگار خودم نبودم  خی نگاھییبای سالن زی نھیاز تو آ_سوگند
 ھیه بود و سا بستھ انجام دادونینی برام بھ شی بھ طرز ماھرشگریعوض شده بودم ارا

   داده بودریی چھرمو تغی کھ برام زده بود کلی پشت چشم با رژ قرمزھی مشکی
   خوشگل شده بودیلی خدمیمھش
 تا باھم میرفتی ھم مدای دنبال ادی شده بود و تازه باری دی بھ ساعت  انداختم کھ کلینگاھ

 میبر
 جواب شوی گوشزدمی ھرچقدر زنگ ممی رفتدای اشی و پرونی بمی زدشگاهی از اراعیسر
 دادینم

  کھ اومددمی دداروی اھوی کھ زنگ خونشونو بزنھ کھ شدی مادهی داشت پدیمھش
  کرده بودپی خوشتیکل

 ی و شلوغ کارزدی مغی موقع ورودش جشھی کھ ھمی شد طبق عادتنی وارد ماشیوقت
 اروم ی فقط صدای  ھمونکارو کردم اما با ناباورگرفتمی گوشامو مشھی منم ھمکردیم

  بھ گوشم خورددایسالم ا
  بھشمی و با تعجب زل زدمی برگشتدی با مھشییدوتا

  االن واقعا؟ی خودت بودنی ادایا_سوگند
 با مامانم و ی شده کلری دمی زود باش بری چتھ زل زددیآره سوگند خودم بودم مھش_دایا

  بابام دعوام شده حوصلھ ندارم
  می کردمو راه افتادی اشاره ادی بگم بھ مھش بھشیزیانقدر داغون بود کھ نتونستم چ_
  نشی شد از ماشادهی فرھادم ھمزمان با ما پدنی محض رسبھ

 رفت و بغلش کرد منم دلم دی مھشی قربون صدقھ ی کلی از سالم و احوال پرسبعد
 انھی ھم تو فکر کدای و خواست و مطمعنم اامکیس
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 ی چتھ انقدر تو خودتدایا： گفتدای و ولش کرد و رو بھ ادی مھشبالخره
 نیای بنی پاشخوادی گفتم دلم نمنای فرھاد حوصلھ ندارم دعوام شده با مامانم ایچیھ_دایا

 نگرانم انی واسھ کطرفمی شدن از ی غر زدن راضی دوستم بالخره بعد کلیعروس
 میھممون تنھاش گزاشت

 ششی ک منم بمونم پزارهی نمو
 اخم و تخمات واسھ بچھ نی ھمھ ادونمینگران نباش موش کوچولو من ک م_فرھاد

 مثبتمونھ
 ی تو جشن تابلو بازدی گفتھ باشم نبای ولینیبی بنداز عاشق دلخستتو منی نگاه تو ماشھی

  ایاریدرب
 شھی بد میلی بھ گوش بابات برسھ اونوقت خممکنھ
 ی تو خوبیلی تا بناگوش وا شد و داد زد فرھاد ازت ممنونم خدای اشی ک  ندمید_سوگند
 بود نیانتظار داشتم مثل قبل بپره فرھاد و بغل کنھ و فرھادم انگار منتظر ھم, یداداش
   از کنارش رد شد وی عادیلی خدایاما ا

 دییدوی منی بطرف ماشبسرعت
  خجالت نکشنانی و کدای تا امی ھم زودتر بطرف باغ حرکت کردما

  بودم فرق داشتدهی کھ دییا پسری با ھمھ انی نبود اما کشی حالزای چنی کھ ادای االبتھ
 بود بای زی واقعا ھمھ چزیی فصل پانی شده بود تو انیی تزبای زیلی باغ خی محوطھ

 ایبا چراغا و نور پرداز. ھمھ جارو پر کرده بود ویزیی پای زرد و نارنجیبرگا
  رو بوجود اورده بودیکی رمانتیفضا
 بمونم و وارد سالن تو باغ نشم اما نجای ھمخواستی سرد بود نھ گرم دلم میلی نھ خھوا
 کشوندی دستمو گرفت و مدیمھش
 کردی گرد شدش بمن نگاه می تو اتاق پرو فرھاد با چشمامی رفتیوقت

 ی کلدمی کرد مھشادی اعتماد بنفسمو زی شدبای امشب زیلی سوگند خنکھی با گفتن او
 ماچم کرد و قربون صدقم رفت

 شد و برگشتم تا ادی جوون بودن استرسم زشترشونمی کھ بادی زتی اون ھمھ جمعدنی دبا
 دی امشب باگفتی منصرفم کرد و در گوشم مدام مدیبرم ساپورتمو بپوشم اما مھش

  ی کنوونھی و دامکیس
 نھ ای اومده امکی سنمی نشستم و چشم چرخوندم ببزی حرفش گوش دادمو رفتم سرمبھ

 کرد اما با ورود عروس و میصب عادی ندی امشب شانکھی بود فکر اومدهیاما انگار ن
  دی از ذھنم پرامکی فروکش کرد و ستمیداماد عصبان

 تو اون لباس عروس کوتاه مثل فرشتھ ھا شده بود لباس عروسش کوتاه بود ماعده
  تر بودنادی زاشی سنگ دوزیلی بود و خدیدرست مثل لباس من فقط مال اون سف

 ونی و پاپراھنی با پیت و شلوار مشک کھی نمی حسری و امکردی عروسا فرق می باھمھ
   زده بوددیسف
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  عی کھ سرختی خودشو انداخت تو بغلم و اشک ردی ماعده تا بمن رسکی و شساده
  کردمی خوشبختیاشکاشو پاک کردم و براش آرزو

  و فرھاددی با مھشری ماعده و امیی گرفتھ بودم از رودر رواسترس
 زدنی و فرھاد ھمو بغل کردن و مری باھم برخورد کردن و امی خوب و عادیلی خاما

   و ماعده ھم ھمو بغل کرده بودندی و مھشگھیپشت ھمد
   گرفتمونی ھر چھارتاشون گری و خانواده انی و کدای کارشون  من و انی ابا

  بودی و احساسزی غم انگی صحنھ واقعا
 و دایرفتن وسط جز منو ا قرار گرفتن و ھمھ گاھشونی عروس داماد تو جابالخره

 انیک
 ما نشستھ ی  درست روبروانمی ککردی منو بغل می بود  و ھدهی بھم چسبی بدجوردایا

   کاراشنی بھ ادیخندی میبود و ھ
 ولم کن اه خفم دای و از استرس گرمم شده بود غر زدم بھش مھ اشدمی خفھ مداشتم
  فکر کنمی اشتباه گرفتستمای نانی چتھ تو من کیکرد

 
 یی کھ اون توکنمی جلوم نشستھ دارم تصور مانی مگھ سوگند کشھی میخب چ_دایا

  شمی کھ توسط سوگند پرت شدم اونور و پاشد رفت از پدی نکشھی ثانبھ
 خواستی کرده بود کھ دلم مپی مگھ جرم کردم انقدر خوشتخواستی مانوی دلم کخو

  درستھ قورتش بدم
   شروع کرد بھ غحش دادنمی درونیندا
 ی چرا انقدر تو منحرفدای کنن آاتی حیخاک تو سر ب_

 پسره عشق منھ تو نی عجوزه خانوم ای بمن فحش بدیعھ خب حاال تو حق ندار_من
 منم دلم کنھی منو نگاه می شده اخھ با اون چشاش ھیی خوردنگری چھ جیفھمیکھ نم

 می گفتش برعی بپرم بغلش کنم اما نشد سرخواستمی مدمشی دنی  تو ماشی وقترهیم
 یدی بھ خودت فحش می خانوم حواست باشھ کھ من خودتم االن داریعجوزه خودت_

 یکنی مکشی ھمش تحریطانی اما تو شمی کھ گفتھ برھیاون پسره خوب
 بودم کھ سوگند با دو تا اب پرتغال برگشت ری درگنجوری با خودم ھمدموی کشییییپوف_
 ی آمپر چسبوندنکھی داد دستم و گفت بخور تا عطشت بخوابھ بچھ مثل اشویکی و شمیپ

 بخور
 کھ داشت ی نگاه کردم و سمتانی خوردم و خنکم شد بھ کویدنیبھ ضرب ھمھ نوش_

 بود دهی بھ خودش مالیلی کھ خی دخترھی و دنبال کردم کھ چشمم خورد بھ کردینگاه م
 دیرقصی و مدادیداشت خودشو تکون م ی بود اما فوق العاده با لوندی مصنوعیلیو خ

 کوتاه ستش بود  چرم قرمز با دامنی تنھ می نھیلباسشم 
 برم خفشون کنم ھم اونو ھم خواستمی مزدی و بھش لبخند مکردی نگاه مانی بھ کمدام

  انویک



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 257 

 خودم انداختم کھ ی دهی ساده و پوشپی نگاه بھ تشدمی از شدت حسادت منفجر مداشتم
 بودم بھ دهی فون پوشی ساده راھنی پھین بحثم شد و کل کل کردم چقدر سرش با ماما

  ی و کفش سورمھ ای با ساپورت مشکیرنگ سورمھ ا
  ساده بودیلی دار بود و خنی استراھنمیپ

 بغل کرده بودم انی کھی خودم کھ سوگندو از شدت دلتنگشی پفھی حماقت چند دقبھ
 متعجبش بھ من زل زده بود ی زل زدم کھ حاال با چشماانی بھ کیپوزخند زدم و عصب

  کھ چمھفھموندیو داشت بھم م
    بسمت بار سالن حرکت کردموعیسر
 شموی شکی پخواستمی کھ تا مدمی گرفتھ بودتم و داغ شده بودم  دخوردمی مکاروی تند پتند

 گرفت و  جامو از دستمومدی محکم بسمتم می از جاش بلند شد و با قدماانیبخورم  ک
   و شکستنیانداخت رو زم

   حواسش بما نبود ھمھ تو حال خودشون بودنچکسی اوردم کھ ھشانس
 نی ای چتھ کھ داردای کھ چت شده ازدی و داد مدادی گردنمو گرفت و داشت فشار مانیک

  جلو چشم من؟ھا؟یخوری مارویزھرمار
 ؟یکشی نمخجالت

   گرفتھ و کش دار بھش گفتمی صدابا
 ی برو گمشو برو بھ ھمون دختره ی لعنتیکنی خفم می ولم کن دارکھیخفھ شو مرت_

 ختیری کھ داشت برات مییھرزه نگاه کن اره برو لذت ببر از عشوه ھا
  کدوم دخترهیگی چرا چرت و پرت مدای تو ایگی میچ_
 
   دست دختررو نشونش دادم و گفتم اوناھاش ھمونبا
 و کلی با ھی نگاه کندمی اره بایکردی بھش نگاه میور کھ چجدمی دی انکار کنخوادینم
  ی لذت ببردمی ک اون داره بایبدن

   منونی نگاه کنننن خوب ببدمی پوشی چنی من ساده و احمق بباونوقت
  ستی از بدنم معلوم نیی جاچی ھینیبی لباسمو ماره

 انی فقط بخاطر تو کدمی پوشنویا
 کردمی اما انگار اشتباه مخوادی دلت مینجوری ادونستمی مچون

 ؟؟؟یفھمی بھم نباف مفاروی اراجنی ادایتمومش کن ا_
  خوامی فقط تورو می من لعنتنھیبی و نمدهی و بجز تو ندچکسی چشمام ھمن

 ؟؟؟یزنی حرفارو بمن منی کھ ای اعتماد شدی زود بھ عشق من بانقدر
 جلوم دارم واسھ موی عروسک واقعی من دور سرت بگردم خانومم اخھ وقتیآره؟الھ

  نگاه کنمی بھ اون  عروسک مصنوعدی بایچ
 می اون مانکنی وونھی و ھنوزززز ددمتی نرفتھ کھ اونشب من دادتی قربونت برم یالھ

 دمیکھ د
  قشنگ ترهکلشیآره گولم نزن  خرم نکن اون ھ_
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 سسسسی دستشو گذاشت رو لبام و گفت ھانی حرفم کنی گفتن ابا
  اھستھ بھم گفتیلی گوشمو خکی اورد نزدسرشو

 کھ ینی و سنگدهی لباس پوشنی اری زدونمی من کھ می ولدی و نخواھد دنھیبی نمچکسیھ_
  شدهی مخفییبای زیزای چھ چدهیخانومم پوش

 خوشگلت سرخ شدن بس ی لب نزن چشماگھی تمومش کن و بخاطر من ددای اعاشقتم
 کن
 کاراش رفت باال تر عرق از نی حرفاش و انی شدم دوزم صدبرابر با گفتن اوونھید_
   شده بود اما ھنوزم دلخور بودمی جارمیشونیپ
  و ھلش دادم و گفتمنشی با دستم ردم بھ سو

  یگی دروغ می داریگی دروغ میدار
  بھ تو دروغ گفتم ھای من کدایا_

 من داشتم بھ پشت سرش کھ فرھاد کردمی نگاه نمیریکبی کن من اصن بھ اون اتمومش
 زل زده بود نگاه دنیرقصی کھ داشتن منیرحسیبود و داشت بھ ماعده خانوم و ام

 نکنھ ھنوز ماعده خانوم کردمی روش و داشتم فکر مرھذشدی چشام خییھوی و کردمیم
 رو دوست داره

 بودم و اصال حواسم نبود ک فرھاد رفتھ و اون دختره ری با خودم تو افکارم درگو
 ی عصبیلی خدمی دراومد نگام افتاد بتو کھ دیرگیخ چشام از ییھویبجاش جلومھ 

 نجای ای اومدویھست
  ادامھ بدهتی بھ خوردن زھرماری باشھ اگھ باورم نداراالنم
 رمی ممن
 و دوباره بھ خودم لعنت فرستادم ک چرا زود قضاوت کردمیداشتم ب حرفاش فکر م_

  ھمھ جوره خودشو بھم ثابت کرده بودانیکردم دربارش ک
  رفتمعی سررونی از سالن برهی داره مدمی کنم کھ دی ازش معذرت خواھخواستم

 
 و دو ی چوبمکتی کردم کھ نشستھ بود رو نداشی گوشھ از باغ پھیرفتم دنبالشو تو _دایا

 و سرشو باال گرفتھ بودو چشاش بستھ مکتی گاه نھیتا دستاشو دراز کرده بود رو تک
  بود

 چشاشو باز کرد و عی کھ سردمیو گونشو بوس نشستمششی انقدرباسرعت پششوی پرفتم
  کھ کردمی بوسھ ای گرد شدش زل زد بمن و دستشو گذاشت جایبا چشا

  حالت خوبھ؟دایا_
  دوباره زود قضاوت کردمدی خوبم ببخشیلی خانمیآره ک_
 شدی کھ دست سمت راستش کھ دراز بود اروم اومد پشت کمرم و داشت حلقھ مدمید

   داد زدمخواستمی اغوششو میلیدورم منم  خ
  انی باااش کزود

  عقب و گفتدی و دستشو کشدی ترسھوی چارهیب
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 یزنی چرا داد مدای زود باشم اویچ_
  مظلوم کردمو گفتمافموی و قختمی تو صدام رازمویتمام ن_

  بھ اغوشت محتاجمانی بغلم کن کزودباش
 دیبوسیتند تند سرمو م و کردی دستش موھامو نوازش میکی بغلم کرد و بااون عیسر

 یدونی نمیکنی موونمی با حرف زدنتم دی کھ حتیدونی نمدایمنم بھ اغوشت محتاجم ا_
 ی مشروب خوردی رفتی وقتی کردمیچقدر االن عصب

 برداشتمو تو ھمون حالت زل زدم بھ چشماش خودمو لوس نشی سرمو از رو سعیسر_
 خولمی نمگھی عاقامون ددیکردم و گفتم ببخش

 ی کافی بھ اندازه ی نکن تو االن تو بغل منی خودتو لوس نکن انقدر دلبرداینکن ا_
  ترم نکن خواھشاوونھی شدم دوونھید
  گفتم بابا جووونی غنچھ کردم و گفتم مگھ چشتریلبامو ب_
 بابا جوون ؟_

 ی تو بابا جون منجھی داره
  من قراره عاقاتون بشمرینخ_
  عاشقتمیجووووون عاقامون خعل_
 رمیمی غنچھ نکن داذم مینجوری وار دوست دارم لباتو اوونھی ددایا_
 ھوی ی حرفا کھ عاشقش بودم بزنھ ولنی غنچھ کردم و منتظر بودم از اشتریلبامو ب_

 یلی چشاشو بست و خانی گرفت کانی گرفت خون تو تمام رگام جرشیتمام وجودم ات
 اری اختی کھ منم بخوردی لباشو چسبوند بھ لبام انقدر عاشقونھ و با احساس لبامو معیسر

 دادی منو بھ خودش فشار متترشی و اون بکردمی میباھاش ھمراھ
   دل کند و جدا کرد منو از خودش تو چشمام زل زد و گفتبالخره

 کنم کاری چی ول برم خانومم منو ببخشدی خودمو نگھ دارم باتونمی نمنی از اشتری بدایا
 ی بھت ھشدار دادم اما گوش نکردیلی و خوونتمید
 شمی نرو بمون پکنمی خواھش مانیک_
  ارمی من بدستت می مواظب خودت باش عشق من تو مال منشھی نمدای اتونمینم_

  نفسمخداحافظت
  دو برابر شده تنھا گزاشتکردمی کھ حاال احساس می و عشقازی نیرفت و منو با کل_

******* 
 از بس شدیمعلوم نبود بچھ ھا کجا گمو گور شده بودن چشمام داشت خستھ م_سوگند

  نگامو بھ در دوختھ بودم
 تو فاز رقص رفتھ بودن از جام پاشدم و رفتم سمت عروس ی و فرھادم بدجوردیمھش

 چتھ سوگند چرا گفتیمبلشون نشستم و ماعده بغلم کرد و م. ماعده روشیداماد و پ
   دوستتھ ھااااھی عروسی سالمت نایدمغ
 داد و گفت ی بھم دلداریلی خنی حسری کردمو امفی و براشون تعرامکی سی ھیقض

 میکنی سو تفاھمو حلش منی و باھم اادینگران نباش اگھ دوست داشتھ باشھ امشب م
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 نی اعالم کرد ایجی کھ ددمی شنییھوی گرم شد از حرفشو بالبخند ازش تشکر کردم دلم
   با دخترشون برقصن بھ افتخارشونخوانی پدر عروس خانومھ کھ مھیواستاھنگ درخ

 تی الکی و برد وسط موزدیکش. ماعده اومد دست ماعده روی و بابامی دست زدیھمگ
 ھم کھ شی پمی نشستھ بودنمیرحسی زوجا اومدن وسط و منو امی بود کم کم ھمھ ییبایز
  گفتری بود اومد و بھ امری امی کھ از دوستاپی خوشتیلی پسره خھی ھوی

  یکنی نمی جان معرفریام
 سوگندخانوم شونی از جاش بلند شد و منم باھاش بلند شدم روبھ دوستش گفت اریام

  ارسالن ھستن دوست منشونمیدوست ماعده و ا
  رقص بدمشنھادی و متشخص پبای خانوم زنی جان لھ اری امتونمیم_ارسالن

 بای خانوم زنی من کرد و گفت ارسالن جون متاسفم ای دهی ترسی بھ چشمای نگاھریام
 تمی و اھنگ بھ رتی دست منو گرفت و برد وسط جمععیقراره با بنده برقصھ و سر

 اصال دستامو نمیرحسی امدادموی شد روبروش خودمو اروم تکون ملی تبدیتندتر
 گرفتینم

داد از دست دوستش  تشکر کردم کھ نجاتم ری و منم از امکردی با لبخند نگامون مماعده
 کردوی نگاه بھ ارسالن انداختم کھ با حرص نگامون مھیو اونم بالبخند جوابمو داد 

   نشده بودعی تو عمرش انقدر ضایانگار, رفت 
 نمی برم بشخوامی گفتم مری بھ امدموی کشی نفستارفت

  دمینجا د جذابمو اوامکی نگاه کردم و سیدی تا دوباره نگامو بھ در بدوزم با ناامبرگشتم
 انقدر خوشگل و ستی نھ ندمی کھ دستی سراب ننمی از پام گرفتم تا ببزی رشگونی وھی

 داشت نگام ی عصبیلی خامکی سی برم بغلش کنم  ولخواستمی کرده بود کھ مپیخوشت
 کردیم

  و گفتم سالمسادمی روبروش واقای حرکت کردم و دقبسمتش
 چک زدن اورد تو ی از دستاشو بھ نشونھ یکی کھ دمی گردنش متورم شده بود  درگ

  نزد و مشت کرد و داد زدیصورتم ول
   بھت سوگند لعنت بھتلعنت

 باشم با ھمون اتی کھ شاھد کثافت کارنجای ای منو کشوندی اشغالیلی خی پستیلیخ
 ؟ی نشونم بدنوی ایخواستی آره مکھیمرت

  ی ھمون باباتی لنگھ توھم
  ھی پستیش چھ حروم زاده  ماماندونھی بچم کھ نمچارهیب

 کھ دادی مھلت نمی حتکردی تند تند منو خورد منطوری شد ھمیاشک از چشام جار_
  بدم بمن گفت حروم زحیبھش توض

 
  کردنی ب بابام توھدوباره

    انگار اروم تر شد امابازمدی کھ دمویگر
   و رفتگذاشت
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   اومد بغلم کرد و بردتم نشوندمدی نداشت کھ برم دنبالش مھشی پاھام جونگھید
 ی ھمھ بدشانسنی و بخاطر ازی گفتم تنھام بزاره و اونم رفت سرمو گذاشتم رو مبھش

 ....ختمیری خودم اشک مھیبد بخت.و
 
 کھ ی دوست داشتم دوش گرفتم و رفتم بھ آدرسشوی تلخیلیبا ادکلنم کھ خ_امکیس

  سوگند برام نوشتھ بود
 کھ گشتمی داشتم دنبال سوگند می و تو اون شلوغھین عروس کھ جشدمی وارد شدم دیوقت

   ھر جفتشونھی رو لبایی و اون لبخند کذارقصھی داره مکھی با ھمون مرتدمید
 کھ دوباره رو دست خورده بودم واقعا حس ی حماقت بھم دست داده بود انگارحس

 داشت از درون قلبمو با چاقو سوراخ یکی بود انگار بی عجیلیکردم قلبم درد گرفت خ
  کردیسوراخ م

 کھ یی تموم کرد و برگشت و بھ جادنشویانگار سوگند حضورمو حس کرد کھ رقص 
   بودم نگاه کردسادهی من واقایدق

 خوشگلتر شھی بزنم تو صورت خوشگلش کھ حاال از ھمخواستمی اومد و منم مبسمتم
 ومدیشده بود اما دلم ن

 ادی بود کھ نتونستم زرایبود انقدر چشماش گ شده بای زانقدر
 خوش تراشش داشت دی سفی شده بود و پاھانای بالرھی بتوپم با لباس خوشگلش شببھش

  کردی موونمید
 اما دمی اشکاشو دی شدم وقتمونی پششی دادم بعد دو ثانروی بھش اون فحش لعنتیوقت

   پسرهنی با ارفتی مدی نداشت با خودم گفتم حقش بود نبای اددهی فاگھید
 داره بھش ی و لوندی خوشگلنی مادر بھ اھی بچم نکھی دلم بر عکس حرفم از اتو

 کرده بود بھش فحش دادم البد داشت می عصبیلی خنکھی کردم اما بخاطر ایحسود
  گرفتی بودمو ازم مگانھی کھ با ییانتقام روزا

 کردمی حرکت منمی و تند تند بسمت ماشرونی سالن اومدم باز
 بستمی چشمامو کھ مگرفتی جلومو می باغ انگاریبای زی فضانی ھوا و انی ااما

 وردی دل واموندمو بھ رحم منی تو خاطرم وداشت اومدی سوگند مھی اشکیچشما
 بازم خواستمی می روشن کردم و انقدر بھ سوگند فکر کردم و قدم زدم کھ وقتگارمویس

 جز کردی ارومم نمیچی ھگھی بودم ددهی ھمرو کشستی تو پاکت نی نخچی ھدمیبکشم د
 دنشید

 یلی ام خگھی دطرفی از
  سوگند چھنمی بودم کھ ببکنجکاو

 زنگ ی کشونده بود و کلنجای بده کھ بخاطرش منو تا احی برام توضخواستی مرویزیچ
  زد و خواھش کرد

  دیکشی ک سوگندم داشت اونجا نفس میی راھشونو انتخاب کردن بسمت سالن جاپاھام
  کردنی میی وارد شدم چراغا خاموش بودن و رقص نورا خودنمایوقت
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 خوش فرمشو انداختھ ی عزا دار پاھای سوگند و شناختم مثل فرشتھ ایکی اون تارتو
 دنیلرزی و شونھ ھاش مزیبود روھم و سرشو گذاشتھ بود رو م

 کاری دارن چدوننی نمیمست. وی مجلس کھ ھمھ از شادنی تو ادمی دی وقتختی ردلم
 کنھی مھی گرینجوری سوگند داره اکننیم
   ھاشو اصال نداشتمھی چرا طاقت گردمیفھمینم

 ی لختش و کلم داغ شد دستمو بی چشم خورد بھ اون پاھاسادمی رفتمو جلوش وااروم
 ... ازش گرفتمشگونی وھیرون پاش و . رودمی کشاریاخت

 
 ک امکیقامت س و بھ کوچولو دردم گرفت اما با دمیسھ متر از جام پر_ سوگند

   تموم شدکبارهیروبروم بود تمام غمم 
 ： لوس کردم و لھش گفتمصدامو

 ؟؟؟یکنی مینجوری چرا اامکی سدمی خدا ترسیوا
 کنمی دلم بخواد می من ھرکارای حی بی پر روی دختره نمیساکت شو بب_
 ؟ی کننی کھ بھم توھیدوباره اومد_

 ؟ی گفتی نبود ھرچبس
 دادی و چپ و راست سرمو تکون مدادی حرفم با دستش چونمو گرفتو فشار منی گفتن ابا

 زدیو داد م
 ؟؟؟یدی فھمستی ننی از اشتری باقتتیتو ل_

 ؟یدی فھمی بپرگھی دیکی با ی حق نداری منو توشکمت داری بچھ یوقت
 گھی دقی و تا دقابرنی عروس داماد می کھ دارن براکنمی میکی بسمت کینگاھ_سوگند

 ： گفتمای تو دلم شاد شدم و در جواب سدنشیبری مدی و ماعده کنار ھم بانی حسریام
 ی توھمی آقادمی نپرچکسیمن با ھ_
 ی انکارش کنخوادی سوگند نمستمیمن کور و احمق ن_
 ؟ی صدام کنیتونستی بھ پاھام؟نمیباشھ بگو چرا دست زد_
 ..چونکھ.. زهیخب چونکھ چ_
 امک؟؟ی سیچونکھ چ_
 پاھاتو ینجوری ایکنی نمای ھا؟حیدی کوتاھو پوشراھنی پنی ای حقاصال تو بھ چھ_

 نن؟ی کھ ھمھ ببیلخت ول کرد
  بھ اون راهیزنی  چرا خودتو مامکی جواب من نشد سنی دوما ادمی تو پوشیاوال برا_
 نشدم زود باش ی عصباننی از اشتری پات کن تا بی کوفتی ساپورتھیحرف مفت نزن _
  برمخوامیم
   شھر خراب شده بمونمنی تو اتونمی نمگھید, الیو_یکجا بر_
  بلند شم؟یری دستمو بگشھی مامکیباشھ س_
  یدیرقصی با عشقت می داشتشی پقھی خوب تا دو دقنمی بلند شو ببرینخ_
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 تی جمعیجوابشو ندادمو خودم پاشدم و با خشونت دستشو گرفتمو از ال_سوگند
 چتھ بچھ کردی اعتراض مامکی عروس و داماد و سگاهی جایکشوندمش درست جلو

 ؟ی تو فنقلی کرددای انقدر زور پھوی ی چجوریکشونیچرا منو م
 روبروش ی بھ صحنھ امکی سالن روشن شد و سی جوابشو بدم کھ تمام چراغاخواستم

 لمبردارشونی بودنو فسادهی واگاھشونی و ماعده کنار ھم در جانی حسریزل زده بود ام
 عروس خانومتون تی رو دنی لطفا دستتونو بزارنیھ دورب داماد  رو بی اقاگفتیبلند م
  دی ببرکوی کگھیباھم د

 ھنوز مات و مبھوت داشت بھ امکی و سزدنی مغی ھمھ دست و جکشونی کدنیبا بر_
  دھن ماعدهزاستی مکوی کھ حاال داشت ککردی نگاه منی حسریام

 با دستم گرفتم و صورتشو چرخوندم سمت خودم تو چشماش زل زده بودم و با  چونشو
  بغض بھش گفتم

   دوستمھنی اقا با بھترنی اھی روبروتو نگاه کن امشب عروسخوب
 بده کھ دی و گل و بھ مھشی اومده بود تا کارت عروس؟اونذوزمیدی فھموی ھمھ چحاال
  د منو رسوندی نبود و داد بمن و زحمت کشدیمھش

   بلند شدکی موزی و دوباره صدادادی داشت سرشو تکون مینجوری ھمامکی کھ سدمید
 کھ امکی کردم بھ سی بھش زدم و اشاره ای چشمش بمن خورد کھ چشمکنیرحسیام

 گرفت و دستشو از لی و تحوامکی سی ماعده رو ول کرد و اومد سمت ما کلعیسر
   گوشھ تا باھاش حرف بزنھھی و بردتش دی کشرونیدست من ب

 دای اومده اامکی دادم کھ سحی و براشون توضدای و فرھاد و ادی مھششی رفتم پمنم
 ی و نشونش بدم وقتامکی رو سرو کلم کھ سدی شده بود و دوباره پرطونی شیحساب

 پھی جذااااب و خوشتیلی خی و گفت اوه اوه بھ چشم برادردی کشینشونش دادم سوت
 جذب راھنی پھی رفتمی مپشی تی صدقھ نرو داشت و منم تو دلم قربو نظنی ھمدمیمھش
 موھاشم تی دمپا فھی شلوار مشکھی تا آرنج تا زده بود وبا ناشوی بود و آستدهی پوشیمشک

  ھمشو داده بود باال
 ھر لحظھ امکی سی چھره ی و اخمادادی محی داشت براش توضی بدجورنیرحسیام

  شدیباز تر م
 و فرھاد داشتن دی و مھشدای اومدم ای وقتدمی رفتم تو اتاق پرو و ساپورتمو پوشعیسر

 بالخره لی مرد ذلی گفت ادای زدم کھ ای رفتم جلو و لبخندزدنیباھاش حرف م
 انداخت و دستشو گذاشت رو شونمو منو ی با لبخند بھم نگاھامکی سیدیساپورتتو پوش

   گفتدایبخودش چسبوند و رو بھ ا
  گھیمنھ د خانومھ

 زمی خودش گفت عزعی کنم کھ سری گفتم بزار معرفامکی ذوق شده بودم و بھ سخر
 و می کردی رفتم و با ھمھ خداحافظعی سرمی شدم برو لباساتو بپوش بریبھمھ معرف

  ی نشستم و سکوت پر از حرفامکی سنی تو ماشمی دستمو گرفت و باھم رفتامکیس
 مید حاضر بھ شکستنش نبوچکدوممونی بود کھ ھنمونیب
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   جذابش زل زده بودممرخی راه افتاد و منم بھ نبالخره
 منو گرفت و گذاشت رو دنده دست خودشم گذاشت روش و دنده رو عوض دست

 ...کردیم
 

 امکی و  گرمم شده بود تا شالمو برداشتم سکردی موونمی ادکلنش داشت دیبو_سوگند
 کردی و سبا دستمو ول نمخوردی صورتم م بھ سروی سقفو زد باز شد باد خوبیشاس

 کرده بود و خودشم ادی کرد و صداشو تا آخر زیاھنگ ستاره از گروه سون باند و پل
 داشت می و حس کنجکاومیری ممی کجا دارستمدونی و نممی جاده بودی توخوندیباھاش م

  شدی مشتریب
 گرم ی لحظھ ی تو ھمھ ی تو تموم حرفامیامی تو تموم دنگفتی از آھنگ کھ مکھی تھی

 بود غش کی رو بلند رو بمن خوند کھ قشنگ قلبم اومد تو دھنمو نزدییییعاشق بودن
 کنم

 ای لبخند بھش گفتم سبا
 ایجون س_
 م؟؟؟ی برمیخوای کجا مگھی داره ممونی نین_
 میرسی و حاال نمزززهی بگو بھ مامان فوضولش بگھ سوپرای نیبھ ن_
 عھ مامانش نگفت کھھھ_
 ی کاریتونینم_ کار دستت ندم مینیخب سوگند خانوم حواستو جمع کن تو ماشآره _

  ااامکی اقا سیبکن
 عھ حاال نگاه کن_

 ی گذاشتم رو کنترل سرعت و جفت پاھامو برداشتم و گذاشتم رو پاھانوی ماشعیسر
 با تعجب  زل نجوری سوگند ھمخوندمی روشن کردم  و با اھنگ مگاری سھیسوگند و 

 ی با دست چپم فرمون و نگھ داشتمو با دست راستم شونھ عیم کھ سرزده بود بھ
 تونھ؟؟؟ی نمی بھش گفتم  حاال ککھ  خندهریسوگندو گرفتمو بغلش کردم  بلند زد ز

  حواستو جمع کن توروخداامکیباشھ س_
 ؟یزاری میمگھ تو فنقل_
 تونی نی چاق شدم توسط نی کلھیمن کجام فنقل_
  کلتی ھھیھنوزم عال_
  سرمو بزارم رو شونت؟شھی مامکی سیمرس_
  گاه توعھھی من فقط تکیشونھ _

 نمیری دلبر شبزار
 ؟ی واقعا خودتامکیسرمو بلند کردمو تو چشاش نگاه کردمو گفتم س_

 ومدهی نی آخم در اومد  گفت بتو مھربونی گرفت کھ صدامینی گاز از نوک بھی عی سرکھ
   خودممی بشم تا بفھمی وحشدیحتما با

  خوابم بردی کدمی نفھمامکی سی کردمو رو شونھ ی اخنده
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 سوگند خوابش برده بود رو شونم و منم تا میدیبعد دو ساعت بالخره رس_امکیس
  دمشیبوسی مبردموی از عطر موھاش لذت متونستمیم

   کھ براش در نظر داشتمیزی تو دلم نبود واسھ امشب  واسھ سوپرادل
 کھ خارج از شھر بود و منم سرمو گذاشتم رو می بودی خونھ  باغی روبرودرست

  کنمدارشی کھ بومدی خستھ بود دلم نیلی خی انگاردارشھیسرش و چشامو بستم تا ب
 
 و دی کشیییینیییی شد ھداری بنکھی نازشو باز کرد و بھ محض ایبالخره چشما_امکیس

   خوابم بردی من کامکیگفت س
  تورو خدا منو ببخشمیدی رسی کی واایا

 ھش گفتمب  
 اد؟ی خوابت نمگھی نداره خانومم االن دیبی عسسسیھ_
  حالم خوبھیلی خامکی سرحالم سیلینھ االن خ_
  شوادهیپس پ_

 ی چشامو با دستاش بست و گرفتھ بودش جلوامکی شدنم سادهیبھ محض پ_سوگند
  بردی و منو با خودش منمی رو نبییچشمامو کھ جا

   جلوترمی رفتیلی بستھ شدن در بھ گوشم خورد و خیصدا
 ： گفتی دستشو از رو چشمام برداشت و با لحن سرحالامکیس

  ززززیسوووپراااا
 ری زل زده بودم برام غدمیدی کھ روبروم میزی بھ چی باز کردم و با ناباورچشمامو

   باشھری امکان پذعتمی تو واقی صحنھ انی ھمچھیقابل باور بود 
 ماعده نداشت ھی باغ عروسیاییبای کمتر از زیزی کھ چی وسط باغ بودم باغدرست

 قلب قرمز کھ روش سوگند ھی درخت خشک دورو برمون بود کھ بھ ھرکدومش یکل
  قرمز روشن بودنھی دی ال ای بود و دور درختا با چراغازونینوشتھ بود او

 کھ من روش یی بود  و جایزیی پای کھ پر از برگای درست وسط باغ بودم باغمن
 من بود و ی بھ سھ تا پلھ کھ روبروخوردی بود کھ مییدم سنگ فرش طوالن بوسادهیوا

  بود ومعلوم نبودکی تاریلی شکل کھ خیلی مستطی سکوھی بھ دیرسی پلھ ھا میباال
 پلھ ھا ی رز قرمز پرشده بود و تا باالی پر پر شده ی پام با گالری سنگ فرش زتمام
  گل بودنجوریھم
   بودنبای زیلیوخ

 کار شده بودن کھ ھفت رنگ بودن ی دی ال ای سنگ فرش چراغایوشھ  بھ گگوشھ
  شدی عوض میو رنگاشون ھ

 ی افھی نگاه کردم کھ با لبخند داشت بھ قامکی بود بھ سیکی فوق العاده رمانتیفضا
  برو از پلھ ھا باالیسادی و بھم گفت برو جلو گلم چرا واکردی من نگاه میمات برده 

 کھ رو پلھ ھا رو ھر کدوم دو تا قلب قرمز دمی تازه ددمی بھ پلھ ھا رسی رفتم وقتومنم
 پامو رو نکھی خاموش بود بھ محض ای بود کھ حالت اباژور داشت ولیبزرگ تو خال
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 سوم تا ی تا پلھ نطوری روشن شدن و ھمی شد ولی چھ جوردونمی اول گذاشتم نمیپلھ 
  شدنی روشن مزاشتمیپامو م
  م کھ زبونم الل شده بود ذوق کرده بودانقدر

 روشن ومدی رنگ در مھی کھ ھر لحظھ بھ ی دی ال ای و اونجام با نورادمی سکو رسبھ
  دمیدیشد حاال کامال اطرافمو م

 یدنی غذا و نوشزی می بود کھ روی چوبی و دو تا صندلزی مھی سمت راستش ی گوشھ
 قلب بزرگ با ھمون قلبا درست شده ھی  وسط سکو ھم بای زیلی شمعدون خھیبود و 

 ....    پوشونده شده بوداهی سی پارچھ ھی بود کھ روش با ھی پاھیبود و سمت چپ سکو 
 

  رز کھ ھمھ جا پر بود غرق لذتم کرده بودی گالیبو_سوگند
   چشمامی جلوومدی و موھام مدیوزی می خنکباد
   نگاه کردمامکی بھ سرو
 دی بای چدونستمی دھنم و زبونم قفل کرده بود واقعا نم توومدی قلبم داشت مجانی ھاز

  گفتمیبھش م
  ذھنمو خوند چون با دوتاانگار

   خودشو بھم رسوند و موھاموقدم
 سسسی صورتم با دستش کنار زد و انگشت اشارشو گذاشت رو لبم و گفت ھی جلواز
  معصوممکی سوگندم فقط منو ببخش عروی بگخوادی نمیچیھ

   کردم و آزارت دادمتتی روزا اذنی ببخش کھ تموم امنو
 خوامی مزوی جبران کنم سوگند ھمھ چخوامی اما مدونمی بھ خودم اومدم مری دیلیخ

  جبران کنم
  نھای یبخشی خوشگلتو تکون بده و بگو منو می اون لبافقط

 یلی خموی فضا دلتنگنی کاراش و انی اارمی حرفاش نتونستم طاقت بنیبا گفتن ا_سوگند
 محکم منو بغل کرده امکمی خودمو پرت کردم تو آغوشش و سعی کرده بود سرشتریب

 اروم شالمو مانتومو دراورد و از خودش جدام کرد بھ نگاه بھ لباسم یلیبود و خ
   سوگندمی شدانی بالرنی لباس عنیانداخت و گفت تو ا

  یی لباس و جانی ای حق ندارگھید
  ی من بپوشی برادی فقط بایبپوش

 فقط و فقط و فقط مال ی مال من؟تویدیفقط من فھم)صداشو بلندتر کرد وگفت(
 خودمممم

 منو برام ی صندلمی رفتزی دستمو گرفت و بسمت مامکمی لبخند سرمو تکون دادم و سبا
   و نشستمدیعقب کش

 و کھ تو زی رو می در اورد و شمعابشی بود از تو جیی خوشگلشو کھ طالفندک
  بودن روشن کرد و خودشم نشستشمعدون 



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 267 

 ی گوشت کھ با کلکی استنی ای نخورده بودم و واقعا االن با بویچی ھی عروسیتو
   شده بودکی بود اشتھام تحرزیمخلفات رو م

 اومد رو امکی دست سدمی دھوی کھ خوردمی تند تند میلی و من خمی خوردن شدمشغول
 صورتمو نازم کرد بھم گفت

  گشنت بود ؟یلی خیقربونت برم من الھ_
   و گفت بخور دورت بگردم بخوردی تکون دادم کھ بلند خندیسرمو با مظلوم_

  گفتمی خوب بود کھ بھ دونھ محکم زدم بھ پام و اخی ھمھ چانقدر
  شددددیچ_امکیس
  امشب ھمش خوابھای دارمی بنمی زدم ببیچیھ_
  سازمی شبا برات منی بھ بعد ھر شب از انی گل نازم و از ایداریب_
 ھی عالی ھمھ چی کردزمیازت ممنونم واقعا سوپرا_
 ذوق مرگ شده ی و تازه بھ خودم اومده بودم و حسابزدمی حرف مینجوریداشتم ھم_

 شی خوشگل مشکتاری گدمی و اونجا دامکی ستاری افتاد و گگمیبودم کھ نگام بھ سمت د
 امکی نوشتھ شده بود سیسیکھ روش بھ انگل

   صداش لک زده بودی برادلم
   پر از خواھش کردمو رو بھش گفتمصدامو

 امکیس
 امکیجون س_
 ی امشب برام بخونشھیم_
 چشم گلم_
  صداتو دوست دارمیلی خیمرس_
 میدی رسنجای کھ منو تو بھ اشھیسوگند باورم نم...منم تورو_
 و رو سادمی پلھ ھا وای لبمو پاک کردمو از جام پاشدم و رفتم باالیبا دسمال گوشھ _

 معما وجود داره کھ راه یلی من تو دلم خامکیس..ی کھ حرفتو خورددمیبھش گفتم فھم
 یدونیحالشو فقط تو م

 
 ： و رو بمن گفتزی چاقو و چنگالشو گذاشت رو مامکی کھ سدمید_سوگند

   سوگندمدونمیم
 بود کھ تمام نی فقط بخاطر اشتی شبھ گازشو گرفتمو پاشدم اومدم پھی از شمال یوقت
   کنمفی برات تعرموی زندگعتیواق

   وجودم مرده بودی حس انتقام توگھی بود کھ دنی ابخاطر
   شکستمدمی دنی حسری اومدم و تورو با امی وقتی بھت بگم ولروی ھمھ چخواستمیم
 با خودم کلنجار رفتم اما پاھام انگار راه شمالو گم کرده بودن و بسمت اونجا یلیخ
  رفتنینم
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  و نمیبی  موندم انگار بھ دلم افتاده بود کھ باز تو رو می از تھران متنفر بودم ولنکھی ااب
  رو سرم خراب شدای دنیدیرقصی می کھ داشتدنتی اما با دیدوباره اومدم توعروس

 دنی و باز اومدم سراغت و بعد از فھموردی دلم طاقت ندمی دتوی بارونی چشمای وقتاما
 ی خوب و پاک بودشھی تو ھمنکھی اومده بود و دونستن اشی ک واسم پیاون سو تفاھم

   خاموش شد و رفت ھواکبارهی انتقامم ھی ھامو حس لعنتنھیدرست مثل فرشتھ ھا تمام ک
  سوگندمی بھت بگم و ازت بخوام ک منو ببخشزوی گرفتم کھ امشب ھمھ چمیتصم

 خودم حدس زده بودم کھ  زودتر بگو منکنمی دارم خواھش مشوی امادگامکیبگو س_
 و بعدش بامن اونکارارو ی کھ بخاطرش ادم کشتیبری رنج می موضوع  مھمھیتو از 

  یکرد
  امکی قلبت مھربونھ سیلی کھ خدونمی خوب شناختمت و میلی مدت خنی تو اچون

 پاشد و اومد پشت سرمن و دوتا شونھ ھامو گرفت و شی از رو صندلامکی کھ سدمید
 ام گھی دزی سوپراھی من اما قبلش ھی لعنتیبای زگمیت باشھ بھت ماروم در گوشم گف

 و گذروندمی می روزامو چھ جوری رفتی کھ گذاشتی در نبودت وقتی بدونخوامیدارم م
 ھیزیحاصلش چھ چ

 پارچھ رو گرفت و ی و خودش رفت کنارش و گوشھ ھیچرخوندم بسمت ھمون پا_
 کھ صورت خودم بود پاھام سست شد و ی بزرگھی نقاشی تابلودنی و من با ددیکش
 و دمیپری منیی بود باال پابای با شکوه و زیلی خوشگل بود خیلی زدم خی بلندغغغغیج
  کنمکاری چدونستمینم
  بودادی من زتابی قلب کم توقع و بی براجانی ھمھ ھنیا
   بھشونزدیموھام  تو تابلو تو صورتم پخش بود و انگار داشت باد م 

 ی زنده بود انگار عکسھ نھ نقاشی بھ قدرچشمام
 و با دو بسمت ھی گرری بغضم گرفتھ بود بالخره شکستمش و بلند زدم زیبدجور

 خدا ی وااامکی ممنونم سی مرسیییی مرسزدمی رفتمو بغلش کردم وداد مامکیس
  ی بگم تو واقعا ھنرمندی چدونمینم

 تابلو نی دستا انیاقعا ا گرفتم و گذاشتم رو صورتم تو چشماش زل زدم و گفتم ودستاشو
  شدنی اره تکون داد و اشکام رو دستاش جاری کھ سرشو ب نشونھ دهیکش.رو

  ببوسم کھ نزاشت و محکمتر بغلم کردخواستمی مدستاشو
 امشب قشنگھ دلم یلی قشنگھ خزی ھمھ چیلی خامکی قشنگھ سیلی خکردمی مزمزمھ

  صبح بشھخوادینم
 یمعلومھ کھ قشنگھ خانومم چون صورت خوشگل توعھ قشنگھ چونن تو حضور دار_

   قشنگھزی چون وجود تو ھست ھمھ چنجایقشنگھ ا
 بوسھ طعم نی اکردمی مشیلباشو گذاشت رو لبام و منم با تمام وجودم ھمراھ_سوگند

 امکی سدفعھی غرق عشقش بودم کھ  دادیعشق م
  خودشویبا حالت عصب 

 ： عقب وگفتدیکش
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 سوگند حالم بده_امکیس
  شدی چامکیچرا س_
 بازم بغام ی بعد از گفتن حرفام بازم دلت بخواد منو ببوسدونمی ونمکنمی مسکیدارم ر_
  انھی یکن
  نھای تورو داشتھ باشم تونمی بعدش مدونمینم

   خودمشیدستشو گرفتمو بردمش سمت پلھ و نشوندمش پ_سوگند
 امکی گفتم شروع کن سبھش
  شد و شروع کردرهی و بھ روبروش خدی کشیقی عمنفس

 ی و عاطفی احساس کمبود مالچوقتی بزرگ شدم ھی مرفھی تو خانواده یاز بچگ_
 مینداشتم زمان بچگ

  مردی مامانمو دوست داشت و مامانمم براش میلی خبابام
 مامان ی ھمھ سال زندگنی بعد انکھی زبانزد خاص و عام بود ھمھ بھ اشھی ھمعشقشون

 بزرگم شده بودم حسادت گھی باوجود من کھ دی حتکردنی ھم تب می براینجوریبابام ا
  کردنیم
 کارخونھ ی کرده بود بھ خونمون باز شد تودای کھ تازه بابام پیدی جدقی رفی پانکھی اتا
 کرده دای زود تو دل بابام جا پیلی بابام تازه وارد بود اما با زبون چرم و نرمش خی

 کرد کم کم پاش بھ خونمون باز شد ی اونو بما معرفشی کارقیبابام بھ عنوان رفبود و 
   خونمونومدی شب مند تو ھفتھ چبایو تقر
 یلی و خدیرسی جوون تر از بابام بنظر میلی حروم زاده سنش باال بود اما خکثافت

خوب مونده بود و بھ ھممون دروغ گفتھ بود کھ مجردم و ھنوز ازدواج نکردم پدر 
   منم باورش کرده بودیساده 
   مدت کم انقدر اعتماد پدرمو جلب کردهنی تو ای نبود چجورمعلوم

 کردی میمی کھ مامان من توش زندگی تو خونھ اوردی ھرشب مگھی کھ دبود
 شی عسلی طوسی چشمادیرسی بھ خودش میلی بود و خبای جوون و زیلی خمامانم

 عقل تو گھی کرده بود کھ دی بابامو الکلکھی اما اون مرتکردیھمرو جذب خودش م
 ک پاشو گذاشتھ بود تو کارخونھ واسھ ی از روز اولکھیسرش نمونھ آره اون مرت

 تو خونش واسھ زنش نقشھ شارتی پدر سادم می بود و وقتدهیثروت پدرم نقشھ کش
 بھ زنش چشم داشتھ و کشھیم

 شدی بد شده بود و ھرلحظھ داشت قرمز تر میلی خامکیحال س_سوگند
 دمیشنی مدی و باگفتی مدی باکردی درد و دل مدی گذاشتم تا ادامھ بده بایول
 بھ راه بود و اون شیاشیبابام ھرشب تا صبح بساط مشروب خوردنش و ع_امکیس

 ی گندھی ھرروز ومدی از دست منو مامانم برنمی کرده بود اما کارشمیاکی تریعوض
   تو شرکت و کارخونھ و کارگرا ھم اعتصاب کرده بودنومدیباال م
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 و ھمھ کاره بابامم صبح سیی اون پست رذل ھمون موقعا بابامو گول زد و شد رکھ
  دیکشی و مدیتمرگیتاشب تو خونھ م

 زن افسرده کھ کار ھر ھیبھ  شده بود لی زن شاداب و خندپن تبدھی دستھ گلم از مادر
 امونوی ھمھ دورو برمونی زندگھیروز و ھرشبش آه و نالھ بود درست زمان سخت

 دلشون خواست کردن منم دور ینی رفتن و ھر توھشمونی ھمشون از پمیشناخت
 دمیھمشونو خط کش

 ھی و گردیکشی مغغی ما بود و مادرمم تو اتاقش جی اون حروم لقمھ تو خونھ ھرشب
  کردیم

 تاری گای دادمی گوش منی غمگی اھنگازاشتموی ھدفن مای مشغول بود و منم تو اتاقم بابام
   مادرمو نشنومی تا صداردمیم

 شبی افتاده بودم می و از درس و ھمھ چنی ک کارم شده بود ھمی از دو ھفتھ ابعد
 ک یا از حد شد ھدفنمو گذاشتم کنار و رفتم تو اتاق مادرم و صحنھ شی مادرم بیغایج

 جدهی نداشتم سوگند ھمش ھی کمرمو شکست و خوردم کرد نابودم کرد سندمیجلوم د
   کردرمی پشینجوری اونم امیدگ تلخ زنقی حقادنی و فھمدنیسالم بود د

 دی نکشمارستانی بود کھ کارم بھ تنی ک اوردم ای شانستنھا
 

  ارمی اب بستی حالت خوب نایس_سوگند
 نھ سوگند بزار بگم_
 بگو_
 نی و عکردی شرف مثل گرگ درنده بھ مادرم تجاوز می پست اون بوونیاون ح_

 داشت سوگند اون مرد ادم نبود یوونی حی خوکردی ھم تجاوز مزدشی ھم مایوحش
  بودوونیسوگند اون ح

 و کردی ناموس ھرشب بھ مادرم حملھ می شده بودم اون بزی متوجھ ھمھ چری دیلیخ
 شھیبھ من بگھ بابامم کھ تو حال خودش نبود ھم یزی از دردش چتونستیمادرم نم

 ی تو اوج مستزی ھمھ چی ناموس بی عقل تو کلش نبود اون بچوقتیمست بود و ھ
   دوز و کلکانصف اموال بابامو بنام خودش زده بود با ھزار ت

 دم یی اگھ جابرهی کرده بود کھ ھمھ جا ابروشو مدشی گرفتھ بود و تھدلمی مادرمم غاز
 بزنھ

 و اشکاش مثل ابر بھار فرو دی مادرم منو ددمشونی دی وقتدمی من بعدا فھمنارویا
  اما اون حواسش نبودختنیریم

 ی شده بودم ھزار بار تا دم خودکشوونھی اونجا رفتم و تا صبح زار زدم سوگند داز
  کردمی بابامو متوجھ مدی باکردمی میکاری دیرفتم اما با

 و شمی بود اومد پی کھ پر از زخم و کبودیصورت جون و ی بی مامانم با جسمصبحش
   بار بود کھ تو اغوشش بودم سوگندنی آخرنیبغلم کرد ا
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 کرد فی برام تعرروی قضی نگم ھمھ یزی چی کھ بھ کسکردی و التماسم مکردی مھیگر
 دی برم اما تو باخوامی منجای من از ای باشی قودی بای خونھ انی تو مرد اگفتیو م

 ارهی سرت نیی بالی عوضنی پسرم تا ایزودتر بر
 دی نخوره شاوی اون زھرمارگھی کردم کھ دی خالنکی بابامو تو سی تمام مشروباشبش

   پرورش دادهنشی تو استی و بفھمھ چھ مارادیبخودش ب
  بازم اومده بود  سراغ مامانمکھی و اون مرتدی رسیی شب کذااون
 کھ یتو اتاق زنش تا بپرسھ ازش کھ صحنھ ا ادی مکنھی نمدای کھ بابام مشروباشو پیوقت

  رهی و عربدش تا ده تا کوچھ اونور تر منھیبی مدمویمن د
 شرف ی اما اون بارهی رفت تا اونو بعی سرکردی می تفنگ تو کمدش مخفھی شھیھم
 ھی بابام گری و مامانم با اون وضع جلوکنھی حرفا بود فرار منی زرنگ تر از ایلیخ
 وش فرستاده ی کھ اون اشغال براش تو گوشلمشوی و فگھی بھش مزوی و ھمھ چکنھیم

 کرده کھ دی شرفت تھدی دوست بگھیو م دهی کرده بود نشون بابام مدشیبود و تھد
  میدی و از دست مامکی سی بگسی اگھ بھ پلرهیگی و ازم مامکیس
  ادی سر من بیی نکنھ ک بالی کھ کارفتھی بابام می پاھابھ

 روزا رو خواب نی انگار تمام اکنھی مادرم نگاه می فقط تو چشمایبی بھ طرز عجبابامم
   بود سوگندادی براش زنی سنگی ھمھ اتفاقانی شده ھضم اداری بود و تازه بیزمستون

 و مادرمم کنھی گلولھ حروم خودش مھی تو دھنش و کنھی چشم من بابام تفنگ و میجلو
  کشھی و خودشو مدارهیبا نعره تفنگو برم

 عشقشون رحمانھی بیلی تباه شد خشونیشمم مامان بابام خودشونو کشتن زندگ چیجلو
 واسھ شیوونی حی طمع اون مرد واسھ ثروت و خومتی ق؟بھی چمتیتموم شد بھ ق

  شی شھوانیارضا
 می اون مرد و من دادم مادرم داد پدرم داد تموم زندگی تاوان تمام ھوا و ھوساسوگند

 نابود شد
   متھمش نکردیچکسی ھم متھمش نکرد ھسی پلو

  مرد کھ نابودم کرد سوگند پدر تو بود پدر پست تو بوداون
 و تمام گال پراکنده نی رو زمزدی مشت مامکی سدی حرفاش کھ رسینجایبھ ا_سوگند

 شده بود وونھی دزدی شده بود دادمی ور و اون ور خون از پنجھ ھاش جارنی اشدنیم
 ختمیریو منم ھمراه باھاش اشک م ختنیریاشکاش تند تند م

 با مادرم کھ بابام میدونستی زدم خدااااا نھھھھ خدا اخھ چرا بابام انقدر پست نبود مداد
 بود اما فکر دی ھم گرفت کھ مادر مھشگھی زن دھی و بعد مادرم کنھی میزن باز

 مادرم شھی نداشتم چون ھمی از بچگی ھمشون محرمشن از بابام دل خوشمیکردیم
 و کردی می لخاطر ما خانومانھ صبورماش از دستش خون بود و پراز اشک اچشا

 قتی حقنی غرورش لھ بشھ اما با دونستن ادی پسره نباگفتی اشکان بفھمھ مزاشتینم
 فقط خدارو از تھ ھی با گرشدمی از بابام داشتم نابود میوونی حی رونیتلخ با دونستن ا

 زدمیدلم صدا م
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 شده بود صورتشو رو بمن کرد و با دستاش وونھی دامکمی بد شده بود و سیلی خحالم
  صورتمو گرفت

  گفتبھم
 کھ فقط تو سرش انتقامھ با اشناشدنم با ی شدم مثل بھ ببر زخمھی بعد از اون قضسوگند

 یابونای از خیکی رفتم وتو ی کھ تو دختر اوندمی و بعدش تو فھمدمی بھ پرھام رسگانھی
 رمیگی گلوش و گفتم کھ انتقاممو ازت مریردم وچاقورو گذاشتم ز کداشیخلوت پ
 گاردی حرفا بود دوتا بادنیاما اون کثافت زرنگ تر از ا ینیبی کردم حاال مدایدخترتو پ

 ھی بمن تجاوز کنھ اما با ورود خواستی داشت کھ منو گرفتن و اون کثافت میمخف
  خودشو جمع کرد و منم از دستش فرار کردمعی سرنیماش

 شده بودم و فقط با کشتنش اروم ی غلطھ کامال روانی درستھ چی چدونستمی نمگھید
  گرفتمیم

   رفتم کشتمشبالخره
   انتقام درونم خاموش بشھ اما نشدی شعلھ کردمی مفکر

 زی اما ھمھ چی درد منو بکشکمی کنم تا توام تی گروگان گرفتم و خواستم تورو اذتورو
 کھ انقدر عوضم کرد تموم معادالتمو بھم ی داشتی چدونمیبرعکس شد سوگند نم

 سوگند ی تو منو از نو ساختی اوردرونی ک شده بودم بی منو از جلد ادم بدیختیر
 ؟یمفھی بره مادمی از ی کھ ھمھ چی کردیکار

 
  چون توام منوامکی سفھممیآره م_سوگند
   ھمھ کار خدا بودهنای اامکی سشدمی چرا از کارات ناراحت نمدونمی نمی کردعوض

 کنمی قاتل نگاات نمھی بھ چشم گھی وددمی فھمعتاروی واقی بھش فکر نکن حاال ھمھ گھید
   پاشد و رفتعی کھ سردمید

  قرمز رنگ تو دستش برگشتی پوشھ ھی با قھی چند دقبعد
 بود ھمون روز کھ گانھیکھ دست  نی مدارکی ھمھ نای ارشی سوگند بگای بھم گفت بو

 بدمش بھ تو دا نکھی ای متروکھ برشون داشتم واسھ یتورو بردم بھ اون خونھ 
  ی دلت خواست باھاش بکنی ھرکاری خواستیھرکار

   ی زندان و منو اعدام کنی منو بندازیتونی منای بااتو
 بود فکر دهی کھ کشی ھمھ رنجنی لرزونم ازش مدارکو گرفتمو بھ ایبا دستا_سوگند

 یی ادم پست و عوضھی خودمو بھ جاش بزارم پدر من تونستمی لحظھ ام نمھی یکردم حت
 کباب شد و پاشدم از جام و امکی مادر سی نداشتھ دلم براروی زندگاقتیبوده کھ ل

 ی برش داشتمو اروم رفتم جلوکردی مییدنما خوزی رو مامکی رفتم فندک سزیبسمت م
 سوزوندمو پرت کردم امکی سی چشمایم مدارک و جلو فندک و زدم و  تماامکیس

  اونور
 بتو بد یلی سوگند؟من خی کنھی منو تنبیخوای تو نمیعنی گفتی و مختیری ماشکاش

 ری و بزور مال خودم کردمت و ازم بگدمتی ک دزدییکردم حداقل انتقام روزا
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 من ازت امکی گفتم تمومش کن سینیریدستمو انداختم دور گردنش و با لحن ش_سوگند
 نی تربی اره بزار ھمھ فکر کنن من عجی منھیممنونم ھستم تو متجاوز دوست داشتن

 یتونستی کھ میی تو روزاامکی عاشقت شدم سی واروونھی اما من بھ طور دامیدختر دن
 کھ عشقشونو اوردن ماه عسل یی تو مثل عاشقاما ای باھام بد رفتار کنرای گروگانگنیع

 جذب خودش شتری منو بضتی ضد و نقی کھ رفتاراییتو روزا یکردیباھام رفتار م
  امکی سی جذذابرحمانھی بیلی و تو خکردیم

  منیای کھ تا اخر عمرم عاشقتم سخورمی شام مھتاب قسم منی  تو ھممن
 از کردی بھم منشویری اعترافات شنی سوگند انکھی از اوردمیداشتم بال در م_امکیس
 اره ومدی بند نممی پاھاش زانو زدم گری انقدر خوب بود جلونکھی حقو بھم داد از انکھیا

 دختر زانو زدم و با دستاشو گرفتمو داد زدم سوگند بخدا عاشقتم سوگند نی ایمن جلو
 شدم مسخت شدم تو منو فتتی شدم شوونتی نتونستم من دما کنم اتتی اذخواستمیمن م

  یکردی خودت میابستھ  از قبل وشتری و با تمام وجودم منو ھرروز بیجادو کرد
  و تا اخر عمر نوکرتمھی احساسم بھت واقعادی زیلی دوست دارم خیلی خسوگند

 یدی بگو کھ منو بخشفقط
 زی بود ھمھ چبای زیلی عاشقم بود و امشب خامکمی سنکھی کردم از ای مستانھ ایخنده _

   نھای میدی بخشگفتی ھمھ حرف بازم منی و بعد ازدی ھا داد موونھی دنی عنکھیاز ا
  پاشویزنی چرا انقدر داد می شدوونھی دامکی خنده بھش گفتم سبا

  عشقم با تمام وجودمدمتی بخشآره
 گروی ھمدمی کھ از جاش بلند شد و محکم بغل کرددمید
 ：کردی در گوشم زمزمھ مامکیس

  ھ؟ی مال تو بودن الکی کردفکر
  با تو بودنمی لحظھ بھ لحظھ عاشق
   لمس دستاتمعاشق
  می بغل کردناتم تموم زندگعاشق

   بپرم بغلت ببوسمتھی خوام ھر ثانیم
  ھ؟ی چیدونی ماصن

   دارمرتی روت غمن
  تو مال منھتمام
   لج بازم تو دوست داشنتمن
  خودخواھم تو داشتنتمن
  مغرورم بھ بودنتمن

 ی منِی تو تمام ھستچون
  می بھم حسمونو گفتی ھمھ سختنی بالخره بعد از اختمیری فقط اشک ممن
   توی بخنددی باگھی سوگند دی بخندشھی ھمدی اشکمو پاک کرد و گفت باامکیس
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 کھ با گل رز ی و درست نشست وسط قلبتارشی بھش زدم کھ رفت سمت گی لبخندمنم
اھنگ ( برامخوندی کھ مییبایدرست شده بود منم جلوش نشستم و گوش دادم بھ اھنگ ز

 )یتو بخند از شھاب مظفر
 

 کیموز
 کشمممی مواری رو رو دعکست

 کشمممی مگاری پشت سگاریس
  بمنرستی نابت خی چشمااون
  و بخندنی و روزمو ببحال

   چندتا قرصوانی لھی
  نپرسی من خوب نحال

  ھمھ دردنی خستم از اگھید
 دمی دلم بغضمو قورت میترکا
  مردھی ھمھ درد شدم نی ابعد
  تو بخندددددکنمی نمھیگر

  تو بخنددددکنمی بغض نمگھید
 

 یی چھ عذاباامکی واقعا سکردمی مھی بلند بلند گردی اھنگ کھ رسینجایبھ ا_سوگند
  تو بخندگفتی کنم اما اون مھی فقط گرخواستی دلم مخوندی بود و چقدر قشنگ مدهیکش

  اھنگش گوش سپردمی ھی اروم تر شدمو بھ بقیکمی
 

  من نباش تو بخندددد برام تو بخندددنگران
  موندم برات تو بخندددتنھا
  شبام تو بخندددنی مرد امن

  من نباش تو بخنددد برام تو بخندددنگران
  خاطرهیواری چار دھی ازت دارم من
  بره خاطرتادمی چطور از یلعنت

   تا بگمیگرفتی چشامو مادمھی
  مال منیکردی اغوشتو ماسمتو

 ... عکستو گل منکشمی و میستین
   تو بخندکنمی بغض نمگھی تو بخند دکنمی نمھیگر

  من نباش تو بخند برام تو بخندنگران
   موندم برات تو بخندتنھا
   شبام تو بخندنی مرد امن

 ... من نباش تو بخند برام تو بخندنگران



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 275 

 ھی بد گریلی خکنھی مھی کھ داره مثل ابر بھار گردمیبا اتمام اھنگم سوگندو د_ امکیس
 ارومش خواستمی شده بود ھمونجور کھ نشستھ بود بغلش کردم و مششی دلم رکردیم

 ی آخ بلندھی ھوی کردی می قراری بیلی سوگندخومدی خودمم بند نمھی لعنتیکنم اه اشکا
   گفتن داد زدمیآ  زدن وغیگفت و شروع کرد بھ ج

  شده سوگند؟چت شدیچ
  امکی بچھ اخ اخخخخ سای درد دارم سامکیس_
 کردمش و بردمش سمت نی و سوار ماشنیی بردمش پای بدبختھول کرده بودم با_

  مانشھی وقت زاگفتی رسوندمش و دکترش می خصوصمارستانی بھیشمال بھ 
  رفت دوباره برگشت وو

 ی بزرگسکی ریلی کھ داره خی مشکل قلبلی اخر  بھم گفت خانومتون بدلی لحظھ
  انی برونی تا ھم خودش ھم بچھ سالم بنیکرده کھ بچھ دار شده حاالم فقط دعا کن

 من سوگند ی خدای وااشدمی موونھی چشمم  و داشتم دی سوگند اومدن جلویدنای کشدرد
   پاھام سست شدنشوی کرده بود مشکل قلبیازم مخف

 رمیمی بشھ من مشیزی خدا اگھ سوگند چیوا
 جون منو ایدا سپردم بھ خودت ھر جفتشونو خای نشھ خداشونیزی چکنمی خواھش مایخدا
  اما سوگندم و بچم سالم بموننریبگ
 رو سرم گذاشتھ بودم کھ پرستار اومد و مارستانوی و بختمیری صورتم اشک می پھنابھ

 بگم کھ چشام ی وری بھش چند تا  درخواستمی مدیدیبھم تذکر داد چشام پرستار و تار م
 ....   شدی چدمی رفتن و نفھمیاھیس
 
   بودم و سرم تو دستم بودمارستانی چشامو باز کردم رو تخت بیوقت_امکیس
   بودمنجای کھ سوگند و برده بودن چقدر گذشتھ بود کھ من ای از وقتدونمینم
 شد و سوزش دهی خواستم پاشم کھ سرم  کشعی کرد و سرمی دکتر عصبی حرفاھی اورادی

 مارستانیراه افتادم تو ب حرکت سرمو از دستم کندم و پاشدم ھی با دیچی تو دستم پیبد
 دی باگفتی می کھ برم ھزاشتیکھ پرستار مزاحم سرراھم سبز شد و جلومو گرفت نم

   چرت و پرتانی و ای دراوردو رو تخت چرا سرمتی بریاستراحت کن
   کردم خودمو کنترل کنمی سعیلیخ
 ای من و بدنی و با تحکم بھش گفتم خانومم  قراره بچھ سادمی ارامشمو حفظ کنم واو
   لحظھنی تنھاش بزارم تو ادی  و من نباارهیب

 رمیمی مشی داره و من االن دارم از نگرانی کردھبود کھ مشکل قلبی من مخفسوگند
  نھای سوگندم حالش خوبھ نمیبزار برم ببب

  حالم خوبھ پرستار محترم برو کنار از سر راھممن
 کرد کھ از کدوم یی و من و راھنما کھ بدون حرف رفت کناردی تو چشام دی چدونمینم

  طرف برم
    داغون بودیلی خافشی قدمی تا بالخره دکترشو دکردمی مالی ذھنم ھزارتا فکر و ختو
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  و گفتم دکتر سوگند حالش خوبھ؟سادمی جلوش وارفتم
 یفقط سوگند؟پس بچتون چ_
  شدهی چنی بگکنمی سوگند برام مھمھ خواھش مای تو دنزیدکتر اول از ھمھ چ_
 از ی الوصفدی زای اومد رو لباش تو دلم شادی کھ لباش از ھم باز شد و لبخنددمید

  لبخندش برپاشد
   گفتکھ

  ی اومد معلومھ کھ واقعا عاشق خانومتخوشم
  نباش مرد جوان ھم مادر و ھم دختر ھر دو خدارو شکر سالمننگران

 ستی حالش خوب نادی انگار پدرشون زیول
 و رو بھ اسمون نگاه کردم از تھ دلم خدارو شکر کردم و از دکتر  کردمی بلندی خنده

 کھ بھ پرسنل ینیری بھش دادم بعنوان شبمیتشکر کردم و پنج تا تراول از تو ج
   بدهمارستانیب

 شیشونی بود و عرق رو پدهی کھ رنگش پردمی سالنھ رفتم تو اتاق سوگندمو دسالنھ
  کردی مییخود نما

  حالت خوبھامکی داد زد سدی منو دنکھی محض ابھ
 مردمی  می داشتم از نگرانی بودکجا
 . غرق بوسھ کردمشویشونی جوابش فقط رفتم سرشو تو بغلم گرفتمو پدر

   گرفتھ بودبغضش
  ی کردی ازم مخفتوی انصاف چرا مشکل قلبی گفتم ببھش

 بھم وارد شد و تا االن رو ی دکتر بھم گفت شوک عصبی شدم وقتی چھ حالیدونیم
   بودممارستانیتخت ب

  نھای حالتون خوبھ نمی بزور اومدم تا فقط ببامی بزاشتنینم
 و خواستمشی بچھ رو با تمام وجودم منی نداشتم من ای چاره ای منو ببخش ولامکیس_

  دوسش داشتم
 رو یزیچ نھ ای ی کھ اصن منو دوست داردونستمی نمی موضوع بھ  تو وقتنی گفتن ابا

  کردمی و فقط نگرانت مکردمی نمافتیبجز حس ترحم از تو در
   بشھ حاضر بودم تلف بشم اما بزور حستو نفھممینجوری اخواستمینم
   سوگندی من دورت بگردم خداروشکر کھ االن روبرومیالھ_

  ی ممنونم کھ انقدر خوبیدی تنھ بھ دوش کشھی ھمھ درد و نی کھ اممنونم
 ارنشی دخترمون کل راھرو رو برداشتھ دارن می ھی گری صدانی ببامکیس_
 مثل مامانشھ دخترم_
  من کجا نق نقوأمامکیعھ س_
 ستی جات فداتشم حرص نخور برات خوب نچیھ_
 

   نتونست جواب منو بده دخترمونو گذاشتن تو بغل سوگندگھی بچش ددنیبا د_ 
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 بشم سوگندم تند تند وونھی دخواستمی اون صحنھ برام لذت بخش بود کھ مدنی دانقدر
 گھی ددیترسی انگار مکردی نگھش داشتھ بود و نگاھش می و طورختیریاشک م

 نتشینب
 
 امکیس

 بغلش کنم حس دمیترسی من انقدر کوچولو و سبک بود کھ می خدای بغل گرفتم وابچمو
 کھ نکرده کارای کھ ھنوز پدر شدم عشق سوگند با من چشدی بود باورم نمی خوبیلیخ

 سوگند و یشونی نقطھ بود بوس کردم و بعدشم خم شدم پنی کھ عشویشونیبود اروم پ
  دمیبوس
  خندوندمی می کھ کلوردی با دھنش در میبی غربی عجی شکالبچم

  نابش زل زدم و گفتمی شده بود تو چشمارهی بھ ما با لبخند خسوگندم
  ممنونم سوگندمازت

 امکیمنم از تو ممنونم س_
 خوابوندم و خودمم اونورش نشستمو سرمو تو گردنش فرو کردم ششیم نوزاد و پارو_

  دمیو بو کش
  وار در گوشش گفتمزمزمھ

 ی حس عاشقی دادھی با ارزش و بمن ھدی تو تمام حسای برگردوندیتو منو بھ زندگ_
  ونتمی کھ کنارت دارم ھمشو مدیحس پدرشدن حس خوشبخت

 ی بگم دوست دارم بھش کھ صداخواستمیشدم م رهی بلند کردمو تو چشماش خسرمو
   خندهری زمی زدیی بچھ گوش فلک و کر کرد با سوگند دوتای ھیگر

  دادمی بچرو بغل کردم و تکونش ماروم
  اروم باششزمی قربونت برم اروم باش عزی الھیی باباسیھ
 بچرو ساکتش دی از امروز بھ بعد با؟؟تازهی پدر شدنکھی ازم واسھ ای بازم ممنوننمیبب_
 ی و نگھش داریکن
  خانوم خوشگلھ ھم ھستمنیاره ممنونم من نوکر تو و ا_
  زشتھای خوشگلھ ستی ھنوز کھ معلوم نایس_
   خوشگلھیلی کھ خگھی نقطشم بھ باباش رفتھ باشھ معلومھ دھی زمیعز_
 کنھی خواستگار تلف میھ
  دلم درد گرفتی انقدر منو نخندون اامکی سیوا_
 از راه ی ھمھ سختنی منو تو بعد اھی سوگند دوران خوشگھی دی بخندشھیم ھدیتو با_

 دهیرس
   کنھ خانوم خوشگلمتی تورو اذیزی چنی کوچکتری حتزارمی نمگھید

  می بزاری سوگند اسم بچمونو چیراست
  مھسامیزاری اگھ دختر شد می گفتمارستانی اونروز تو بادتھی_
  از تو باشھیادگاری اسمش خوادی قربونت برم اما حاال دلم مادمھیاره _
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  بگوتو
  خوبھیلی ھمون مھسا خامکینھ س_
  گفتم نھ تو بزار سوگند_
  ترسھیاوممم خب باشھ اخماتو تو ھم نکن بچم م_
  خودتایبچت _
 خب راستش ھردومون_
  نکنیبگو دلبر_
 خوبھ؟,ھی طالمیزاریاوممم باشھ پس اسمشو م_
  ستیخوب ن_
 ھیپس چ_
   عشق منھیعال_
  واقعا عشقتم؟امکیس_
 بزنمت؟_
  کردمینھ نھ شوخ_
  با من نکنای شوخنی از اگھید_
  بدهری تا مامانش بھش شی رو بدھی طالشھیچشم عاقامون م_
  تشنشھیلی بده مامان سوگند خری اول بھ بابام شگھی مھیطال_
  حرفا خجالت بکشنی زشتھ اکنمای باھات قھر مامکیعھ س_
 کجاش زشتھ خب گناه دارررم نھ ماھھ تشنمھ_
  توروخداااا نزنامکی سرهیگی مادی حرفارو نزن نی زشتھ جلوش اسسسییعھ ھ_
  کھستی ننجای ای نزنم ؟کسی کی؟جلویاری در می بازیعھ چرا کول_
 رهیگی مادی فھمھی نزن مگمی مھی طالیجلو_
 اومد تو اتاق پشتم بھش تی پرستار با عصباندونھی خنده کھ خدا مریانقدر بلند زدم ز_

   لبامو گذاشتم رو لباشعی تذکر بده بچرو گذاشتم بغل سوگند و سرخواستیبود تا م
  از اونجا رفتعی و سردی کشینییی ھچارهی بپرستار
 دختره خجالت چارهی بی بود کردی چھ کارنی اگفتی و مکردی نگام می عصبانسوگند

 وونھی ددیکش
  د کردم کھ خجالت بکشھاز قص_
 دعوام کنھ چون بلند ادی بخواستی دخترونھ گفتم اخھ می چپول کردمو با صداافمویق

   منم حسااااسدمیخند
 زی بسھ کم نمک برامکیس_
  ذوقیب_
  کارت دارمای جونم قھر نکن حاال بیا_
 بفرما_
  سکتھ کردنی زنگ بزن بھ خانوادم خبر بده تا االن از نگرانامکیس_
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   حرفش استرس گرفتم بھش گفتمنیبا گفتن ا_امکیس
 من یدونی اما سوگند منجای اانی تا بدمی ھم مالروی و ادرس وزنمیباشھ سوگندم م_

 راستش
  با خانوادت روبرو بشمشھی نمروم

 بدم اونا صد درصد بھ خون من حی براشون توضی چطوردونمی شرمندشونم و نمیلیخ
  تشنھ ان

  و ازم متنفرنستنی اونا خل نی کھ عاشق من شدی خل بودتو
 دوننی و مدنی متی من اھمھی حرفا نزن اونا فقط بھ خوشحالنی از اامکی سسسسیییھ_

  دلمو بھت باختمیکھ چجور
 دمی محی و براشون توضکنمی مطلعشون میدی ک کشیی از تمام زجرامن
 و ی نره تو عشق منادتی نوی ادمی بعدش تو رو با جون و دلم بھشون نشون مو

 ...کنمی من بھت افتخار می کھ باشیھرجور
 
 
  الی ومیسوگند و مرخص کردن و رفت_امکیس

 و ارهی بنریزای چند روز کامل کنھ و دنی بچمونو بھ خدمتکارم گفتھ بودم تو ااتاق
 ذوق کرد و ی سوگند و بردم داخل تا اتاقو نشونش بدم حسابی خوشگلش کنھ وقتیحساب

 بزرگ وسط اتاق بود با ی  صورتی شارژنی ماشھی بود یست اتاق صورتبغلم کرد 
 توروخدا برا منم امکی سگفتی بود و مشده  بچھ ھانی سوگند عی باربی عروسکایکل

   بخرنای ماشنیاز ا
  کردی بچھ ھا خودشو لوس منی و عکردی ذوق می کلدیدی کھ می عروسکھر

  اوردمش و بردمش تو جاش تا استراحت کنھرونی از اتاق ببزور
 ری و نامزدش و دوستش ماعده با امدی مادرش با اشکان و خانومش و مھشفرداش

   پر کرده بودالروی دخترا ویغای جی سوگند صدادنی اومدن دنیحس
 سوگند کردمی منم تو جمعشون باشم اما من از باال داشتم نگاھشون مخواستی مدلم

 کردن رفتم تو اتاق و فی شروع کرد براشون بھ تعرعیرچشمش بمن خورد و س
   روشن کردمگارمویس

   نشستشمی اومد تو اتاق و اومد پونی گری با چشماسوگند
 و ھمھ حق و بھت امکی کردم اشک ھمھ دراومد سفی ھمھ تعری برایوقت_سوگند

  دادن
  چرا چشمات انقدر غم دارنی انقدر ناراحتچرا

 کردمی متی تورو انقدر اذدی نبا کھ بود منیسوگند ھرچ_
   بودم برات و تو مثل دلبروی من مثل دسوگند
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 نگاھت گھی زجر دادم تو دیلی خگانھی در حقت ظلم کردم من تورو توسط یلی خمن
   و باعثش ھمھ منمتی سوگند از من از زندگیبرق گذشترو نداره انگار خستھ ا

 برداشت جلوم نشست و شروع کرد بھ نواختن تارشوی گدمیخواستم جوابشو بدم کھ د_
  و خوندن

  ترانھ دراومده بودھی گوش دادم بھ درد و دالش کھ حاال بھ شکل اروم
 )یاھنگ حاللم کن از شھاب مظفر(
  از منیزاریب_

   از عشقیریدلگ
  نگاھمفکر

  دقی نھییا
  کھ رفتمیوقت

 شکستم.تورو
  تنھا گذاشتمھی تو گرتورو

  چھ کردم دورت بگردمنیبب
  باور نکردمیستی تو ننی انھ
  ندارهی کھ چشماش برقنیھم

 زارهی کھ داره تنھام مینیا
  کن حاللم کنحاللممم

 کردمی می با احساس تو بازکھ
 گردمی بھ اغوش تو برنمکھ

  باور نکردمتوی کن کھ من سادگحاللم
  گل نازمی اببخش

 .....  کردمممممممممتوبھ
   از دستش گرفتمو محکم بغلش کردمتارشوی اتمام اھنگش گبا

 دمتی با تمام وجودم بخشامکی از گونش پاک کردم و بلند گفتم حاللت کردم ساشکاشو
   و از ذھنت دور کنی افکار منفکنمیو دوست دارم خواھش م

 دوست دارم دوست دارم دوست دارم سوگند گفتی بغلم کرده بود و فقط تند تند ممحکم
  ترسمی از دستت بدم مترسمیم

 شده رد نگاھشو گرفتم و رهی بھ جلوش  خامکی سدمی لبامو بزارم رو لبش کھ دخواستم
 در و مطمعنم کھ شاھد تمام صحنھ و حرفامون بودن ی جلوسادنی کھ ھمھ وادمید
 سادمی و منم پشت سرش واسادی بلند شد واامکیس

 ..... چشم تو چشم شدنامکی اومد جلو و با ساشکان
 
 بودم گذاشتھ بودم کنار البتھ بھ خواست پدرم دهی وقت بود کھ دانشگاھو بوسیلیخ_دایا

   ک اون ھست پامو بزارمیی اونجا بود و من حق نداشتم جاانیچون ک
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  دادی مری بھ اب خوردنمم گی برپا بود و بابام حتیکتاتوری خونمون دتو
   تنگ بودیلی و نگاھش خانی کی برادلم
   اومدهای سوگند بچش بدندنی برن شمال دخوانی بھم زنگ زده بود و گفت کھ منایمت
 زی داشتم از ھمھ چکردمی مھی ناراحت شدم تا صبح گریلی بابام نزاشت ک برم خاما

  شدمیمحروم م
 حداقل اگھ ای خودمو لوس کردم و بازم اصرار پشت اصرار کردم تا بزاره برم شب

   نوش جان کردمیلی سھی بود و اخرش دهی فایشک داره خودش منو ببره اما ب
 حال و روزم انگار برا نی نداشت و اصال ای و افتادم رو تخت مادرمم بھم کاراومدم

  مھم نبودچکسیھ
  ومدنمی کردم بخاطر نی سوگند زنگ زدم و ازش عذر خواھبھ
 امکی داد کھ منو سدی بھم امشھی بھش گفتم اما مثل ھمانوی جری ناراحت شد وقتیلیخ

 دمی راحت باشھ قول مالتی خودمون شمال خشی پی چند روزمتیاریبزورم ک شده م
  ی اون خونھ لعنتی گوشھ یفتی تو برارمی من نمینیعشقتو بب

 گرفتم کھ صد تا ماچ کردمش از پشت تلفن کھ خوش ی خوشحال شدمو انرژانقدر
وش بود اونم از من   خامانمی زنگ زدم کھ  کانی قطع کردم بھ کی شد وقتمیبحال گوش

  شدی متی اذیلی خینجوری و البتھ حقم داشت چون اکردی میدور
 دهی بازم جواب رد شنی بابا ولشی رفتھ پانی دوباره کشبی کھ ددمی مادرم شناز
 ی از حدشی بھیی براش تنگ شده بود و نبودن دوستام تو تھران احساس تنھایلی خدلم

 بھم داده بود
 ی قطع کنم کھ صداخواستمی مداشتی برنمی زدم و زنگ زدم خونشون کسای بھ دردلمو

 دیچی پی تو گوشانیگرم ک
 بزارحرفامو ی صحبت کنیتونی اگھ نمکنمی خواھش مانی لطفا قطع نکن کدایسال منم ا_

  فکر کنن مزاحم بودهنای کھ مامانت انی اشتباه گرفتریبزنم و اخرسر بگو نخ
 ؟ی و بھم زنگ بزنی روشن کنتوی گوششھی م دلم برات تنگ شدهیلی خانیک

  بکن منتظرررتمنکاروی دلت برام تنگ شده ااگھ
 خداحافظ

  دایصبر کن قطع نکن ا_انیک
  بکشششش دختر مھلت بده تا منم حرف بزنم عجبانفس

 زمیعھ سالم عز_دایا
 ی خوبطونکمیسالم ش_
  خوب باشمشھینھ مگھ م_

 زدمی دوساعت فک نمی حرف بزنیتونی کھ می چرا زود تر نگفتپس
 از ارمی کھ فقط مونده بود شاخ دربی ماشا انقدر تند تند حرف زدیدیمگھ مھلت م_
 تی ھمھ وروجکنیا
  ستنی بگم مامان بابام نخواستمیم
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 ی خاموش کنتوی گوشی تو حق ندارانیک_
 ھمو میون و نتمی صحبت کنی کھ با ھم تلفنستی راھش ننی ادای بھ نفع ھردومونھ انیا_
 تو بودن ی مثل قبال خودمو کنترل کنم دارم از بتونمی نمگھی من طاقت ندارم من دمینیبب
   تو خودمشکنمیم

  بابات بھ جونم زدهی بددرد
 ی بستی راھش ننی اما استی اروم باش من خودم دردام کمتر از تونانیباشھ ک_

 اتی دورو بری مادرت غمخوارتت ھمھ یای بی ھمھ  برشی پیتونی میانصاف تو ازاد
 کھ برم دهی اجازه نمی تنھام ھمدرد دارم اما بابام حتیلی خ؟منیھمدردتن اما من چ

 زی برم خودش مدام ھمھ چزارهی جا نمچیھ  قطع کنھخوادی رابطمو با ھمھ منمشونیبب
 رونی نرم بدی خری بھ بھونھ ی برام کھ حتخرهیم

 گھی ھمش مستی مادرمم ھمدرد و غمخوارم نی و حتیت لعنی خونھ نی تو امی زندونمن
 دونھی مشتریپدرت صالحتو ب

 ی عدالتی ھمھ بنی از ارمیگی مشی من بغض نکن دارم اتیدای قربونت برم ایالھ_
  خاموش کردم منو ببخشموی ببخش کھ گوشمنو

 بخشمتی نمخوامینم_
 م؟ی کنم کھ ببخشکاریچ_
 دنمی دایب_
 ؟؟یییییچ_
 داد نزن کر شدم_

  سھ کلمست انقدر سختھ؟دنمی بھ دای بگفتم
 دای اشھی نگو کھ نمیزیچ_
 شھی می کنسکی رکوچولوی اگھ تو بخاطرم شھیم_
 رونی بیای از اون خونھ بیتونی نمیگی تو مگھ نمیاخھ چطور_
 ننی تو ماشگاردامیخب آره اما نصفھ شبھ و باد_
 ننتیبی مرونی بیایدر ھر صورت ب_
 امی کھ من بستیقرار ن_
 یگی میپس چ_
 من ی زنگ نزنی دم خونمون ولیای  بارهی متزای کھ پی موتورکیقراره تو بعنوان پ_

  یری و منمتیبی مقھی دو دقکنمی و درو برات باز مامیخودم م
 دای ایمگھ خل شد_
 اره خل شدم_
 رسوننیخب بھ گوش بابات م_
 شھی نمیزی چدمینھ قول م_
 توامان از دست _
 ؟یایم_
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 امی اورستم می بخاطر تو تا قلھ امیباشھ م_
  درمی جلوگھی ساعت دھی تا
 اخ جوووون_
 ؟یخوری می چتزایپ_
  قارچ و گوشت با مخلفاتش لدفنیتزایخخخخ عاشقتم پ_
 گھ؟یچشم خانوم امر د_
 خواماااای مانمیک_
 ارمی براتون مانمیچشم ک_

  خدانگھ دارفعال
 ....یانی کیبا_
 نگاه کردم گارداروی بادنی درو باز کردم و تو ماشعی اومد رفتم سرانیبالخره ک_دایا

 جانم با ی انمی و ببانی خرس خواب بودن تازه وقت کردم کنی گنده بک عیکلھ پوکا
  کردی کھ قبول نمادی بامزه شده بود بھش گفتم موتورو ببره پارک کنھ بیلیاون موتور خ

 میزدی اروم  باھم  حرف میلیخ
 نکنھ داری کھ سر و صداش اون کلھ پوکارو بدادی شد و ھلش مادهی از موتور پانیک

   و نوشابھ برگشتتزای اومد با دوتا پیوقت
  بھم گفتانی گرفتھ بودم از خنده کھ کدلمو

 گھی دتزاستی پیخندی میچتھ ھ_
 ی بامزه شدیلی خادی بھت میلی شغل خنی اانی کیوا_
  کنمکارتی چدونستمی وگرنع می دارگاردی ک دوتا بادفی خانوم حدایعھ باشھ ا_
 گرد شده ی با چشاانی تو  و درو بستم کدمشی گرفتمو کششوی مشکشرتی تی قھی_

  کردینگام م
   تودمی گرفتمو کشدستشو
 و انی کخواستمی مستی بمن حواسش نی و کسدنی بودم ھمھ تو اتاقشون خوابمطمعن

  و گفتسادیببرم تو کھ وا
   نکنھ زده بسرتیبری کجا منو میکنی مکاری چدایا_

   ھمو فقطمینی ببقھی دو دقی برم گفتدی بامن
  ھای عقلی چرا انقدر تو بای اق کواشتری سسسسیھ_
  ری تو دھن شی منو ببریخوای میالبد تو عقل دار_
 دای استی درست ننکاری بابات مچمو گرفت بسھ اباری

  بھت تجاوز کنمخوامی دوباره بچھ مثبت نشو خواھشا نترس نمانیک_
 
 خندهی سرخ شد و داره مانی کھ کدمید
 ھی حرفا چنی دختر؟ایکشیخجالت نم_
  عھ انقدر بمن نگو دختر من اسم دارما_
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  جوندایبلھ ا_
 جووووون؟_
  دستیدونی مدای ایکنی می نگو خب جون چرا تو انقدر با احساسات من بازینجوریا_

 یکنی مطنتای شنی از ای بازم ھزای چیلیو بالم بستست واسھ خ
  بمن چھیریگی مگھی بھ منظور دی جون منم گفتم جونم تو منحرفدای ایخب گفت_
  از زبونیاری کم نوقتی_
 تو اتاق من می برای بادای میکی حرف نزن نجای راحت االنم انقدر  االتینھ فداتشم خ_

 ادای نمری گگھی شبا دنی از اانی کمیباھم تا صبح حرف بزن
 دارنی مثل جغد بشھی اوردم اون دوتا کلھ پوک خواب بودن وگرنھ ھمشانس

 می تنھا بمونجای باھم دی نبامیمونی و پنبھ مشی اخھ منو تو مثل اتستی درست ندای ایول_
  باھات ندارمیاخ خدا دوباره حجت االسالم شد نترس بچھ مثبت کار_
 یدیقول م_
 تا بابام زنمی مغی جیای نگھی دقھی تا دو دقانی و گفتم کشییھ بود بھ پرروخندم گرفت_
  شھ ھاااداریب

 میباشھ باشھ بر_
  بالخره کشوندمش تو اتاق و چراغ خوابمو روشن کردم درم قفل کردم_

 کمی بود کھ اگھ موزنی اشی بود و مامان و بابا باال بودن خوبنیی پای من طبقھ اتاق
  باالرفتی صداش نمیزاشتیم
و )sam smith از writing on the wall اھنگ( گذاشتمی خارجتی الکی  موزھی

 دای باز کرد و گفت بفرما  اتزاھاروی  جلوم نشستو پانمیرو تخت دو نفرم  نشستم ک
  از سفارشتوننمیخانوم ا

  ام داده بودماگھی سفارش دھیمن _
 ؟یچ_
 یانیک_
   براتون اوردمانمی کگھیخب اومدم د_
  دلم برات تنگ شده بودیلی خانی کی ک اومدیمرس_
  دای ازدیخودم دلم برات پر م_

  اومد؟شی کھ پمی ھر چی تنھام نزاریدی مقول
  نگرانھافتی بھم بگو چرا انقدر قی ولانیآره ک_
  اومدهشی پی موضوعھیخب راستش راستش _

 گمی کرد بعدش بھت مخی گلم تزاتوی بخور پحاال
   اصال اشتھا ندارمی نگرانم کردانیبگو ک_
 خب ی ولستی نی مھمزی ناراحت نشو نگرانم نشو خب ؟اصال چکنمی خواھش مدایا_
 ی بدوندیبا
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 کھ پدرم قبل از فوتش با پدرش کھ عموم ای دختر عمو دارم بنام روھی من زمیعز_انیک
  زارنی رو ھم می اسم مارو تو بچگشھیم

 عقد دختر عمو و پسر عمو رو تو آسمونا گنیھ م رو داشتن کیمی اعتقادات قدھمون
  بستن

  ی و کامال با حجابھ اما از لحاظ ظاھری دختر چادرایرو
  کنھیی واسھ من خود نماخواستی مشھی چون ھمومدی ازش بدم می از ھمون بچگمن

 ینجوری اسم پسرت ھمستی درست ننی از اشتری داده کھ بغامی عموم بھ مادرم پاالن
   جلونیای رو دختر من بمونھ زود تر بیخشک و خال

 انی و از ھمھ بزرگتره نتونستھ بھ عموم بگھ کھ کلھی فامدی سفشی مادرم چون عموم رو
 رهی گگھی دی و دلش جاخوادی نمارویرو

  کنمھشی بھ عموم بگم و توجی کھ چجورنھی از بابت امی نگراندایا
  تو دلم نشستی حرفاش غم بزرگدنیبا شن_دایا_

 بخاطر من و سھی عموش وای تو رودی باانی کنکھی از اختی تو چشام ری ناراحتواقعا
 و ھی ککنھی کارارو منی بخاطرش اانی ک کی دخترنی بدونن اخوانیاونا صد درصد م

  شھی مکی جلوشون کوچیلی خانی بفھمن بابام مخالف صد درصده کیوقت
 گرفتھ می و گرشدی م رفتم عقب و رو تخت افتادم قسمت قشنگ اھنگ پخشینجوریھم

 زدی اومد جلوتر و صدام معی سرانیبود ک
  ی ناراحت شددای جونم ادایا_
   فداتشمستی نیی نکن موضوع حل نشدنھی ازت گرکنمی نکن خواھش مھی گردایا

  انی کشھی مشکلھ واسھ منو تو سبز می بھش گفتم  اخھ چرا ھر چھیبا گر_
 شودی خانوم وارد مای حاال از اون طرفم روستی بابا بس نیکارا

  خندهی مانی ک کدمید
 یگی مینجوری خنده گفت مگھ اژدھا وارد شده کھ ابا

 ی بودمش گل کرده بود ولدهی ندنکھی شدم ک حد نداره حس حسادتم با ای عصبانقدر
 کتک ھی ی بود برای کافنی و ھمادی خوشش مانی از کای روری تفاسنیمطمعن بودم با ا

  امشب نوش جان کنھایجانانھ کھ آق ک
 یگی مینجوری خانوم کھ اای از روومدهی نگاه کردمو گفتم انگار بدت نانی اخم بھ کبا

 کنمی متیآرررره؟صبر کن حال
  براتاستی نشو خوب نی حسودم اروم باش انقدر عصبی کوچولودایا_
  ی بھت نشون بدم کھ حض کنی حسودھی_

 نگاه انی بھ کثانھی کندم و خبی اانھی برداشتمو با دندونم بھ طرز وحشتزاروی پیسسا
   کھ رفت عقب ترکردمیم

  جلواری ندارم صورتتو بتی گفتم نترس جوجو کوچولو کاربھش
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 عوض شده بود جا خورد و اومد جلو کھ سسو عی لحن من ک سرنی از اانی کچارهیب
 ی عصبھی بست و بعد دو ثان صورتش و فشار دادم تو صورتش چشاشویگرفتم جلو
 زمی می از دستش فرار کردم و رفتم بھ سمت کشوعی دنبالم کھ سرفتھیخواست ب

 و با  بالشت افتادم دمی رو  از تو کشوم برداشتم و روکش بالشتمو باھاش بریچی قعیسر
 و شروع کرد دی  بالشتو بریکی و اون دی رو از من قاپیچی قعی اونم سرانیبھ جون ک

  بھ زدن من
   خنده ھامونی متکا تو ھوا پخش بودن و صدای  پرھاتمام
 تخت و ی منو با متکا پخش کرد روی حرکت انتحارھی با انی رفتھ بود کھ کباال

  دادیمتکارو رو سرم فشار م
   غلط کردمدی بگو ببخشگفتی مو
   بامزه شده بودیلیتمام صورتش پر از سس بود خ_

 بزرگ از ی کھی تھی کھ متکارو پرت کرد اونور و ینیمراااا تو خواب بب گفتم عبھش
 نیی جم بخورم انقدر باال پازاشتی گذاشت تو دھنم دست و پامو گرفتھ بود و نمتزارویپ

 بزور تو حلقم کرد ھنوز داشتم تزاروی پمیزدی نفس نفس ممونیی کھ دوتامی بوددهیپر
  دھنم  کرد توشوی کھ بعددمییجویم

  رو بزاره کی ھفتمخواستیبزور بھم داد م. روکھی تا تشی شکینزد
 بزار شمی دارم خفھ مانی سرفھ کردم و  داد زدم کی کردن الکی بازلمی کردم بھ فشروع

 بلند شم اخ اخ
 عی سرانی کھ ککردمی سرفھ منجوری ولم کرد منم از تخت پاشدم و ھمعی سرانیک

  نوشابرو باز کرد
 ی خندم گرفت و زبونمو دراوردم و بھش گفتم گوللل خورد بھم بده کھ منمخواستیم

 حجت االسالم خان
   بلندم کرد و منو برد  دوباره رو تخت خوابوندعی زور داشت کھ سرانقدر

 اون بزور منو ی نکردم و لیی تقالگھی دندفعھی منو تو بغلش گرفت ای وقتختی ردلم
   گوشمو گاز گرفتی اللھ ھوی گوشمو کیگرفتھ بود صورتشو اورد نزد

    بستمچشامو
  زدی قلبم مثل گنجشک ممردمی مداشتم

 غلط کردم ی نرو تو حس تا نگادی بلند گفت زی با صداھوی تو حس بودم کھ ینجوریھم
 ستی خبرا ننیاز ا

 باز شد و خواستم سرش داد بزنم تی با عصبانبالی توپ والی بھ اندازه کی اتوماتچشام
 عوض ممی  تصمعی داشتن  منم سری کمیاش با لبام فاصلھ کھ صورتشو اورد جلو  لب

 یفتی کھ خودت بھ غلط کردن بکنمی میکاری بشم االن یشد وبا خودم گفتم چرا عصب
 رو لباش بود و منتظر عکس العمل پرخاشگرانھ از طرف من بود کھ ی اثانھی خبلبخند

   خوشمزست سسشیلی و گفتم ھوووممم خدمی زبونمو دراوردمو رو لبش کشعیسر
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 ھمچنان بمن ی دستاشو شل کرد ولعی گوشاش تا بناگوش قرمز شدن و سرانی کھ کدمید
  زدی موج مازی بود اما تو چشماش فقط نرهیخ
 طونوی شپای گفت بھ خودت لعنت تو خودت عی  درونم  لعنت فرستادم کھ سرطانی شبھ

 ی دارکاری بمن چیدیدرس م
  خش دارش گفتی با صداانی جوابشو بدم کھ کخواستم

 کھ سسش خوشمزست آره؟_
 خواستمی سس منی سس نداشت برا ھمی ک بھم دادییتزای جونم پانی کگھیاره د_
  من تنگ شده بودی لبای دلت براای یخواستیسس م_
 ییھ_
 
 خطر ناک ی تو دارنمی بشخوامی پاشو می  چقد امشب منحرف شدانی کنیییھ_دایا
 پیشیم
 ؟یخوای نمنویمگھ تو ھم_
  جونت خوش باشای ھرگز اصن پاشو برو خونتون با رورینخ_
 کاری چخوامی ماروی روبرومھ روعتی واقیوقت_
 گھ؟ی دای سراغ رویری می خستھ بشروزی عتیاگھ از واق_
 شھی می چنمی ببدی کنم بھش گفتم حاال ک نشدم باتشیخواستم اذ_انیک

 دستمو ھی رمی بگ خودموی اشکش اومد انقدر مظلوم شد کھ نتونستم جلوعی سرکھ
  سرش و محکم بغلش کردمریگذاشتم ز
  نکنھی خانومم بسھ گردای کردم ای با دستام پاک کردم و گفتم شوخاشکاشو

   شدمی کھ گفت عھ نکن سسدمی شد صورتمو بھ صورتش مالشتری بشی گراما
 ک یدی سفزی  بلنی و استقھی صورتمو بھ ی از فرصت استفاده کردمو ھعی سرمنم
  شدمزی تمی و حسابدمیمالی بود مدهیپوش

  دیخندی و مومدی ھم قلقلکش مدایا
 ی کھ چشادی ببخشکنمی نمای شوخنی از اگھی خانومم ددی چشاش زل زدم و گفتم ببخشتو

 نازتو تر کردم
  انی چسبوند و گفت باشھ کنمی سرشو بھ سدایا
  نکنی با احساسات من بازگھید
 و لبام کردی بھش گفتم و سرشو بلند کرد دوباره داشت با چشماش مستم میچشم_

 کھ بخودم اومدم و ولش شدی مدهیخوش فرمش کش. خوش طعم ویناخود اگاه سمت لبا
 صبح یکای شده بود نزدری دیلی بھ ساعت انداختم خیکردم از رو تخت پاشدم و نگاھ

  بود
   چقدر گذشتمدی وروجک سرگرمم کرده بود کھ نفھمنی اانقدر

 دای گرفتھ بود اروم صداش کردم و گفتم ابنیتخت و سرش و پا. نشستھ بود رودایا
 یقھر
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 نھ_
  ھوووم؟خوامتی کھ چقدر میدونیعشق من م_
 دونمیاره م_
  دای اکنھی مشتری بمونوی دلتنگمونوی وابستگنکاری ای ک چقدر تشنتم ولیدونیم_
 تو زمی عزدونمی پاکم مانی کسسسسیم ھلباش و گفت.بلند شدم و دستمو گذاشتم رو_
 ی ازت ممنونم کھ امشب اومدی خوبیلیخ
  من از تو ممنونم خانوم خوشگلم_

   برمدی باگھی دمن
  نمتی کھ تو لباس عروس کنار خودم ببی روزدی امبھ
  خداکنھیوااا_
  عاشقارو داره گل من نگران نباشیخدا ھوا_
 ومدی زدمو در اتاقو باز کردم اروم پشت سرم می لبخندانیبھ ک_

   کردم تا برهشیراھ
 دمشی خدارو شکر کردم کھ امشب ددموی کشی درو بستم نفس راحتیوقت

 کردی مزشی تمومدی مدی مھناز خانوم سوخت کھ بای دلم برادنشی تو اتاقمو با درفتم
 ....نجارویا

 
 اشدکان دو دمیحال من و داشت کھ د امکمی تو دھنم و انگار سومدیقلبم داشت م_سوگند

  بغلم مرد چرا خشکت زدهایتا دستاشو از ھم باز کرد و گفت ب
 ھر ی رو لباش نقش بست و رفت تو بغل اشکان اشک تو چشماییبای لبخند زامکیس

  زدنیدوشون جمع شده بود و پشت ھم م
 گفتی با خنده مامکی رو بھ ساشکان

 خامت ی خواھر ما چجورنی تو پسر پس بگو ای صدات دل ھمھ رو لرزوندنی با ابابا
  کلکی روش استفاده کردنیشده نگو از ا

   زد در جوابش کھ دلم براش ضعف رفتی مردونھ ای قھقھھ امکیس
 

 رونی از بغل اشکان اومد بامکی سی گرفتھ بود و وقتشی گرمادرمم
 ی رو سرش و گفت الھدیستشو کش مادرم ددی سمت مادرمو دستشو گرفت و بوسرفت

  یدی کشیی مادر چھ دردارمیبرات بم
  و بغل گرفتنامکی و فرھادم پشت سر ھم رفتن و سنی حسریام

 کردنی مھی گری ھم کھ خودشونو تو بغل من پرت کردن و طورنای متدوی و مھشماعده
  مردهیکیانگار 
   ھم باشھدای اخواستی گرفتھ بود از دستشون و دلم مخندم

 لمی بسھ مگھ فگھی پاک کردم و دوتاشونو ھل دادم اونور و با خنده گفتم خب داشکامو
 دی کردسی ھمھ لباسمو خھیھند
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   ھمھ رو ھوا رفت کھی خنده کیشل
  داد زدم مامان بچھھھییھوی

 براش امکمی و سدهی کرد و گفت نگران نباش گلم خوابی بانمکی مامانم خنده کھ
 ھستپرستار گرفتھ اون مراقبش 

   انداختم کھ اروم با لبخند سرشو تکون دادامکی بھ سی مملو از قدر دانینگاھ
**** 

 ی حتری و فرھاد با ماعده و امدی مھشی بودن رابطھ نجای کھ بچھ ھا اشدی می ھفتھ اھی
 باھم اخت گرفتھ بودن یلی بودن و خرفتھی تو جمعشون پذامکمیاز قبلم بھتر شده بود س

 از ھم ی برن ولخواستی و اونام دلشون نمزاشتی نمامکیرن س بخواستنی کھ میروز
   بشنجمع جایقول گرفتن دوباره ھمشون 

 دی بھش تاکیلی خیموقع خداحافظ. وکردی رفتار مامکی برادر با سھی مثل اشکان
   باشھھی کھ مواظب منو طالکردیم
   مراقبھشتری از چشماشم بی مردونھ بھش قول داد کھ حتامکمیس

 جذابو عاشق رهی گروگانگی تونستی کھ سوگند چجورگرفتنی مدام برام دست مدخترا
 دنیخندی و بھم میخودت کن

 و دی مھشھیزی جھگفتی کھ بمونھ قبول نکرد و ممی اصرار کردی ھرچنامی مامان مبھ
 قول داد کھ زود بھ زود بھمون سر ی اشکانم ھست ولھی عروسی جور کنم و کارادیبا

 بزنھ
   واردنکھی وھمھ رفتن بھ محض امی  کھ  بدرقشون کردی الحظھ

   درو بست و محکم منو از پشت بغل کردامکی سمی شدالیو
  موندی مدهی کھ ب اب رسی ماھنی گرفتھ بود عخندم

 گفتی تو گردنم فرو کردم بود و مسرشو
 رمیمی متیسوگند دارم از دور_
   زشتھادی نکن االن آتنا پرستار بچھ مامکیعھ س_
  ی حقمی زنمادی بخوادی میھر ک_
  یاری اختیواری خودمھ چار دی خونھ نجامیا

   دلم برات تنگ شده عشق نابم بزار بغلت کنمسوگند
 شتی پامی بدم بعد مری شھی اخھ بزار برم بھ طالزمی عزامکمیباشھ س_
 ھی طالھی بابا ھمش طالیا_
  بچموینجوری نگو اامکیعھ س_
  جانم قربون خودتو بچتیا_

  رهیگی نکن دلم ماخم
 باشھ_
  شمی استخر پای بردار بوتویپس بعد از کارت ما_
 ی راه بردیبا
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  دکترهزهیباخنده بھش نگاه کردم ک گفت تجو_
  آره؟گھی دامکی دکتر سزی تجوگفتم

 ....آره دلبرم بدو منتظرما_
 

  و رفتم استخر و حولمو برداشتم دمی پوشموی مشکیویرفتم و ما_سوگند
 و عضلھ ھاش شی عالکلی زدن ھدی محو دنجوری ھمکنھی کھ داره شنا مدمی دامکویس

 گھی ومدهی داره دستشو جلوم تکون مدمیشده بودم کھ د
  توای بزمی عزای بزن تموم شدم من بدی بابا کم دییسوووگند کجا_
 اومد کنارم و دستمو گرفت و کنارم راه نیی استخر اومدم پایرفتمو اروم از پلھ ھا_
 رفتیم

   بامزه شده بود ویلی خافشی قمردمی تو دلم از خنده مداشتم
باھم . کشونده دو دور استخرونجای کھ بخاطر راه رفتن منو اکردی داشت تظاھر میالک

 ھمزمان باھم ھوی سادی و اونم واسادمی وارمی خودمو بگی جلوتونستمی نمگھی دمیراه رفت
  خندهری زمی و باھم زدمی نگاه کردگھیھ ھمدب

  سوگند عھ نخندیخندیچرا م_امکیس
 یکنی می بازلمی فی معلومھ دارنکھیواسھ ا_
  تابلو بودمیلیعھ خ_
  اونورترزی بچمیلیاز خ_
 ینجوری ای تا بخندبرمی تورو تو استخر راه مشھی جانم باشھ پس من ھمیا_

 یشی بامزه میخندی قربون چال لپات بشم کھ انقدر میالھ
   جونمامکی سیمرس_

  شنا کنمخوامی اومدم منجای ک تا احاال
  اونورتر شنا کنمی برایباشھ ب_

 دمی شنامو زدم و شروع کردم بھ شنا کردن کھ دنکی و عقتریرفتم قسمت عم_سوگند
 منم دستامو دراز رهی دستاشو دراز کرده بود کھ دستامو بگادی داره از روبرو مامکمیس

 از کنارم رد عی دستامو گرفت و گذاشت رو قلبشو فشار داد بعدشم سرعیم کھ سرکرد
 دمی دامکوی برعکسشو شنا کردم کھ سروی مسمون و دوباره ھرونیشد از اب اومدم ب

  ومدی و سمتم نمکردی اشاره منیی با دستش بھ پای اب نشستھ و ھری ھمون زنباریک ا
 کردی دوباره اومد تو اب و بھ کف استخر اشاره مدمی بود کھ دی منظورش چدمیفھمینم

  قلبش. روزاشتیبعدشم دستشو م
  کردی اشاره مامکی نفس گرفتمو دوباره بسمت ھمونجا ک سی باال اومدم

   کردمو رفتمشتری بسرعتمو
 قرمز کھ بھ شکل قلب بود کفھ استخره بازش ی  فلزی جعبھ ھی دمی کف استخرو دیوقت

 یبای زی حلقھ ھی  داخل جعبھ ارمی بود بال دربکی نزددمیدی کھ میزی چدنیکردم و با د
 عی سرامکی کھ سمردمی از ذوق داشتم میوا... امکی سیعنی یعنی  نی بود ادیطال سف
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 ی بود حلقرو برداشت و دست چپمو گرفت و جلوتمیاومد از داخل جعبھ کھ دست را
   انگشت اشارم گرفت کھ قلبم شروع کرد بھ تاالپ و تولوپ کردن و جعبھ از دستم افتاد

  عتی موقنی رو االن نداشتم اونم تو ایزی چنی انتظار ھمچاصن
   حلقروعی کرد و منتظر جواب من بود کھ سرمو تکون دادم اونم سرنگام
 ھمزمان موی گرفتیقی عم نفسیی باال دوتامی تو دستم و منو بغل کرد و باھم اومدکرد

  می مزاحممونو دراوردینکایع
  دمیی و دستمو کشدمی دست چپمو اورد باال و بوس کرد کھ خجالت کشامکیس
 شد و با رهی تو چشام خزدی نفس نفس مامکمی زبونم قفل شده بود و سجانی شدت ھاز

  بلند تر از حد معمول بھم گفتی و صدای قشنگیلیلحن خ
  سوگندم؟یکنیبا من ازدواج م_
  خواستمشی بھ فکر کردن نبود من تمام وجودم میازی نگھید

 آره باھات ازدواج امکی شد و از تھ قلبم در جوابش گفتم آره سری از چشام سرازاشک
  کنمیم
 تشنھ افتاد بھ جون لبام و منم یای منو محکم بغل کرد و مثل ماھروشی تمام نبا

 اده بود نفسامون بھ شماره افتکردمی مشیھمراھ
 کندی لبامو داشت از جاشون ممی دل بکنگھی از ھمدمی حاضر نبودچکدوممونیوھ

 سوختنی میلی و  لبام خدمی خونو تو دھنم  چشی شوری مست شده بودم کھ مزه مست
 دی انگار تازه فھمامکی سادی داره خون مدمی رو لبام کھ ددمی عقب و دستمو کشدمیکش

 بغلم کرد عی نگران شد و سریلی گاز گرفتھ چھرش خچارموی بیکھ چقدر با دندونش لبا
 و گفت

 ی خانومم االن خوبمی وحشدونمی ک لباتو خون اوردم مدی من سوگند ببخشرمی بمیالھ
  خوب بودیلی خدانکنھ خامکمی نداره سیبی لبخند زدم و گفتم عبھش

د و از  گرفت و بغلم کرری شد و دوال شد و پاھامو از زطونی کھ دوباره چشاش شدمید
  رونیاستخر اوردتم ب

 اما گوش یشی خستھ میلی خنی کھ بزارم زمدادمی منو تا اتاق برد پاھامو تکون مو
  زدمھی و منو گذاشت رو تخت و روم خکردینم
 

 کردی بھ صورتم  و گردنمو انقدر تو گوشم زمزمھ مزدی میزی ریبوسھ ھا_سوگند
  شدمی موونھیدوست دارم کھ داشتم د

  کردی رو رون پام و نوازشم مدی کشدستشو
 امکی بازش کنھ کھ گفتم سخواستی و مومی پشت بند مادی کشدستشو

  خمارش جوابمو دادی صداب
   اعصابمو خورد نکننی از اشتری صدام نکن بینطوری اامکیجون س_
 تونمی االن من نمی ولامکیس_
 چرا خانومم ؟_
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  ندارمشوی امادگتونمیاالن نم_
 نشی بوس کرد و سرمو گذاشت رو سمویشونی پدی خوابشمیپ. بغام کرد وعی کھ سردمید

 بھم گفت
 ترسمی سوگند من می ولی تو بخوای عشقم ھرچباشھ

 یاز چ_
 ی تو از من زده بشنکھیاز ا_
  ندارمشوی فکرو نکن من فقط االن امادگنی اچوقتینھ مرد من ھ_
 ھ؟ی نظرت چی شب عروسی برامیزاریباشھ پس م_
  تو؟؟؟منویعروس_
 تو عمرش چکسی کھ ھرمی بگی جشنھی برات خوادی منو تو دلم مھیآره سوگندم عروس_

  باشھدهی ندرشوینظ
 ادی من از جشن مفصل خوشم نمامکی سیول_
 ؟چرا؟ی چیعنی_
 ستی جشن الزم نامکیس_
 تو لباس عروس عروسمو خوادی برات کم گذاشتم دلم میلی نکن من خمیسوگند عصب_
 ی کنغی ازم دریخوای چرا منمیبب
 میری بگی عروسیخوای می چجورھی آخھ با وجود طالامکیس_
 یدی فھمستی مربوط نزای چنی اچکسیبھ ھ_
  خووترسمی اخم نکن می شدیباشھ چرا انقدر عصب_
 ی ک قبول کنی بشرطشمی نمیباشھ عصب_
  دارمی شرطی اما منم زمیاوممم خب باشھ عز_
 جانم بگو_
 الی ونی ھمی جلومیری بگکی جشن کوچھی خوادی دوسش دارم دلم میلی رو خالی ونیا_

 انی بمی و فقط دوستامون و خانوادمو بگمینی بچی صندلزویلب ساحل م
 کنھی اطاعت مامکی خانومم بخواد سی جااانم قربون احساساتت بشم چشم ھر چیا_
 ی باشینجوری تا ابد ھمیدی قول مامکی سدونستمی نمی بودلیاوووه چقدر زن ذل_
 غذاتو بزار رو اجاق شوم بده نمی پاشو بیومدی نی بتو خوبنمی پاشو ببفھی ضعرمینخ_

  میبخور
 ھ؟ی  شوم چی بامزه شدیلی دلم درد گرفت خامکی سی وااانیییھ_
  خانوممگھی شام دیعنی_

  گاز گرفتمشوینیپاشدم افتادم روش و نوک ب_سوگند
 کردا ا ا دلمو صابون زدم گفتم بای حرکت زھی ھمھ وقت سوگند خانوم نی بابا بعد ایا_
  ی کنکاری چیخوایم

  ام واسھ گاز گرفتن ھستاگھی دیجا
   اومدم از روش کنار و پاشدمعیسر_
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   خانامکی توام پررو نشو سھی طالشی پرمی گفتم من مبھش
  کردمی دنبالم و منم از دستش فرار مافتاد
  شدمی روز زندگنی امروز بھترواقعا

 .... بوددهیچی پالینده ھامون تو و خی صداو
 
  بودمدهی بعد از اونشب ندانوی کھ کشدی می ماھکیدرست _دایآ

 دختر ھی بھ لی منو تبددنشی واقعا ندی حرف زده بودم ولی با تلفن چند بارباھاش
  کرده بودلیمغموم و ناراحت تبد

 ی خانوادگھی مھمونی گرفتھ بودن می و فرھاد تصمدی مدت خبر داشتم کھ مھشنیتو ا    
    و منم دعوت بودم ک بابام نزاشتسی ماه عسل پارشونی عروسی و برن بجارنیبگ

  شمی پادی نتونست بسوگندم
  زدمی حرف نمگھی ھم دکلمھی ی با مامان بابام حتادی اجازه نداشت بچکسیھ
   بھ خودش اومده بود انگار و مھربونتر شده بودکمی اواخر مامانم نیا

 و یکمی بودن دهی ترسنی بود واسھ ھمدهی اروم و مغموم ندنجوری منو اچکسیھ حاال تا
  ترسنیبراشون خوب بود ا

 دیکشی دوستام و عشقم پر می ھمھ ی کرده بودن دلم براتمی اذواقعا
 ی و زارھی و اشکان بود و از صبح کارم شده بود فقط و فقط گرنای متھی عروسامروز

  کردی مشتری بنموی خونھ بود و حضورش کبابام
  کردمی می رو خط خطنھی و رژ لبمو برداشتم و تمام آنھی ای جلورفتم
   برداشتمو محکم پرت کردمزموی ندادم گلدون رو متی اھمی ولدمی زنگ و شنیصدا

 کھی کھ تی انھی و تو اکردمی مھی گرنجوری شده بود ھمجادی ای وحشتناکی صدانھی اتو
 نی بابام و اشی بود پومدهی نگھی ماه دھی نی تو اانی ککردمی شده بود خودمو نگاه مکھیت
 ششی دختر عموش پای روای باشھ ای با رونکھی از ھمھ نگرانم کرده بود حس اشتریب

   گرفتھ بودی بود دلم از ھمھ چکرده می عصبانشتریباشھ منو ب
  در اتاق باز شد فکر کردم ک مامان بابامن باداد برگشتمو گفتم برودمی دھوی کھ

 شدی  باورم نمدمی تو بغلش دشی نی با نزموی کھ تو چھار چوب در سوگند عزرووونیب
 منطق من دوست ی بی چطور شده ک بابادونمی و نمنجایکھ سوگند پاشده اومده ا

  نکردهرونشی و بدهی کشخجالت ذرهی بخاطر بچش دی راھش داده شازمویعز
 با ی کردکاری چدای ادای اگفتی سوگند با بھت مھی گرری زمی و زددی بغضامون ترکباھم

 نگاش کن چقدر الغر و ای خدای وااای برا خودت درست کردھی چ وضعنیخودت ا
 ی شکوندناروی ای شده واسھ چدهیرنگ پر

  واقعا ارامش گرفتممی بغل کردگروی اومد جلو و ھمدو
 یلی بخورمش خخواستمی رو  تو بغلم گرفتم خواب بود انقدر ناز بود کھ مھیطال 

   بودییکوچولو بود و موھاش مثل اسمش طال
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 کردن ھی تا با نق نق چشاشو باز کرد و شروع کرد بھ گردمی بوش کردم و بوسعالمھی
 و خندم گرفت سوگندم  بچرو دمی فنقول بلند شد کھ ترسذرهی نی از ای بلندیانقدر صدا

  یدی تا اروم بشھ گفت اھان چھ عجب تو خنددادی ک تکونش میازم گرفت و در حال
 ی کنھ تا تو بخندھی گردی من بای حتما بچھ دای ایشعوری بیلی خیول
 دیخندی خندم گرفت و سوگندم بامن مشتری حرفش بنی ااز
  

 داشتن بما نگاه یبی عججورهی کھ دمی کھ باز بود و مامانو بابارو دی افتاد بھ درنگام
  کردنیم
 سر اصل رمی اخم نگامو ازشون گرفتم کھ سوگند پاشد و بھشون گفت بدون مقدمھ مبا

  مطلب
 کنمی دوستش ازتون خواھش مھی ببرم باخودم امروز عروسداروی کھ انجای اومدم امن

  نی نکنوونھی دخترتونو دنی از اشتری و بنیکھ نھ نگ
 مادرم  ی من خودم نی کنی رفتارنی دونھ بچتون ھمچھی با ادی دلتون می شما چجوراخھ

 االن حس مادرانھ
 چھ بھ روزش اومده نگاش کن پوست نی فکر کن ببدای لحظھ بھ ای کنمی مخواھش

  زده شکوندهروی ھا شده ھمھ چوونھی دنی عستیاستخون شده رنگ بھ صورتش ن
  ادی دلتون می چجوراخھ

 ی تا کیری و سخت گی منطقی ھمھ بنیا
  نیای تا بھ خودتون بادی ب سرش بیی نکرده بالیی خدادی باحتما

 ک ییدای ارامش نداشت کوش اون اچکسی ھطنتاشی ک از دست شییدای اون اکوش
 رفتی مای خنده ھاش تا اونور دنیصدا

 دخترم زن اون پسره بشھ خوامی من نمگفتی و منیی کھ بابام سرشو انداختھ بود پادمید
 سوگند دخترم دوباره ازم نخواه ک قبول کنم

 ازش رو بھ بابام یزی چنی ھمچھی قابل باور بود ری مشھود کھ غیتی با عصبانسوگندم
  ستی نانی با کدایگفت من االن صحبتم ازدواج ا

 ی داشت واسھ عتی موقیلی نداشت ختی بود ک خانوادش براش اھمی دختردای ااگھ
  گھیفرار کردن از شما و ھزار تا کار د

 ھم داره با دای و ادهی عقب کشانمی و کنیمال مخالف کاگھی ک حاال ک دنھی حرفم امن
 ی ھی روحنی بزارنی تمومش کنتاروی و محدودایری سخت گنی اگھی دادیخودش کنار م

 داروی ؟انقدر امی با ماھا باشھ انقدر ما بدنی افسرده شده  بزاردای عوض شھ ایکمی دایا
  اومدهای من کھ بدنی بچھ دنی دادی بدای ایت حنیزاری ک نممیکنی متیاذ

   ازتون توقع نداشتمواقعا
 اروم ب سوگند گفت ختیمامانم با گفتن حرفاش سوگندو بغل کرد و اشک ر_دایا

 تی از عصباندای امییدی دی خودتون حق با توعھ امروز وقتشیدخترم ببرش پ
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 منو میدی خندشو شنی ھمھ وقت صدانی تو بعد ادنی لحظھ دی و با کنھی منکارارویا
  میپدرش واقعا جون گرفت

   و پدرشم ھمش فکر صالحشھمی دوسش دارما
 دوستات شی کھ پدمی مادرم اومد کنارم نشست و گفت بھت اجازه می بعد از حرفابابامم

 می وخیلی اوضاعت خی اگھ بفھمم ک از اعتمادم سو استفاده کرددای مدت اما ای یباش
 شھیم
 وردمی خودم نی خوشحال شدم اما برویلیتم و خ گرفی حرفش جون تازه انی گفتن ابا

 و بھ تکون دادن سرم اکتفا کردم
 
  سوگند بازم  بھ مامان بابام گفت با اجازتون من بعد از_دایا

  تا حالو ھواش عوض بشھالی با خودم ببرم وداروی اخوامی منای متھیعروس
 و می باھم ازدواج کنمیخوای مامکی منو سقتشی و با خجالت گفت حقنیی انداخت پاسرشو

 نی کھ شما ھم دعوتمیری بگکی  بھ جشن کوچمیخوای ھفتھ منیتا اخر ھم
 ی گفتن و عذر خواھکی مادرم انگار جادو شدن و قبول کردن و بھ سوگند تبرپدرو

 سرگرم شدن و مامانم ھی و منم تو دلم جون گرفتھ بودم با طالانی بتوننیکردن کھ نم
  نشدی ذوق کرده بود از دیلیخ

  فداش بشھ کھ انقدر پا قدمش واسھ من خوب بودداشی خالھ ایالھ
 دراورد و بھم داد گفت ی  کارت اعتباری جمع کردم وموقع رفتن بابا عی سرلباسامو

 ی گفتم و سوگندم کلی گفتم و فقط بھشون خداحافظی اھستھ ممنونیلی خشھیالزمت م
 میازشون تشکر کرد و باھم رفت

 داشتم کھ از قفسش آزاد شده سوگند بھ ی حس پرنده ارونی از در خونھ اومدم بیوقت
 نی و ببامکی سدایروبروش اشاره کرد و گفت ا

 اھنگ قر دار گذاشتھ بودو ھی و رونی خوشگلش اومده بی کھ از کوپھ دمی دامکویس
نده   از خدیرقصی مزی و رزدی کرده بود و داشت رو بما با خنده بشکن مادیصداشو ز

   سمتش کھمی رفتدیخندیمرده بودمو  سوگندم م
  زد تو سرش و گفتسوگند

 ابونی تو خیکنی منکاراروی زشتھ چرا ااممیخدا مرگم بده س_
 نی و اصن عی بعد دوساعت ک منو کاشتدمی خب حال کردم دیزنیعھ خانومم چرا م_
 بعدم از ی موفق شدوی پام علف سبز شد  دست پر اومدری زرونی بنی نبود من االتمیخ
 قراره  دوتا عاشق و مثل خودمو تورو بھم برسونم  خپشحال شدم و رقصم گرفت نکھیا

 بدده
  تو حلقمتی انرژزمینھ عز_ سوگند

   تاره روشو کرد بمن و گفتامکی ک سبردمی لذت مدنشونیداشتم از د_دایا
 ی خوبدایعھ سالم ا_
  کنمکی کرد نزاشت باھات سالم علیف پر حریلی دوستت خنی ادای ببخشی بودنجای اتو
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 وچمدونمو گذاشت امکی رو داد دست سھی سوگند طالدمیبا خنده جوابشو دادم و د_
 زد ی چشمکھی باباش تنگ شده و بمن ی دخملت دلش برازمی عقب و گفت عزیصندل

   تنگ شدهیلی ختی پشت رل کھ دلم واسھ رانندگنی جونم بشدایو گفت ا
 امکی سربھ سر سخوادی مدمی سوگند فھمھی  مردد مونده بودم کھ با چشمک بعدمنم

 شدم و سوگندم نشست جلو ای سوارعروسک سعی سرنکارایبزاره منم ک عاشق ا
 نبود حاال یکی ای با دھن باز بما زل زده بود و گفت خداینجوری ھمچارهی بامکیس

 شدن دوتا
  بگذرونھری بخخدا

 زمی عزگھی دنیش در جوابش گفت بسوگندم
 من ارزو دارما ی اومد و نشست عقب و گفت فقط توروخدا بھ کشتنمون ندامکیس

 کردم و راه شی و اتنی خنده و ماشری زمی با سوگند زددمی نپوشمویھنوزکت شلوار داماد
  بره موقع رفتنشخواستی ک سوگند میشگاھی بسمت آرامیافتاد

 ساده باشم خودم خودمو درست یلی خخوامی کرد من نرفتم باھاش و گفتم میھرکار
  نای سوگند ای سمت خونھ می راه افتادامکی و با سکنمیم

  خونھ نبودیکس
  اتنا بودوفقط

 ک باھاشون اومده بود سپرد و رفت تا حاضر ھی رو بھ اتنا پرستار طالھی طالامکیس
 میشھ کھ باھم بر

اخھ قرار بود امشب برادر  دمی رو پام بند نبودمو دور خودم مبچرخی از خوشحالواقعا
  رفتم ونمیعرووس خانومو بب

   رونی بدمی بود  از چمدونم کشی مشکدی کت دامن سفھی لباسموکھ
 ساده ھی تاپ مشکھی نی ھمی دکمھ داشت براھی رونم بودو کتم بلند بود و ی تا باالدامنم
 رشی زدمیپوش

 می پاشنھ بلند مشکی ساپورتمم پام کردم با کفشاو
 ھی شدن رھاشون کردم رو شونم و ی و لخت و شالقدمی ساده کشی اتوھی موھامو

  شدی مری رو صورتم انجام دادم نگاه ب ساعتم انداختم  داشت دتمی ساده و الشیارا
 دمی و صدا کنم ک دامکی کھ سرونی برداشتم رفتم بفموی و کدمیمانتوم و شالمم پوش

 زی بلھی کف دست بود با ی اندازه  کھی لمن دایتخت و داره . رو خوابونده روھیطال
  دلم داشت کنھی تنش ماطی با احتدی سفی جوراب شلوارھی کھ قد نخود بود و دیسف

 قربون ی ھاممکمی رو سھیرفتم وبوسش کردم طال. براش بدو بدورفتیضعف م
 با امکی سی سوگند از تھ دل خوشحال شدم و از مکالمھ ھای واقعا برارفتیصدقش م

 گفتی ھمش بھش مگرفتیخندم م ھیطال
 از االن مامانت برات اماده ھیی چھ لباسانی ای توام بھ مامانت رفتی دخمل قرطیا_

  ھایی بدم بابایکرده حاال جواب خواستگاراتو چ
 ؟
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 کنھی مو می دنبال مامان سوگند کھ االن باباتو بمی برمیبر
   کرده بودیظی غلشی ارایلی بغلش کرد و دادش بھ اتنا کھ حاضر شده بود و خاروم
 لحظھ جا خورد انگارکھ اتنا با صد تا عشوه ی امکمی تعجب کردم سدنشی با دواقعا

  ارمشی جون و اقا من مھی بمن طالنیگفت بد
  نی داد دستمو گفت بشچویی سوامکی سدمی دمیشدی منی سوار ماشمی ک داشتیموقع
 کھ کردی می سوگند اومدنھ داشت شوخامکی سنی گفتم ک نھ بابا خودت بشبھش

 دی بای چھ شوخی تو تنگ شده چھ جدھی ه دلش واسھ رانندگی گفت خانومم وقتامکیس
   شھیحرفش عمل

 بچھ رو گذاشت عقب ی الب الی نی رفت تو ھم و نافشی اتنا قدمی نشستم کھ دباخنده
 برگشت و بھش گفت ارومتر بچھ امکی کھ سدیخودشم نشست و درو محکم کوب

 نازکش ک تو مخم رفتع بود گفت چشم اقا یل کرد و با صدا ھوعی اتنام سرترسھیم
 شھی تکرار نمگھی ددیببخش

  گرفتمو رفتمگازشو
 
 بھم نجوری شد و بغلش کرد ھمادهی پعی سرامکی سرونی سوگند اومد از در بیوقت_دایا

  انیزل زده بودن کھ شروع کردم ب بوق زدن تا بھ خودشون ب
 شما منو سوگند قدم زنان باھم دی برگفتی دست سوگندو گرفتھ بود و بمن مامکیس
  میایم

 زد دونھی سوگند  با ارنج دیخندی خودش اصن نمکردی ک مییای خنده مرده بودم شوخاز
 تو ارشھی قراره ی بینیبی نکن نمتی دوستمو اذامکی سزیتو پھلوش و گفت کم مزه بر

  راحتھالتی خیکنار من
   خانوم خوشگلمیگی راست می وای و گفت اشیشونیھ زد بھ پ اھستامکیس

  عقبرمی من منی تو پشت رل بشای بامکی سگھی با خنده گفتم بسھ دمنم
 کھ بھش گفتم کردی سوگندم با عالمت سوال بمن نگاه منی گفت نھ خودت بشامکیس

 گمیبعدا بھت م
 دادم ک دلت تی خانومم من بھ حرف تو اھمیدی بھ سوگند گفت دای محض نشستن سبھ

  شده بود اما خودش نخواست. تنگدای اھیواسھ رانندگ
 یباشھ سبامک جان امروز چقدر بلبل زبون شد_سوگند

  ی خوشگل شدیلیتپام امروز خ_امکیس
  خوشگل بودم_سوگند

 یاره خوشگلتر شد_امکیس
 ن رو ازم بدزدھی تو و طالترسمی من ممی نرای سوگند بیول
 خوب بود استرسمو یلیخ, خنده ری زمی گرفتھ بودم ھممون زدامکیدلم از دست س_دایا

 کمتر کرده بود
   افتاده بود تو دلمی بدی دلشوره نمی و بخوام ببانی االن کنکھی از ای چرا ولدونمینم
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  بودی عالی ھمھ چشیی بود خداکی شیلی سربستھ بود و خمیدی سالن رسبھ

 و ماعده و نای نشستھ بودن مطمعن بودم متگاھشونی بودن و تو جادهی دامادم رسعروس
   ھنوز از اومدنم خبر نداشتندیمھش

 باھم ھمزمان دمی لباسشو دنکھی بھ محض امی بسمت رختکن رفتعی سوگند سربا
 می و گفتمی با دست نشون دادگرویھمد
  کھ مثل مال منھنی اعھ
 ی مشکدی سفقای کت دامن اونم تو سبک من بود و دققایدق

 عربا شده ھی بلندشو فر کرده بود و شبی ناز شده بود موھایلی سوگند خمی شده بودست
 بود

  رسمی توپ شده و اونم منو بغل کرد و گفت بھ تو نمیلی گفتم ک خبھش
 سالن ی بودم چراغادهی و ندانی ھنوز کمی و باھم تو سالن قدم برداشتدی کشدستمو

  زدیخاموش بود و رقص نور م
 تو رختکن جا گذاشتھ بود گفت تو شوی کھ وسط راه سوگند گوشمی رفتامکی سبطرف

  امیمن االن م.برو
 از پرسنل یکی کھ سادمی حرکت کردم پشتش بمن بود ھمونجا واامکی بسمت ساروم

  نی کنلی شربت منیتاالر گفت خانوم خوش اومد
 از یکی دمی کنم دکی نزدخواستمی بھ لبم منکھی تا شربت بردارم بھ محض ابرگشتم

  پشت محکم بغلم کرد
 ادی بشم کھ انقدر بھت مپتی تو و تی من فدای در گوشم گفت الھو

  افتاد کھ منو با سوگند اشتباه گرفتھمی بود تاازه دوزارامکی سیصدا
 از بغلش اومدم عی سرکردی برگردم سوگند جلوم بود وبا تعجب نگاه مخواستمی متا
 خانومم یکنی کجا فرار مگفتی کھ داشت مامکیبھ س. روسادمی سوگند واشی و پرونیب
   و منودی مادوتا رو دامکی برقا روشن شد و تازه سھوی
  خاروندی و کلشو مکردی ما دوتا نگاه مپی بھ تیھ

 ی خانومتو اشتباه گرفتھ بودزمیعز_ گفتسوگند
 ی بغل کندیتو با. منھ رونی لباسش عی ھرکنمیبب
   بمن نگاه کنھشدی و روش نمدیکشیالت داشت م خجچارهی بامکیس_دایا

  گفتمگھی نمی و جدکنھی متی سوگند مھ مطمعن بودم داره اذبھ
 ای داریکی عجب مرد رمانتی ولزدمی صداش مدی من بود سوگند بارهیتقص

   زد تو دلشیکی ک سوگند زنھیسوت م. وکنھی داره باال رو نگاه مامکی سدمید
  مھی اجدای نداره کھ ایبی کنم اشتباه گرفتم حاال عکاریآخ خب چ_امکیس

  بمونھزاشتمی بود وگرنع مو بھ سرت نمدای ک ایشانس اورد_سوگند
  اشکان. ونای متشی پمی برنیایخب حاال ب_دایا

 میباشھ بر_سوگند
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   و از جاشون بلند شدندی کشغی جدنمی بھ محض دنای و متگاهی تو جامیرفت_دایا
 ھی دسمالو برداشتم و گفتم پاک کن اشکاتو عروس خانوم گرعی گرفتھ بود سرشیگر

  امشب فداتشمستیخوب ن
 دمتی بغلم کرد و گفت بالخره دعی اشکان اونم سردنی ازم دل کندو بھ محض دبالخره

   قشنگمی کوچولویاج
   رو گرفت و گفتنای و دست متمی شدجدا

 دای آیی تونای منو متھی شب عروسی ھی ھدنیبھتر_
 بھش ھی ھممونو دراورد با گری ھی خودشو پرت کرد تو بغل اشکان و گرمسوگند

 ：گفتیم
 ناراحت بودم یلی خودمو رسوندم عقدت نبودم و ختی کھ عروسیدی دی داداشیدید_

 اما امروز ھستم
   کھ اشکان اومد جلو و ھمو بغل کردننیی سرشو گرفتھ بود پاامکمیس_دایا

  ھموی لپای کردن حسابی نگو رژ لبگھی سوگندم کھ دناویمت
 مینی بشمی کھ برنیی پامیومدی ممی عروس داماد داشتگاهی جای سکوی از پلھ ھایوقت

 و فرھاد رفتن سمت ری بدوبدو اومدن سمتمون و امری و فرھاد و ماعده و امدیمھش
 دختراھم اومدن سمت من انقدر محکم بغلم کردن کھ تعادلمو از دست دادم و امکیس

 فتمی بخواستمی م خوردم ویسکندر
 نی حسری کردن و فرھادم بھم دست داد با امی ابراز خوشحالیکل

  قبلکردازی تر رفتار منی سر سنگیلی خفرھاد
 نای گرفت اما مادره متلی منو تحویلی جون خنای با مادر اشکان مدمی دناروی متمادر

   بود اخھی گناه من چیاحساس کردم سرد رفتار کرد البتھ حقم داشت ول
 ما نشستھ بود و یی روبروزی کھ مانی چشمم خورد بھ کنمی بشخواستمی منکھی محض ابھ
 ... کنارش نشستھ بودی دختر با چادر رنگھی
 
  ی اوهی کنارش نشستھ بود وداشت بشقاب می دختر با چادر رنگھی_دایا

 با انمی و ککردی بود تعارف مندهی تو بشقاب چبای ھاشو پوست کنده بود و زوهی مکھ
 لبخند برداشت و خورد د

   رژھی جز ششی بود و ارای بود  و صورتش استخوندی سفدختره
  نبودو موھاش اصال معلوم نبودی اگھی دزیچ
  سرم اومددمیترسی ک میزی چاز
 ری بوده اشکم سرازنی نزاشتھ ھمشی پا پگھی دنکھی الی سرگرم بوده و دلای با روانیک

 شد از چشمم و دوباره دلم شکست
 ازم دور شده انی ک بود کی اما ھرچکردمی داشتم دوباره زود قضاوت مدی شادونمینم

 متوجھ من شد و دستشو گرفت رو بھ دھنش و بھ ایبود انقدر بھش زل زده بودم کھ رو
  انگار گفت کھ من دوساعتھ زومم روشانیک
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 با ی اگھی عکس العمل دچی ھی نگاه طوالنھی نگاھش بھم خورد و جز عی سرانی کچون
 ...  منو اشکام نکرددنید
 گفت و یزیچی در گوشش امکی بغلم کرد و  بھ سعی حرصم گرفتھ بودسوگند سریلیخ

  می برقصی ھمگنی پاشنینی با تحکم گفت بچھ ھا نشھویبعدش بھ ھمھ 
   دست سوگندو گرفتامکمی و فرھاد جلو تر رفتن وسط و سدی و مھشری و امماعده

  گفتم کھدی دست منو کشسوگندم
 نھ سوگند ولم کن اصن دل و دماغ ندارم_
 پسره با اون نی بھ انی انقدرم نشی شاد باشی برقصدی بانمی پاشو ببی کردخودیب_

   زل بزنشی بغل دستیعجوزه 
  بکنھکاری چخوادی منتتی بگو گفتم ببمنو

 نمی ببپاشو
 منم اون وسط دنیرقصی شدم و رفتم وسط ھمھ دو بھ دو مکیبا حرفاش تحر_دایا

 امکی اشاره کرد و گفت سامکی سوگند بھ سدمی کھ ددادمی تکون میجوریخودمو 
 امی بدم و بری رو شھی کن تا من برم طالی ھمراھدایجونم با ا

  حرف نداشتدنشی واقعا رقصدیرقصی مردونھ و با کالس میلی خامکیس
 رفتی تا ھوا مغاشونی جی شد و ھمھ صدای باحال پلھی خارجکیموز
 داد شویکی برداشت و کی دو تا پامکی سچرخوندیم. رویدنی رقص خدمتکار نوشموقع

 ی جلوم گرفت و گفت بسالمتشمیکیبمن و 
   افتادمو نگاه کردمانی کادی

 ستی سرجاش ندمی کھ نشستھ بود  کھ دیی اونجابسمت
  کنھی و داره بما نگاه مسادهی گوشھ واھی دمی از نظر گذروندم داطرافمو

   دستاشو مشت کردهتی از عصبانو
 نی رد نگاھمو زد و گفت اامکی سخوردی حرص مدی باخواستمی منوی بود ھمی عالیوا

 اون پسره رو از اون دختره جدا کرد  و بسمت ی خانوم من با نقشش چجوریدیاست د
 تو کشوند

  باالیی دوتامی رفتکوی خنده و پری زمی زدباھم
 بود کھ قھی ده دقداشتی برمگھی دکی پھی قھی و ھر دو دقدیرقصی می جدی حسابامکیس

   منو گرفتھ بودی و حسابمی خورده بودکی پنج تا پمیدیرقصیبا اھنگ م
 وانمود ی بلند بلند بخند و جوردای اگفتی مدام بھم مامکی خراب بود اما سیلی خحالم

 یبری لذت میکن کھ دار
  ادی نالھ گفتم اخھ خندم نمبا

 ی بخنددی دستور از سوگند سلطانھ باھی نی بخند اگفت
 یکمی ی کرد بھ رقص عربلی تبدشوی رقص خارجدمی دھوینگاش کردم کھ _نی ببمنو

 موھاشو زهیری ور اونور منی مو داره و دازه انکھی ایکمرشو لرزوند و با دستاش ادا
  وردیدر م
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 دمیخندی منفجر شدم از خنده و از تھ دلم مواقعا
  کننی من نگاه می دارن بھ خنده ھاسادنی ھمھ واکردمی کھ حس میطور

 یدیچھ عجب بالخره خند_ولی بامزه بود ایلی خی ھستی عالیلی تو خامکیس_
  کنھی وادار میی نکنھ کھ منو بھ چھ کاراکاری بگم سوگندو چخدا

  بودمدهی وقت بود از تھ دل نخندیلی خامکی سیمرس_
 جلو ادی متی اقاتون با عصبانانی کدمی جان حاال االن بھت قول مدای اکنمیخواھش م_

 ارهی خیعنی ومدیاگھ ن
  خانووومشھی ناراحت منھیبی نشستھ منجای جونش اای روادینھ بابا اون نم_
 ترکھی داره از حرص مفتمی خودم میتای عصبانادی کنمی اخھ نگاش کھ مادی مگمیمن م_
 ادی مگمی من مدایا

 ادینم_
 ادیم گمیم_
 با دی اومد و دستمو کشانی کھوی دمی کھ دمیکردی کل کل منجوری ھمامکی با سمیداشت_

 امکی بھ سکی برگشتم و عالمت الیواشکی رونی برد بتی جمعی و از التیعصبان
   رفت سمت سوگندعیدادم و اونم چشمک زد و سر

 شدم و داد زدم ولم کن کجا ی افتادم و عصبانای و روانی کادی ھوی ی گرفتھ بود ولخندم
   دستم از جا کنده شدیکشونیمنو م

  ولم کنگمی می وحشیآ
  قفل کرد. اتاق رختکن کھ تھ سالن بود و دروھی کھ بردم سمت دمید
 .. ی نشونت بدم کھ حض کنی وحشھی گفت االن و

   بودمدهی ندی عصبینطوری و اانی بودم تا حاال کدهی ترسواقعا
  و کتشو دراورد و پرت کرد اونورکنھی کرواتشو شل با دستش داره شل مدمید
 
 
 
 جلوترتا ومدی و اونم مرفتمی بودم عقب عقب مدهی بود واقعا ترسی عصبیلی خانیک_دایا
 واری خوردم بھ دنکھیا

 دادی دستشو گذاشت دور گردنم و فشار مسادی روبروم وااومد
  زدمداد
 چتھ تو یکنی خفم می ولم کن دارانیک_
 یدی فھمدای ای خفھ بشدی تو بای خفھ بشدیتو با_
  معلوم ھست چھ مرگتھی خفھ بشدیخودت با_
 و ی برقصی اونجورنکھی حساسم رو ایدونی چھ مرگمھ خودت میدونیاره خودت م_

  یکنی ھمش با من لج می احمقھی اما تو ی رو نخوریاون زھر مار
  بود عشق سوزانتنیدا؟ای اره ای ازم خستھ شدھیچ
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 شمی تا بھت بگم دارم خفھ مانی بردار کتویاون دست لعنت_
 ی کھ بگی داری برداشتم حاال چایب_
 با لبخند ری جونت دل و قلوه بگایخوب کردم لج کردم خوب کردم تو برو با ھمون رو_
  کھ پوست کنده برات و بردار نوش جاااان کنیی ھاوهیم
 دای ای بود کھ بخاطرش انقدر منو حرص دادنی درد تو ھمیعنی_
 ای اق کی از مرحلھ پرتنکھیمثل ا_
 حاالم کھ بالخره توسط ی نداری ماھھ کھ بھم کارھی کنار یدی ماھھ کھ خودتو کشھی

 کھ ی تنھا باشنمتیبی می خالص شدم انتظار داشتم وقتیسوگند از اون زندون لعنت
 اما دنمی از دی رو لبات و خوشحال شادی بکی لبخند کوچھی انتظار داشتم حداقل ینبود
 ینشد

  درموردم ھااایکنی چرا دوباره زود قضاوت مدایا_
  ھا؟ی اعتماد باشی انقدر بھ منو عشقم بیتونی می چجوریری تند می دوباره دارچرا
 کرد کھ تورو بزور دمی بابات تھدی بزارم وقتشی پا پتونستمی می چجوری لعنتمن

 نمتی ببگھی دباری داده و ادم شده اگھ ری ھنوزم بھ تو گری ارشاو گفت کھدهیشوھرت م
  دمی بھ اون مدارویا

 بود ونی وسط در منی تو ای برام مھم نبود اما پارهیگی کرده بود کھ جونمو مدمی تھداگھ
  دایا

 کنم و ی بازلمی داده بمن و امشب جلوم نشستھ بود مجبور بودم فری عموم گمیطرفی از
 سوگند کشوندتت ی درسات وقتنمیبی بھت بودم فکر کردم دارم خواب می تو تودنیاز د

   اون کنھ رفتمشیبھ خودم اومدم و از پ
 و اون وسط با ی شدبای توام امشب مث ماه شب چھارده زیفھمی دلتنگتم میلی من خدایا

  ھا؟ی اونو خوردازهی چرا دوی کردوونمی دباتیاون رقص ز
 فکر ینجوری بودم و ب خودم لعنت فرستادم کھ چرا ارهی بھش خیبا شرمندگ_ دایا

 کردم درموردش اما خب من حق داشتم دلم براش تنگ شده بود
   تو اغوشش حل شدمھوی اشکبار بھش زل زدم کھ  ی چشمابا
 انیک_
 انیجان ک_
  راحت باشھای راجع ب روالمی خیعنی_
  اعتمادتو بمن از دست ندهکنمیاره عشقم خواھش م_
 
  خندهری گفتم و زدم زی حرفش چشمنیبا گفتن ا_دایا

 یخندیچرا م_
 فکر کردم ی و کرواتتو شل کردی کتتو دراوردنی ھمچانی کی باحال بودیلیاخھ خ_
 ی بھم تجاوز کنیخوایم
 نینھ من غلط بکنم خانومم گرمم شده بود فقط ھم_
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 شتری بتشخواسی دلم مخوردی داغش بھ صورتم می درست جلوم بود و نفساانیک_دایا
   کرده بودغھی تشی و صورتشو شیی موھاشو داده بود باالی اگھیاز ھر وقت د

 دادی انجام نمیچکاری ببرم اما اون ھنی برم تو بغلش و فاصلمونو از بخواستمیم
  پام و گفتمری گذاشتم زغرورمو

 انیک_
 انیجان ک_
 خوادتیدلم م_
 دایاما ا_
  مستم حالمو خوب کنانیک_
  دمی دارم کنترلمو از دست مکنمی نگو خواھش مینجوری ادایا_
  انیبغلم کن ک_
 خوادی عسلتو میاگھ بغلت کنم دلم لبا_
 شھی میخب بخواد مگھ چ_
  رمیمی اگھ لبات بھ لبام برسھ میکنی موونمی دی داردای ایوا_
  عشقمخوامتی میلی من خشششی و گفتم ھانیانگشت اشارمو گذاشتم رو لب ک_
 یدی اخر سر کار دستمون مدای ای ھستیت دختر ھایلیتو خ_
 اروم اروم اومو جلو و تو انمی صورتمو اوردم جلو کدمویانگشتمو رو صورتش کش_

 ی بعدش رفت سراغ گردنم صدادیبوسی لباشو گذاشت رو لبام و با ولع مھی از ثانیکسر
  نالھ و آھم دراومده بود

 کھ عضلھ ھاش  داشتن پارش دشی سفراھنی پی خود بھ خود رفت سما دکمھ ھادستم
 دستشو گذاشت رو دستم و متوقفم کرد منم لبمو انی باز کردم کھ کی و تا سومکردنیم

 لختم فرو برده بود و زمزمھ ی موھای دستشو الدمیمکی و مانیگذاشتم رو گردن ک
   دوست دارمیلی دوست دارم عشقم خکردیم

 منو از خودش جدا کرد عی سرنای در متوقفمون کرد کی کھ صدامی حالت بودنی ھمتو
 دای امی بردیو گفت با

 رهی قفلھ خودش منھی ببانیولش کن ک_
 یریگی  تمام کنترلمو از من می دارداینھ ا_
 دی ھفتھ ازادم باھی من دنمی شمال دیای بی قول بددی بای من ولیای جانم باشھ اق کیا_
 ی باششمیپ

 رونی بی رفتایچشم عشقم قول بده االن نرقص_
 یباشھ توام قول بده سمت اون عجوزه نر_
 چشم_
 

 سوگند
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 من فتھی نی نکرده اتفاقیی وقت خداھی وقتھ کھ تو اون اتاقن یلی خانی و کدای اامکیس
  بودی عصبیلی خانینگرانم ک

 شھی نمیچینھ خانومم نگران نباش ھ_
  بھشون بزنمی سرھی تا من برم ری رو بگھی طالامکیس_
  بروزمیباشھ عز_
 بود دهی پولدهی ژولکمی موھاش رونی تلو تلو خوران اومد بدای در زدم انکھیبھ محض ا_

   شل پشت سرش راه افتادی با کرواتانیو پشت سرشم ک
 ی رژ لبرھنشمی کھ کبود شده بود و پانی خورد بھ گردن کنگام

  گفتمدای خندم گرفتھ بود روبھ ایبدجور
 ی وحشیدای پسر مردم و ای کردکارشیچ_
  سوگندیگی میچ_دایا

  بندازانی نگاه بھ گردن کھی_
  نیی نگاه بھم انداختن و از خجالت سرشونو انداختن پاھی شونیی کھ کھ دوتادمید
 نی نداره ایبی برو بشور عراھنتوی بھش گفتم پعی فرار کنھ کھ سرخواستی مانیک
   رو ھمھ دارنایطونیش
 ی برسمی کھ بھ عروسای شمال شما ھم بمیبری مداروی ما پس فردا اانی کاقا
 تا دی ازتون ممنونم شما باعث شدیلی بگم خی چدونمیچشم سوگند خانوم واقعا نم_انیک

 نمی رو ببدایمن ا
  نکردمی کارکنمیخواھش م_
  کردی کردم کھ از دستم فرار مدای رفت و منم دنبال اانیک
 نھیبی میکی یگی پسر بدبخت مردمو نمی کردکاری چشرفی بنمی ببسایوا_

  مشغول بودنی نگو خانووم و اقا بدجورنیکشی مگروی ھمدنی بگو فکر کردم دارمنو
 انی از کی داد مستم کرد کلکی بھم پامکھی سرهی ھمش تقصگھی نکن دتیعھ سوگند اذ_

   بزارهارمی اغوششو لباشو گردنشو در اختقھیدرخواست کردم تا دو دق
 ییای حی انقدر بیکشیخجالت نم_
 یشدی مینجوری ھمی من بودی خودتم جارمیخن_
 سی حالت خوش نی فاز گرفتی تو امشب بدجورمی برای بایب_
 میکجا بر_
 ی خونھ می و برمی خونشون بکنھیراھ. رونای اشکان و متمی بخورمیاالن شام اوردن بر_

  مامان من
 می ببرانمی کشھیم_
  روچارهی اون بیکنی باشھ حاملش مشتی پانی مونده امشب کنمونی ھمرینخ_
 یکنی متی منو اذی بده ھا  ھبتوی امشب ترتگمی مامکیعھ سوگند بھ س_
  بکنھی حق نداره کاری تا بعد عروسیدونی خودش مامکیس_
  نداره؟ی کھ بھت کاری مستھ ھا مطمعنیلیامشب خ_
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 کشمیغلط کرده جفتتونو م_
 چارهی بامکی واسھ سیکنی ناز میاز خداتم ھست فقط دار_
  بفکر من باشکمی کشمای موھاتو مدایعھ ا_
 سای داد زدم سوگند واھوی اون اتنا افتادم ادی گفتمو یبا خنده بھش چشم_
 دمی ترسیزنی ھا چزا داد می اوونھی تو چرا انقدر ددای اایاخ قلبم خدا_
  مشغول کردهیلی ذھنمو خی موضوعی بھت بگم یزیچی دی باسایسوگند وا_
  شدهیچ_
  اتناستیدرمورد پرستار طال_
 یخب اتنا چ_
   بھش دارمی حس بدزنھی مشکوک میلی بگم خیراستش چھ جور_
 یگی چرت و پرت می دارستی تو االن حالت خوب ندایوا ا_
 باشھ کھ شونی کردم و گفتم حواسش بھ زندگفی امروز و براش تعری ھاھیقض_دایا

 نگران ستی نی خاصزی چچی ھیکنی  اشتباه می دارزمی زد و گفت عزیسوگند  لبخند
 شیشناسی مشتری ھفتھ بھی نی حاال تو اھینجورینباش اتنا اخالقش ھم

 و لب و لوچھ زاشتی شام دھنم مامکی سمی نشوندم و شام خوردزی اوردم سر مدارویا
 زی ریواشکی انمی و کخوامی منم میعنی کھ کردی مانی و نگاه ب کشدی مزونی اودای ای
  شدی جمع مافشی و قکردی و اشاره بھ گردنش مدیخندی مزیر
 ： خنده  و در گوشم گفتری گفتم و اونم بلند زد زامکی بھ سیواشکی

 یکنی موونھی منو دی تو داری خوشگلیلی تو خرمیمیسوگند دارم م_
 خورمی نکردم دارم غذا میطونی من کھ شامکیس_
نھا  باھات تخوادی دلم مکننی موونمی کارات دارن دی غذا خوردنت ھمھ و ھمھ نیھم_

 باشم
  تحمل کنکمی اخراشھ ی کم کم عروسگھی دمیریباشھ فداتشم م_
  بچشمنمی ازمیچشم عز_

  ی کھ گفتیزی بھم بگو اون چگھی دباری فقط
  گفتمرویچ_
  بمن فداتشمیگفت_
  جلو فداتشماری بوست کنم لپتو بخوامی مامکی جااانم سیا_
  محاالھھھی ھمھ خوشبختنیمنو  ا_

 و  یقی پاشد و رفت سمت گروه موسامکی ک سدمیبوسش کردم و د_سوگند
 .. و از خواننده  گرفتکروفونیم
 

   اصال تو حال خودش نبودامکیاسترس گرفتھ بودم س_سوگند
 گھی مکروفنی کھ داره پشت مدمید

   لحظھھی ونی اقاخانوما
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  بکنمینیری ھمھ بھ خانومم اعتراف شی امشب جلونی ھمخوامی ممن
   ساکت شدنھوی ھمھ دمید

 ی صدامونمی گفت سوگندم عاشقتم تا اخر عمرم عاشقت مامکی جام پاشدم کھ ساز
   ھمھ رو ھوا رفتغیدست و ج

 کھ باز دی بوسمویشونی اومد سمتم و بغلم کرد و پامکی سمردمی از خجالت مداشتم
 امکمی دستا رفت رو ھوا اروم بھش گفتم منم عاشقتم سیصدا

 ی نا ارومھی از جاش پاشد و روبمن گفت خانوم طالعی کھ اتنا سردمی دمی ده کم کم برایب
  کنھیم

 ھی بوس از لپ طالھی امکی رو گرفتم تو بغلم بچم اروم اروم بود سھی طالعی سرمنم
تو حال , رو ھم مواظبش باشدایکرد و ازم گرفتش و بھم گفت برو لباساتو بپوش ا

 ستیخودش ن
  می کردیاحافظ باھمھ خدمی و حاضر شدمیرفت

  می خونشون اما نرفتمی دادن کھ برری فرھادم گدویمھش
 ی خونھ ی رو راھنای اشکان و متمی و رفتمی عروس داماد راه افتادنی سر ماشپشت

 بھمون امکی سکردمی مھی تو بغل اشکان گری بدجوری موقع خداحافظمیبختشون کرد
   اومد ھرجفتمونو بغل کردوردیزل زده بود و دلش طاقت ن

  شده بودشتری شدتش بمیگر
 تا اخر شاالی مراقبش باشا ایلی جون داداش سوگند و ببر خونھ خامکی بگفت ساشکان
  الی ومیایھفتھ م

   گفت و دستمو گرفت و بزور منو از اونجا بردی چشمامکمیس
 میدی کھ دمی دنبالش گشتامکی نده با سی سوتوقتی بوذم دهی ترسکردمی نمدای پدارویا

  تابلو زل زده بھشیلی و خسادهی واانیرفتھ کنار ک
 گھی دکمی توروخدا سوگند گفتی کھ ممی برای کردم کھ بی گرفتھ بود بھش اشاره اخندم
  میبمون
 دل  کند واقعا انی شد و از کداشی بالخره خانوم پقھی بعد ده دقمی نشستنی تو ماشمیرفت

  کردمیدرکش م
   خونھمیدی رسنکھیا محض بھ

 قربون صدقش رفت ی کلامکمی دادم و پوشکشو عوض کردم سریش. روھیطال
 سپردش بھ اتنا.و
 مانتومو شالمو دراوردم داشتم گوشواره ھامو نھی ای در اتاقو بست پاشدم و رفتم جلوو

 سمتم از پشت بغلم کرد و موھامو ادی کھ داره مدمی دنھی و تو اامکی کھ سوردمیدر م
 نکاروی اروم ایلی خزدی گوشم می بھ اللھ یزی ری بوسھ ھاطرفیجمع کرد و برد 

  کردیم
 رمی دوش بگخوامی جونم مایس_
 ی بمونشمی پینجوری تا صبح ھمخوادی دلم می شدبای زیلینھ سوگند امشب خ_
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 ی بخوابیخوایمگھ نم_
  گلمادیبا وجود تو مگھ من خواب بھ چشمم م_
 اما اخھ_
  اما نداره_
   و پرتم کرد روتختدیدستمو کش_

 کتمو ی زد دکمھ مھی اومد روم خی باز کرد و با رکابیکی یکی  راھنشوی پی ھادکمھ
 سمت دامنم کھ بازش کنھ رفتی شد دستش داشت مانیباز کرد و کتمو دراورد تاپم نما

 کھ دستمو گذاشتم رو دستش
 امکی سیکنی مکاریچ_
 یزاری نمنمی ای با ساپورت و تاپ باشخوامیم_
 بھش ی ولفتھی امشب اون اتفاق بخواستی من دلم نمی ولزدی موج مازیتو چشماش ن_

  ارهیاجازه دادم کھ دامنمو در ب
 افمی و باعث شد قدادی الکل می دراورد لباشو گذاشت رو لبام دھنش بونکھی از ابعد

  و گفتدی خودشو عقب کشعیجمع شھ سر
  شدهیند چسوگ_
 یدی الکل می بویلی خامکیس_
  دی عشقم ببخشی وایا_

 خوابمی مشتی فقط پباشھ
 کنم تو گردنت فقط. سرمو فرویزاریم
  اره عشقم_

 عاشقونھ در ی گردنمو زمزمھ ھاکردی از بس کھ تند تند بوس مکردی موونمی دداشت
  کردیگوشم م

  اومد تودای در باز شد و ادمی دھوی بشم کھ مشی تسلخواستمی مواقعا
   منو ول کردامکی سعیسر

  کھ گفتکردمی باز داشتم نگاش می دھنبا
  خوامیمنم م_

 شعوری تو بی بدون در زدن اومدی واسھ چدای ایخوای مویچ_من
  من تنھامی وقتنی باھم باشنیچونکھ شما ھا امشب حق ندار_دایا

 ستی بخواب حالت خوب نری برو بگی تو مستدایا_من
   گفت برو اونور ترامکی من رو تخت و بھ سشی کھ پاشد اومد پدمید
  تختی قلط زد و رفت گوشھ چارهی بامکیس
 امکی درست وسط منو سدی من خوابشی اومد پداھمیا
  گفتو

  با ھمنی نکنیطونی تا شما شخپابمی امشب وسطتون ممن
  از خندهمی مرده بودامکی سمنو
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 عالمھی دیکشی منو می بخواب اونم موھاری بگدای انروی و گفتم برو بدمی کشموھاشو
 از خنده سرخ امکمی رو تخت سمی و خستھ جفتموم افتادگھی ھمدی تو سر و کلھ میزد

 شده بود
   مظلوم خوابش بردهی مثل بچھ ادمی تا دوباره بزنمش کھ داومدم

   انداختمی نگاھامکی کنم و بھ سدارشی بومدی ندلم
 ： گفتزونی آوی خندش جمع شد و با لب و لوچھ اکھ

 گھی بخوابم بدون تو دنی زمدی امشب من بایعنی
   عشقمگھی خنده بھش گفتم اره دبا

 بالشتم برداشت و با حالت ھی تشک واسھ خودش انداخت ھی یواری از تو کمد دعیسر
  و بالشتشم بغل کرددیقھر گرفت خواب

 
  نکردم تا راحت تر بخوابھی کارگھی دی دلم براش سوخت ولیلیخ_سوگند

   نصفھ شبدمی از خواب پردمی کھ دی با کابوس بدی ولدمیخواب
 کھ اتنا ی پاشدم و رفتم تو اتاقعی سررنیگی رو دارن بزور ازم مھی کھ طالدمی دخواب

 دهی بچم اروم خوابدمی رو خوابونده بود کھ دھیطال
 صبح بود کھ ی و خواب بودم دمدماداری بھی طالشی تا صبح پی راحت شد ولالمیخ

 کھ باعث شد از خواب بپره بغلم کرد ناخوداگاه بغض کردم دمی خوابامکیرفتم بغل س
 گفتی و مکردی کردم کھ موھامو نوازش مفی تو فکرم براش تعرومدیخوابم مدام م

 فتھی بستی قرار نی اتفاقچی بود ھاب خوی اون فقط ستی نیچی خانومم ھستی نیزیچ
  دورت بگردم

   نتونستم بخوابم صبحانھ رو اماده کردم و بعد از خوردنشگھید
  الی سمت ومی کردم و حرکت کردداری بزور بدارویا
 ی بره مھمونخواستی کرده بود انگار مشی ارایلی خواب بود و اتنا ھم خنی تو ماشدایا

  کنھشی حال داشت انقدر ارای صبح چھ جوری کلھ نی ادونمیمن نم
 گفتی معی بخره اتنا سریزی تا چشدی مادهی پنکھی بمحض اامکی راه سیتو
   تو خرجنیفتی منایری نگیزی من چی براامکی ساقا
 کنمی خواھش مھی چھ حرفنی بھش بگھ اامکی ستا
 

 بچھ ھا تا چشماشو باز کرد دستاشو بھم نی کردم کھ عداری رو بدای امیدی رسیوقت
 کوبوند و گفت

 رفتم عی سمتش کھ من سردی و دوسکھی چقدر نزدناھاشی اای دری واامیدی جووون رساخ
 کمی می برای جونم حاال بدای گرفتم و کشوندمش و بھش گفتم انشیدنبالش از است

  ای برو درای بعدش بمیاستراحت کن
 قشنگھ و از یلی خالتونی کردن کھ وفی زدن و تعرغی شروع کرد بھ جدای امیدی رستا
  گشت. حرفا تمام اتاقارونیا
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 بود کھ البتھ االن ھم مال ھی کرد کھ کنار اتاق طالدای بالخره اتاق مورد دلخواھش و پتا
  بود ھم اتناھیطال

 برگشت ای اروم اومد پشت سرش و تا سدای اھوی کھ زدی اصال حرف نمدای با اامکیس
   نزدی بازم حرفی جا خورد ولامکی کرد کھ سییپخ
 باال انداختم ی منم شونھ انی شدو بمن با  اشاره گفت کھ چشھ ازونی اودای ای لوچھ لبو

 شبھیو گفتم واسھ د
  گفتامکی گفت و بھ سیاھان

 ی قھریداداش
 بلھ_امکیس
 یخب برا چ_دایا

 یچون منو از سوگند جدا کرد_امکیس
  کنی حاال اشتکنمی نمگھی دیباشھ داداش_دایا

 یدیقول م_امکیس
  قول_دایا

  مراسم برسھی تا بھ کارارونی رفت بامکیبھم دست دادن و س_سوگند
 
 اما گذروندمی خوش میلی خامکیس. بودم با سوگند والی کھ تو وشدی میچند روز_دایا

 شدی حس می بدجورانی کھی خالیجا
 کت ی کارارو خودش انجام داده بود  حتی ھمھ امکی فردا مراسم سوگند بود سپس

   با لباس منمی فقط لباس عروس  سوگند مونده بود تا بخر بود ودهیشلوارشم خودش خر
 بود و کاراش رو مخم بود ھرروز صبح بی عجیلی اتنا خی چند روز رفتارانیا 

 ھم کالم شھ امکی کھ با سخواستی می بھونھ اھی و مدام بھ کردی میظی غلیشایارا
 واسھ نی اگفتی و من واقعا شک کرده بودم بھش حسم بھم مزدی می جلفیلی خیپایت

   نگران کنمو  سوگندخواستمی نمی کرده و لزی دندون تامکیس
   استرس داشتیلی خخودش

  می اخرمونم  انجام بدیدای خرمی کھ برمی حاضر شدامکیس. سوگند وبا
 ی باشھ و اونم با کلھی کھ مواظب طالکردی بھ اتنا سفارش میلی دم رفتن خامکیس

 عشوه چشم چشم راه انداختھ بود
 امکی بھ سستی ندمی بردارم کھ دموی تا گوشبمی دستمو بردم تو جمی کھ شدنی ماشسوار

  از خونھ جا مونده و اونم قبول کردارمی بموی تا برم گوشسھیگفتم وا
   کردخکوبمی اتنا سرجام می بردارم کھ صداموی کھ برم تو اتاقم تا گوشاومدم

  باز بودمھی کھ نھی کردم و رفتم پشت در اتاق طالزی تگوشمو
 خانوم داره رژ لب قرمزشو با حرص بھ لبش تھی عفردمی در کھ دی سرمو بردم الاروم

 گفتی طفل معصوم می ھی و خطاب بھ طالمالھیم
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 نی مال من بشدی جذابھ شما دوتا بایلی باباتم خی نازیلی تو خیقربونت برم من الھ_
  نی ااقتی اون سوگند لنی سھم من بشدیشماھا با

  براش فراھم کرده ندارهپتی خوشتامکی کھ بابا سی شاھانھ اھیزندگ
   کم ندارم از اون سوگندیچی کن من ھنگاه

  مال خودم بکنمشخوامی امشب مارمی باباتو بدست مامشب
 داشتم تی از عصبانومدی مرونی کھ از دھن اشغالش بفی کثی حرفانی ادنیبا شن_دایا

 خودمو گرفتم اون ی اما جلورونی برم خفش کنم و پرتش کنم بخواستمی مشدمیمنفجر م
  شدی نمینطوری اوردمی مری اثبات حرفم مدرک گی برادی حرفاست بانیزرنگ تر از ا

   رفتم تو اتاقمعیسر
   اوردم و رفتممویوگوش
 کردمی حواسمو جمع میلی خدی باامشب
  و لباس عروس بودی کھ مخصوص لباس مجلسی پاساژمی شدم و رفتنی ماشسوار

   مغازه و اون مغازهنی مارو کشوند بھ اعالمھی  سوگند
 قسمت شدی بود و ازکمر فون میی کھ طالراھنی پھی لباسمو انتخاب کردم عی سرمن

  سھ سانت بودقھیباالشم تور بود و 
 ی انتخاب کرد کھ دکلتھ بود و مدل ماھکی شیلی لباس عروس خھی سوگندم  بالخره

  شدی می و توری باسنش پفنیی باسنش لباس جذب بود و از پانییبود تا پا
 اما سوگند نزاشت و گفت شب نتشی تو ببادی تا بزدی داشت لھ لھ مامکی بودش سیعال

 یدی تدارک دی کھ چجورنمی اخر من ببی تا لحظھ یخوای چطور تو نممینیبی میعروس
 زارمیمراسمو منم نم

 ام دلم گھی از طرف دشدی تنگ مانی کی دلم براطرفی و از دمیخندی ماشونی گرو کشبھ
 واقعا از زدی سوگند شده رو مبی نصی ھمھ سختنی ک بعد ای و خوشبختیشور زندگ

   بودی موذیلی خدمیترسیاتنا م
 ھنگ کردم دمی اتنا رو دپی تا  تدنی بھ محض رسالی ومی و رفتمی خوردرونی بشامو

  فکر کنم سوگندم تعجب کرد
 باسنش بھ زور ری چسبون قرمز کھ تا زکی تونھی بود با دهی پوشی ساپورت  مشکھی
  دیرسیم
 نتری بھتر و سنگیلی خنداختی انداختھ بود رو سرش کھ نمینجوری شال نصفھ ام ھمھی

 بود
  بودشتری نگو از ھفت قلمم بگھی کھ دششمیآرا

  گفت و رفت تا بخوابھیری شب بخعی خستھ شده بود سریلی خسوگند
 امشب  دی بخوابم تا لنگ ظھر اما باتونستمیمنم م. نبود ویفردا عروس شکر خدارو

 .. دارهی چھ نقشھ اکھی زننی  ادمیفھمیم
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 سرش درد گرفتھ ی کھ بھش اومده بود بدجوری و فشاری از شدت خستگامکیس_دایا
 رفت تو دی و دامکی سنکھی بھ محض ادیپلکیبود اتنا ھم طبق معمول دور و برش م

 گفت براتون قرص سر درد اوردم امکی قرص و اب برگشت و بھ سھیاشپزخونھ و با 
   خوردشعی سرامکمیس

   حواسم بھشون بودی گفتم و رفتم تو اتاقم ولری بھشون شب بخیالک
 دمی بره اتاق خودشون کھ دخواستی مخوردی تلو تلو می و ھرفتی مجی سرش گامکیس

 امکی سی لباس خواب نازک قرمز اومد جلوھی با ھی طال از اتاقی عوضیکھ اون اتنا
 کنم و کاری درم بست حاال مونده بودم کھ چھیو دستشو گرفت و کشوند تو اتاق طال

  بکنھی چھ غلطخوادی کھ منمی ببیچجور
 کنم دلم کاری فکر کنم کھ چکمی شده بودم رفتم تو اتاق خودم تا ی و عصبکالفھ

 ری درگینجوری ھمدیکشی داشتھ باشم اما مخم االن نمکھی زننی از ای مدرکھی خواستیم
 ... سوگند قلبمو لرزوندغغی جی صداھویبودم کھ 

****** 
 دمی سھ متر از جام پردمی کھ دیدوباره  با خواب اشفتھ ا_سوگند

 و کردی بغلم مشھی ھمامکی سدمیدی ھرشب کابوس مبای نا اروم بودم و تقریلی شبا خنیا
 کردیارومم م
 سھ نصفھ دمی نبود نگاه بھ ساعت انداختم کھ دامکی از سی کھ باز کردم خبروچشمام

  شبھ
 ھمھ دمی کجاست کھ دامکی سنمی پاشدم رفتم ببعی بھ جونم افتاد و سری بدی دلشوره

 نبود اومدم امکی اما سدمی روھم دییرایبرقا خاموشھ رفتم اشپزخونھ و تو حال و پذ
 رفتھ ایحدس زدم کھ س. زدم وی ھنوز روشنھ لبخندھی چراغ اتاق طالدمیطبقھ باال کھ د

  ھیباشھ باال سر طال
 سست دمی کھ دی درو باز کردم با صحنھ ای با دو خودمو رسوندم بھ اتاق و وقتعیسر

 و اشک تمام صورتمو نیشد زانو ھام نفس کم اوردم با دوتا زانوم فرود اومدم رو زم
   کردسیخ
 ی عوضی باز بود اتنارھنشمی پی بود و دکمھ ھادهی اتنا خوابی نفرهی رو تخت امکیس

   بود با اون وضع افتضاحشدهیروش خواب
 امکی سی از روعی سردمی زدم کھ دغییی از تھ دلممم جدیبوسی منو مامکی سی لباداشت

   اصال تکون نخورد خوب بھش دقت کردم انگار چشماش بستھ بودامکی سیپاشد ول
  خودشو با دو بھم رسوندعی سردایا

 دستشو با تمام زورش دادی دست اتنارو گرفت و مدام بھش فحش معی سردایآ_سوگند
روش بست . و از پشت برداشت و درودی کلعی سرامکیکشوند و بردتش تو اتاق منو س

  و قفل کرد درو
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م  گلستی نیزی چگفتی و مدام مدادی منم اب قند درست کرد و شونھ ھامو ماساژ میبرا
 ی کھی بھش خورونده زنی چستیرفتھ معلوم ن. فرویقی خوابھ عمامکی سستی نیچیھ

  تھیعفر
 دیرسی چشماشو کور کرده بود سوگندم از عشق شما داشت بھ مرز انفجار محسادت

 کرد اما من اشکام بند فی تعرزوی اتنا بوده و برام ھمھ چی نقشھ ناینگران نباش ا
  ومدینم
 کنھی مانتی داره بھم خامکی صحنھ و فکر کردم کھ سنی ادنی بود  دنی واسم سنگیلیخ
 دایا

 یدی روبمن گفت دومدی بھوش نمدادی تکونش می و تکون داد ھرچامکی و رفت سپاشد
 شھ و حساب داری تا بمی تا صبح صبر کندی بادهی نفھمیچی اصال ھامکی سیدیسوگند د

  رو برسھیاون عوض
 چند ی دستمال کاغذی پاشدم و از جعبھ دمی کشیآسوده ا گذاشتم رو قلبمو نفس دستمو

   نشستمامکیتا دستمال کندم و رفتم کنار س
 از تو صورت ی اون عوضی لبای تا جاکردمی صورتشو با دستمال پاک ملباشو

 تو گفتمی بھش مھی با گرکردمیجذابش بره لبامو گذاشتم رو لباش و بلند بلند ھق ھق م
 ھم اومد و منو بلند کرد از رو دای اخوااامی از دستت بدم نمخوامی نمامکی سیمال من

 کردی مھی و باھام گرامکیس
 برم با خپاستی کرده بود دلم ممی عصبی اتنا بدجوری و در کوبوندناغی جغی جیصدا

 دوتا دستام خفش کنم
 ری شده بود رفتم بغلش کردم و بھش شداری ھمھ  سرو صدا بنی ھم از اھی طالشدی نماما
 مداد

  گفتمدای بھ خودم فشردمش و بھ اشتری رو بھی من طالی خدای کابوسام افتادم واادی
  ھای چوردی سر بچم میی اگھ بالدایا_
  فتھی بی اتفاقزارهی نمامکی نشده نگران نباش سیزینترس سوگند جونم حاال کھ چ_دایا

 داره ھی نگاه کن طالستی ھمھ تنش برات خوب ننی اروم باش اکنمی خواھش مسوگند
 یدی استرسو بھش انتقال منی ای دارکنھی مھیگر

  باشاروم
 کردم اروم باشم ی تموم کردم و سعموی گرعی سردای حرف انیبھ محض گفتن ا_سوگند

 و دمی بوسشویشونی پدی آروم شد و خوابقھی ھم بعد چند دقھی طالگفتیواقعا راست م
 خوابوندمش تو تختش

  و بغلش کردمو افتادم روشامکی سشی رفتم پدوباره
  کردمی نوازش مموھاشو

 ومدی از اتاقش مدای ای زنگ گوشیصدا
  موقع شبنی باشھ اتونھی می کیعنی می ھم زمان باھم گفتجفتمون

  برگشتقشی و بعد چند دقدیی دوعی اونم سرھی کنی گفتم برو ببدای بھ ارو



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 313 

   زود باشعی ازم خواست و گفت سرالروی آدرس وو
 ی مشھودی کھ داد رو بمن با خوشحالی تند بھش گفتم و اونم بعد از اس ام اس تندمنم

 ی قھی و تا چند دقنجاستی بود ھمانی کشھیکھ تو صداش بود  گفت  سوگند باورم نم
 رسھی مگھید

 می موندانی  خوشحال شدم و منتظر کیلی خشی خوشحالاز
 
  کنمکاری چدونستمی  ھول کرده بودم نمی بدجوردمیچرخی دور خودم میھ_دایآ

  نجاستی اانی کدمی فھمی  ذوق مرگ شدم  وقتواقعا
   تو بغلشدمی اومد با دو پری زنگ در بدو بدو رفتم و باز کردم وقتی صدابا
  اونم محکم منو بغل کردو
 دای سالم اکی علگھی کھ با تعجب داره زل زده و مدمی دمی کھ جداشدقھیبعد چند دق 

 خانوم
 ی خوبزمیعھ سالم عز_
 ی و خوب نباشم خانوم عسلم تو خوبنمی تو رو ببشھیمگھ م_
  حالم بد بود ھم حال من ھم سوگندیلی خشی پی قھی خوبم االن اما تا چند دقیلیمنم خ_
   شدهیعھ چرا؟چ_

 رنگ ی ھانمی کرد کفی تعرزوینشوندمش رو مبل و براش شربت اوردم و ھمھ چ_ 
  شدی متری و عصبانکردیعوض م

 انمی در و سالم کرد و کی اومد جلوعی باال سوگند سرمی شربتشو گذاشت و رفتعیسر
   تو صورتشزدی می و ھدی انقدر بھش آب پاچامکی رفت سراغ سیبعد از احوال پرس

 شتری بانمی از خنده کمردمی نزنش گناه داره بچم منم مانی نزنش کگفتی می ھسوگندم
  زدیم

 تعجب کرده بود انی کدنی و از دزدی مجی ھنوز گی چشماشو باز کرد ولامکی سبالخره
  چھ خبرهنجای ساعت چنده ادیپرس

 امکی سکردی بوس می و ھامکی رفت و بغلش کرد و لپ سمت راست وچپ سسوگند
   شما ھم مبارکدی بلھ بلھ سوگند خانوم عگفتیبالبخند بھش م

 ستی نادتی یچی تو ھیعنی امکیس_سوگند
  توشی بخوابم پامی بخواستمی مادمھینھ واال فقط _امکیس
 ی رفت سمت اتاقتی با عصبانامکمی کرد سفی و براش تعرھی گرریسوگند زد ز_دایا

 کھ اتنا توش بود
 گوشھ ھی اتنا میدی دمی وارد شدی وقتمی درو باز کرد من و سوگندم پشت سرش رفتو

 افتاده و دستش غرق خونھ
  رگشو زده بودششی ابو شکستھ بود و با شپارچ
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 بھش ی تند تند و شوک بدزدی مغی سوگند جمی شد و ھممون ھنگ کرده بودیجوری دلم
 تو ام دای امارستانی بمشی ببرنی تو ماشارشی بامکی داد زد سعی سرانیوارد شده بود ک

 ستی حالش خوب ناریکمک کن  سوگند و ب
  اتنا رو بردن سوگندم غش کردعی و سرمارستانی بمیرفت

 
  بوددهی رگشو برقی عمیلی و گفت متاسفم تموم کرد خرونیدکتر اومد ب_امکیس

 کنھ واقعا تو اون چن ساعت چقدر ی کارنی ھمچھی دختر بتونھ نی اشدی باورم نمھنوز
 کھ نکرد کاری احمق بخاطر ھوس چی دختره میاتفاق افتاده بود ھممون ناراحت شد

 ختی قطره اشکم نرھی ی اومد حتی داداش معتاد داشت وقتھی نداشت و ففقط یخانواده ا
 ی کنشی کھ ھاپولیخوای نمبده  حقوقشو بمنامکیو بمن گفت اقا س

 از حق و شتری چک بی حالم بھم خورد دستھ چکمو برداشتم و شی ھمھ رذلنی ااز
  حقوق اتنا نوشتمو پرت کردم جلوش

 زده بود ی خواھرت دست بھ چھ کار احمقانھ ایدونی اصال می داررتی گفتم اصال غو
 دوباره دست ب کار ی من شانس اوردم ولی منو بھ گند بکشھ ولی زندگخواستیم

 ی برد اصال ناراحت ھستنی زد و خودشو از بیاحمقانھ تر
  گرفتش گفتی کھ با اون صدادمید
 ھی و ناتنستی من نی رهی ناراحت نکن اون ھم شادی داداش خودتو زنیبب

  گھی دیچی نھ ھخوردی دختر فقط بھ درد پول اوردن واسھ من ماون
 بود ی روانھی کھ گفت اتنا ی انقدر ازش استفاده کنیتوستی چطور می چیعنی گفتم بھش

  و پرونده ام داره دست دکتر روان شناسش
   سوگندشی از قبل تعجب کردم و رفتم پشتریب

******* 
 کردیسوگند بھوش اومده بود و مدام اسم پرھام و صدا م_دایآ

 پرھام ھی شده سوگند پرھام چی رفتم بغلش کردم و گفتم چمردمی از استرس مداشتم
 دای پرھامم اگفتی و مکردی مھی گری کھ ھدمی دامکھی مرده تو االن شوھرت سگھید

  پرھامم رگشو زد
 ری اتنا کھ رگشو زده بود مغزش بطور غدنی سوگند با دی گرفتھ بود انگارمیمنم گر_

 بود پرھام عشق اولش دهی کشی سختیلی خرمی براش بمی پرھام افتاده بود الھادی یاراد
 بود و واقعا ھمو دوست داشتن

  رفتنی پرھام از بی با خودکشزی ھمھ چرحمانھی بیلی خاما
 ک سوگند داره پرھام پرھام نھی و نبادی نامکی سوقتی کھ مردمی می از نگرانداشتم

  ا زنده نموند اومد تو اتاق و گفت اتنانی کدمی کھ دشدی ناراحت میلی چون خکنھیم
 اتنا ھم مثل پرھام زنده دای ایدی بمن گفت دھی لحظھ اروم شد و بعد چند ثانھی سوگند

   اونم مردیدینموند د
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 دی منتظره مامانشھ باھی بغلش کردمو گفتم اروم باشسوگند زود باش خوب شو طالرفتم
 ...ای بھ خودت بکنمی خونھ خواھش ممیبر
 
  کجاستھی طالدی پرسیبالخره اروم شد وبا نگران_دایا

  گفتم نگران نباشھ سپردمش بھ خدمتکارتونبھش
   زدی نمی شده بود بھ پنجره و حرفرهی سوگند  سرم بھش زدن ساکت خبھ
   اون لحظات عذاب اورھی اورادی کردن مرور خاطرات و تشی اذیلی کھ خدونستمیم
 شده بود بعد از رهی سوگندم بھش خدیبوسی م دستاشوی سرش و کلی اومد باالامکیس

  بسمت خونھمی راه افتادیاتمام سرمش ھمگ
 ی عصبانامکمی تو فکر بود و سیلی بود سوگند کھ خنی زود و اوضاع ای عروسفردا

  رونی بالیبود زد از و
   ساکت و مظلوم نشستھ بودی کھ ھمونجورانمیک

 کرد کھ ی معذرت خواھانی ما و از کشی سوگند اومد پدمی نشستم کھ دششی پرفتمو
 حال و ھواتون عوض بشھ اما کمی ای لب دردی بردی داد کھ پاشری شد و بمن گینطوریا

 و گفت نگاه کن دنی منو کشی شروع کرد موھادمی نگران توام کھ درمیمن گفتم کھ نم
 دهی پاشو برو ورپرستی نمیزیمن چ

  لومھ حالش خوبھ با خنده بمن گفت پاشو فداتشم واقعا معانیک
 دای  ادونمی گفت اره میدونستی میشعوری بیلی خنده لپ سوگند و ماچ کردمو گفتم خبا

   چشمک بھم زدھی و ی بھت بدم شنا کنیخوای نموی مایجونم راست
  رونی کھ سرخ شد وگفت خداحافظ من رفتم  و رفت بانی افتاد بھ کنگام

  میدی خندیی بالفاصلھ گفت بزن قدش و دوتاسوگند
 جلو بازمم تنم کردمو شالمو رو سرم مرتب کردم و ی و مانتودمی شلوار برمودا پوشھی

 ای لب درمی و برداشتم و رفتامکی سی از شلوارکایکی انمی کیبرا
   غروب بودی دمدماگھید

 دستمو گرفت و منو نشوند تو ساحل و خودشم پشتم نشست و انی بود کبای زیلی خایدر
   منو تو بغلشدادی محکم فشار مانی کمی غروب نشستیو بھ تماشامنو بغل کرد از پشت 

 انی زدم کصداش
 جانم_
 ی کھ اومدیمرس_
 ری اومدم واقعا درگری دیلی منو ببخش کھ خدای ای ولی کھ ھستی جانم توام مرسیا_

  شرکتمیکارا
 یشرکت چ_
 شرکت خودم_
 ی شرکت بزنیخوای تو مگھ میچ_
  گلمکنمیاگھ خدا کمک کنھ آره دارم کارو بارمو درست م_
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  مبارکت باشھ اقامونیلی خھھھھی عالیلی خنی اانی کیوا_
   زبونم مبارک جفتمون بشھ خانوممنیری شیمرس_
 میرسی بھم می پس کانیک_
 دمی بھت قول ممیرسی عشقم ممیرسیم_
 ھیپس دختر عموت چ_
  خبر خوبھی ی بھت بگم راستخواستمیم_
  شدهی بگو بگو چانی کیوا_
 و بھ ادی کھ من بردمت تو اتاق مدهی حواسش بما بوده و دای رویھمون شب عروس_

 کھ چرا   توپھی خونمون و بھ مامانم مادی می عروسی عموم فرداگھی مرویباباش ھمھ چ
 کھ من عاشق گھی و مادی کرده کھ بابام تو روش در می با احساسات دختر من بازانیک

 نگفتم کھ منم ھمون موقع یزی چلمی عموم قایرا کھ بی و بخاطر احترامونکمطیتو ش
 رو سرم و دی خونھ و عموم اومد و دستشو کشرسمی مزننی دارن باھم حرف منایکھ ا

 اما حاال ھم ومدی نمشی پزای چنی ایزدی با خودم حرف میومدیگفت پسرم اگھ از اول م
 خواستی مم داره اما من دلیلی خواستگار خای روی نداره پسرم برو خوشبخت شیبیع

 ستی نی حرفگھی مارو برده دانی شده و دل اقا کدای پنفری اما حاال کھ یتو دامادم بش
 پسرم

 نی خوشحالم کھ ایلی خدای ادمی حرفاش واقعا شرمنده شدم و دستشو بوسنی گفتن ابا
   مشکل از سر راھمون برداشتھ شدیکی
 حلقھ کردم و لبامو غنچھ کردم و انیپاھامو دور کمر ک و یرومو کردم اونور_دایا

 ..چشامو بستم تا لباشو بزاره رو لبام
 
   بامزه شده بود و من خندم گرفتھ بودیلی کھ کرد خیبا حرکت_انیک

 چی من ھدی منتظره و دینجوری ھمدای کھ ادمی لباشو از جا بکنم دخواستی دلم مواقعا
 اخماشو تو ھم عی سرخندمی کھ دارم مدی از چشماشو باز کرد و دیکی کنمی نمیحرکت

 شد و منم با ادی سرعتش زیلیکرد و اماده شد کھ منو بزنھ کھ از دستش فرار کردم خ
 کفشامو دراوردم و پرت کردم و دمییدوی  ک میرنجوی کجا برم ھمدونستمیسرعت نم

 کھ ایاسم نبود و رفتم سمت در ھم  کفشاشو دراورد  حودای ادمیپشتمو نگاه کردم کھ د
 باال تا زانو شو دهی افتاده و داره شلوارشو مدمی اومد برگشتم ددای آخ  بلند ای صداھوی
  کھنمی تا زانوشو ببششی  قلبم فشرده شد رفتم پنھیبب

  شده بودیزخم
 نی زمفتنی کھ میی درست مثل بچھ ھاکنھی مھی داره گردمی نشستم کھ دششی پرفتم

   عقب و گفت بمن دست نزندی پاشو کشعی دستمو بزارم رو زانوش کھ سرخواستمو
 چی با تو ھگھی گفت من دی جدیلی خدمی بشھ کھ دینجوری اخواستمی نمدی ببخشدای اگفتم
 باشھ واقعا از دای انی اشدی باورم نمرفتی ندارم و پاشد و لنگ لنگ کنان داشت میحرف

 دستم ناراحت بود
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 کجا سای واگھی بود دی شوخھی دایادم شونشو از پشت گرفتمو گفتم ا دنبالش راه افتپاشدم
  یریم

 ھمش ھی تو شوخی برازی و گفت ولم کن ھمھ چرونی بدی شونشو از دستم کشمحکم
  ی کنعی منو ضاخوادیدلت م
 دستشو از گھی دباری ناراحتش کنم رفتم و خواستی شدم من دلم نمخکوبی مسرجام

 با خشونت نگھش داشتم و محکم گرفتمش نباری کرد بره ایبازو گرفتم کھ دوباره سع
   ستمی صبر کن مگھ با تو ندایتو بغلم و گفتم ا

 سمی واخوامینم_
 فتھی اتفاق برات بنی کھ اخواستمی؟نمیفھمی بود می شوخھی_
 یری بگی بھ شوخرویآره تو عادتھ ھمھ چ_
  تمومش کن من کھ معذرت خواستم بابت افتادنتدایا_
  برمخوامی ولم کن مخورهی بھ درد عمت متیواھمعذرت خ_
 دا؟ی ایکنی ناز میدار_
 ستی کھ اصال مھم نیی توی تو ناز کنم برایبرا_
  دارهداری من چقدر خرشی نازت پیدونی تو کھ خوب می شدری چرا انقدر بھونھ گدایا_
  اره حتما باشھ االن ولم کن_
 کجا_
 الیو_
 یری جا نمچیتو ھ_
 رمیم_
 یرینم_
 رمممیگفتم م_
 پاشو گرفتمو بغلش کردم ری کھ دوال شدم و زمیکردی کل کل ممی داشتینجوریھم_انیک
  آب تاای ساکت شد بردمش سمت دری ادفعھی

   ھم دو تای روبرومیسادی و وانی کمرم بود کھ گذاشتمش زمیباال
 دمیمکی و مکردمی قاب صورتش کردمو لبامو گذاشتم رو لباش و اروم بوسش مدستمو

 بعد چند تا بوسھ محکم بغلم کرد و منم با ولع دای ای ولمی چقدر تو اون لحظھ بوددونمینم
  خوردمی لباشو میشتریب

 شدم و بھش رهی خدای خمار ای عقب تو چشمادمی حس گناه اومد سراغمو کشدوباره
 ی بریخوایگفتم بازم م

 ی جا برچی ھدی نباانی محکم بغلش کردم و گفتم تو  از کنار کزنھی کھ داره لبخند مدمید
 ی بمونشمی پدی باشھیتو ھم

 ی کردعمی و ضایپس چرا اون موقع بوسم نکرد_دایا
 انقدر دونستمی خندم گرفت نمتیطونی بامزه شده بود من از شیلی خافتیعشق من ق_

  قھر کنھخوادیخانومم حساسھ و م
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 یقول داد_
 اره عشقم قول دادم_
 رونی بمی از اب برای بترسمی من مشھی مکی ھوا داره تارانیک_
  گلمیترسی میاز چ_
 ساحل اونوقت کی نزدانی شبا کوسھ ھا و نھنگا مگنی مشھی مکیآخھ ھوا داره تار_

 نمیری چون شخورنیمنو م
  بخورنتکننی بعدشم غلط منجامینترس عشقم من ا_
 یگی می تا نخورنتت االن الکیکنی فرار میکنیل م منو ونی اومدن ھمچیوقت_
 ی شناختینجوری واقعا منو ادایا_
 ترسمی من واقعا دارم ممی بری کردم ولی شوخزمینھ عز_
  الی ومی اورده بودم و دادم پاش کرد و رفتانی ک واسھ کی و شلوارکرونی بمیاومد_دایا

 کنھی مھی و داره گرستی اتاق طالدمی ب سوگند سر بزنم کھ درفتم
  شدهی گفتم چی نگرانبا

 دهی جواب نمشمی و گوشومدهی از اون موقع کھ رفتھ ھنوز نامکی گفت سکھ
 
 ترسونھی منو مامکی کار سنی اما سوگند اشھی مداشیبھ سوگند گفتم نگران نباش پ_دایا

  یکردی کھ تو پرھامو صدا مدهینکنھ فھم
 رفت حقش نبود کھ ای بد از دنیلی دست خودم نبود پرھام خدای سوگند گفت بخدا اکھ

  رهی بمینجوریا
 دای چشمم ای اتنا تمام گذشتھ اومد جلودنی نبودم واقعا با دی اون موقع تو حالت عادمن

  از دست من ناراحت باشھدی شاکنمیمن ھنوز سر خاک پرھام نرفتم چون احساس م
   گفتن حرفاش حق و بھ سوگند دادم وبا

 ناراحت بشھ تو دی نباامکمی سیگی می چفھممی کردمو بھش گفتم سوگند جونم مبغلش
 نداره بنظر من یبی عی کنادی امرزی از پرھام خدا بنکھی و ای داشتی تلخیگذشتھ

 راحت باھاش درد ی انقدر باھات راحت باشھ کھ تو بتونی درک کنھ و حتدی باامکیس
  یو دل کن

 ی بعد از مرگ تلخ پرھام برایمام وجودت عاشق شد کھ تو با تدونھی اون االن مچون
 پرھام ی  ولیامکی افتاد مدل دوباره عاشق شدن تو االن عاشق سنیری اتفاق شھیتو 

  خاطرست تو گذشتتھی اون برات ی نکرده کھ ازش متنفر باشیبھت بد
 تو امکی سدمی شده بھ روبروش برگشتم و پشتمو نگاه کردم کھ درهی کھ سوگند خدمید

 سادهیچار چوب در وا
 امکی گفتم کھ سوگند گفت سی بود با تتھ پتھ سالمدهی حرفامونو شنی ھمھ یعنی یوا

 یکجا بود
 ی عروسیدنبال کارا_امکیس

  چقدر نگرانت شدمیدونی پس می جواب ندادتویچرا گوش_سوگند



 @cafeetakroman اختصاصی کافھ تک رمان                  من عاشقت بودمرمان 

 319 

 
  جامونده بود بعدشم انگار انقدر زنگ خورده خاموش شدهنی تو ماشمیگوش_امکیس

 یدی حرفامونو شنی از کجاامکیس_سوگند
 ی اومد بغلت کرد و توام چشاتو بستھ بوددایاز ھمون جا کھ ا_امکیس

 ی ناراحت شدامکیس_سوگند
  نگویچی ھگھی بسھ دسیھ_امکیس
 ریبا اجازتون شب بخ_دایا

  منم بگمدی بزاردی حاال کھ حرفاتونو زدداینھ صبر کن ا_امکیس
  ی ناخوداگاه حرفامارستانی درست بود من پشت اتاق  تو بحدستون

 ی اما با حرفاامی تا باخودم کنار برونی واقعا ناراحت شدم و زدم بدمی و شنسوگند
  االنتون احساس کردم حق با سوگنده و واقعا دست خودش نبوده

 ھینشوی کھ اومد جلو پدمی درکش باالست دامکیتو دلم خدارو شکر کردم  کھ س_دایا(
 امرزی پرھام خدا بی منم برایدی کشییای عشقم چھ سختدونمی وگفت مدیسوگند و بوس

 سرزنشت ی ک بھش داشتی بخاطر عشقچوقتی ھدمیواقعا ناراحتم و بھت قول م
 ی کھ االن عاشق من و بچتدونمی چون مکنمینم
 

  می و ما رسما قراره مال ھم بشمونھی فردا عروسسوگندم
 می سر خاک پرھام و براش فاتحھ بفرستمی ھر ماه باھم بردمی قول مبھت

 کردوی و مامکی سی ابدار  لپای ماچای در جوابش فقط محکم بغلش کرد و ھسوگندم
 ک انقدر درک و شعورت باالست انقدر تف ی مرسزمی عزی مرسگفتیتند تند م

 با امکیس دمی کھ دی کرد کھ من صدام دراومد و گفتم اه سوگند حالمو بد کردشیمال
  اونم تو نزاررکنھیمحبتش فوران م  سوگندباری ی سالمای خانوم نداشتدایاخم گفت ا

 نی بخوابدیری بگگھی خنده و من بھشون گفتم بچھ ھا بسھ دری زمی سوگند باھم زدمنو
 نیفردا سرحال باش

 و ی صورتی تاپ بندھی گفتمو رفتم تو اتاقم   مانتومو دراوردم و با یری شب بخو
 بخوابم اخھ انی کشی کھ برم پرفتی میلی ویلیشلوارک ستش رفتم تو تخت اما دلم ق

  باشمششی پی معلوم نبود کگھید
 ھوی نھ کھ ای و سوگند رفتن امکی سنمی در اتاق و باز کردم کھ ببواشی جام پاشدم و از
  بسمتدادی سوگند بود داشت سوگند و ھول می لباش رو لباکھی درحالامکی سدمید

 دنی دادم بھ در با دموی درو بستم و تکعی سررفتی میاتاقشون و سوگندم عقب عقبک
 و انی دلم کشتریضربان قلبم رفتھ بود باال و ب دمی دوتا دنی کھ از ای خفنیصحنھ 
  خواست

 توش انی کھ کی سمت اتاقنیی پای وارد اتاق شدن منم رفتم طبقھ نکھی محض ابھ
 یالی وی اتاقاھی خوبدهی بھ پھلو خوابانی کدمی درو باز کردم و دیواشکی بود دهیخواب

 و حمامم داشت اروم ی بھداشتسی اتاقا تخت دونفره و سروی بود کھ ھمھ نی اامکیس
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 رومو کردم دمی خوابانی کشیروشن کردم و پ درو بستم و رفتم رو تخت وشب خوابو
جن زده ھا دوتا چشماشو تا  نی مثل اھوی زدنش بودم کھ دی محو دینجوریسمتش و ھم

 داد نزنھ وقتی و دستمو گذاشتم رو دھنش کھ دمی ترسیلی حد ممکن باز کرد خنیاخر
کار ی چنجای دستمو از رو دھنش برداشت و گفت تو اانی منم کسیاروم بھش گفتم ھ

  وروجکیکنیم
  تو بخوابمشیاومدم پ_
 کن بھ من بخدا گناه دارم بابا ی رحمھی دای ای بغل من بخوابی سرو وضع اومدنیبا ا_

 شھی می دل من چفی من پس تکلشی پی اومدییبای ھمھ زنی انصاف تو با ایادمم ب
 رفت کھ ادمی اصال پاک ششی کھ با ھمون تاپ شلوارکم اومدم پدمی تازه فھمیوا_دایا

 رو خودم و دمی حواسم نبود و پتو رو کشدیلباسمو عوض کنم با خجالت بھش گفتم ببخش
 ینیبی سرو وضعمو نمگھیم حاال دگفت

 نمی ببشتری بخوادی دلم مدمی پتو رو کنار زد و گفت حاال کھ دانی کھ کدمید
  ی کلک پس خودتم دوست داری گفتم ابھش
  بغلم بمون عشقمینجوری بغلم کرد و با پاھاش پاھامو قفل کرد و گفت تا صبح ھمعیسر

 لباشو بزاره خواستی دلم مشی پقھی چند دقی صحنھ دنیغرق لذت شده بودم و با د_دایا
  رو لبام

 انی گفتم کبھش
 رمیمی صدام نزن مینجوری اانیجون ک_
 می ھم بکنگھی دکاری شھی مگمی مزمیخدا نکنھ عز_
 کاریچ_
 ی بزارارمی لباتو در اختشھیم_
 داشتم گفتی نمیچی و ھرونی چشماشو بست و نفسشو داد بانی حرفم کنیبا گفتن ا_دایا

 با نکھی کھ زدم و تو دلم گفتم نکنھ بدش اومده باشھ از ای از حرفشدمی ممونیپش
   کنمکاری چخواستی خواستم اما خووو دلم منکاروی ازش اییپررو

 منو صاف خوابوند و خودش اومد روم و انی کدمی بودم مھ دری با خودم درگینجوریھم
 دادیه بوداصال مجال نم شروع کرد بھ خوردن مغزم ھنگ کردی اانھیلبامو بطرز وحش

 خارج ی کامال سست شده بودم و از حالت عادخوردی کنم تند تند مشیکھ منم ھمراھ
  بودشتریمشروب خوردن و مست شدن ب  از ھزار تابردمی کھ میشده بودم لذت

   واقعاشدی حالم داشت بد مکردی ھنوز ولم نمانی گذشتھ بود و کیلیخ
 نفس نفس مونییدمش لپشو اروم بوس کردم دوتا خودم جداش کردم و بغلم خوابوناز
 بھش گفتم اروم باش عشقم اروم باش نگفتم کھ لبامو از جاش بکن بابا الزم میزدیم

 دارم لبامو
 خوامتی میلی خدمی من دارم کنترلمو از دست مدای خوشمزست ایلی خدایا_
 می ماھم فردا محرم ھم بشای بانی کخوامتیمنم م_
  باشھی پدرت راضدی کھ باشھیعشق نازم نم_
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  کنھمی زندانخوادی سوگند دوباره می بعد از عروسانی کرحمھی بیلیاما اون خ_
 ماال خود ی عاشقارو داره تو مال منی من خدا بزرگھ اون از باال ھوایداینترس ا_

  نکنی خوشگلتو بارونی االن چشماکنمی خواھش میخودم
 
  بغلم کن تا بخوابمریباشھ عشقم بگ_دایا
 و کردمی سرم وبدنم  چفت بدنش شد با دستم موھاشو نوازش مریدستشو گذاشت ز_دایا

 خوابش برد اشک از دمی انقدر موھاشو نوازش کردم کھ دمیکردیمدام ھمو بوس م
 زود یلی خطرفمی نفس بکشم از تونستمی نمگھی دانی شد واقعا بدون کریچشمام سراز

  دادمی رو از دست می ازادنیا
 شدمی بابام می قفس لعنتری  اسدی دوباره باو

  خوابم بردی کدمی کردم کھ نفھمھی نگاه کردمو گرانی بھ کانقدر
******* 

  دمی از خواب پرامکی سیبا نوازشا_سوگند
  دای با اشگاهی برم ارادی افتاد کھ باادمی تازه یوا

   و بچھ ھا ھمنای امامانم
 ی برسونن خودشونو بھ عروسمی بود ھمھ مستققرار
  بغلم کرد و گفت اروم باشامکی کھ سدمیچرخی دور خودم مداشتم

 زمی نشده کھ عزرتید
 دادمی کھ فحش مینجوری و لباس عروسمو کفشامو برداشتم و ھمدمی لباسامو پوشعیسر
 الشی چمدونشو وسادنی با دی لحظھ ولی دمی  ترسستی ندمی رفتم تو اتاقش کھ ددایبھ ا

 مونده بود انی اما نبود فقط اتاق کدمی ھمھ اتاقارو درونی راحت شد و اومدم بلمایخ
   کجاستدونستی مدی اون شاما کنم ادارشی برم بخواستمینم

  و باز کردم وانی و اروم اتاق کرفتم
 تو بغل ھم تو خواب ناز دای و اانی کارمی بود شاخ در بکی نزددمیدی کھ میزی چاز

 ھم دخترشو ی بھ چھ کسدای ای باباچارهی بطنتاشونی ھمھ شنیبودن خندم گرفتھ بود بھ ا
  سپرده بود

 دستشو گرفتمو کشوندم با ھیعتی کردم تا اومد بفھمھ تو چھ موقداری بداروی  و ارفتم
 ک یزیچ من بود اما اون رهی ھمش تقصدی سوگند ببخشگھی می ھدمی و درونیخودم ب
   باخندهمی بخدا ما فقط بغل ھم خواب بودستی نیکنیفکر م
 می بردیحاضر شو کھ با. فقط بدوی بدحی توضخوادی نمدونمی  مزمی عزدونمی گفتم مبھش

  شگاهیارا
  می در گوشش گفت و اومدن تا برییزایچی و امکی سشی کھ رفت پدمید

 و دهی مفصل تدارک دی صبحانھ زی مھی شگری ارادمی دشگاهی بھ ارادنی محض رسبھ
 ی کنم خندم گرفتھ بود از دست کاراشتونی ارادهی داماد اجازه نمنی تا نخورگفتیم
  کردمی نمی تعجبگھی دامکیس
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 چشمام شی ارای براشگری دست اراری و رفتم زمی کامل خورددای با اصبحانمونو
 تا دی طول کشی چند ساعتگرفتی داشت خوابم مگھی بستھ نگھ داشتم دیلیچشمامو خ

 زمی عزی عروسک شدھی االن درست شبی گفت ماشا بزنم بھ تختھ خوشگل بودنکھیا
  ینی خودتو ببیتونیم

 کرده بودم ریی تغیلی خشناختمی خودمو واقعا نمی انداختم واای بھ خودم نگاھنھی اتو
 با رژ ی مشک کرمی ھی ساھی بلوند کرده بود ناشویی بود پای مشکنشیرنگ موھام زم

   درست کرده بودو ھمشو باال جمع کرده بودیقرمز موھامم مدل فرح
   واقعا خوب شده بودمی تاج مدل فرحبا

 لباسمو تنم کرد و تور مو کھ  مثل لباسم دنبالھ دار و بلند بودم وصل شگری اراعیسر
 یلی اونم خدمی رو ددای  انھی منو ببامکی زدم و دل تو دلم نبود کھ سی چرخھیکرد برام 

 بھش یلی خششمی کرده بود و اراونینی شطرفیخوشگل شده بود موھاشو مدل گل 
  بودده بود و امادهی لباسشم پوشومدیم

 و کنھی مھی داره گردمی منتظر جواب بودم کھ دزمی عزی خوشگل شدیلی گفتم خبھش
 منو تو بغلش گرفت و بھم گفت

 یلی خی ناز شدیلی خشھی باورم نمی ھا شدییبای زی مثل ملکھ سوگند
 بھش ی بھ شوخری نگکنمابغورهی فداتشم خواھش می خودم جداش کردمو گفتم مرساز

 ادی ھمش بیری کھ تو ابغوره بگشگری بده اراوردهیگفتم شوھر من پول از سر راه ن
  ناییپا

 بند اومد و شزوع کرد بھ زدن من با ورود شی و گردی بخنده و واقعا ھم خندکھ
 می ساکت شدگھی دشگریارا

 ... باالانی دارن ملمبرداری زد عروس خانوم اقا داماد بھ ھمراه فصدام
 

 کمرمو گرفت و بلندم کرد و سھ دور عی سردی منو دنکھی بھ محض اامکیس_سوگند
 اومد و بھم گفت نی تا گذاشتم زمرهیگی کمرت درد موونھیچرخوند بھش گفتم نکن د

   عشقمارهی کم مییبای ھمھ زنی افی توصی کھ  زبونم کلمھ برای شدبایاونقدر ز
 فاشی تعرنی از اشدی دلم قند اب متو
   واقعا خوب شدکھی تنی شد بچھ ھا ای گفت عاللمبرداریف

    لذت بردم و بوش کردمقشی بھم دستھ گلمو داد از سلامکیس
 بود دور دستشم   دی مرواردونھی گالش قرمز بودن و وسط ھر گلش ی گلم ھمھ دستھ

    شده بوددهیچی پدیمروار
   عاشقش شده بودمواقعا
 مرتب کردم و ونشوی پاپلمبرداری فی تشکر کردم و بغلش کردم و طبق خواستھ ازش

  دمی و کشامکی سیلپا
   شده بودپی جذاب و خوشتیلی خامکمیس
 ی مشکونی و پاپدی سفراھنی با پی کت شلوار مشکھی
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 خودش و مھم تر از ھمھ اون لبخندش بود کھ بمن ی شده بود واسھ ی جنتلمناوفففف
 دادی میانرژ

  منتظرش مونده بودنی تو ماشنیی پای  ولدای اومده بود دنبال اانمیک
 ： گفتامکی بھ سدایا

 مای بودنجایفکر کنم ماھم ا_
  ی تو ھم بزنم بھ تختھ خوشگل شددای با خنده گفت عھ بھ بھ اامکمیس_
 سوگند جونتم کھ ی شدیزی خوب چی کرد و گفت شما ھم بھ چشم برادری تشکردایا

   ھا شدهییبای زیملکھ 
 تو نی منتظرتھ شما زود تر برانی جون برو کدای نظر لطفتھ ایبلھ بلھ مرس_امکیس

 میای و بعدشم بھی اتلمیمراسم تا ما بر
 

  ھیعدشم اتل باغ بمی اول رفتمی خستھ شده بودم از بس عکس گرفتھ بودگھید_سوگند
 ساعت کی ھمش میرفتی پنج مدی زودتر بود باای عروسی ما ساعتش از ھمھ ھیعروس

 واقعا خوشحال بودم امی دربامکیمونده بود تا من رسما  تا اخر عمرم بھ عقد س
 گرفتن کھ اخر سر مراسم پخش کنن پمی کلھی خوب شده بودن و تو باغ یلیعکسامون خ

 ننیتا ھمھ بب
 دستش امکی از عکسامونو کھ لبامون روھم بود و سدونھی امکی سی عکس شاسیبرا

 زشوی سانیدور کمرم بود و تور منم تو ھوا پخش بود و انتخاب کرد و گفت بزرگتر
  مھمونامونی ھمھ ی برانی بزنھ از ھمکمی کوچی شاسھیبزنھ و 

رمز  قی کھ گالمی شدامکی سی سوار کوپھ می کارمون تموم شده بود رفتبای تقرگھید
   بھش زده بودیخوشگل

 گفت اقا داماد امکی پشت ما راه افتاده بود اومد ازمون سبقت گرفت و بھ سلمبردارمیف
 نی دستمو گرفتو بوس کرد و منو بغلش کرد و رو بھ دوربامکی کھ سی داریچھ حس
 ینیبی فرشتھ رو منیگفت ا

   بعدش بلند داد زدمھی تموم زندگنیا
  عاشقشمممم

   لذت شده بودمغرق
 داد از تی ولم کن تا بالخره رضاکننی دارن نگامون منای ھمھ ماشای گفتم سامکی سبھ

 امیبغلش درب
  پخشی برد سمت دکمھ دستشو
 و با خوندی کرد و خودشم باھاش میرو پل)  یمی ابراھثمیدوست دارم از م( کیوموز

 روندیتمام سرعت م
 رم دوس دارم تورو دوست داای دنای دنایدن

 مونمی جونم عاشقت مزیعز
 دونمممی میستی حس نی اما تھم بیگینم
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 ی جلو چشمامیامی دنای دنای دنایدن
  دونمی مھربونم قدرتو متو
  با تو تو بارونمشھی ھمای خواب و روتو
 رهی کم کم کم کم کم قلبم مکم
 رهی قلبم درگشتری از بشتریب

   ستاره ھا دوس دارمتاندازه
  خود خدا دوس دارمتمثل

 خواموی تنھامو تورو مای دنای دنایدن
 ستی قلبم نی از تو جاش توری غیکس
 ستی تموم احساس من  کم نیدونی ھم متو
 رمیمی برات مرمیگی دستتو مرمی باھات راه مکھی ھمون وقتکھی کوچای دنای دنایدن

 ستی دارم دست خودم ندوست
.... 

 لمی ھمشو فلمبرداری فخوندی گذاشتھ بود و باھاش مکوی موزامکی سکھیتموم وقت_سوگند
   خودمونیالی سمت ورهی داره مامکی سدمی دگرفتیم
 زهی عشقم سوپراسی گفت ھیری می کجا دارای گفتم سامکی سبھ
 

 سوگند
  بشمادهی داخل  و گفت کھ پمی رفتنی با ماشھی چامکی سزی سوپرانمیدل تو دلم نبود بب_

  بردی بود منو مالمونی کھ واسھ وی اختصاصیای گرفت و بسمت دردستمو
 

  دھنم باز مونده بودمیدی بھ ساحل رسیوقت
  دستمو محکم فشرد و گفتامکی سکھ
 
 ی دوست داشتیلی کھ خیزی ھمون چنمیعروسکم ا_
 
 ای تو روشھی کھ ھمیزی چای تو  لب دری   عروسنمیبی دارم خواب مکردمیواقعا فکرم_

  کرده بودلی تبدعتیبھ واق برام امکیھام بود حاال س
 بود کھ ھم سمت راستش ھم سمت چپش ی طوالنبای تقردی فرش سفھی پام  ی جلودرست
 امکی کھ قرار بود منو سیگاھی شده بودن بھ طرف جادهی مرتب کنار ھم چایصندل

  میایاونجا بھ عقد ھم درب
 گذاشتھ شده بود پشت دی دوتا مبل سفگاهی جای نشستھ بودن  توی مھمونا رو صندلتمام

 یای مثل صندلی صندلھی بود و سمت چپمون ھم ی مشکدی بادکنک سفی طاقھ ھیمبال 
  مھمونا کھ عاقد روش نشستھ بود

  بای زگاهی جانی اکنار
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 ی دورش با فاصلھ تو ساحل گذاشتھ شده بود و فضایای گرد بھ ھمرا صندلیزایم
 دی سفی بود با شمعای نقره ایایدون شمعزای بود واسھ رقص روتمام می خالزایوسط م
  روشن

 
  در گوشم گفتامکیس 

 مینی بشمی مھمونارو دستتو دور بازوم حلقھ کن تا باھم بری معطل کردیلی خزمیعز_
 
 بھش انداختمو دستمو دور بازوش ی پراز قدر دانیاشک تو چشام حلقھ زده بود نگاھ_

 ھمھ از جاشون پاشده بودن و برامون دست گاھمونی بسمت جامیحلقھ کردم و رفت
  زدنیم

 نواختنی زنده مھیقی ساحل  موسی اون گوشھ میقی موسگروه
 کھ ومدی داشت اشک منم در مختی و اومد جلو بغلم کرد و اشک روردی طاقت نمامانم

  اومد جلو و بھ مامانم گفتدایا
   سفارش نکردمی مگھ من کلخالھ
  ادی درمشی االن سوگندم گرزمیعز

   مامانمو با خودش بردو
 ھی خوشگل  تنش بود با یلی لباس عروس خھی بود دی افتاد کھ بغل مھشھی بھ طالنگاھم
  سرشی رودیتل سف
  باشھامکی زدم کار سحدس

   کنارم نشستھ بودامکمی مبل جا گرفتم و سرو
    بودیزیچی بود کھ داخل ھر حوضش بای زی پام بھ اب نمایجلو
 جام عسل گشی دیکی  تو کردی میی بود کھ خودنماییبای زی طالسی سروشیکی تو

 بود
   بودیی طالی ساده نگی جعبھ کھ دو تا رھی گشمی دیکی تو
 
    بھ عاقد گفت شروع کنھامکیس

   و خودم سوختامکی بودن سمیتی ی برادلم
   دوست دارمیلی در گوشم گفت  خامکیس

   درجوابش گفتم من دوست ندارممنم
   تو چشاشختی ری ناراحتعالمھی چشاش گرد شد و دمی دکھ

  امکمی گفتم من دوست ندارم سعی ناراحت باشھ سرادی زنزاشتم
  عاشقتممن

   خدا و ھمھ شروع کرد بھ خطبھ خوندنی بھ روم زد و عاقد با اجازه ییبای زلبخند
  خواستھ بودم کھ باال سرم قند نسابنخودم
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 چشم امکی گلھ مند بھ سیم باز موند و با نگاھ گفت دھنموی عاقد مھرنکھی محض ابھ
 دوختم

  می کرده بود مھرشویی داراتمام
 ی چھ کارنی اامکی خواستم سیزی نبودم مگھ من از تو چی گفتم کھ  من راضبھش
 بود
 فقط االن جواب بلھ رو بده کھ ھمھ ناستی از اشتری باقتی خانومم تو لسی گفت ھکھ

 منتظرن
 
  ارهی رو بھی اشاره کردم طالداینگاھمو ازش گرفتمو بھ ا_

 نگفتم یزی بار اول جواب ندادم شروع کرد بھ دوباره خوندن بازم چدی کھ دعاقد
 طالرو  از تو حوضچھ سی و دوال شد و سروخوادی می لفظری گفت عروسم زامکیس
م بست دستبندم  اب نما برداشت و  گوشوارشو انداخت تو گوشم گردنبندمم دور گردنی

 دستم کرد
    سوختگرمی جامکی حرف سبا
  ی کنمی و خودت بھ عروست تقدسی سرونی کھ ایی لب گفت مادر خوشگلم کجاریز
 
 ری اورد بگدای رو اھی پاکش کرد و گفت طالعی سرامکیاشک از گونم سر خورد  س_

 و بلھ رو بگو مردم من
  لمی وکای کھ عاقد گفت ای سومی رو تو بغلم گرفت و با دفعھ ھیطال_

   مادرم و برادرم بلھی گفتم با اجازه بلند
 
 نگاه کردم امکی و  رو بھ سدمی رو بوسھی بود کھ رو ھوا بود طالغی دستو جیصدا_

 می از جامون پا شدامکمیدستشو گرفتم و اونم بلھ رو گفت ھمھ  از جاشون پاشدن منو س
 رو بوس کرد ھی بعدشم طالدی بوسی طوالنمویشونی خم شد و پمیسادی ھم وایو روبرو

 و از من گرفتشو بغلش کرد
  شد و حلقھ رو انداخت دستمدوال
   صاحب دوتا حلقھ شده بودم  و منم انداختم دستشحاال
  کرد و گفتی خورد و اوممکمی عسلم برداشتم و دھنش گذاشتم کھ جام

   نخورده بودمی خوشمزگنی تو عمرم عسل بھ اواقعا
   کھ گفتمھی کرد و گذاشت تو دھنم بعدشم تو دھن طالی عسلکشویگشت کوچ انخودشم

   کھستی خوب نھی عسل واسھ طالیکنی مکاری چامکی سنکن
  باباشھھی عروسگھی شھ دنیری خنده گفت خب بزار کام بچمم شبا
 ییلمای فنی از بھتریکی لمتونی بچھ ھا فگفتی و ھمش مدیخندی بلند بلند ملمبرداریف
   کھ تا حاال گرفتمشھیم
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 زانمی گفتن و کادوھاشونو دادن و با تک تک عزکیھمھ دونھ دونھ اومدن جلو تبر_
  میعکس گرفت

 امکی بغل سای بغل من بود ای ھی تمام عکسا طالتو
.... 

 
 یی و سوگند کھ لبخند عشق رو لباشون خودنماامکی سیواقعا از تھ دلم برا_دایا
  خوشحال بودمکردیم

  زدی و سوگند مدام بلند بلند قھقھھ مزدنیخند داشتن با ھم حرف م لبباھمون
 ! خودم تنگ شدیای صحنھ ھا باز واسھ اق کنی ادنی منم با ددل

 شده رهی و خستادهی انھی درست روبروم دست بھ سدمی کنم دداشی چرخوندم تا پنگاھمو
 !بمن
 ： سمتش و گفتمرفتم

 )با خنده(؟یکنی میبی نکنھ غرنمی؟ببیسادی وانجایچرا ا,زمی عزیچطور_
 کنمی نمیبی دلم گرفتھ؛غردایآ_
 انم؟ھا؟ی شده کی جانم چیا_
 ..نمی ماھتو ببی بتونم روی دوباره کستی معلوم نگھی و من دی امشب بریخوایتو م_
 کم یلیحاال خ!ی از قبل منو بھ خودت وابستھ کردشتری بیلی خطنتاتی وروجک با شتو

 ..تحمل تر از گذشتھ ام
 ناراحتم واقعا موندم بدون تو یلی باور کن منم خانیک. فدات بشم من آقامونیالھ_

 !  کنمی قراره روزامو سپریچجور
 !نمشونی دوستامم برم و ببشی پتونمی نمی گذشتھ من حتنی ااز
 اگھ ی حتفتھی ھم کھ بی ھر اتفاقدای از منھ؛اما اشتری بیلی خاتی تو سختدونمیآره گلم م_
 و تا اخر عمرم رمیمی نره کھ من واست مادتی نوی امی ھم نخواد منو تو بھم برسایدن

 . مونمیعاشقت م
 ..یی قلبم فقط و فقط تونی بدون کھ شاه نشنویتو ھم ا_
  انی کی من ھستی دلدادگنی و آخرنی خاطرات اولتو
 بھ عشقم برسم و تورو کنارم با لباس امکی امروز منم مثل سخواستی دلم مدای ایوا_

 نمیعروس بب
 !دنی نرسنجای بھ ای و سوگندم با راحتامکی اما سانیآره ک_

 برسن؛اگھ خدا نجای تالش کردن تا بھ ایلی داشتن و خی سختی ھم مثل ما روزااونا
 امکی مثل سدی خان تو ھم باانی اما گفتھ باشم کمیریگی می ھم ما عروسیروزیبخواد 

 بار ھی سوگند جونش نکھی فقط بخاطر اامکیس! ای کنلی تبدعتی خانومتو بھ واقیایرو
 کی باشھ خودش و منھ بدبخت  ای لب درمیعروس خوادی دلم میلیبھش گفتھ بوده خ

 تا میکشی زحمت مینیبی می کھ االن داریزی چنی تدارک ای برامیھفتست کھ دار
 ! بشھعتی بھ واقلی تبداشیسوگند خانوم رو
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  ؟ھی چاتی حسود من خب توام بگو روی جونم کوچولویا_
 تو جنگل باشھ و می عروسخوادی من برعکس سوگند دلم مای آق کیدونیاوممم خب م_

 میای و بمی  سوار اسب بشمی عروس بشنی سوار ماشنکھی ایمنو تو بجا
   جشنتو
 کاله کابو سرت باشھ ی تنت کنقھی با جلدی سفراھنی پھی  لولھ باشھ و ھی شلوارت مشکتو

دلم !  ھر دومون؛لباس عروس منم کوتاه و  باشھمی  بپوشی چرم قھوه ایو چکمھ ھا
 و ھمھ می باھم حرف بزنی و کلمی جمع بششی ھممون دور اتی آخر شب عروسخوادیم

 .میدی رسھماز تھ دل خوشحال باشن کھ منو تو ب
 یلیخ!ی گفتنارویتند ا انقدر تند ی من دورت بگردم نفس بکش عشقم چجوریالھ_

   درست مثل خودتباستی زاتیرو
 ... عشقمستی نیزی کھ چنای انی زمارمی ماه و برات ممی اگھ بھم برسدایآ

 
 ؟ی تو واقعا مسخرم نکردیعنی_دایا

 از کنمی نمیمنم تعجب, جالب و متفاوت بودیلی خاتی مسخره کنم فانتزی چینھ برا_
 ...ینی زمی دختر کره نی چون تو متفاوت تراھاتی رونیا
 نای داد متی بپرم بغلش کنم کھ با صداخواستی م؛دلمی ذوق کردم و گفتم مرسیلیخ_دایا

  دمیسھ متر از جام پر
 مخ داداش گھی ؟بسھ دای تازگیکر شد! کنمی  دوساعتھ دارم صدات مدهیور پر_نایمت

 می موشن برن قا سوراخھی ما اه اه ھمش دنبال شی پکمی نیایب!ی کردتیلیبدبخت منو ت
  پچ پچ کننیشن ھ

  ارهی درمی من خواھر شوھر بازی نگاش کن داره از االن براانیک_
 شی پرمی نداره من می ربطچی خواھر شوھر و زنداداش بمن ھیدعوا_)با لبخند(انیک

 نیای تموم شد بتونی کشسی و گسیبچھ ھا شما ھم ھر وقت گ
 ： گفتنای خنده و متری زمی زدانی عکس العمل کنی با انایمنو مت_دایا

 شمی کن انگار نھ انگار من آبجتی داداش تربایب_
 مارو انگار نھ انگار االن داشت بمن یاقا： گفتمنای در جواب متیمنم با دھن کج_
 ..! نی رو زمارمی عشقم من بخاطر تو ماه و از آسمون مگفتیم
 ：فت شده بود دھنشو با دستم بستم کھ گرهی با دھن باز بمن خنایمت
  حرفا ھم بلده؟نی داداشم از ایعنی؟یگی راست میواقعا دار_
 ： محکم زدم تو سرش و گفتمدونھی_
   حرفا بلدهنیپ ن پ فقط اشکان جون تو از ا_
  دنی حرف من بلند بلند شروع کرد بھ خندبا

 دمی بھش اخم کردم و بھش توپی با حالت مصنوعمنم
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 کونگ فو ی ساعتھ ؛کجش خنده داشت پانداھیزھر ماار؛مرض؛درد ؛کوفت؛حناق _
 کار ھا؟

 
 ： حرفاش گفتی البالدهی بردهی شد و برشتری خندش بشدت

   دلتو خوش نکن زنداداشمادیز_
  سردهیلی من خداداش

 لختشو از پشت گرفتمو ی بچھ ھا؛مپھازی بھ ممیدی حرفش دنبالش کردم کھ رسنیبا ا_
 ： کھ اشکان اومد سمتمون و گفتدمیکش
  موھارو الزم دارمانی من اشی کشتی دارکارشی چدایش کن زن منو اول_
 ： گفتمیبا حرص مصنوع_

  منو مسخره نکنھانی کی حرفاگھی اصال کھ درهی بمدی زنت باحقشھ
  لیاوه اوه چھ شوھر ذل_اشکان

 ی نشده انقدر روش تعصب داریچی خوبھ ھنوز ھحاال
 ： اومد جلو و با خنده گفتانی بزنم کھ کرمی اشکانم بگخواستمیم_
 نشو آخھ ی انقدر عصبزمی جان عزدایا,کننی نگاه منجارویچتونھ شماھا ھمھ دارن ا_

 بچھ کھ زدن نداره
   اقامونولی حرفش گفتم انیبا ا_

 ： گفتیزی امدی اشکان با لحن تھدکھ
 حواست باشھ ھا من شوھر خواھرتم, خانانی کمی نداشتینجوریعھ ا_
 کھ اگھ تورو ی کرددی و تھدانی االن کیعنی االن؟ھا؟ی چیعنیحرفت  نیاشکان ا_نایمت
 نھ عشقم من مزاح کردم اصال_اشکانیکنی متی کنھ توام منو اذتیاذ
  بچھ بھ خواھر من کمتر از گل بگھنی مگھ جرعت داره ایآره بابا آبج_انیک

 کھ داداشتونو مظلوم بنی کجادیسوگند؛مھش, انصافای نفر بھیبابا چند نفر بھ _اشکان
 !نای اوردن اریگ
 
 ： گفتمنایاز خنده مرده بودم بھ مت_

 خواھر یشی ھا اگھ من عروس شما بشم تو مشھی میری تو شری چھ ششییخدا
 دوست شتری کھ منو از ھمتون بیدونیشوھرم؛سوگندم کھ خواھر شوھر تو شده و م

  کنھتیو اذ تورگمی منم بھ اون می کنتیداره اونوقت اگھ تو منو اذ
  زنداداش جانکنمی من پوستتو میکنی غلط متو： گفتنایمت
 ： گفتعی سرانیک_ 
 گھی امشب بره و ما دخوادی مدای آستی من االن حالم خوب نگھی بسھ دیبچھ ھا شوخ_
 خانوم نای بعدش متمی بھم برسنی برامون دعا کننکارای ای بجامینی ھمو  ببمیتونینم

 ی واسھ زن من البتھ اگھ تونستاری دربی خواھر شوھر بازخوادیھرچقدر دلت م
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 تو صداش بود بغض بھ گلوم چنگ یقی کھ درد عمانی حرف کنیبا گفتن ا_
 ： بالفاصلھ بغلم کرد وبا بغض گفتنای شدن و متری سرازیانداخت؛اشکام براحت

 من از خدامھ کھ ارمی دربی بھارم خواھر شوھر بازشھی گل ھمیمن غلط بکنم برا_ 
 درکت فھممی داداش گلم حالتو مکنمی خداشاھده کھ ھر روز و ھرشب دعا منیبھم برس

 ی ندارمی شوخی حوصلھ گھی دکنمیم
 دراورد و بھم داد بشی از جی دسمال کاغذھی انیمنم بغلش کردم و گفتم خدانکنھ کھ ک_

 ：و گفت
 سمتمون نزار ادی می سوگند داره با نگراننی اشکاتو پاک کن ببکنمی خواھش مدایا_
  خورهی بفھمھ غصھ میزیچ
 بردمی لذت مانی ھمھ درک و شعور کنیاز ا_
 
 شده یچ： ھنوز منو گرفتھ بود ؛ سوگند اومد و گفتنای متیاشکامو پاک کردم ول_دایا

 بچھ ھا
 و ی کھ توأم ازدواج کردھوی می شدی بابا احساساتیچی ھمی و گفتمیدی خندنای با متعیسر_

 !  شدم تو جمعموندهیفقط من ترش
 ： با خنده گفتوگندی
  ھاوونھی جفتتون نگران شدم دنی بترکیا

 فک یکی مونده بی واقعا خدا ھم ھنوز تو خلقت شما موجودات عجیعنی دایا_اشکان
 منو جمع کنھ

  گفتم کھ فک شوھرتو جمع کننایدرجوابش زبونمو دراز کردم و بھ مت_
 ھی طالنمی دوتا ؛سوگند جان ولشون کن بگو ببنی بابا باز شروع کردن ایا_نایتم

 کجاست؟
 جدا ھی لحظھ از طالھی و ماعده ھم کھ دیمھش, رو مامان ازم گرفتھیطال_سوگند

  شنینم
 نکنم گھ؛غلطی میزی چھی زنھ تاری گاروی داره در گوش اون امکیبچھ ھا بچھ ھا س_
 ! بزنھ و بخونھتاری سوگند  گی براخوادیم

  صداشو بشنومخوادی دلم میلی آخ جون خیواا
 زمی جان خودتو کنترل کن عزدایآ_انیک

 بچھ ھم کنجکاو شده بشنوه؛با نی کردم افی از بس کھ من تعرانی کیدونیم_سوگند
 ی بشدای توام مثل ادمی صداش قول مدنیشن
 ی طرفدار پرو پا قرصنی افتخار کنھ مھ ھمچدی باامکی مشتاق شدم واقعا سیلیخ_انیک

 داره
 گھی بشر مارو کھ جادو کرد دنی داره ایی چھ صدایدونی داداش نمانیک_اشکان

 ...خواھرمون کھ بماند
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****** 
 ھی کھ رو پایکروفونی و می و نشستنش رو صندلامکی دست ستاری گدنیبا د_سوگند

  پاقعا قراره بخونھدمی دھنش قرار داشت فھمیجلو
 بچھ ھا ھم ی ھی و منو وسط نشوند بقامکی روبھ سندیکنار ھم چ.اروی صندلعی سردایا

 نازش تو ی گرفتم و منتظرشدم کھ صدادی رو از مھشھیاومدن و کنارمون نشستن طال
 ：دیچی پکروفتیم
   بھ عشقم سوگندمیتقد_
 باشی زی ھمھ دست زدن و گوش سپردم بھ صدازدیقلبم تند تند م_
 ：)ی از شھاب مظفرتاریاھنگ رقص گ(
 نی اتاقمو وا کن ماه و ببیپنجره _
 نی بششمی دلم پزی عزاری بتارمویگ

  داره
   تموم غصھ ھا امشبداره
  بکشنفس
   ھوارو عشق بارون کردخدا

  بکشنفس
 نمیبی کھ می ھرشب وقتکنمی مدق

 دیچیپی تن مھتاب اشکاتو مدور
  امشبنی عمر تا از ھمکی بمون بامن
 ....ی چیعنی ی بگم عشقم خوشبختبھت

 
  تو قلبم با لمس تنتشھی کودتا مباز
  امشب بھ گردنتی زدیی عطر خوشبوچھ
  سازم قدم بزنی عاشقانھ تمی ربا
  توی براایدن

  منی غمت براتموم
 دمیچی تو ستاره می از چشامن
 ی آرومشھیھم
 نمی عاشق امن

  آوازهیای دنامی تو دنکنار
 ...ندازهی بھ رقص متاروی تو گعشق

 
 ھی کھ مثل ابر بھار گردای ازدنی و دست مسادنیبا اتمام اھنگش بچھ ھا ھمھ  وا_سوگند

  واقعا کھ حق با شما بودگفتی بھم مانمی و ککردیم
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  کنھی داره نگات مششی برو پگفتیدادم بھ ماعده کھ کنارم بود و م. روھیطال
اشد و اومد  پشی اونم از صندلامکی سمت سدمیی از پام دراوردم و پابرھنھ دوکفشامو

 .. سمتم و  دستاشو باز کرد
 تو چشمام اشک جمع شده بود واقعا زدنی و سوت مغیی تو اغوشش و بچھ ھا جرفتم

 مرد مغرور پر از احساسات ناب و نی ای برام سنگ تموم گذاشتھ بود سر تا پاامکیس
  ازت ممنونمامکیقشنگ بود لبامو گذاشتم رو لباشو گفتم دوست دارم س

  و دست بچھ ھا دراومدغی جی صدادوباره
 پام گرفت بغلم کرد و گفت ری دوال شد از زھوی شده بود کھ رهی با لبخند بھم خامکیس

  بدزدمتخوامی طاقت ندارم مگھیسوگند د
 دست تکون دادم و  رو بھ مامانم داد زدم یثی بچھ ھا با لبخند خبی و برادمی بلند خندبلند

  باشھ تکون دادی باش اونم با خنده سرشو بھ معنھیکھ مراقب طال
 بھ دنیی سمتون و بچھ ھا ھم از پشت سرش شروع کردن بھ دودیی کھ اشکان  دودمید
 عی سرامکمی سرنمونی بگانی بچھ ھا دارن ممیی باھم بدونیی بزارم پاای گفدم سامکیس

 و منم نیو ماش تدی پرامکی سمیدیی و تند تند دومی دست ھم و گرفتنیمنو گذتشت زم
 ... زد  روالی در وموتی سوار شدم رعیسر
 مردمی زور خنده داشتم ماز
 

 گاز دادن ی اماده رونی بمی دنده عقب گرفت و رفتای باز شد و سنگیدر پارک_سوگند
  دنی بعدشم بچھ ھا رسدیبود کھ اول اشکان رس

 یبری کجا مامکی عمو سی دستشو بلند کرد و داد زد اوووامکی رو بھ ساشکان
  شھی می چیخواھر مارو پس شام عروس

 از سھی سلف سروالی ودیی بگم شامم بفرماتونمیشرمنده سکرتھ نم_)با خنده(امکیس
 میای تا ما فردا بنی بمونالی تو وی شبم ھمگنی کنییرایخودتون پذ

 ی ھستی کگھیبابا تو د_اشکان
 و داد زد نی اومد پشت ماشدای تکون داد و حرکت کرد کھ ای دستامکیس_سوگند

   منیسوگند دستھ گلتو پرررت کن حداقل برا
 گرفتتش با خنده براش بوس دای ادمی پرت کردم پشتمو نگاه کردم کھ دلی با کمال ممنم

 زمی عزیشی عروس میفرستادمو داد زدم بزود
  کردی می داشت رانندگتی حکمفرما بود با جدی سکوت قشنگامکی منو سنیب

 ：مدی پرسازش
 م؟یری کجا ممی ما واقعا دارامکیس_
 کھ فقط خودمو ییجای می آدما باشی کھ دور از ھمھ می برییجای خوامی عشقم میفھمیم_

 میخودت تنھا باش
 امک؟یزم؛سیباشھ عز_
 امکیجون دل س_
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  تو زحمتی چرا انقدر خودتو انداختخوامی ساده می مھمونھیمگھ من نگفتم _
  بود فداتشمنای از اشتری باقتتیتو ل_
   مدتنی باشم تو ایی بدون اون جاشبی ام تا حاال نشده ھی دل نگران طالامکیس_
 بچھ می منو تو  تازه عروس دامادکنھی شبا فرق می امشب با ھمھ مینگران نباش زندگ_
 کاااری چمیخوایم
  نگو بچموینجوری اامکیعھ س_
 چھ نی ببی ممنی کن ممنبابا االن من بچتم نگاه, بچم بچم کنھیباز شروع کرد ھ_

 خوجلم
   جونمامکی جووونم باشھ سیا_
  گرسنمھیدی مری بھم شیممن_
 ؟ی کردادیدوباره روتو ز_
   خانومسیاوه اوه باشھ بابا نده خس_

 می امشب و اونجا بگذرونامکی ک قرار بود منو سیی بھ ھمونجامیدیبالخره رس_سوگند
  خوردی سرسبز کھ باال بود و پلھ میجای وسط بای زی چوبی کلبھ ھی
 افکارمو از عی سرامکی خودمو پرھام افتادم اما با گرفتھ شدن دستم توسط دست سادی

 ...  شدم و باھاش وارد کلبھ شدمرهی جذاب عشقم خمرخیذھنم دور کردم ؛بھ ن
 روشنش شده ی نھی عاشق شومشتری مجھز؛از ھمھ بمیلی بود و خییبای زی کلبھ واقعا
   بھ صورتم خوردی مطبوعی درو باز کرد گرمای وقتبودم
 بود؛آشپزخانش جمع و جور و زونیاو... کمان و ری و خنجر و تری شمشوارای تمام درو
 خوردی سمت راست بھ چشم می گوشھ ی تخت دو نفره ب رنگ قھوه اھی بود و ینقل

   کنار اشپزخانھ بودسشمیسرو
 
 شییبای زکردم؛محوی بود نگاه مسادهی کھ روبروم وای فرشتھ انیداشتم  بھ ا_امکیس

 شده بودم
 پشتش قرار گرفتم کمرشو با دست راستم نوازش کردم و سرمو فرو بردم تو رفتم

 شمیرنمی عطر گردنش سی از بوچوقتی بود من ھی عطرش عالیگردنش وا
 ： نازش بھ گوشم خوردیچوقت؛صدایھ
  برم حمامخوامی؟می لباسمو باز کنی بندایکنی کمک مامکیس_
 کمرش نیی لباس عروس خوشگلشو کھ تا  پای بندایکی یکی قبول کردم لیبا کمال م_

 تر اروم اروم نییبود باز کردم؛دو طرف لباسو اروم از شونھ ھاش اوردم پا
 کلم دنشی بود کھ با ددهی پوشدی سفری  لباس زھستی من ی خدایدراوردمش وا

 دراورد عی  خودش سرنییپا دمیکشی داغ کرد  داشتم  لباس عروسشو کامل میبدجور
 خانوم یکنی دستشو گرفتمو گفتم کجا فرار معی بھ طرف حمام سردییو دو

 امشبو باتی زی و مدل موشی ارانی با ھمخوادیکوچولو؟ھا؟حمام باشھ بعدا من دلم م
 باھات بمونم تا خود صبح
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   کھ سرخ شد و گفت اخھدمید
  و گفتم اما و اخھ نداره و محکم بغلش کردمدمی وسط حرفش پرکھ
 دراوردم و سوگند دستش رفت سمت دو طرف کتم و  کتمو از تنم قمی از دور ونمویپاپ

 اندام منی  و  بازش کرد ؛ اون چھره با اراھنمی پی  دکمھ ھایکی یکیدر اورد و بعد 
 کردیکھ داشت نفسمو قطع م طاق کرده بود انقدر جذاب بود ی طاقتمو بدجوربایز

 اروم بھ سمت تخت خوردمشون؛ارومی وجودم ممام لبامو گذاشتم رو لباش و با تعیسر
 مھی کردم و دستمو گذاشتم پشت کمرش و انداختمش رو تخت و خودمم روش ختشیھدا

شکمش .دستمو رو..زدم ؛لبامو از رو لباش برداشتم و سرمو بردم سمت گردنش
 ی شدم تو چشمارهی خمارم خیبا چشما... کردی  سوگندم موھامو نوازش مدمیکشیم

 ..نابش
 ! مال خودم کردمت عشقمیدید ： بھش گفتماروم

صداش زدم سوگند؟ کھ با ... و مشخص بود بغض کرده دادی لبخند سرشو تکون مبا
  مرتعشش جواب داد جانم ؟یصدا

   عشقمنیاخر و نیبا تمام احساسم گفتم دوست دارم عاشقتم اول_
 وار عاشقتم ووانھی شد و گفت منم دری سرازی چشمش بھ راحتی از گوشھ اشک

  امکیس
 و کردمی و تند تند تمام صورتشو بوسھ بارون مدمی خم شدم و اشکشو بوسعیسر_
 نی کھ اروم گفت اادی اشک از چشات بزارمی نمگھی دی کنھی گردی بسھ تو نباگفتمیم

 ...مکای بود سیاشک عشق و خوشحال
 کھ سوگند خوردمشونی خوش فرمش افتادمو انقدر با ولع میدوباره بھ جون لبا_

  شدمی مکی تحرشتری و من بکردی کمرم فرو میناخوناشو تو
 کھ دوست دارم و کردمی و مدام در گوشش زمزمھ مدمیکشی بھ بد داغش مدستمو

 فشردی منو بھ خودش مشتریسوگندم ب
 در کار نبود امشب ی زورچی عشقم تصاحبش کردم و ھتی با تمام وجود و رضاامشب

 دمی کھ تازه فھممی شدییبای زیای و وارد دنمی شدیکی کامل باھم تیھر دومون با رضا
 ..... گذشتھ بودھودهیتمام عمرم چقدر ب

 
 و بھ دمی کشی اازهی شدم؛خمداری کھ بھ چشام خورد از خواب بیبا نور افتاب_سوگند

 چشام رد شدن ی از جلولمی مثل فشبی دنیریتمام اتفاقات ش...  دادمیبدنم کش و قوس
 ...! رو تختستی ندمی دوختم کھ دامکینگاھمو سمت س..

 کھ داشت رو امکی سدنی و در کلبھ رو باز کردم و با ددمیچی رو دور خودم پمالفھ
 رو اماده کرده بود ی مفصلی و صبحانھ ختیری می کھ رو تراس بود چای چوبزیم

 و لباس عروسم ھرکدوم رامی لباس زدمی لباس تنم کنم کھ دھیرفتم تو  کھ ...!لبخند زدم 
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 از پشت بغلم کرد و منم امکی سدفعھی...نجای اندارم ی اگھی گوشھ پرتن و من لباس دھی
 ： گفتمغیبا ج

 وونھی دری صبح بخدمی ترسامکی سیوا_
  ھمسر خوشگلمری جونم صبح توام بخیا_
 نجای امیوردی کاش لباس می لباس عروسمو دوباره بپوشم؛ادی من باامکیس_
  …ی بپوشیزی فعال چخوادی خودم برات اوردم  اما نمزمینگران نباش عز_
 ؟یوا برا چ_
 ! ی تری خوردنیلی خینجوریا_
  بگو کجاست برم بپوشموونھیبروبابا د_
 عد از صبحانھ بازم کارت دارم نداره عشق من چون بدهی فادنتیاخھ پوش_
 ： کھ دستاشو اورد باال و گفتمی زود تر بردی بچم گشنست باامکی گفتم نھ سغیبا ج_
 کردمی می داشتم شوخمیباشھ خانومم تسل_
 درست امکی کھ سی خوشمزه ای صبحانھ می و رفتدمیلباسارو اورد داد دستم پوش_

  الی و بسمتمیو بعد رفت... میکرده بود و با لذت خورد
 ھوی ناراحت شدم ی واقعی؛بھ معنا... حاضر بودن و عزم رفتن کرده بودن ھمھ

 ...شدی میدورمون خال
 اما قبول نکردن و شمونی پی کھ بمونن چند روزامکی با سمی اصرار کردیلیخ

 ...رفتن
 ...می کردی از ھم خداحافظی رو از مامان گرفتم و با اشک و نالھ ھمگھیطال
 کنارم نشستھ بود و امکمی سدادمی مری رو شھی از رفتنشون من نشستم رو مبل و طالبعد

 ：تو چشام نگاه کرد و گفت...کردی و منو بوس مھیمدام طال
 م؟ی بریخب ھمسر نازم حاال ماه عسل کجا دوست دار_
 دمی نمحی ترجای دنی جاچی رو بھ ھبای زیای درنی واالی ونیا：با لبخند بھش گفتم _
 امکیس
 برام اون ماه شھی می کھ کنار تو سپری و ھر ماھی خاطره ھا رو ساختنی برام بھترتو

 .... شھیعسل م
 یعنی...یزنی قشنگ قشنگ می چقدر حرفامی کھ ازدواج کردروزی جونم عشقم از دیا_
 می برخوادیجا دلت نم.چیھ
 میری مسافرت توپ مھی بزرگ شھ با بچھ ھا ھی طالکمینھ بزار _
 !می بریی؛بابا خودمون دوتا..ت با بچھ ھا دوباره گف_
 ؟یشماری منو اصال نمی چرا بچھ م؛تویری مییباشھ خودمون سھ تا_
 خانومم ھستم اما تا اون موقع بچم ھیمن چاکر شما ملکھ خانوم و پرنسس باباش طال_

 اونام گناه دارن از ھ؟بابایھا؟نظرت چ..گھی دشیی خالھ و داشی پمشیبزرگ شده بزار
 … براششھی دورن دلشون تنگ مھیطال
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 !خدا بزرگھ... باشھ حاال تا اون موقعامکی سیواا_
 کی رستوران شھی ببرمت خوامیباشھ عروسکم امروز ناھار م_
  موندهشبی دی از غذاھای کلیول_
 ادهی حاال وقت زمیخوریاونارو ھم م_
   بگمیزیچی خوامیم..ارجلویگوشتو ب... ی جونم مرسامکیباشھ س_
 ؟ی بگیخوای میقم چ عشایب_
 .....اااامی زن دننی بگم با تو خوشبخت ترخوامیم_
 
چند ... بودمومدهی نای بھ دنچوقتی کاش ھیا... مرداد روز تولدم بود١٢امروز _دایا

 ... سوگند گذشتھ بودھی کھ  از عروسشدی میماھ
 بود کھ نی کھ بابام در حقم کرده بود ایتنھا لطف... دمیپوسی داشتم می زندون لعنتنیتوا

 ... خودمیبزاره بچھ ھا بھم سر بزنن اونم فقط تو خونھ 
 من بوده شی پی  تو عروسانی از کالغاش بھش خبر داده بوده کھ کیکی کدوم دونمینم
 ھیمامانم بعد از اون قض...کبودم کرد. واهی تھران با کمربند سدمی رسنکھیبھ محض ا...

طرف من شده بود و ھمدمم ...ستادیمی بابام وایھربون شده بود و تو رو میلیباھام خ
 ...بود
 ...  اومد و بھم سر زدشی ھفتھ پھی نایمت
  مدرکش اومده و شرکتشم ھرروز داره گفتی شدم  کھ مای و جوانی حال کنای متاز
 ....کنھی مشرفتی پشتریب

 اما...تو نبودش دلتنگ بودم و افسرده و کم حرف..دی پر کشانمی کی برادلم
 ادی بانی اصال نزاره کھ دوباره کگفتمی منای تھ دلم براش خوشحال بودم و بھ متاز

 بابام غرورش و یکتاتوری طرز فکر دری زخواستی دلم نمگھید...!یخواستگار
 ... لھ بشھتشیشخص

 ی اونم ارزویبرا..ده ازدواج کرانمی کی دختر عموای دار شده بودم کھ روخبر
 ... کردمیخوشبخت

 و مدام مخشو شست و داشتی من بر نمی ھنوز دست از سر بابای لعنتری ارشاویول
 ...دادیشو م
 نیھم... نبود ینجوری تو ایبابا... باباتو جادو کردهری ارشاونی ھمکھ： گفتی ممادرم
 ...دهی ھر روز مغز باباتو شستشومیعوض

 مای و رفتم مثل قدای بابام اومد دلمو زدم بھ دری کردم و وقتنشی دلم ھزار تا نفرتو
 یلیخ.. تنگ شده بودیلیدلم براش خ..کنارش رو مبل نشستم و سرمو گذاشتم رو پاھاش

 میاز ھم دور شده بود
اما معلوم بود اونم دلتنگھ چون دستشو برد .. تعجب کرده بودیلی کارم خنیبابام از ا 

 ...کردی موھام و نوازششون میال
 ...دی بود سرباز کرد و ترکدهی وقت بود نترکیلی کھ خیبغض
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 کردم کھ بابا  سرمو بلند کرد و دستاشو قاب صورتم کرد و تو ھی تمام وجودم گربا
  دخترم؟شدهیچشمام زل زد و گفت چ

 ... بھش گفتم دلم برات تنگ شده باباھیبا گر..بالخره بھم گفت دخترم_
 نی ای اروم گرفتم چقدر تشنھ ھی گری و بعد از کلدیکشمنو  محکم تو آغوش امنش _
 زجرمون داده بود اما اون پدرم بود ی کلجاشی بیھرچند با مخالفتا.. گاه امن بودم ھیتک

 قرار گرفتھ بود وگرنع پدر من قلب والی اون ھریتحت تاث...شناختمشیو من خوب م
 .. داشتیمھربون

 ی از صحنھ ری ارشاویای از بدامی بھش گفتم از دلتنگناروی ای دلمو باز شد و  ھمھ سر
 دونستیبابا نم... ھمھ و ھمرو گفتمنازی پری و حرفامیدی کھ با مامان ازش دیتھوع اور
 رو ری کھ ارشاودمی مامان فھمقیمنم تازه از طر.. زن دارهی و کلضھی مرریکھ ارشاو

  کردهیمخش کار م
 یلی خدی فھمنکھیچون ب محض ا... بھش گفتمی بودم زود تر مدهی زود تر فھماگھ

 ...دنی کشگاری شد و از جاش پاشد و شروع کرد بھ راه رفتن و سیعصب
 ： گفتروبمن

 گھیاگھ حرفات درست باشھ کھ تھ دلم م... ارمی رو در مھی قضنی ای تھ تورمی من مدایآ
 ..زنمی من وشراکتمو باھاش بھم مارمیاونوقت پدرشو در م...درستھ

 ی نحس اون عوضی ھیحداقل سا.. واکنش بابامنی خوشحال بودم از ایلیتھ دلم خ_دایا
 .. کناررفتی ممونیاز زندگ

 من ی کھ گوشکھی مامان با عجلھ درحالدمی برم سمت بابامو بوسش کنم کھ دخواستمیم
 ：گھی سمتم و مادیدر حال زنگ خوردن دستشھ داره م

 ! جواب بدهھی کنی ببایب.. رد ھزار بار زنگ خوتی؟گوشیشنوی چرا نمدایا_
 با نای متدمیجواب دادم بلھ کھ د.. رو صفحھ بودنایاسم مت... ازش گرفتممویگوش_

 انی کدایا...می بدبخت شددای ادای اگھی داره مھی لرزون و با گرییصدا
 ؟ھا؟!ی چانی کی جون بھ لبم کردنای شده متی و نگران سرش داد زدم د بگو چیعصب

 
بھ محض ...زدی صدا مھی و با گرانی بودم کھ فقط داشت اسم کنایمنتظر جواب مت_ دایا
 ای چدونمیو نم..دی رو از دستم کشیبابا گوش... تصادف کردهانیک： گفتدمی  شننکھیا

 جز دمیشنی و نمدمیدی نمیچیھ.. و تار شدرهی چشمام تی جلوایاون لحظھ دن...گفتنیبھم م
 ؛" تصادف کردهانیک"：شدی اکو مسرم ی کھ مدام تونای متیصدا

 "  تصادف کردهانیک"
 ： سمتم و داد زددیی کف خونھ کھ مامان دوافتادم

  شدهی بمنم بگھ چیکی
  ازش خوردمکمی.... و بغلم کردشمی اب قند اومد پوانی لھیبا _

 ..ادی کردم حالم داره جا ماحساس
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 زدی ھنوز با تلفن داشت حرف می ازم دور شده بود ولبابا
 شوم یمدام فکرا.. رفتھ باشھنی از بانمی نکنھ کای خدایوا.. سھ برابر شده بودمیراننگ
 بلند شروع کردم بھ ھق ھق ی و با صدادی بغضم ترکدفعھی.. سرمی تومدیم

  شده؟ی شده بابا توروخدا بگو چی چگفتمی و روبھ بابام مزدمی مغیج...کردن
 .. کھ با تلفن ازم دور تر شددمی داما
مامانم داد زد و اسم بابامو با داد .. بودخی خھیبدنم .. شدت ترس سکسکم گرفتھ بوداز

 ؟!یکجا رفت... مردستی دکتر حالش خوب نمی بچھ رو ببرنی اایصدا کرد و گفت مھ ب
 ..  بابام اومد سمتمکردمی مھی کھ من ھنوز داشتم گرقھی  دو دقبعد
 ：  گفتمھی بھش با ھق ھق و گررو
 .. االن کجاست؟بگوانیک.. شدهی بگو چبابا توروخدا_
 بھت خوامی نمدخترم： خستھ گفتیی بغلم کرد و اروم با صدایدر کمال ناباور_

  بی کرده و بھ مغزش آسینیدروغ بگم تصادف سنگ
 رفتھ بوده مشھد حرم امام رضا کھ دعا کنھ بھت برسھ و من انیدخترم ک...دهیرس

 مارستانیاالن تو ب...زنھی بھش منی وصلت کھ تو راه برگشت ماشنی بشم بھ ایراض
 ： گفتنایدوستت مت..مشھده و خانوادشم اونجان

 ..کردهی روصدا مدای لب فقط اسم آری بزور زمشیوردی ممی داشتی دکترش گفتھ وقتکھ
 کھ  انقدر تو انمی برات کرمی بمیالھ..بلند گفتم.. شده بود شتری شدتش بیلی خمیگر_

  بابا؟ینیبیم..ی حرم دعا کنی رفتی کھ پاشدیخوب
 .. دارهینی جدا کردن دوتا عاشق چھ عواقب سنگینیبیم
 تار مو از سرش کم بشھ بابا منو ھی فقط اگھ： از جام پاشدم و داد زدمتی عصبانبا
 …انی کشی برم مشھد پخوامیاالنم م...بخشمتونی نمچوقتی و ھنینیبی نمچوقتیھ
 ： بلند شد و اومد روبروم شونھ ھامو گرفت و گفتدمید

 !کنھی روعوض نمیزیرفتن تو  چ.. االن تو کماست انیک..دای باش ااروم
 اگھ خدا ن؟یشناسیاصال خداروھم م.. دست خودتونھیداد زدم اره از نظر شما ھمھ چ_

منو  ی جلوتونھی نمچکسی ھندفعھی بابا و ارمیمن م.. گردونھی برش ملحظھیبخواد تو 
 .. شمای حترهیبگ
 
انقدر حالم بد .. تو کولم و حاضر شدم ختمی چھارتا لباس رعیرفتم تو اتاق و سر_دایا

 داغون از یبا حال..ختمیری رو  مگھی  دلی بردارم ده تا وسایزیچی خواستمیبود کھ م
 .. بودم بابام بزور بخواد نزاره کھ برمنینگران ا..رونیاتاقم اومدم ب

 کھ دست مامانم بود کی کوچی ساک دستھی و رونی بی کھ مامان و بابام با لباسادمید
 ..سادنیروبروم وا

 کرد و با تحکم ی دستشیکھ بابام خودش پ.. رنی بپرسم ازشون کھ کجا مخواستم
 ：گفت
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  مشھدانی مالقات کمیری سھ تامون با ھم مھر
 نی اومده بود واقعا از ا کھ بھ سراغمیبی غم عجنی تو ادیاحساس کردم گوشام نشن_

 سمت بابا و دمییدو!نیکولم از رو شونم سر خورد و افتاد زم... کار بابا خوشحال شدم
 .. و بعد مامانمو..بغلش کردم

 ： بابا گفتمبھ
  االن؟ادی مرمونی گطی بلیاما بابا چھ جور..ی ممنونم واقعا خوشحالم کردازت

 رزرو مای ھواپطین سھ تا بل االنی دخترم،نگران نباش ھمستیتشکر الزم ن_
  اشنا داشتم..کردم

 ...دخدای بھ اممی مشھدگھی چند ساعت دتا
 
 موافقت عی برم حرم کھ سرخوامی مشھد بھ بابام گفتم اول ممی پامونو گذاشتیوقت_دایا

محو .. داخلمیو رفت.. میدی خری حرم منو مامان دو تا چادر رنگکیاز بازار نزد..کرد
مادرمم .. خوشگل و بزرگ بودیلی خیوا.. حرم باشکوه روبروم شده بودمیتماشا

 ...نجای بودم اومدهی کھ تا حاال ندمچقدر احمق بو..انگار حال منو داشت
 بھ تمام بدنم یبیچنان ارامش عج.. اشکم دراومد حی دستم بھ ضردنی محض رسبھ

از امام رضا خواستم .... رو تجربھ نکرده بودمی ارامشنی شد کھ تا حاال ھمچقیتزر
 گھی دشی جز سالمتگفتمی  و مکردمی صدا مانوی بھم برگردونھ با زجھ اسم کانمویفقط ک

 ... میس اگھ قراره بھم نری حتخوامی نمیچیھ
قلبم اروم شده بود ..کردمی مدی شدی احساس سبکرونی از حرم اومدم بی وقتواقعا
 ...انگار

 حرکت مارستانی اژانس گرفت و بسمت بھی.. بودشھی اروم تر از ھمیلی ھم  خبابا
 ..میکرد

 شی و پدر ناتنانی و بعدش اشکان و بعد مامان کنای متمارستانی بھ بدنی محض رسبھ
 ...  کردمھی گرری دل سھی و مامانش نایتو بغل مت..اومدن استقبالمون

 ..ادیواقعا انتظارشو نداشتن بابام ب.. کننکاری چدونستنی از شدت تعجب نمھمشون
 ..چند ساعت منتظر شدم تا بالخره گذاشتن..نمی و ببانی کخواستم

 ..دمی و لباس مخصوص و پوشرفتم
 .. شدم بھ سمت اتاقشی راھو

 ی اھستھ رفتم و کنار تختش رو صندلی تو اون وضع با قدمادنشی با دزدی کند مقلبم
 ..نشستم
 ..دنیچکی اھستھ رو گونم ماشکام
 .. مثل قبال داغ نبودگھید.. گناھشو تو دستام گرفتم و لمس کردمی بدست

 .. بھشزدمی بوسھ مھی ی گذاشتمش رو صورتم و ھر از گاھدستشو
 نازش و یفقط چشما..دیکشی ھنوز نفس مانی باھاش درد و دل کنم آره کخواستی مدلم

 ..ھ بخوابکمی من یتای از دست اذخواستی خستست خب دلش میلیاره خ..بستھ بود
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 ： رو بھش گفتمھی گربا
 چشماتو یخواینم.. تارو پودمی عشقم و ھمھ ی من؟بچھ مثبت من؟کھ االن شدیای کآق

 ؟یباز کن
 .. اومده ھا خانوم کوچولوت اومده اونم با پدر زنت و مادر زن گرامتداتی انیبب

 ..دهی خرینیری دستھ گل  خوشگل و شھی پدر زنت برات نی ببپاشو
 .. منی کنھ برایتورو از مادرت خواستگار..تی کنم  اومده خواستگارفکر

از دست ... روزگاریای از بازی کھ خستھ شددونمیم.. نازتو باز کنی جونم چشاانیک
 تتی اذگھی ددمی بھت قول مشھی درست مزی ھمھ چی اگھ چشاتو باز کنیول... منیتایاذ
 لب بھ اون گھید..کنمی نمتی عصبگھید..دمی حرفاتو گوش می ھمھ گھی دکنمینم

اصن ... دمیگھ بھ اشکان وفرھاد دست نمید..زنمی لب  نمادی کھ تو بدت میزھرمار
 ساده ی عروسھی..خوامی تو جنگلم نمیعروس.. شمی من ھمون می کھ تو بخوایھرچ

 دعا دنمونی رسی برای کھ تو رفتیینجای حرم امام رضا ھمنی تو ھمنجای ھمخوامیم
 ی قویلیتو خ...  چشاتو باز کنکنمی خواھش مانیک...یدی االن رو تخت خوابی ولیکن

 شده مثل لبو افمی کردم قھیاز بس گر.. چقدر زشت شدمنیعشقم منو بب... دونمی میتھس
 ....انیک..انیک..
 دهی فایب..کردمی مھی زل زده بودم و گرانی باال گرفتھ بود بھ کیلی خمیشدت گر_

 ...دادی محی تر جدنویانگار خواب..بود
 
 ومدی داشت میدیواقعا احساس نا ام... تمام وجودمو فرا گرفتھ بودیبیغم عج_دایآ

 ..دستشو گذاشتم رو تختش...ومدی لحظھ ام بند نمی میگر...سراغم
 ： اتاقش نگاه کردم بھ اسمون خدارو صدا کردم و گفتمی و از پنجره پاشدم

 کھ موقع دونمیم..می و قدر نشناسی بدیه  چھ بنددونمی شرمندتم میلی جونم من خخدا
 گنیاما خدا جونم مگھ نم... دست بھ دامنت شدمای نکردم و االن موقع سختادتی امیشاد

 ایخدا.. کنی نادمتو ببخش و بھم رحمی بنده نیا!پس منو ببخش..یمیتو رح..یمیتو کر
 ری بگانی کی منو بجاایخدا..انموی  شفا بده ککنمی ماھشازت خو.. و بھم برگردونانیک

 ..  بمونھانی بزار کیول
 .. نشستم و سرمو گذاشتم رو تختش دستش کنار صورتم بودیدوباره اومدم رو صندل_
 و با ماعده مسخرش دمشی روز کھ دنی اولادی.. افتادمانی خاطراتم با کادی

  من مرور خاطرات تا بھ امروزی خدایواا..ناستی کھ داداش متمیدونستینم..میکرد
دستش ..ختنیری مھربونش می دستایاشکام دونھ دونھ رو... حبس کردنھینفسمو تو س

داشت وقتم تموم .. انداختم ساعت  بھینگاھ..سرمو بلند کردم.. شده بودسی خسھیخ
 ومدیدلم نم..از جام بلند شدم و اروم اروم بسمت در رفتم... شده بودمدی نا امیلیخ..شدیم

 .. کنارش بمونم تا ھر چند وقت کھ طول بکشھخواستمیم.. تنھاش بزارمطی شرانیتو ا
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 کھ یوقت.. چشمام تار شد از اشک ی چرخوندم تا دوباره نگاھش کنم کھ جلوسرمو
 بود رهی چرا انقدر نگاھم خدونمینم..موی تنھا عشق زندگدمیدی واضح تر مدنیاشکام چک

م بھ دستش افتاد  سرمو بچرخونمو از اتاق برم نگاخواستمی کھ می آخریلحظھ ...بھش
 یبا دستام چشامو مالوندم و اشکا...خورهیتکون م  کھ انگشتش دارهدمی دیو با ناباور

 زبونم بند اومده یاز خوشحال..خورهی واقعا داره تکون مدمیکھ د...مزاحم و پس زدم
 ： گفتنای کھ مترونی از اتاق رفتم بعیسر..دمیچرخیدور خودم م..بود

  شدهی چدای ادایا_
 چشمام نی دستشو تکون داد خودم با اانی کنای متادیش گفتم دکتر بگو دکتر برو بھ_
 .. کھ تکون داددمید
 

 ھی خواستمیفقط م, خبر بودمھی نشستھ بودم و فقط منتظر مارستانی بی ھای صندلیرو
 : دکتر بھم بگھنکھی بود اونم ازی چھی دنیفقط گوشام منتظره شن, بشنومزیچ
  خوبھزیخطر رفع شده و ھمھ چ, خوبھیلیخداروشکر حالش خ_
 و داشتم از استرس دادمیپاھام رو تکون م, ناخون نمونده بود برام از بس خوردمگھید
 از پاھاش رو تکون یکی شده بود و رهی خنیبابا ھم جلوم نشستھ بود و بھ زم,مردمیم
 انگار اونم استرس داشت,دادیم

 رونیز اتاق اومد ب ھو دکتر اھی خودم بودم کھ یاالی فکر و خیتو
  قدم رفت عقبھی دیبنده خدا ترس, از جام پاشدم و رفتم جلوشعیسر
 : تند گفتمتند
  خوبھانمی کدی شده تورو خدا بگی دکتر چیاقا_
 خانوم اروم باش منم استرس گرفتم از استرس شما_
  بگووووویزی چھیباشھ باشھ غلط مردم _
 کرد دای معجزه بود و واقعا شفا پھی فقط نی بگم ادیبا,خوشبختانھ حالشون خوبھ خوبھ_

 دی بھ بخش نگران نباشمی انتقالشون بدمیخوایخطر رفع شده و م... ضتونیمر
 :رو بھ دکترگفتم,ستادی اومد کنارم انایمت, دادمرونی راحت بالینفسم رو با خ_
  دکتر واقعا ممنونمی اقایمرس_
  خانومفستیانجام وظ_
 نمش؟ی ببتونمی میک_
 ستی و استرس اصال واسش خوب نجانی ھی ولششی پدی بردیتونی ممیکردمنتقلش _

 دیمراقب باش
 یمرس,چشم_

 ی اشک ھام راھشو رویاز شاد, رو بغل کردمنای متعی از کنارم رد شد و سردکتر
 دیلرزی چون شونھ ھاش مکردی مھی ھم داشت گرنایمت, کرده بوددایصورتم پ

 : اومد جلو و گفتاشکان
  خوبھزی خداروشکر ھمھ چدی شاد باشدیریخب بسھ آبغوره نگ_
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 ...َامام رضا خودش شفاش داد,اره خدارو شکر_بابام
 بابا نگاه کردم و رفتم بغلش و گفتم ممنونم کھ بابا بھ مامان اشاره کرد و گفت خانوم بھ
ن مامانم مثل م..می اغوش گرفتگرویو مامانم اومد و ھر سھ تامون ھمد.. توام ایب

 ..ومدیاشکاش بند نم
 
 دایآ

 ... اتاق رو باز کردم و رفتم تودر
  بودنششی و اشکان پنایمت

 بھم دست ی خوبیلیحس خ... کنھی و اشکان نگاه منای چشماش بازه و داره متدمی دیوقت
  حس آرامشھی,داد

  جلو نگاھش کردمرفتم
 ! خانومم اومددایبفرما آ_نایمت
 چشمام رو بھ یھجوم اشک تو,کردی لباش لبخند بود و داشت عاشقانھ نگاھم میرو_

 وضوح حس کردم
 : لب گفتری آروم و زیلیخ
 ...سالم_
 ؟یبھتر,زمیسالم عز_

 بھتر ی بست و باز کرد کھ نشونھ ھی چند ثانی سرش رو تکون داد و چشماشو برافقط
 بودنش بود

 میخور بمیاری بمی بخریزی چھی میخب ما بر_اشکان
   بلند شدی صندلی از رونای چشمک زد و متنای کھ بھ متدمی دبعد
 م،فعالی برزمیآره عز_نایمت

 بود و انی کھ کنار تخت کیی سمتھ صندلدمیی بھش زدم و تا در رو بستن دویلبخند
 روش نشستم

 حالت خوبھ عشقم؟_
 ! تو خوب نباشمدنی با دشھی مگھ میآره خانوم_) آرومیبا صدا(
 دنیچھ قدر د, مرد رو دوست داشتمنیچھ قدر ا, خوشگلش نگاه کردمیبھ چھره _

 دادیچھ قدر بھم آرامش م,کردی خوش حالم مشیسالمت
 خواست تکون بخوره و انیک, ھو در باز شدھی کھ می ھم بودی محو تماشاھردومون

 :دمی بابام رو شندی  کھ صدانھیبش
 خوادینھ نھ پسر تکون نخور نم_
 : گفتدی بابا شندونمی مدی آرومش کھ بعیون صدا با اانیک
 دیسالم،ببخش_

 رون؟ی بیای لحظھ مھی جان دایا_بابا
 چشم بابا_
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 ： صدام زدانی و منم بلند شدم برم کھ کرونی از اتاق رفت ببابا
 دا؟یآ_
 جانم؟_

  و نگاھش کردمبرگشتم
  دارمد،دوستیینجای کھ اشھیباورم نم_

  خودبھ خود مھمون لب ھام شدلبخند
 زمیمنم دوست دارم عز_
 ... و در رو ھم پست سرم بستمرونی اتاق رفتم باز
 
 سندهینو

  رو بھ اون طرف جلب کردانی باز شدن در توجھ کیصدا
  رفتانی وارد اتاق شد و بھ سمت کدای ھمراه با ادای آپدر

 دی ددای آی چشم ھای توشدی رو ماسترس
 واھد افتاد خی چھ اتفاقیعنی

  جا گرفتدای در دست پدر اانی کدستھ
 انی و شوکھ بودن کدایاسترس آ, پدرش بودگری در دستھ ددایحال دست ا, جلو رفتدایآ

 ...دی دشدی میرا بھ راحت
 ...انی دست پدرش بھ سمتھ دستھ کحرکت

  بردنی رو از بانی دست کیسرد,دای دست آیگرم
  آمدی چھ بھ ھم مشانی ھادست
  در ھم گره خوردشانی ھانگاه
 زھاستی چیلی خانگری کھ بی عاشقانھ نگاھینگاھ

 از دخترم خوب مراقبت کن, جان دخترمو سپردمش بھ توانیک_
 چشم پدر...چ_انیک

  شدانی کیلبخند مھمان لب ھا, حلقھ زددای در چشمان آاشک
 شانی اتفاق زندگنی وصالشان قشنگ ترگری ھرچھ باشد عاشق و معشوق اند دخب
 ...است
 کای و اشکان با پالستنایمت, شان را بھ آن سمت جلب کردی در توجھ ھمھ ی صداباز
  شدندرهی خانی و کدای در دست بھ دستان اییھا
  چھ خبره؟نجایا_نایمت

  شدددد؟یچ_اشکان
 مباااارکھ؟_نایمت

 مبارکھ, خدای بھ رضامیراض_دای اپدر
 دو عاشق بھ نیچھ قدر ا, بودییبایچھ وصال ز,شدی مدهی دشانی ھمی لب ھای رولبخند
 امدندیھم م
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از تھ ...فتھی بانی من و کی خوب پشت سر ھم برای ھمھ اتفاقانی کھ اشدیباورم نم_دایا

 انی و تو دست ھم گذاشت منو کانی بابا دست من و کیوقت..دلم خدارو شکر کردم
 ...می داد کھ ما بھم برستی کار خدا بود کھ بابا رضانای ایھمھ ..میھنگ کرده بود

 ...کردی میی شوق ھمھ رو گونھ ھاشون خودنمااشک
 بغل بابام و بلند بھش گفتم بابا دمیپر... لحظھ ھا تموم شھنی اچوقتی ھخواستی نمدلم

 ممنونم ازت
 ： گفتانی بعدش کو

 زن نی خوشبخت ترداروی ادمیقول م.. رادی اقاکنمی نممونتونی پشچوقتی ھدمی مقول
 ..م کنایدن
 ： گفتکردی پشت منو نوازش مکھی درحالانیباباھم سرشو تکون داد و روبھ ک_
 اشتباه کردم کھ راجع بھت بد قضاوت یلیمن خ... پسرمیتو خودتو ثابت کرد_

 ...ی دخترم ھستقی کھ الدونمی اعتماد دارم و میلیاما االن بھت خ..کردم
 ...نی کننیری دھناتونو شگفتی و مکردی بھمھ تعارف مینیری شانیمامان ک_
 ...می دوتا عاشق و برگزار کننی تھران جشن عقد امی برشاالی اتا
 ： رو بھ بابا گفتمداشتمی بر مینیری شکھیدر حال_
 من دلم نی موافق باشتونیراستش اگھ ھمگ.. کنمی درخواستھی خوامی اجازتون من مبا
 ی براانی کھ کیینجایھم... ازدواج کنمانی تو حرم امام رضا با کنجای ھمخوادیم

دلم ...  دوباره برگردوندانی رو بھ  کی کھ زندگیینجایھم... دعا کرده بوددنمونیرس
 ...می بھم برسانیک  درحضور خود امام رضا منوخوادیم
 با گفتن حرفام ھمھ اومدن و بغلم کردن_
 ： بدون خجالت گفتانیک

  دای اینی بھترتو
 .... کامل اعالم کردنتیھمھ ھم موافقتشونو با رضا_

***** 
 ... و مرخص کننانی  تا کدی طول کشیچند روز_دایا

 ضی بنفششون منو مستفیغای خبر خوش و دادم و ھمشون از جنی تمام بچھ ھا ابھ
قرار شد کھ .. زد کھ ھنوز گوشم در حال سوت زدنھیغیسوگند کھ چنان ج..کردن 

 انی چند روز کھ کنی و اشکان انایمنو مت...ھمشون تا روز عقد خودشونو برسونن
 خوش دی کت شلوار  سفھی من یبرا انی از طرف کنای  بازار و  متمی بود رفتیمرخص

 ...  بودبای کھ واقعا زدی چادر سفھی با دیدوخت خر
 
بھ ...میدی خری کت شلوار مشکھی براش می عشقم مرخص شد و باھم رفتانمیبالخره ک_

  می ستم برداشتیانتخاب من دو تا حلقھ 
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 تا فردا صبر کن گفتمی و مکردمی متشی اما من اذرهی دستمو بگخواستی مانی راه کیتو
 ：گفتی و مزدی گرد شده بھ من زل میی با چشماانمی و کمی گناه کنخوامی نمگھید

 بچھ ؟چھی واقعا خودتدایا..یانقدر متحول کرد. رودای انی برم امام رضا کھ اقربونت
 ...دیخندید بلند مو بلن!ی شدیمثبت
 دستتو بمن نمیبرو بب.. بمن مھی االن دست زداھان： گفتی کھ مزدمشی محکم ممنم

 نزن
 .. حاللھکنھی نوع دست زدن فرق منیا：گفتمی در جوابش ممنم

 ...میدیخندی و ممیگرفتی دست ھمو میی دوتاو
 
 رو سذم مرتب کردم و دموی کت شلوارم  شال سفدنیبعد از پوش..دیروز عقدم رس_

 .. کمرنگ بودی  کرم پودر و رژ صورتھی  فقط شمیارا.. انداختم سرمدممیچادر سف
 .. با اژانس منتظرم بودمی چند روز اقامت داشتنی کھ ای دم ھتلانیک
 ：و اونم اومد جلو و گفت.. حبس شدنھی نفسم تو سشی تو کت شلوار دامادانی کدنی دبا
 کھ ی بدون کھ من برات حتما اون عروسنمی و ای شدایس دن عرونیباتری واقعا زدایا

 ..رمیگی میارزوشو داشت
 ： کردمو گفتمیازش تشکر_
 امروز بھت ی وقتخوامی نمگھی دیچیھ.. انی کستی ارزوم نتی بجز سالمتیچی ھگھید
 .. رسمیم

 عروس داماد یلیخ..می محرم شدن عروس دامادا تو حرم شدگاهی و وارد جامی رفتباھم
 انداختم ھمھ اومده بودن و چادر ی خودمون نگاھگاهیبھ جا.. ھم اونجا بودنگھید

 می تو بغل ھم ابغوره گرفتیکی یکیواقعا اشکم دراومد ..سرشون کرده بودن بخاطر من
 عاقد شروع کرد بھ خطبھ خوندن و دنیس خوشگلمو بغل کردم و ھمھ ری ھیطال

 ：منتظر جوابم شد
 ... جمع بلھی پدرم و بزرگایضا و با اجازه  استطاعت از خدا و امام ربا
 ... بلھ رو گفتانمیک

 ..دی کھ حلقم توش بود و بوسی دستانی و کمی ھامونو دست ھم انداختحلقھ
   گفتنکی بھمون تبرھمھ

 ھم ی کھ بھ چشمکدمی و ازھمھ معذرت خواست و ددی دست منو گرفت کشنای بعد متو
 رو شگاهی اراھی و ادرس می و سوار اژانس شدرونی زد و منو  برد از اونجا بانیبھ ک

 ...انھی کزهی سوپراگفتی میکنی مینطوری  چرا اگفتمیبھ راننده داد و ھرچقدر بھش م
 
  موھامو مدل ملکھ شگری شده بودم ارایعال.. بھ خودم انداختمی نگاھھی نھیاز تو ا_دایا
 یبای تاج زھی.. کرده بود بامی رو صورتم واقعا زتی الشی اراھی درست کرده بود و یا

   رو سرم گذاشت ومیملکھ ا
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 ： روبھ من گفتشگریارا
  بزارم؟لنزم

 ： در جوابش گفتنای من متیبجا_
  چشماستنی داداشم عاشق ھمھی خودش عالینھ اصال چشما_
 

 ی انگارقای لباس عروس خوشگل کھ دقھی  شگاهی بعد از حساب کردن پول ارانایمت_ 
  بود و از جعبھ دراوردھامایھمون بود کھ تو رو

 ی عسلی بھ ھمراه چکمھ شدی می کھ از کمر تا زانوھام پفی دارنی عروس استلباس
 واز دمشونیپوش... بوود ییی من عالی خدای تا زانوم بودواااشی کھ بلندیرنگ چرم

 ...ی شدی رو بغل کردم و اونم تو گوشم گفت زنداداش خوشگلم عالنایذوقم مت
 ..  کرده بودونینی و ششی ھم ارانای در کار باشھ چون متی جشندی زده بودم باحدس

 ... کھرسمی تو نمھی ازش تشکر کردمو گفتم بھ خوشگلبالبخند
 دمی دامکی سنی و سوار ماشانی دم در کھ کمی اومدنای سرم انداختم و با متچادرمو

ل من   و   مثی عسلی با چکمھ ی شلوار مشکقھی تو اون جلدنشیمنتظر نشستھ بود با د
 دوی فکمو بست و دستمو کشنایمت...کاله کابو بھ ھمون رنگ دھنم سھ متر باز مونده بود

 ... عقبنای و متشستممن جلو ن.. می شدنیسوار ماش
 ： گفتانیک
   بای زالی بھ سالم بر عبھ
 ：تازه بھ خودم اومدم و و گفتم_
  ی از فضولرمیمی بمن بگو چھ خبره؟دارم مانیک
  عشقمیفھمیاالن م_
 دی دل و قلوه بدخوادیمن گوشامو گرفتم ھرچقدر دلتون م_نایمت
 یگوشاتو باز کن و بشنو کھ سکتھ کن.. خواھر شوھر جونیریالزم نکرده گوشتو بگ_

 .. یاز حسود
  خندهری زمی زدیی سھ تاوباھم

 ی نگاھھی شو اطرافمو ادهی گفت پانی کنکھی اما بھ محض امیرفتی کجا ممی داشتدونمینم
 انیک... کس نبود چی پارک شده ھینای دورم بود وجز ماشییبای سبز زینداختم  فضاا
 چادر و از انی سمتمون کادی داره  میلمبرداری فنی خانوم با دوربھی کھ دمی شد و دادهیپ

 ... بودیحس فوق العاده ا... لباشو گذاشت رو لباموم اریلیسرم برداشت و خ
 رو پام بند یاز خوشحال... دراورد و بھم داددی سفی با گالییبای دستھ گل زنی ماشاز

 ی ھلمبردارمی و فدمیبوش کردم و بعدش رو پاھام بلند شدم و گونشو بوس.نبودم 
 می قرمز رفتھی در اھنھی دستمو گرفت و از انیک..دادی نشون مکیشصتشو بھ عالمت ال

 داشت یی اقاھی کنارمون بود کھ ی قھوه اخوشگل تو و بھ محض وارد شدن دوتا اسب
کالس ... گفت سوار شوانی سمتشون کھ کدمییبا ذوق دو...کردیموھاشونو نوازش م
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 یکی سوار اون انمی شدم کشونیکیبا ذوق سوار ...  رفتھ بودم و بلد بودمیسوار کار
 و میددستشو گرفتم و باھم اروم کنار ھم حرکت کر..شد و دستشو دراز کرد سمتم 

 کھ جلوم بود واقعا باشکوه ی باغیواا...  ومدی باھامون ملمبردارمیف...  جلوتر میرفت
 ھی نداشت اما عوضش وسطش ی وحشووناتی بود کھ حنیبود و تنھا فرقش با جنگل ا

 شده بود روش دهی چیصندل. گرد ویزای مربع شکل بود  کھ پر از مدیسنگ فرش سف
 بودن و برامون دست  پاشدهاشونی از صندلنوادمو  تمام مھمونا و دوستام و خا

 شد و اومد سمت من و دستشو ادهی پانی و کمی اونجا رفتھیکیبا اسب تا نزد...زدنیم
 کرد ی رو پلینلی  ممنونم از ناصر زکی موزی جید... شدم ادهیبسمتم گرفت و منم پ

 می ھمھ و  بھشون  خوشامد گفتزی سر ممی باھم رفتانمیو منو ک
  میدی بابا و مامان کھ رسزی مبھ

 ： و گفتانی دوتامونو تو اغوش گرفت و محکم زد  پشت کبابام
   پسرمنی بشخوشبخت

 بغل دادم ھیبھ تمام بچھ ھا ... کنمھی گرای بخندم دونستمی نمی و خوشحالجانیواقعا از ھ_
 نیی درخت و گل تزی کھ دورتادور مبال با برگامی نشستگاهی و تو جامی رفتانیو با ک

 ی ازت ممنونم تو بالخره کار خودتو کردانیک： و گرفتم و گفتمانیدست ک...شده بود 
 ھمھ محبتاتو جبران کنم نی ای چھ جوردونمینم...ھی و عالل خوشگزی ھمھ چیلیخ...

 ...  عشقم
 ： خوشگلش زل زد تو چشمام و گفتی با اون چشاانیک
 قی ،تو الی بالخره با لباس عروس کنارم نشستیدید.. مال خودم کردمت عشقمیدید

 .. قربونت برم امشبیکنی عروسک من  نگران جبران نباش جبران میینایبھتر
 مشت کوبوندم  تو بازوش کھ اخش رفت تو دونھی اخرش خندم گرفت و یبا جملھ  _

 ： دوست دارم کھ با تعجب گفتیلی خانیک ：ھوا و بھش گفتم
 بعد از زدنت یخوای کردم االن مدم،فکری کھ دی ھستی دخترنی تربی واقعا عجتو

 م؟ی برقصیدیگلم افتخار م!یفحشم بد
  نکنی شوخایک_
 رقصنی وا نگاه ھمھ دارن ممی پاشو برقصگمی مھی چمیشوخ_
  اصال؟ی االن؟تو مگھ رقص بلدی خودتنی ایعنی_
  دادهادمی امکیاره بابا س_
  عاشقتمانی کھی عالیوااا_
 
 افشی قانیک... ھمھ کر شدمیغای وسط کھ با سوت و جمی رفتمویدست ھمو گرفت_دایآ

 ...   بخورمش و  قورتش بدم درستھخواستمی شده بود کھ مطونیانقدر ش
تمام بچھ ھا دورمون ... شد ی پلی اصغردیاز حم)وندیپ( اشاره کرد و آھنگ ی جی دبھ

 انداختم ی نگاھانیبھ ک..رقصوندشی رو باال گرفتھ بود و مھی طالامکمیحلقھ زدن و س
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 دمیچرخی و جلوش مگرفتمیبا دستم دامنمو م..دنیو شروع کردم با عشوه بھ رقص
پشت بھش ...دادی پاھاشو تکون مکمی و زدی مست من داشت برام دی محو تماشاانمیک..

 ： متوجھ نشھ با لبخند بھش گفتمی ک کسی رفتم و آروم طوریعقب عقبک
 زمی دستاتو تکون بده عزکمی حداقل ی ولی برقصیستی بلد ندونستمیم
 بزنم و روبھ ی چرخھی از پشت دستمو گرفت و تاب داد منم مجبور شدم دی دھوی_

 انقدر خوشگل شروع کرد بھ ھوی انی کھ کدمید..ھمھ بلند دست زدن...سمیروش وا
 بپرم بغلش خواستمی کھ مخوندی و با اھنگ ھمھ جاشو مدادی و کلشو تکون مدنیرقص

 .. دیرقصیم  قشنگ و مردونھیلیخ..بوددھنم باز مونده ...
 دست چپمو گرفت انی کدمی ک زدم دیبا چرخ...دنی با لبخند شروع کردم بھ رقصمنم

 شدم و دوباره شروع کردم زی سوپرایلیخ... النگو دراورد و دستم کرد ھی بشیو از ج
و ... بھم تا ھفت بار گفت بچرخ انی رفت تو دستم و کگھی دی النگوی کھ دنیب چرخ

منم طاقت .. زدنی بچھ ھا تند تند دست می ھمھ...منم صاحب ھفت تا النگو شدم 
 ... دی منو بوسی گونھ انمی با رقص رفتم جلو و گونشو بوس کردم  و کوردمین
  تو سرنوشتم افتادبای اتفاق زھی_)کیموز(

  خدا تورو بمن داددونمی نمیچجور
  دنبال عشق نبودم کھی عاشقم منچھ

  حس فوق العاده  نشستھ تو وجودمھی
 میدیدی روزارو خواب منی تو امنو

  میدی اخرشم بھم رسنیبب
  قرارهی واسھ ھم چھ بدالمون

 .. دارهی دوقلب چھ حالوندی پیدی دزمیعز
 یاری تا اسممو می داری بگو چھ حسزمیعز
 ی طاقت ندارم کھ تو تنھام بزاربگو
   عالقھ دارمبھت
 ینازی بھم متوأم
 یمی کھ دلخوشباتو
 ... ی خوبھ عشق بازچھ
 
 شد و یپل)  مانکن ی از ساسایساق(گھی شاد دکی موزھیبعد از رقص دو نفرمون _دایا

 و اشکانم اومدن وسط و نای با متری و فرھاد و ماعده و امدی  و سوگند  و مھشامکیس
 کھ بابا و دمیدرکمال تعجب د...دادنی ودونھ دونھ  شاباش  بھمون مدنیرقصیباھامون م

 یھمھ چ... و بابام  با خودم دیرقصی مانی ومامانم با کنمامانھ خودمم بھمون ملحق شد
 خوبشو بھمون ی روایدن...شدی قطع نمی لحظھ اانی منو کی خنده ھای بود و صدایعال

 ک بابا با ی و من واقعا خدارو از تھ دلم شکر کردم تو اون لحظھ ادادیداشت نشون م
 ...ختنی ررمون پول سی کلانی کی و مامان بابادی بوسمویشونی پیخوشحال
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 خودمم دوتا ی بابای سکھ و کادوھی طال بود با سی  سروی انی کی خانواده یکادو
 .. شدیعال... سکھ ھی ماه عسل با ی براشی رفت و برگشت کطیبل
 پس دای ای واااگفتیو مدام م فشردی دست منو محکم مانی فردا صبح بود و کی براطیبل
 ..رمیمیتا اون موقع من م... رسھی فردا میک
 ... ،درست مثل بچھ ھا شده بوددمیخندیمنم بلند بلند بھش م_

 کی تبریکی یکی جشنا تموم شد و مھمونا ی مثل ھمھ انمی منو کھی جشن عروسبالخره
 ...گفتن و رفتن

 
 جمع شی دور آتدای عشقم ایبھ بچھ ھا سپرده بودم کھ بمونن تا طبق خواستھ _انیک

 ...می و گپ بزنمیبش
 ی با دستام از چھره یکی یکی داروی ای با خانواده ھامون اشکای از خداحافظبعد

 نجای گفتم کھ قراره امشبو با بچھ ھا تو ھمدایبھ پدر ا...معصوم نازش پاک کردم 
 ...می و برمی ھتل تا لباسامونو عوض کنمیای و صبح ممیبگذرون

 ： بھ بچھ ھا کھ ھمشون در حال خوردن بودن ھنوز گفتدای از رفتنشون ابعد
 نی ببرفتونوی تشرنیخوای تموم شد نمی عروسیاھا

  چشم و روتو بدهی جواب خانوم بانیک_سوگند
 ： گفتمدایبا خنده بھ ا_انیک
 ،من ازشون می تا صبح گپ بزنی و ھمگمی درست کنشی  اتمی دلم قراره برزهیعز_

 خواستم بمونم
 زمی عزی ممنونم کھ انقدر خوبانی کیواقعا محشر_دایا

 ی ارزوھامو رسوندی کھ منو بھ ھمھ ممنونم
 ... اری برو از دلشون دربای نکردم کھ دورت بگردم بیعشق من کار_
 ：گھی با خنده روبھ بچھ ھا داره مدای کھ ادمید

 نی اسراف نکنی ولدیاشامی و بدی ھا جونم بخوربچھ
 نیای طرف بنی ھا از ابچھ： خنده و اشکان ھممونو صدا کرد و گفتریھمھ زدن ز_
   پاره امادستشی خانوم اتدای اشیات

 ھم باھامون اومدن بسمت ھی گرفتم و بقداروی لحن شوخ اشکان خندم گرفت ودست ااز
 دهی ھمھ بھم رسنکھیاز ا... تو بغل عشقش بودی گرممون شد و ھر کیحساب...شیات

  کھ تو بغل ھی نگاه کردم کھ داشت با طالدای رو لبام نقش بست و بھ آیبودن لبخند
 ...کردی میسوگند بود باز

 ： بھ شونش زدم کھ گفتاروم
 جانم

 گھی توام دایب_
 ان؟ی کامیکجا ب_
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 گھیتو بغلم د_
  ھاشھی متیزیچیتو امشب _
 با بچھ ی اونوقت تو رفتمایمھ تو بغل ھمن ما مثال امشب عروس دامادبابا نگاه کن ھ_

 یکنی میباز
 یدونستی می خلیلی خانیک_
  سالم موندشھیبلھ از دست تو مگھ م_
  بغلتامی جانم خب باشھ االن میا_
  داره ھااای بخاری بھیی ما چھ خالھ و دای بچھ نی بابا ایا_امکیس

   تو بغل منادی کنھ  خانوم منم بتونھ بی بغلش کنھ باھاش بازستی نیکی اصال
 فرھاد ی افھی اومد و از سوگند گرفتش و حاال قدی مھشعیجمع رفت رو ھوا کھ سر_
  بودیدنید

  ھم داشتایی بچھ دانی ادیمھش_فرھاد
  خوابھیی تو بغل زنداییدا_اشکان
  بخوابھخپادیخب شوھر خالھ ام م_فرھاد
  نی بچھ رو نگھ دارنیتونی نمقھیدو دق بابا یا_ماعده
  بمنبدش

  و خالھ دارهیی خودش داھی طالیشی تو چرا نخود ھر اش مزمیعز_نی حسریام
   خانریمنم خالشما ام_ماعده

  ندارمیباشھ خانومم من کھ حرف_نیرحسیام
 جمع ثابت نی تو اتوی زنری شی ماعده خوشم اومد فقط تو تونستنیاحسنت بھ ا_امکیس
  دادنحی وگرنع ھمشون مثل موش بغل شوھراشونو ترجیکن

 رو بده من ھی  طالگھ؟اصالی منم موشم دیعنی خان،االن امکی سمیعھ داشت_سوگند
 ھی موش کمیماعده جان تا بفھم

  وقتا گذاشتنانی غلط کردمو واسھ ھمامکیآقا س_دایا
  از ھم نوع ی طرفدارکمی ونیاقا.. ھمو دارن ی خانوما چھ ھوانی بابا ایا_امکیس

 ستایخودتون بد ن
 معجزه آسا کھ خانومم گفت و ی دو حرفی اون کلمھ عی داداش سرامکی سشھینم_من

 بگو و خودتو خالص کن
  غلط خوردمگمیباشھ بابا م_امکیس

 غلط خوردم نھ و غلط کردم_سوگند
  بابا خب حاال غلط کردمیا_امکیس

  دوست نداشتمننتو،لحی خشن گفتامکی اقا سستی قبول نینجوریا_سوگند
 روتو کن سمت من تا تو زمیعز... ھمسر خوشگلمنی چقدر ناز داره ای وایا_امکیس

 چشمات زل بزنم
 بفرما_سوگند
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  جانمیا_امکیس
 

 گھینکن د١٨+ بگو انقدر صحنھ رو گھی غلط کردمھ دھی امکی بابا سیا_اشکان
 ولش کن داداش حسودتو ر،سوگندمیبھ تو چھ برادر زن خان تو گوشاتو بگ_امکیس

 تو یای می وقتی از پازل وجود منکھی من غلط کردم تو مثل تزمیگلم بمن نگاه کن عز
 یکنیاغوشم منو کامل م

 و می بالفاصلھ سوگند رفت تو بغلش و ھمھ براش دست زدامکیبا گفتن  حرف س_
  دیخندیاشکانم بلند بلند م

 بچھ گونھ ی و با صدازنھیره دست م کھ مثال دازدی رو بھم مھی طالی ھم دستاماعده
 ： گفتھی از طرف طالامکیرو بھ س

 ... حلف بژنینجوری ای با مامانشھی ھمیی بابانیافر
 ： اروم بھم گفتھی بقی با عشق تو چشمام زل زده بود و تو اون ھمھمھ و خنده ھادایآ

  برام بخندینجوری ھمشھی ھمانی خنده ھاتم کعاشق
  حرف زدناتم دوست دارم عشقمینجوری عاشق امنم： بھش گفتممنم

 ： شد و بدون مقدمھ رو  بھ بھمھ  گفتطونی شھوی جوابش بودم کھ منتظر
 بچھ دوست دارم من ،شما یلی چون خمی بچھ دار بشی بزودمیخوای مانی ھا منو کبچھ

 ھا چطور
 از دست ای خدای گرفتم واایمی تصمنی من ھمچی ککردمی نگاھش میجیبا گ_
 ： گفتنای نگام کرد کھ متیثیبا خب...ختر دنی ایطنتایش

  خدادی بھ اممی دارموی تصمنی اشکانم امنو
 میخواینھ ما فعال بچھ نم_ماعده
   زودهی ما ھم کمیبرا_دیمھش

 منم کھ دو تا بچھ دارم بسمھ_وگندی
 دوتا؟_دایا

 ھی و طالامکی؟سیدونی جان مگھ نمدای اگھیاره د_سوگند
جمعمون با ..دیکشی قھر کرد و سوگندم نازشو می الکامکی خنده و سریھمھ زدن ز_

تو نور .. گرمتر شده بودشی اتی ھم گذشت و از گرماگھی دی و و خنده یھزار تا شوخ
   تا صبحخواستی بود و دلم مباتری زی از ھمھ وقتدای ای چھره شیات

 ... نگاھش کنمفقط
 داد و چویی بھ اشکان سوامکی خواستن تا براشون بخونھ و سامکی جمھ از سی ھمھ

 مثل ھیطال... بود اوردشیشگی و کھ ھمراه ھمامکی سھی مشکتاریاشکانم رفت و گ
 خوشگلش تو بغل ماعده خوابش برده بود و ھی کوچولو با اون لباس صورتیفرشتھ ا

 .. ناب باباش گوشامونو بنوازهیقرار بود صدا
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 شمونی و از پستنی نگھی د کھ تو جمعمونزنمی مییزای اون عزادی بھ نویا_امکیس
  حشوون شادنن،روی رو ببدای و اانی منو سوگند و کھیو نتونستن عروس)با بغض(رفتن
 یاز شھاب مظفر) ی رفتیاز وقت(_کیموز

   دل تنھامکنھی مھی داره گریھ_
 خوادی کھ کجا رفت تورو مگھی داره میھ

 چارهی خودشو باختھ ھمھ جا ساکت دل بی رفتی وقتاز
 قبول نداره حرف منو دل... چشم انتظارهیگردی بر نمی رفتگھی نداره تو دخبر
  دل
  ه هچارهی بدل

   کردهوونمید
 گردهی دنبالت مرمی ھرجا کھ ممی داشبوروز

  برگردهنی بگگھی می ھھی با گرنھیبی مویھرک
 وونھی چھ داغونھ دل دنی چھ داغونھ ببنی ببادی دلم اخھ چطور دلت مرهیمی مداره

 
 بغلش کرد و  منم ھی شده بودن و سوگند با گریبا تموم شدن اھنگش ھمھ احساسات_ادیا

 نازش اشک حلقھ زده بود و ھی عسلی مظلوممو بغل کردم کھ تو  چشماانیبالفاصلھ ک
 .... دلتنگ پدرش بود

 حرف عالمھی کرد و تا طلوع افتاب ادشونی کھ می تشکر کردامکی از سھممون
 بمونن چند خواستنی بچھ ھا ھمھ ممی بسمت ھتل رفتی خاموش شده بود ھمگشیات..میزد

 می شدمای و سوار ھواپمی کردی بعد از حاضرشدنمون از ھمھ خداحافظانیروز و منو ک
 خاطره ھارو برامون رقم نیبود بھتر  ک قراریی بھ جاشی بھ سمت کمیو پرواز کرد

 ...بزنھ
  از نگھ دارم چشامو بتونستمی نمگھی دی شدت خستگاز
چشم بندمو گذاشتم رو .. تا اونجامی و گفتم بخوابدمی و بوسانی کی  گونھ مای ھواپتو

 ....   فرو رفتمقی عمی زود بھ خوابیلی و خانی کیچشمم و سرمو گذاشتم رو شونھ 
 
 
 ... سال بعد ٦
 

 یمام_ھیطال
 یمام_امکیس

 …_سوگند
 ی منھی تو فقط مامگھی می الکامکی بابا سیمام_ھیطال

  منم ھستمی مامرینخ_امکیس
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  شماھانیکنی سرم رفت چقدر سر و  صدا میبلللللھھھھھ وااا_سوگند
  ندهتی بھش اھمگھی می الکامکی جونم بابا سھی طالاره
 کھ من دو تا دای بھ اگفتی مشی دور اتشی سال پشی شیعھ سوگند خانوم ک_امکیس

  بچھ دارم
  امکی سادتھیخخخ تو ھنوز _سوگند

 ادمھیبلھ کھ _امکیس
 خب جانم پسرم بگو_سوگند

  بده بمن من گشنمھری ششھیاگھ م_امکیس
 شنوهی مھی طالواشتری سیخجالت بکش ھ_سوگند

 فھمھی مھی طالسی ھسی ھیگی می ھگمی می بابا منم کھ ھر چیا_امکیس
 فھمم؟ی موی من چیمام_ھیطال

 از یلی خھیدکودک طال مھی کھ مربگمی مامکی گل نازم دارم بھ بابا سیچیھ_سوگند
 فھمھی معی سرزوی باھوشھ و ھمھ چیلی خھی طالگھی من و مشی پکنھی مفی تعرھیطال
 می بریی سھ تاامکی من نرم امروز مھد؟با بابا سشھی مھینجوری پس اگھ ایمام_ھیطال

 پارک؟
 یی سھ تایلی فردا کھ تعطدمی قول می ولی بردی امروز باشھینھ قربونت برم نم_سوگند

 ی شھربازمیباھم بر
 ؟یای توأم مییاخ جووونم،آره بابا_ھیطال

 خوشگلم حاال زود باش برو کفشاتو بپوش تا مامان سوگند امیمعلومھ کھ م_امکیس
 مھد متی بزارمی تا باھم برارهی و برات  بفتی بزاره تو کاتمیقمقمتو آب کنھ خوراک

  باباھییکودک مو طال
 می باھم برادی ھم بی تا مامستمیمی وانجایخب منم ھم_ھیطال

 پشت کلشو خاروند و اومد سمت ی با ناچارھی طالھی ھمھ زرنگنی از اامکیس_سوگند
 ： ک طالبھ نفھمھ گفتیمن و اروم طور

 بچلونمت دلم برات تنگ شده بھش بگو بره کفشاشو ی حسابخواستمیسوگند من م_
 بپوشھ

 مھد رهی االن ماهینخود س دنبال ی بفرستیخوای می کھ بچمو ھشھی نمامکیعھ س_
  میشیبعدش منو تو تنھا م

  خوادیاخھ من االن دلم تورو م_
 ی جونم تو ک انقدر کم طاقت نبودامکیس_
  خوشگل کوتاه نپوش خانومی دامنانی من از ایخب صدبار گفتم جلو_
   بپوشمخپادی شوھرمھ دلم میوا جلو_
 ... االن ببوسمت محکمخوادی خب منم دلم می بپوشخوادیعھ پس اگھ دلت م_
 امی تا من لباس بپوشم بفشوی کری بگکنھی داره با خنده نگاھمون مھی نکن طالامکیس_
  تا ب خواستم برسمشتی پامیباشھ پس منم م_
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 باجھ؟,ی تا بھت بگم کدوم لباس خوجلتو بپوشامی منم میمامان_ھیطال
 انداختم کھ شل و وارفتھ داشت منو نگاه  امکی بھ سیبا خنده نگاھ_سوگند

 و رو بمن دی رو بوسھی طالی اومد جلو و گونھ امکی رو بغل کردم و سھیطال...کردیم
 ：گفت

  مامانش؟می کردی چھ غلطیدید
 کنجکاو یلیخ.. رو بردم تو اتاق تا سواالشو شروع نکنھ ھی طالعی بلند سریبا خنده _

 ....شدی نمالشیخی بدیفھمی رو نمیزیچیو باھوش بود و تا 
 با ی با اخمھی بپوشم کھ طالموی رو تخت و رفتم سمت کمد خواستم مانتو مشکگذاشتمش
 ：نمک گفت

 تازه برات امکی رو بپوش کھ بابا سدهی نپوش اون مانتو سفی جونم مشکی مامنھ
 دهیخر

 خانوم ھی کھ طالدمی رو پوشیزی بھش گفتم و ھمون چیبا لبخند چشم_
 ھی طالرفتی نممونیکی روزی مھد  و اگھ مشیبردی مامکیھرروز منو س...خواستن

 ... کردی مھیگر
 ھی بھ مامان طالبھ： زد و گفتی سوتامکی سمی شدنی باھم سوار ماشنکھی محض ابھ

  ادی بھش مدی بھ بھ چقدر سفپھی چھ خوشتنیخانومو بب
 ：  گفتعی سرھیطال
  من بھش گفتم بپوشھبابا
 ： برگشت و لباشو غنچھ کرد و گفتامکیس

 ی اقھی انقدر خوش سلی عسلکم کھ بھ خودم رفتنمی بھ بابا بده ببی بوس لبھی پس
...  تشکر کردم و بوس براش فرستادمامکی ام محکم بوسش کرد ومنم از سھیطال

 و دست سادی سوپر مارکت وای جلوشیشگی راه طبق عادت ھمی راه افتاد و توامکیس
 ... رو بخرهھی طالی مورد عالقھ یایفت و بردش تا خوراک رو گرھیطال

 بود ھم ھمسر  و ھم ی واقعا عالامکی کم نداشت سیچیھ...  بھشکردمی افتخار مواقعا
 ...  کردی تر از روز قبل موونھی کھ منو ھرروز عاشقتر و دیپدر نمونھ ا

 دراوردم و فمی رو از کھی تولد طالی  کارتانی محض اومدن و  نشستنشون تو ماشبھ
 ： بھش دادم و گفتم

 بھشون نتیریبا لبخند ش..ای و دوستات بداتی نره کارتارو بھ مربادتی خوشگلم دختر
 نیبده و دعوتشون کن تولدت افر

 گست؟ی سوگندم،تولدم چند روز دیچشم مام_ھیطال
  قربونت برمگستیتولدت ھفت روز د_
 امکی سی خانوم خوشگالنی شادهی پمیدیخب رس_امکیس
 ھم ی موقع خداحافظشھیمثل ھم... مشی سپردشی داخل و بھ مربمشی و بردمی شدادهیپ_

بعد از ... رو ھی طالمیکردی می و بوس لبمی تا ھم قدش بشمیشستی مامکیمن و ھم س
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 دلم برات تنگ شد االن یمامان： رفت دوباره برگشت و منو بغل کرد و گفتنکھیا
  ؟نی منو ببرشھیم
 نگاه امکی شد و بغلش کردم و بھ سیجوری گفت دلم نوی انکھی محض ابھ

 ： دستشو گرفت و گفتامکیس..کردم
 تموم گھیچند ساعت د.. ی دارکیمناستی قربونت برم امروز کالس ژشھی گلم نمدختر

 ... دنبالتمیای ھم می مھدت گلم منو مامشھیم
 ...  سرشو تکون داد و رفتی ھم  با مظلومھیطال_
 اومد تو اتاق و با امکی لباسمو دراوردم سنکھی خونھ و بھ محض امی رفتامکمی منو سو
 ھمھ سال ھم نیطعم لباش بعد ا... منو انداخت رو تخت و بوسھ بارونم کردطنتیش

 ...دادی رو می من ھمون طعم ناب عاشقیھنوز برا
 

 ...می شدیکی فرو کرد و با حرارت باھم شھیسرشو تو گردنم مثل ھم_سوگند
 بھ ی بدی چرا دلشوره دونمینم... ھی دنبال طالمی برنکھی بود بھ ا ساعت موندهکی

  دنبالشمیری مزمی گفتم و گفت نگران نباش عزامکیبھ س...جونم افتاده بود
 
 گانھی

 یبالخره طعم آزاد...   ستی نیواری دچی ھگھی درونی بنی ایواا....دمی کشیقی عمنفس
 خان منتظر باش کھ امکیبالخره بھم عفو خورد و آزاد شدم اما س... دمیرو چش

 تا ازت رونی بامی تا بدمی ھمھ سال انتظار کشنیا.....کنمی برات مثل زندان متویزندگ
 ...رمیانتقاممو بگ

 و گرفتھ بودم و امکی سی شر تو زندان امار زندگی از بچھ ھایکی قی طراز
 ... مھد کودکرهی میاعت چھ سھی کھ دخترشون طالدونستمیم

 و سر تا پامو ی لباس فروشھی رفتم سمت عی پول جور کرده بودم واسھ نقشم و سریکم
 ... بھم شک نکنھینو کردم    تا کس

 گرفتم ی  و تاکسدمی خری عروسک بزرگ باربھی رفتم و می فروشی اسباب بازبھ
 ...بسمت مھدکودک

 
 

 کھی در حالشیکھ مرب... ھی مھدکودک دنبال طالمی رفتعی  سرامکیبا س_سوگند
 ：  بھ ما گفتدییجویناخوناشو م

 اطی بوده تو حشونی بازمی تاکھیدرست زمان… گمشدهی ،انگارستی نھی طالی ولمتاسفم
 برگشتم ی تلفن و رفتم جواب بدم و وقتلحظھی من کردنی میداشتن تاپ سرسره باز

 ھی عروسک بزرگم داد بھ طالھینومھ اومد و  خاھی گفتنیبچھ ھا م...ستی نھی طالدمید
 ..و بغلش کرد و بردش
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 ..نی کھ خودتون اومدرمی االن تماس بگنی باھاتون ھمخواستمی ممن
 خوشگلم و ی ھی منو برده بودن طالی ھی طالشمی منیحس کردم االن پخش زم_

 انداخت و با ی نگاھی بمن امکیتار شد س. ورهی جلو چشمام تایدن... بودندهیدزد
 ： گفتی رو بھ مربتیعصبان

 دنی صاحاب دزدی مھد بنی ؟دختر منو از ان؟ھایکنی می چھ غلطنجای شماھا اپس
  خراب شده کجاستنی اری؟مدیفھمیم
 ： رفتم شونھ ھاشو گرفتم و گفتم_
 رو بما ھی طالنای دعوا با امی کنداشی پمی بردی  باکنمی اروم باش خواھش مامکیس

 ...سی پلشی پمی زود تر برایب.. گردونھیبرنم
 ...نی و با عجلھ بردتم بسمت ماشدی من اروم تر شد و دستمو کشی حرفابا

 از شوی گوشعی سرامکمی بوده باشھ کھ سگانھی زن بوده نکنھ ھی کار امکی گفتم سبھش
 ... زنگ زدی بھ کدونمی دراورد و نمبشیج

 با دستش کوبوند رو فرمون و  انداخت و محکمی مکالمش بھ من نگاھانی از پابعد
 ：گفت
  ازاد شدهشی امروز از زندان لعنتنی خود حروم زادشھ ھمکار

 موندی مشتری بدیاما اون کھ با_
  زارمی زندش نمارمی برشیگ....عفو خورده بھش کصافط خر شانس _
 برگشت دستمو ی نزاشت من برم داخل و خودش رفت و وقتامکی سسی پلی اداره تو

 ：میگرفت و گفت بر
 ی و توگانستی گفتم و اونم شکشون بھ سی و ب پلانی راه گفت کھ ھمھ جریتو

  ان  کھگانھی شنود گذاشتن و منتظر تماس ممیگوش
 رنشیتا ردشو بزنن و بگ..خوادی و پول مزنھی درصد مصد

فت و  نگھ داشت و منو برد سمت پارک و رامکیس..ومدی بند نممی گریلحظھ ا_
 لی وسایدرست جلو...می نشستمکتیرو ن.. و بھم داد کھ بخورم دی و اب خروهیابم
 و از تھ امکی سیسرمو گذاشتم رو شونھ ..کردی می بازنجای اشھی ھمھی کھ طالییایباز

 .. دلم زار زدم
 ： گفتمھی درد داشت اروم با گریلی خامکمیس
 ھم ھی نبود؟طالخودی بیدی امروز دی دلشوره نیا..ی لعنتی اون کابوساامکیس_
 پارک مشیبردی کاش میا..می ما بود ما مجبورش کردرهی بره مھد تقصخواستینم
 من امکیس... کنمی من دق مارهی بھی سر طالیی اگھ بالامکیس..بچمون کنارمون بود ..

  خوامیبچمو م
 بھت... ارهی سرش بیی بالنی کوچکترزارمینگران نباش نم... سوگندم میکنی مداشیپ_

  خانومم آروم باششتی پارمیم. روھی طالدمیقول م
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 و انتقامشو ادی گفت می ھمون پاساژه لعنتی گرفتنش جلوسای ک پلی اون موقعامکیس_
 رهیگیم

 ...  بخواد بچمونکنھ
  بکنھتونھی نمی غلطچینھ سوگند بس کن اون ھ_
   ماسترهی ھمش تقصامکیس_
 تو رهی تقصکردی بالخره کار خودشو مینھ خانومم خودتو سرزنش نکن اون عوض_
  رهیتقص...بودمی مراقب مشتری مدت ازش غافل شدم وگرنع بی منھ کھ رهیتقص...ستین

 ھیمنھ لعنت
 ...میاز جاش بلند شد و گفت بر. شد وی عصبیلی خامکی کھ سدمید_سوگند

  میزدی باھم حرف نمچکدوممونی راه ھیتو
 و احساس کردم دیچی گوشم پی توھی طالی خنده ھای صداالی بھ ودنی محض رسبھ

 ستی سمتم تا بغلش کنم دستامو باز کردم اما بھ خودم اومدم و بلند داد زدم نادیداره م
منم رفتمتو ... دیاتاق و در و محکم بھم کوب. رفت توامکیس..ستی نگھی من دی ھیطال

انقدر ...دادی مموی طالی خوشبویبو.. کردمی بو مو  و لباساشو در اوردمھیاتاق طال
 ... لباساش تو دستم بود خوابم بردکھی درحالینجوری کردم کھ ھمھیگر
 
 و رفتم بغلش کردم بھ محض وردمی طاقت ندمی سوگند و تو اون وضع دیوقت_امکیس
 ...کردی مھی رو اورد و خودش و پرت کرد تو بغلم و گرھی اسم طالدارشدنشیب

لھ تمام نوچھ ھام ... جا نبودچیھ... گشتمی منی و تمام شھر و با ماشرونی زدم بالی واز
 ... سپرده بودم کھ اونا ھم بگردن

***** 
  روز بعدشیش
 نبود ارومم یخودمم کھ کس...شب و روز کارم شده بود سوگند و اروم کردن_امکیس

 رو ابونایتمام خ...دنی رو دزدھیکنھ تازه امروز سوگند بھ بچھ ھا گفتھ بود کھ طال
سوگندم ... خونھ ومدمی و شب مگشتمی مھی  دنبال طالرونی بزدمیح مگشتھ بودم از صب

منم در جوابش فقط کلمو تکون ... شدی چگفتیم  استقبالم وومدی مشونیبا حال پر
  کردنھی بھ گرکردی و اونم باز شروع مدادمیم

 دادنی مشیدورشو گرفتن و دلدار.. الی ودنی تمام بچھ ھا و مامان سوگند رسامشب
 دور منو گرفتھ بودن و انمی و کریاشکان و فرھاد و ام.. بھتر شده بودکمی سوگند...
 ...ستی نیزی چگفتی و مدیمالی شونھ ھامو مانیک

 می چشمام بود کھ گوشی دخترم جلونیری شیسرمو با دستام گرفتھ بودم و چھره     
 یی جواب دادم کھ صداعی جمع تو سکوت فرو رفت و من سریھمھ ...زنگ خورد 
 شھی کھ خود  عوضدمیفھم... ومدیپشت خط نم

 ： زدمداد
 ی کردکاری بگو با دخترم چی اشغال حرف بزن لعنتی گانھی ی خودتدونمیم_
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 !  خان دخترت حالش خوبھامکی سیآروم باش اقا_
  راحت شھالمی بده بھش تا خوی گوشکنمی خواھش مگانھی_

   من شما ویی من خوبم،باباییالو بابا_ھیطال
 دخترتو ی و وسط بکشسی پلی اگھ پاامکی بھش اما خوب گوشاتو وا کن سدمیمباشھ _

 ینیبیزنده نم
 ... دخترمو بشنومیباشھ فقط بزار صدا_امکیس

 مامان سوگندمو کنھ،منی متی منو اذگانھی دنبالم خالھ ای بییالو بابا_)ھیبا گر(ھیطال
 خوامیم
 کنھی مکارتی دنبالت قربونت برم،خالھ چامی عسلم مامی بابا فدات شھ میالھ_امکیس

  دخترمھی الو طالالو
 ھی بده بھ طالوی گوشی لعنتاه
 شھی نمگھی دنی از اشتریبسھ ب_
 ؟ی بشی تا راضیخوای تمومش کن چقدر مکنمی خواھش مگانھی_
 کھ داغش بھ دلت برمی با خودم مای کشمشی مای رو بدم ھی طالخوامی من نمیچیھ_

 یدی فھمامکیبمونھ اقا س
 کشمتی مگانھی،ی بکنیتونی نمی غلطچی  تو ھیییییییخفھ شو عوض_)باداد (امکیس

 یدیفھم
   الوالو
 ... قطع کردی لعنتاه
 می کھ گوشرفتمی طول و عرض اتاقو راه متی منم با عصبانزدی نمی حرفچی کس ھچیھ

 کھ   سروان ھی عوضی گانھیزنگ خورد بھ محض جواب دادن داد زدم فکر کردم 
 تازه یلیطرف خ...  دمی شنمکالمتونو： جوابشو دادم کھ گفتیگفت سالم،با دستپاچگ

 ای پاشو بعی سرامکی سمیردشو زد...کاره 
 بودو محکم سادهی از قطع مکالممون سوگند و کھ پاشده بود و پشت سرمن منتظر وابعد

  رمیمن دارم م کردن داشونیبغل گرفتمو با بغض بھش گفتم سوگند خدارو شکر پ
 .... بھ محل مورد نظرمی و اشکانم بزور باھام اومدن و رفتانیک
 
 
 امکیس
 ی بود نگاھدهی دخترمو دزدی عوضی گانھی ک یی جانی شدن از ماشادهیبھ  محض پ_

 ی خونھ ھی... نبود شی بیخرابھ ا... واری مشتمو کوبوندم بھ دتیانداختم از عصبان
انقدر محکم مشتمو ... گذشتھ بود یچند روز بھ بچم  چ نیخرابھ کھ معلوم نبود تو ا

 ：گفتیم کوبوندم کھ اشکان اومد و تند تند
   راه فرار داشتھ باشھدی وگرنھ شامیینجای بفھمھ کھ ما امی بزاردیداداشم آروم باش نبا_
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 ی حرفھ ایلی دستورو داد و اونام خروھاشی بھ نسی کھ پلدمی حرفش گوش دادم و دبھ

 .... شدن  و کال اونجارو محاره کردناتی وارد عملعیو سر
 و اشکان انی برم زودتر منم تو کھ کخواستمی بودم و ھمش مھی طالداری دتابیب

 ...گرفتنی جلومو می و ھزاشتنینم
 

 داد ی انداختن اما صداری رو گگانھی ی عذاب آور تموم شد و انگاری لحظھ ھابالخره
 و عیباعث شد کھ سر.. کنمی گلولھ حرومت مھیھ  وگرننی بندازش زمگفتی کھ مسیپل

   کھدمید... اوناشیبا سرعت بدوم پ
 دی خوشگلم گرفتھ کھ داشت مثل بی ھی سمت طالرشوی حروم زاده  ھفت تی گانھی
 دھنشو با دستش گرفت گانھی کھ گفتی میی بابایی کرد و باباھی گردی و تا منو ددیلرزیم

 ：و گفت
   شو بچھخفھ
 ： کرد و گفتیھی کری بمن  خنده رو

 کشمی خان کھ االن جلوت بچتو مامکی باش ساماده
 نی زدم و خواستم برم سمتش کھ جلومو گرفتن و تو ای حرفش نعره انی محض ابھ

  گانھی از فرصت استفاده کرد و بھ  ھمون دست عی سرروھای از نیکی ک شد یشلوغ
  رو ھی طالعی کرد و تا خواست خودشو جمع کنھ سرکی و گرفتھ بود شلریکھ ھفت ت

 دلم فقط خداروشکر کردم و  بھ یتو  بغلش کرد و از اونجا دورش کرد  کھگھی دیکی
 ：  زدم و گفتمی  پوزخندگانھی

 ی ادم بدبخت و بازنده ای تو گانھی متاسفم برات
 ھوی خواست کھ بھش دستبند بزنھ کھ ھممون سی درد صورتش جمع شده بود پلاز

 رو بھ ی خالصری گلوش و تری گذاشت زروی ھفت تعی سریلی خگانھی چون میشوکھ شد
 ...خودش زد

 
 رو در آغوش گرفتم انقدر ھی تاسف فقط کلمو تکون دادم و از اونجا رفتم و طالبا

 ...  زد تو صورتمدونھی ھویبوسش کردم کھ 
 ： خوشگلش گفتی بھت نگاش کردم کھ با لحن بچھ گونھ با

 می چلوندامکی بابا سجھی دبسھ
 

 اومد ازم گرفتش و شروع کرد بھ بوس کردن و بعدش انی خنده و کری زدم زبلند
 ھم ھمش ھیطال.. رو بغل کرد ھی اومد و طالکردی اشکشو پاک مکھیاشکان در حال

 کھ اوردم و گفتی کنم ؟و اشکانم می باھاش بازی اشکان بارانم اوردیی داگفتیم
 باھاش یخوایارش و ھم اوردما نم  ھی کھ طالدی ازش پرسانیک... ذوق کردی کلھیطال
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 ھمش بوسم کنھ و ماھم بلند بلند خوادی آرش منھ： گفتی با ناز مھی ؟کھ طالی کنیباز
 میدیخندیم

 اومد جلو و غی با جدی و سوگند تا مارو دمی رفتالی بسمت وسی از تشکر از گروه پلبعد
 باران ی و اشک ھمرو دراورده بود حتکردی مھی بلند گر رو بغل گرفت و بلندھیطال

 کھ پنج سالش بودم دای و اانی کھ چھار  سالش بود با ارش پسر کنایدختر اشکان و مت
 بھ کردنی بغلش  و بوسش می از بس ھمھ ھشدی مفھ و طالبھ داشت خکردنی مھیگر

  نوبت
 ：  کرد اون خانومھ کھ  گفتکارتی کھ چدمی پرسھی دخترم طالاز
 گفتمی می ھرچی ولدیخری برام می ھمھ چی فقط ولکردی نمی  باھام بازیی بابایچیھ

 وردمی و نمکردی و مامان سوگندم باھام قھر مامکی باباسشیمنو ببر پ
 
 نکرده بچمو و سوگند انگار تازه تی اذامرزی اون خدابنکھی دلم خوشحال شدم از اتو

 و ی کھ بھ حرفت عمل کردامکی سمتم و بغلم کرد و گفت ممنونم سدیی و دودیمنو د
 یدخترمو بھم برگردوند

  خستست ببرش بخوابونشیلی خھی بغلش کردمو گفتم طالمحکم
 ....... عشق منمیری  جشن بگشوی فردا تولد شش سالگتا
 

 ...  فقط دلم بحالش سوختگانھی  خبر مرگ دنیبا شن_سوگند
 بود ھی جشن تولد طالامروز

   کننی رو با آرش و باران  برده بودن پارک تا بازھی طالونی و آقاامکیس
 شام درست کرده ی مختلف برایھفت نوع غذا...میدیدی با خانوما تدارکات تولدوممنم

 کھ بخاطر بادکنک باد کردن بود کھ دمیخندی مدای ایداشتم بھ غر غرا...بودم از ذوقم 
 اومد بجنب سوگند گفتم اول تورو اماده شگریگفت ارا و دی اومد و دستمو کشنای متھوی

 کنھ
 حالت داد کمی ناشویی و لخت شد و با اتو پادیموھامو  اتو کش.. شده بودم یواقعا عال....

 ی با ساپورت مشکدمی پوشدموی کوتاه سفراھنیپ... رو صورتم انجام دادمی توپشیو ارا
  اماده بشنیکی یکی و انی و بعد از حاضر شدنم بچھ ھارو صدا زدم تابدیو کفش سف

 اورده بود خونھ تا ما شگروی  و خودش اراشگاهی ارامی نزاشتھ بود کھ ما برامکیس
 ...میراحت باش

 کرده نیی تزبای زیلی خقھی واقعا ھمھ جارو با سلدای آماده بود و ازی ھمھ چگھید
 ：گونشو بوس کردم کھ گفت...بود

  حالم بھم خورداه
  دمی بار باھاش کلکل نکردمو خندنی اولی خوشحال بودم کھ براانقدر

 ... عشقمی شاد باششھی ھمشاالی و گفت ادی ھم بلند خنددایا
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 داخل منتظر مرد یکی یکی اومدن ونی اقای زنگ ھممونو دست پاچھ کرد ھمھ یصدا
 و شلوار راھنی پھی با شھی تر از ھمپیخوشت... نفر ارد شدنی شدم  کھ اخرمیزندگ
 ی نازدی سفراھنی با پمیی عشقمون دختر موطالی ثمره کھی در حالدی سفونی و پاپیمشک
 ... وارد شدبود  بود تنشدهی براش امروز خرامکیکھ س
 امکی سکی رو گرفتم و نزدھی طالتی و دستشو گرفت منم دنی رو گذاشت زمھیطال

 ：  از گونش کردم و گفتمیشدم و بوسھ ا
   عشق منی شدپی خوشتیلیخ
 ：  و گفتدی منو بوسی اونم گونھ کھ
  خاص و تکشھی مثل ھمی شدی سوگندم توام عالینیباتریز

 ： صداش دراومد و گفتھی زدم کھ طالینیری شلبخند
   ؟تفلد منھ ھای من چپس

  صورتشو طرفی و ھر دو می رو دوتا زانومون نشستامکی و منو سمیدی خندھممون
  مبارک دختر خوشگلمتولدت：میاھم گفت و بمیدیبوس
 و با امکی ھم دستاشو انداخت دور گردنمون و اول منو بوس کرد بعدم سھی طالکھ
  جونمی دوستون دارم باباجونم و مامیملس： گفت شیشگی ھمھی زبوننیریش

 عروسک بود بھش ھی رو بوس کرد و کادوشو کھ ھی طالی بدو بدو اومد و گونھ آرش
 ：داد و گفت

   جونم تفلدت مبارکھیطال
  ی بوس آرش و گفت ملسی ھم دستشو گذاشت رو  جاھیطال
 ：  ارش گفتکھ
 ؟ی دوست دالمنم
 ھم مارو ول کرد و  سرشو واسھ ارش تکون داد و با ناز گفت اره دوس دالمت ھیطال

 ...می کنی با باران بازمیو دست ارش و گرفت و گفت بر
 و ارش باھم خوب شده بودن ھی بار طالنی اولیبرا...  از خنده می مرده بودھممون

  دنیجنگی باھم مشھیھم
 ： گفتانی رو بھ کامکیس
  بوس پسرفروخت و رفتھی دختر بزرگ کن پدرو مادرشو با ایب
 میدی دوباره ھممون خندو

 ھیطال... میدیرقصی می وھممون با شادمیکوگذاشتی ھم اومدن و موزھی مھد طالیدوستا
 امکیاز  دست س..دونھی کھ خدا مدنیرقصیانقدر قشنگ م.. دنیرقصیھم با آرش م

 نی تو صورت من و پشت دوربومدی و ھمش مفتادی نمیلمبرداری فنی دوربیلحظھ ا
 ：گفتیم
 ... قلب منھی خانوم ملکھ نیا
 .... منھھی خانوم زندگنیا
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 و عاشق کی ھنوزم مث اوال ھمونجور گرم و رمانتشدی کاراش تو دلم قند اب ماز
 ...بود

 زی سوپراھی اوردن ھم من ھم طالنکھی سفارش داده بود و بھ محض اامکی سکویک
 ...  بودکی کی و خودش روھی عکس منو طالمیشد

 نموندن می  حاضر شدن کھ برن و ھرچقدر کھ اصرار کردعی تموم شد و ھمھ سرجشن
 سمت اتاق دمیی دوعی رو بردم تو اتاقش خوابوندمشو سرھی طالیبعد از خداحافظ

 شدم تا بغلش امکی  با ھمون لباسا  رو تخت ولو شدم و منتظر سیاز خستگ..خودمون
 ...بود  محالدنمیبدون آغوشش خواب...کنم و بخوابم 

 ھی.. کند و پرت کرد اونور ی با ژست خاصونشوی اومد تو اتاق پاپنکھی محض ابھ
 راھنشوی باز کرد و پرھنشوی پیدکمھ ھا... زهیلبخند جذاب بھم زد کھ باعث شد دلم بر

چشاشو تنگ ... گذاشت شی پکشو کھ من عاشقش بودم بھ نماکسیدراورد و اون س
 کرد و گفت

  ی خانومھیچ_
  می بخوابای خوش اندام من لباستو بپوش و بیچیھ_
  بخوابم؟امی نشتی پینجوری اادیدلت م_
 
 ھی  و منو تو دی خوابشمی زد و اومد پی کھ جستدمی گل کرده بود اروم خندشیطونیش_

 دوست دارم ： زد و گفتمینی بھ نوک بشوینیحرکت اورد رو خودش و نوک ب
  امکیمن عاشقتم س_
 ... امشبھیپس نظرت چ_
 
 دتشونیبوسی مقی کنم سرمو گرفت و لباشو چسبوند بھ لبام و عمیتا خواستم اعتراض_
... 
 ：  کھ گفتمنیی پادی کشراھنموی پپیز
  بگوامکیس
   بگمویچ_
 ی انقدر دوستم دارشھیبگو کھ ھم_
 قلبم ازدوست داشتنت گھی کھ دیاری ھم بگھی دی نی نھیمعلومھ عشق من  اما اگھ _

 شھی مزیلبر
 ...ااااااامکیعھھھھ س_
 

 مثل نموییمنم لب پا.. مشکوک بھم زل زدینجوری بودم کھ ھمامکی جواب سمنتظر
 ... لبمو گاز گرفت و شروع کرد بھ قلقلک دادنمھوی کھ رونیبچھ ھا اوردم ب

 .. عشقمونو برداشتھ بودی خنده ھامون کل خونھ یصدا
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 ...زدی داشت بھمون لبخند میوزندگ
 
 انیپا

١٣٩۵/٣/٢۶ 
 یمی نعزھرا
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