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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 زد... یم انهیصورتش تاز یباران همانندِ شالق رو

 !دیدو یکه داشت به سمتِ درِ دانشگاه م یبا تمامِ سرعت سوگند

 "آب شدم سِی...خاوردماین نیکردم ماش یعجب غلط یوا"

 

 او را متوقف کرد و به عقب برگشت... یمانند غیج یصدا

 ؟یشد دهیموش آب کش هِیسوگند...چرا شب-

 

 نگاهِ نارگل کرد یباال انداخت و با حالتِ زار ییا شانه

 دونستم  یکجا م ارم،ازین نیماش دهیخوب م یدونم بابا...گفتم اولِ مهرِ هوا بو یچه م-

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 رومون! رهیخداوندِ مهربون از آسمون شلنگ بگ قرارِ

 

 کرد تیچترش هدا رِیو سوگند رو به ز دیخند نارگل

 زد سوسکمون کردا!از من گفتن یدید هوی چیخدا نپ یبه پرو پا گهیخب بابا حاال د-

 

 بغلش برد تا از لرزششون کم شه رِیدستهاش رو ز سوگند

 ؟یکن یم شویگرفته بعدش تو طرفدار شیشما با من شوخ یخدا-

 ؟یزن یچرا غر م ؟پسیاِ...مگه تو عاشقِ بارون نبود-

 

 داشت گفت: یقدم به جلو بر م کیطور که همون سوگند

 نینازک و بدونِ ماش یهنوزم هستم...اما نه با مانتو-

 

 یپاتند کرد به سمتِ درِ ورود نارگل

 نده ریبه تنت گ دهیشده و چسب سینازکت که خ یمانتو نیحاال برو دعا کن حراست به هم-

 

 زد شیشونیبا کف دست به پ سوگند

 دن؟یم ریهم گ یعیطب یِایبه بال نایا یعنیارم،کم د نوینه...فقط هم یوا-

 نگاهش کرد ظیو با غ دیدستش رو کش نارگل

 سرِ کالس؟ مینرس ریاول د یجلسه  نیتا از هم میبر ییایحرفا ب نیا یبه جا شهیحاال م-
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 زد یپوزخند دیکش یم نیزم یکه پاهاش رو شلخته وار رو یهمونجور سوگند

 نکنم ریاول د یمهمِ جلسه  یلیخ نیکالس،واسه هم میرس یسرِ موقع م شهیما هم ستین-

 میاینظم ن یچشمِ استاد ب یتو یاولِ کار نیکه از هم میگم زود بر یکه م نهیبه خاطرِ هم قایخانم هنرمند...دق-

 

 ابروش رو باال انداخت و منتظر بود تا یتا کیگذشتن...سوگند  یکوچک یاتاقک از

به  یریبهش بزنه و مثلِ  زمان ثبت نام دعوا و درگ یبا او نداشت حرف یخوب یلیخ ی ونهیکه م ییشویمردِ ر اون

 .ادیوجود ب

 

 آهسته گفت: یلیلب خ ریسوگند گرفت و ز یاز بازو یشگونین نارگل

 اسمش حراستِ دانشگاههِ ها!! ید یبا چشمات قورتش م یکه دار ینیا نیبب-

 

 شد... اطیو واردِ ح دیکش یشده پوف دهیتن در هم ینگاهش رو از مرد گرفت و با اخمها سوگند

 

 بهش انداخت یکالفه نگاه نارگل

 میروبرو بش تییمعلومه تا تهش قرارِ با چه اخالق ها یاولِ ترم نیچته تو امروز؟از هم-

 

 دیبلند خند سوگند

 گرفتم... یدارم وگرنه حالتو م ازیکه به چترت ن فیح-
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 به اطراف انداخت یسوم نشستن و نارگل نگاه فِیرد یتو گریکدی کنارِ

 اول بشینیم؟ فِیشد رد یحاال نم-

 نوچ-

 چرا نوچ؟-

 صورت استاد بودم یصورت تو قایجلو،دق فِیو رد دمیرو به سازِ تو رقص ینارگل...کلِ دورانِ کارشناس نیبب-

 میکن یمن بگم همون کارو م یارشد هرچ یکارشناس یدوره  یبسه...تو گهید اما

 شد رهیگفت و به روبرو خ یشیا ارگلن

 کنکورت به خاطرِ زحماتِ بنده بوده یو رتبه  یمن دار هیمگه بد بود؟اون معدلِ باالتو از صدقه سر-

 

 که از شدتِ تعجب گرد شده بود به نارگل زل زد ییبا چشمها سوگند

 بود؟ یک میخوند یما باهم درس م یخونه  ومدیزد م یکه هرروز زنگ م یسرت نخورده؟اون یتو یزیچ یمطمئن-

 

 هوا گردوند یانگشتِ اشاره اش رو تو نارگل

 که... شویبق گه،وگرنهیخب حاال...فقط زبان انگلیسیت از من بهتره د-

 

 به احترامش از جا بلند شدند. انینارگل تمام نشده بود که استاد وارد شد و دانشجو حرفِ

 لب گفت: ریز سوگند

 !مینیب یرو م جهیخونه و نت یدرس م ییهاتن یترم هرک نیاز ا-
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 کرد... یلب داشت و با متانت صحبت م یرو یحیبود که لبخندِ مل یسال انیم یاستاد،آقا

 .میرو اداره کن یکنار هم کالسِ خوب میترم بتون نیدر طولِ ا دوارمیهستم و ام یدیسالم،من حم-

 

  یکارشناس یکنند و هر کدومشون بگن که در دوره  یاز دانشجوهاش خواست تا خودشون رو معرف استاد

 بودن. ییو چه رشته ا یاز چه دانشگاه لیالتحص فارغ

 

 گفت: یجد ی...صداش رو صاف کرد و با لحندیبه سوگند رس نوبت

 اسکندری هستم،نقاشی خوندم...دانشگاه هنر  سوگند

 

 سرش رو به عالمت تایید تکون داد.  حیبا همون لبخندِ مل استاد

 هم خودش رو معرفی کرد و کالس به صورت رسمی شروع شد. نارگل

 کرد که ناگهان درِ کالس با شدت باز شد... یدر دست داشت و در موردش صحبت م یکتاب استاد

 خشکش زد. یدیحم دنِیوارد شد و با د مهیسراس یپسر

 

 !دیآورد فیسالم استاد...چه زود تشر-

 انداخت به پسر هیعاقل اندر سف ینگاه یدیحم

 سرِ کالس؟ یزودتر از استادت برس یریبگ ادی ییخوا یفرزانه تو نم-
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 قهقهه هاش گفت: ونیو سوگند از م دنیصدا خند کیدانشجوها  تمامِ

 فرزانه مگه اسمِ زنونه نبود؟-

 

 یادیز یلیخ یرویبه او انداخت و خواست جوابش رو بده که با ن ینگاه ظیبا غ پسر

 شد وسطِ کالس! پرت

 پشتِ سرش با دو وارد شد و شوکه به استاد نگاه کرد یپسر

 شه؟یشروع م گهیساعته د میکالس ن یخاک تو سرت اهورا...مگه نگفت-

 

 ...ستادیسرشون ا یاز جاش بلند شد و باال استاد

 د؟یش یچرا بزرگ نم د؟آخهیکارهاتون ادامه بد نیبه ا دییخوا یم یشما دوتا پسرخاله تا ک-

 

 بلندش کرد نیزم یرو گرفت و از رو دستِ اهورا هومن

 کالستون هنوز شروع نشده میکرد یاستاد به خدا فکر م-

 

 وار تکون داد دیانگشتِ اشاره اش رو تهد یدیحم

 کالس هیها سرِ  یبا ترم اول دیاومدناتون انداختمتون که االن مجبور رید نیبه خاطرِ هم شیترمِ پ دینیبب-

 کنم. یدوباره کارمو تکرار م دیکن یگوشیباز دییاگر بازهم بخوا دی...مطمئن باشدینیبنش

 

 شلوارش رو تکون داد و خاکش رو گرفت یپاچه  اهورا
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 .دیو بهمون نمره نداد دیدیزحمت کش میدوتا از درسهامون که با شما داشت یچطور ادمونهیبله استاد...-

 

  باال انداخت ییشانه ا استاد

 یبه دانشگاه و استادت احترام بذار یریبگ ادیدرس عبرت بشه برات تا -

 

 کالس برد یو به سمتِ انتها دیدستِ اهورا رو کش هومن

 ندازتمون بعدش بدبخت  یترمم م نیکنه ا یم یقاط ونسید اروی یدون ی...مگهیولش کن د-

 ؟یکن یباهاش کل کل م ی...بازم دارمایشیم

 

 دیلرز یم تیدستهاش رو مشت کرد و فکش از عصبان اهوارا

 دم یچغندر م نیبه ا یحاله اساس هیبه خدا که فقط منتظرم درسم تموم بشه -

 

 اهورا زد یبه پهلو ییسقولمه ا هومن

 کنه...دهنتو ببند  یداره نگاهمون م-

 چشمهاش برداشت یرو از رو نکشیکرد و ع ییتک سرفه ا استاد

 اومده؟ شیبراتون پ یفرزانه مشکل یآقا-

 

 بشه مداخله کرد زیصبرِ اهورا لبر یکاسه  نکهینداخت و قبل از اخودش رو جلو ا هومن

 ختهیاعصابمون بهم ر یکم کی نیبه خاطرِ هم مینه استاد...ما تو راه تصادف کرد-
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 ...دنیخند یم زیر یلیو سوگند خ نارگل

 شده بهشون نگاه کرد زیر یبا چشمها یدیحم استاد

 دمیتا ماهم بخند دیگفتن بگ یخنده دار زهیخانم ها...اگر چ-

 

 لبهاش رو گاز گرفت تا خنده اش صدا دار نشه نارگل

 لب داشت یسوگند همچنان لبخند بر رو اما

 مردها هم ممکنه تصادف کنن میدیو بالخره د میآخه استاد ما نمرد-

 

 ...دنیکالس همه خند یدخترها

 دیموهاش کش یتو یداد  و دست رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 ینرفت ایدن نیکر آرزو به دل از اخب خداروش-

 

 شد رهیشتاب زده به عقب برگشت و با اخم به صورتِ اهورا خ سوگند

 ؟یتیترب یانقدر ب شهیشما هم-

 

 شانه ایی باال انداخت و پوزخند زد اهورا

 د؟یکن یم یکارِ مردم فضول یانقدر تو شهیشما هم-

 دمیخند یکردم آقا؟فقط داشتم با دوستم م ییمن چه فضول-



 خواهمتیم

 
11 

 

 

 شد رهینشست و خون سرد به روبرو خ نهیدست به س اهورا

  دیفهم یم یخوره وقت ی...خب چرا بهتون بر مدیکن یاساسا شما خانم ها به ما مردها حسادت م-

 د؟یو رنجور فیو شماها ضع میجنسِ برتر ماها

 

 قرمز شده تیکرد از شدت عصبان ی...سوگند حس مدنیخند یصدا م کی پسرها

 از زور و قدرتمون استفاده نکهیا یبه جا م،چونیباهوش تر یلیه جون...اتفاقا ما از شما خنه فرزان-

 میریگ یعقل و فهممون کمک م م،ازیکن

 

 زد زیم یخودکارش به رو یچند ضربه با انتها استاد

 .دیفرزانه...لطفا آرامشِ خودتونو حفظ کن ی،آقایخانم اسکندر-

 

 کالس سکوت کردن انِیگفتن و تا پا یلب چشم رِینفر ز هردو

 شدن... لشونیاز کالس خارج شد و دانشجویان هرکدوم مشغولِ جمع کردنِ وسا استاد

 تکون داد و به هومن نگاه کرد یکالفه سر اهورا

 کنه یم یمن بلبل زبون یتو رو سادهیوا یچشم وزغ ی...دختره دهیتوروخدا کارمون به کجا رس نیبب-

 

 دیبار یاز چهره اش م تیوگند انداخت که عصبانبه س ینگاه هومن

 وزغه؟؟ هیبنده خدا شب نیا یکجا-
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 ها لنز گذاشته اومده دانشگاه که پسر تور کنه ییچشمهاش،با رنگِ چندشش...مثلِ عقده ا-

 

 به سوگند نگاه کرد یشتریبا دقتِ ب هومن

 رسه یبه نظر م یعینه بابا فکر نکنم لنز باشه،طب-

 

 شونه انداخت یرو برداشت و رو شیکوله پشت اهورا

 که از رنگ چشمِ سبز متنفرم ،منیمصنوع ای یعیخب حاال طب-

 

 رفتن... رونیبلند شدن و از کالس ب یصندل یرو از

 دیبه شکمش کش یدست هومن

 میبخور یزیچ هیسلف دانشگاه  میبر ایگرسنمه،ب یلیمن خ-

 

 فکر کرد یکم اهورا

 ما مامانم کتلت گذاشته واسه ناهار یخونه  ایولش کن بابا،ب-

 هی ایب ارم،حاالیمن عمرا بتونم تا اونجا دوام ب یدست پختِ خاله که حرف نداره...ول-

 شما یخونه  میر یم م،بعدشیبخور ییو چا کیک

 

 کردن یم نییرو باال و پا یمجاز یهاشون بود و صفحاتِ فضا یگوش یسرشون تو هردو

 رو به سمتِ هومن گرفت لشیموبا اهورا



 خواهمتیم

 
13 

 

 بهم زده ییا افهیو ق پیچه ت نیادته؟ببی نویا-

 عکس بود انداخت یکه تو یبه دختر یبا دقت نگاه هومن

 ؟یکه پارسال دوهفته باهاش دوست بود یست؟همونیالهام ن نیا-

 

 زد طنتیاز سرِ ش یلبخند اهورا

 ایدار یخوب یآره خودشه...ماشاهلل حافظه -

 

 داد هیتک شیصندل هیبه پشت هومن

 بره...من از طرف خوشم اومد بعدش اون شمارشو به تو داد ادمی شهیمگه م-

 

 رو به سمتِ هومن گرفت شیگوش اهورا

 واسه تو ایخب بابا قهر نکن،اصال ب-

 

 دیدستش رو پس زد و خند هومن

 که یکرد شیو چند بار دست مال یسرش آورد ییچه بالها ستی...معلوم نیغلط کرد-

 به من. شیبخش یم یدار یراحت نیهم به

 

 باال انداخت ییشانه ا اهورا

 زد یبه دل نم یچنگ نیدوبار اومد خونمون،همچ یکینه به خدا...-
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 به اهورا زد یمحکم هیپس گردن هومن

 آخه؟ ییکنن...تو چقدر پررو اتیح یخاک بر سرِ ب-

 

 پشتِ گردنش رو ماساژ داد اهورا

 .یریم شیهم پ یدخترو تا خواستگار هیرو  یکن یخاک تو سرِ تو که مثل احمق ها قفل م-

 

 دیاخمهاش رو درهم کش هومن

 !شماینکش اهورا که دوباره سگ م شیرو پ یحرفِ شاد-

 

 شد و دستِ هومن رو گرفت لیبه جلو متما یکم اهورا

 افتاد... یاتفاقات برات نم نیاالن ا یداد یبرادرِ من...اگر از اول به حرفهام گوش م نیبب-

  هیتو  یدخترا دل نبند و فقط باهاشون خوش بگذرون،اما تو پاتو کرده بود نیبه ا یگفته بودم الک بهت

 کنه... یفرق م هیبا بق یکه شاد کفش

 گهید یکیفروختت و رفت با  اریمثلِ پوستِ خ یدیکه  د آخرشم

 

 به فکر فرو رفت... هومن

 یلیبرد و خ یاستفاده رو م تیمثلِ پسر خاله اش از دخترها نها دیهورا بود،او هم باحق با ا دیشا

 زد. یبعد از چند وقت اونها رو پس م راحت
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 بهتره یلیاز من خ تیاالن روح ،حداقلیتو درست بگ دیبگم واال...شا یچ-

 

 هومن زد یبه بازو یمشتِ آروم اهورا

 دعوت کرده نایامشب سار نی...همیریغم بغل بگ یخب حاال الزم نکرده زانو-

 .میکن یخونشون پارت میبر

 

 و سردرگم به اهورا نگاه کرد جیگ هومن

 ه؟یک نایسار-

 

 دخترِ مجرد ش،احتماالینیب یباهاش آشنا شدم...حاال امشب م شیزد و گفت:دو روز پ یچشکم اهورا

 .میکن یداشته باشه و سرِ شمارم گرم م ادیدست و بالش ز یتو هم

 

 دینوش شییقلپ از چا کی هومن

 اومدم دیدونم...شا ینم-

 زدن... یراهرو قدم م یو نارگل تو سوگند

 !اوردنیاداش رو در م یبا دهن کج یاز رفتارِ اهورا لجشون گرفته بود و هر از چندگاه جفتشون

 

 از دهنش در اومد گفت؟ یمن زل زد و هرچ یچشمها یتو یچطور رهیخ یپسره  یدیاِ.اِ.اِ...د-



 خواهمتیم

 
16 

 

 ستادیو سرجاش ا دیکش یپوف نارگل

 کنن یمردم که اونها هم رم م یبه پرو پا یچیپ ی...انقدر مگهیتواِ د رِیهمش تقص-

 

 و گردنش رو کج کرد ستادینارگل ا ی نهیبه س نهیس سوگند

 رمیگ یحقمو م یمثل تو به همه باج بدم...با تو دهن ستمیمن بلد ن-

 

 دیابروش رو باال انداخت و خند یتا کی نارگل

 نبردتون زد ترکوندت یفعال که تو-

 

 گوشت دستش فشار داد یکرد و ناخن هاش رو تو زیچشمهاش رو ر سوگند

 رد بشه ممیغلط بکنه از صد متر گهیکه د رمیازش بگ یخورم چنان حال یقسم م-

 

 گفت: رداویکه لجِ سوگند رو درم یچند قدم به جلو برداشت و با لحن نارگل

 میکار یب یساعت کی یکالس بعد م،تایبخور یزیچ هی میبر ایمردمو...ب یبچه  یخب حاال،کشت-

 نقشه بکش یکه دوست دار ییتا جا نیاون زمان بش یتو

 

 کرد... یبه اهورا فکر م قایبود و عم نییسلف شدن و سوگند سرش پا واردِ

 "بچه خوشگل،صبر کن تازه کارم باهات شروع شده"
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 به اطراف نگاه کرد عیسر یلیاو زد و سوگند خ یبا آرنج به پهلو نارگل

 ؟یزن یچته؟چرا م-

 زمزمه وار گفت:اونجارو نگاه کن نارگل

 ��میخواهمت��

 به اهورا و هومن انداخت ینگاه مین سوگند

 ؟یدوتا خنگ با آرنجت پهلومو سوراخ کرد نیبه خاطرِ ا-

 

 دیدستهاش رو به هم مال نارگل

 گهیاونجان د ،خبیریحالشونو بگ یخواست یممگه ن-

 

 بود رفت... یکه خال ییو صندل زیتوجه به حرفِ نارگل به سمتِ م یب سوگند

 ستنیهم برام مهم ن یلیخ-

 

 گذاشت زیم یرو رو لشیکنارش جا گرفت و وسا نارگل

 داشته باش دختر یثباتِ اخالق یکم کیبابا  یا-

 دوتا آدمِ به درد نخور هدر بدم یوقتمو برا نکهیمن اومدم دانشگاه که درس بخونم،نه ا-

 

 از جاش بلند شد نارگل

 نسکافه؟ ای یخور یم یی...چایخب پس خداروشکر عاقل شد-
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 قندم افتاده یشکالتم بغلش بذار که حساب هی...فقط ریبگ یدوست داشت ینداره،هرچ یفرق-

 

 اون دوتا بگذره... زِیفارش دادن از کنارِ مس یمجبور شد برا نارگل

 قرار داد یاز سرتا پاش رو موردِ برس اهورا

 کنه یفرق م شیدختره به نظرم با اون دوستِ عوض نیگما،هومن ا یم-

 

 دیکش رونیب شیگوش یسرش رو از تو هومن

 کدوم دختره؟-

 

 تاسف تکون داد یبه معنا یسر اهورا

 گهیگم د یرو م یکجاس پسر؟همون دوستِ اسکندر دار؟حواستیب ای یادگار،خوابیعمو -

 نه ای شناسهیرو م یدو به شک بود اسکندر هومن

 بود؟ یک یاسکندر-

 

 شوکه به او نگاه کرد اهورا

 گرفته؟ تیشوخ ای یگ یم یجد یدار-

 نه باور کن االن اصال حضور ذهن ندارم-

 

 اهورا به هوا رفت یخنده ها کیشل
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 کالس  یتو شیساعت پ کی نیرو که هم یتو کس شهیاز خنده،مگه مخدا...مردم  یوا-

 یدعوامون شدو نشناس باهاش

 

 رو خاروند شیشونیپ هومن

 شده؟ ی...خب حاال دوستش چیگیم ویک دمیآهان همون چشم سبزه،االن فهم-

 رادارهات راه افتاد هیچ-

 ؟یبابا...باز تو منو دست انداخت یا-

 

 بلند شد شیصندل یو از رو دیرو الجرعه سرکش شیدنیکلِ نوش اهورا

  امیسه ساعت ب میکه به خاطرِ کالسِ مزخرفت مجبور یدی...لعنت بهت حممیکار دار یکه کل میپاشو بر-

 .میو دوباره برگرد دانشگاه

 

 صورتِ او کرد! یحواله  یکنارِ سوگند گذشتن و اهورا لبخنده کج از

 ر نموند و حرصش رو درآوردبرخوردِ او از چشمانِ سوگند دو نیا

 ببند شتوین-

 

 نگاهِ سوگند کرد تیشد و با عصبان نیپاهاش قفلِ زم اهورا

 ندادن؟ ادیبهت  تی؟تربیتو کجا بزرگ شد-

 گرفت و از جاش بلند شد... یصندل ی رهیدستش رو به دستگ سوگند
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 قدم به سمتش برداشت کیبه اهورا کرد و  یغیظ نگاه با

 

  ییزنم تو دهنت که تمامِ کتک ها یم یجور هی،یفرزانه خانم...تو هنوز منو نشناخت نیبب-

 مادرت بهت نزده جبران بشه ها که

 

 باال برد یداد و صداش رو کم رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 بهت ثابت کنم... میبر ایب یو آقام، اگر شک دار ستمیاوال من خانم ن-

 یکن یبا دندونهات خداحافظ دیبا ،یحرف بزن ینطوریرم اکه راجع به ماد یبعد یسر دوما

 

 زد یو سوگند رو صدا م دیدو یبه سمتشون م نارگل

 یدار کارشیسوگند ولش کن، بذار بره...چ-

 

 کردن یم یشوخ د،داشتنیگفت: خانم شما نگران نباش دیکش یاهورا رو م یهمونجور که بازو هومن

 دارم آخه؟ ییادب چه شوخ یالتِ ب نیمن با ا ؟یگی:چرا چرت مسوگند

 ختتیر یب ی: برو بابا وزغ...با اون چشااهورا

 

 خواست به اهورا حمله کنه که نارگل خودش رو وسط انداخت و محکم بغلش کرد سوگند

 : ولم کن نارگل...ولم کن بذار برم حقشو کفِ دستش بذارمسوگند

 



 خواهمتیم

 
21 

 

 کنه! کاریخواد چ یم نمیگه، ولش کن بب یگفت: راست م یو با تمسخر م دیخند یبلند م اهورا

 پسر  نیشه ا یسوگند رو نگهداشته بود به هومن گفت: م یهمونجور که به سخت نارگل

 دوستِ من عصاب مصاب نداره ها نیشر به پا نکرده...به خدا ا نیاز ا شتریتا ب دیببر خالتونو

 

 در دست فشار داد شتریاهورا رو ب یبازو هومن

 ینکرد یزیآبرو ر نیاز ا شتریتا ب میگمشو بر-

 بکنه؟ یخواد چه غلط یم نمیبب سایوا-

 برد... رونیاهورا رو از سالن ب یبا سخت هومن

 

 دیسوگند رو به عقب هول داد و بهش غر نارگل

 کنن...االن که اومدن از حراست دنبالت و یدارن بهمون نگاه م ؟همهیکش یخجالت نم-

 یکرد یم ییکارها نیهمچ دینبا یفهم یجوابت کردن م سوال

 

 گفت: دیلرز یم تیکه از عصبان ییبا صدا سوگند

 رو شعوریدهنش،پسرکِ ب یبزنم تو دونهیبرم  یچرا ولم نکرد-

 

 همونجور که دستش به کمرش بود،ناله کرد نارگل

 روم یسوگند،کمرم رگ به رگ شد انقدر وزنتو انداخت یریبم یاله-
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 با بغض به نارگل نگاه کرد سوگند

 دادم یرو م شیاالن جوابِ گستاخ یکرد یخودتو نخود آش نم یر جناب عالاگ-

 کنم... هیو به حالِ خودم گر نجایا نمیبش نکهیا نه

 

 گذاشت و هق هق زد زیم یحرفش رو زد و بغضش شکست،سرشو رو سوگند

 راحت رفت یلیدلش خواست بهم گفت و خ یهرچ شعوریب یپسره -

 

 کنارش نشست و سرش رو نوازش کرد نارگل

 ؟یکن یم هیگر یگورِ باباش،تو چرا به خاطرِ اون دار-

 

 انداخت یبه نارگل نگاه شیاشک یبلند کرد و با چشمها زیم یسرش رو از رو سوگند

 از جنسِ مذکر بسازم یخال یایدن هیخواد همشونو بکشم و  یمردها متنفرم...دلم م یاز همه -

 در آورد و به طرفِ سوگند گرفت شیکوله پشت یرو از تو یدستمال کاغذ نارگل

 رون؟یب شیاریاز ذهنت ب ییخوا ی؟نمیکن یفکر م ارشیبه ک یتو هنوزم دار-

 شن یمردها که مثل هم نم ی همه

 

 رو برداشت فشیبلند شد و ک شیصندل یاز رو سوگند

 فیو کث یچرا نارگل،همشون مثلِ همن...عوض-
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 گرفت! یدانشگاه خارج شد و بالفاصله تاکس اطِیاز ح ختیر یهمونطور که اشک م سوگند

 داد و چشمهاش رو بست... هیپنجره تک ی شهیرو به ش سرش

 شد یذهنش اکو م یتو ارشیک یصدا

 "میمن دوستت دارم سوگند...اجازه بده باهم باش"

 

 غونش نکنه...دا نیاز ا شتریرو چندبار تکون داد تا اون خاطراتِ تلخ ب سرش

 او و خانواده اش بود؟ دنِیغیشد که هدفش فقط پول گرفتن و ت یعاشقِ پسر چطور

 جمع کرد رو به او داد و فکر  یکه از بچگ یتمامِ طال و جواهرات یبه راحت چطور

 ازش خواسته! یزیچ نیچن شیخواستگار ادیو ب ارهیبدست ب هیبتونه سرما نکهیا یاش برا یکرد مردِ زندگ یم

 

 بره. یم نیدونست عشق که واردِ قلبِ آدم بشه...عقل و هوش رو از ب یبود،اما نم یدخترِ باهوش سوگند

 شد! ادهیرو حساب کرد و پ یتاکس ی هیکرا

 

 هوای مطلوب پاییزى رو بویید و درِ خونه رو باز کرد. یکم

 !دیگلها کش یبه رو یگذشت و دست اطیح از

 

 سمتِ ساختمون... دیلب سالم داد و دو رِید رنگ رو از باغچه جمع می کنه،زکه داره برگ های زر دیرو د مادرش

 سالم مامان افسانه-

  ؟یکن یماهت...حاال چرا فرار م یسالم به رو-
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 زد،واردِ اتاقش شد و درو بست! یتوجه به مادرش که اسمش رو صدا م یب

 کرد. هیتختش انداخت و پرصدا گر یرو رو خودش

 

 و خدا را صدا زد. دیکش شیبه روتخت یشدتِ هق هق به سکسکه افتاده بود...چنگ از

 باز کرد و کنارِ دخترش نشست... یدر رو به آروم مادرش

 گفت: شیشگیو با همون آرامشِ هم دیبه سرش کش ینوازش دستِ

 

 شده؟ یچ یبه مامانت بگ ییخوا ینم-

 دیرو باال کش شینیسرش رو بلند کرد و ب سوگند

 مامان،نگران نباش ستین یچیه-

 

 موشکافانه به دخترش نگاه کرد افسانه

 یرابطون عوض شده که دوست ندار یتو یهفت سالت بود...چ یکه بهم دروغ گفت یبار نیآخر-

 ؟یمادرت حرفهات رو بزن به

 

 دیخودش رو در آغوشِ مادرش جا داد و عطر تنش رو بو کش سوگند

 ییایموجودِ دن نیتو بهتر ،اصالی،دوستمی،خواهرمیمن قربونت برم...تو مادرم یاله-

 نیرو ازت پنهان نکردم...فقط ناراحتم،هم یزیچ من
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 رو از خودش جدا کرد افسانه،سوگند

 یمردم از فضول گهیبابا...خب بگو د یا-

 

 بود زی...واقعا اون زن براش همه چدیمادرش خند یبه رو سوگند

 یتو از نارگلم کنجکاو تر یمام-

 شده. ینکن و بگو چ تمیاذ نیاز ا شتریخب پس ب-

 تخت نشست و مقنعه اش رو از سرش برداشت و کنارش گذاشت یرو سوگند

 دانشگاه دعوام شد! یپسرِ تو هیبا -

 کرد یبا تعجب به سوگند نگاه م افسانه

 ؟یریگ یآبغوره م یدار نجایا ینشست نیواسه هم-

 شعوریب یبهم گفت پسره  ییزهایچه چ یدون یآخه مامان افسانه تو که نم-

 

 دخترش تکون داد یبرا یاز جاش بلند شد و سر افسانه

  یکار یدونم که تا تو با کس یخوب م نویبه تو گفته...اما ا ییزهایدونم اون چه چ ینه من نم-

 نداره یباهات کار چکسمی،هیباش نداشته

 

 دیکوب نیزم یتخت بلند شد و پاش رو با حرص رو یاز رو سوگند

 منه؟ ریتقص زیچ شه،همهیهم یبگ ییخوا یم یعنی-

 نگفتم... نوینه دخترم ا-
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 قدم به سمتِ مادرش برداشت کی سوگند

 که  یکرد یم ارشویک هیطرفدار شهیبود،اون موقع ها هم هم نیمنظورت هم قایچرا مامان خانم...دق-

 از آب در اومد. یفیو کث یچه آدمِ عوض یدید خداروشکر

 

 دیانداخت و با حسرت آه کش نییسرش رو پا افسانه

 گول بزنه،چه برسه یدخترِ من...اون آدم تونست تورو که از صبح تا شب باهاش بود-

 ذاشت. یو فقط بهم احترام م دمشید یم کباریمن که هر چند هفته  به

 

 پنجه هاش رو داخلِ موهای بلند و روشنش برد و پوستِ سرشو ماساژ داد سوگند

 تمامِ حرفهاش دروغه؟ دمیفهم ی..من چقدر خر بودم،چطور نمخدا. یوا-

 

 شه یحالش بدتر م نتتیب یم افهیو ق ختیر نیبا ا ادیپاشو دختر...پاشو که االن بابات م-

 با اخم به مادرش نگاه کرد... سوگند

 حالش بدتر میشه؟مگه بابا حالش بده؟-

 

 دادقورت  یو بغضش رو به سخت دیبه صورتش کش یدست افسانه

 ...تو فقط به فکرِ درس و مشقت باشستین یمهم زِینه چ-
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 دیکش ادیفر بایتنِ صداش رو باال برد و تقر سوگند

 گم بابا چش شده؟ یمامان بهت م-

 

 ...دیبغضش ترک کبارهیو به  ارهیتاب ب نیاز ا شترینتونست ب افسانه

 شه یاش کنده م نهیکرد قلبش داره از س یو حس م دیمادرش رو در آغوش کش سوگند

 

 خواست  یبغل کرده بودن و سوگند پشتِ سرهم از افسانه م گرویو دختر همد مادر

 پدرش افتاده یبرا یبهش بگه چه اتفاق که

 سن متوجه نشده... نیداره و تا به ا یقلب یینارسا یبابات مادر زاد-

 تونم خوب نفس بکشم. یم و نمگفت تپشِ قلب دار یبود که م یروز مارستان،چندیب میصبح رفته بود امروز

 

 دیپرس یشد و با زار رهیمادرش خ هیاشک یبه چشمها سوگند

 گفت؟ یدکترش چ-

 داشته باشه دینبا یقلبش گشاد شده و اصال استرس و نگران یاز رگها یکیگن  یم-

 

 رگهاش منجمد شده ینشست و حس کرد خون تو نیزم یرو سوگند

 بود؟ دهیپس چرا بابا تا االن نفهم-

 

 کنارِ سوگند نشست و دستش رو گرفت افسانه
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 بگم یزیخودت،پررو و مغرور...االنم به من گفته حق ندارم به تو چ یلنگه  هیکی یشناس یباباتو م-

 وفتهیب یپدرش اتفاقِ بد یتونست قبول کنه برا یداشت...اصال نم جهیاحساسِ سرگ سوگند

 ست؟یبابا حالش خوب ن یبه سامان گفت-

 من و بابات یآرزو ران،تمامِیگرده ا یبر م رهیگ یم طیفردا بل نیبچه ام اگر بفهمه هم یفلنه مادر...ط-

 .دیو موفق باش دیبرس ییجا هیکه شما دوتا به  نهیا

 

 تکون داد یلبهاش رو تر کرد و سر سوگند

 ضهیدونم مامان...اما اونم حق داره بدونه پدرش مر یم-

 

 صورتِ سوگند رو نوازش کرد افسانه

 مونه،تو هم پاشو  یسرِ ما م یسال باال انِیبابات سال ی هی...انشاهلل سازمیگران نباش عزن-

 .نتتیبب یشکل نیرسه خونه ا یم یخوام جهان وقت یبه دست و صورتت بزن،نم یآب هی برو

 

 رفت... ییسرش رو به عالمت مثبت تکون داد و به سمتِ دستشو سوگند

 انداخت ینگاه نهییآ یصورتش کرد و به خودش تو یمشت آب حواله  چند

 

 "کنم یتونم زندگ یبابامو به تو سپردم...مراقبش باش،من بدونِ اون نم ایخدا"

 

 دیچیخونه پ یجهان تو یصدا
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 ؟یبگ دیبه شوهرت خسته نباش ییایب ییخوا یافسانه خانم...نم-

 رش انداختاومد و خودش رو تو آغوشِ پد نییبا سرعت از پله ها پا سوگند

 قشنگم،امروز چقدر دلم برات تنگ شده بود یمن قربونت برم بابا یاله-

 

 رو از دستِ همسرش گرفت وهیم یها سهیاومد و ک رونیاز آشپزخونه ب افسانه

 کردم یمادره ها من باور نم یگفتن دختر هوو یم میاز قد-

 

 دیو بلند خند دیخودش رو کنار کش سوگند

 شما! یآقا جهان، برا نمیا ایخب بابا حسود خانم...ب-

 افسانه زد یبه رو یزیدستهاش رو از هم باز کرد و لبخندِ محبت آم جهان

 کن یکمتر حسود ایخانم...ب ایب-

 

 آغوشِ مردانه اش جا گرفت یآروم تو یلیمکث به طرفِ شوهرش رفت و خ یبا کم افسانه

 ...دلم برات تنگ شده بود.یخسته نباش-

 

 ازش فاصله گرفت یرِ او زد و کمبه س ییبوسه ا جهان

 د؟یانقدر مهربون شد هوینکنه امروز تولدمه که شما دوتا  نمیبب-

 

 باال انداخت و به سمت اتاقش رفت... ییشانه ا سوگند
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 دیجهان رو بوس یاز فرصت استفاده کرد و گونه  افسانه

 مهربون بودم آقا شهیمن که هم-

 

 گفت یابروهاش رو باال انداخت و نوچ جهان

 میدوتا...چهار،پنج تا بچه داشت یاالن به جا ،یمهربون بود یادینه خانم...اگر ز-

 

 دستش زد یو رو دیکش ییخفه ا غِیج افسانه

 افتاده تعدادِ بچه هات کمه؟ ادتیسن  نیبکش، تازه تو ا ؟خجالتیزن یم هیحرفها چ نیجهان...ا یوا-

 

 کنه تیخواست افسانه رو اذ یهاش افتاده بود و دلش م یجوان ادِیجهان به  آقا

 خواد یشه انقدر دلم م یتازس خانم...باورت نم یریرو هروقت از آب بگ یماه-

 لباسهاشو عوض کن. یبغلم و بگ یبچه بد دوباره

 

 به جهان انداخت ینگاه ظیبا غ افسانه

و خودت یکه دوباره بچه  یکن یم یپرداز الیمن خ واسه یوقتِ نوه دار شدنتِ، اونوقت نشست گهیتو د یمردِ حساب-

 ؟یریبغل بگ

 کرد... یاتاقِ هومن نگاه م یبوق گذاشته بود و به پنجره  یدستش رو رو اهورا

 "شد رید گهید ایمامان جونش براش لباس انتخاب کنه...دِ ب سهیوا دیسنش هنوزم با نیبا ا کهیبابا مرت یا"
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 او شد نِیبعد به سرعت سوارِ ماش قهیچند دق هومن

 یشناس یاومدم...مامانمو که م رید دیسالم،ببخش-

 

 هومن تموم بشن حاتِیدستش رو به چانه زده بود و صبر کرد تا توض اهورا

 ؟یکن یم یپدر و مادرت زندگ یهنوز خونه  یکش یتو خجالت نم-

 

 حوصله گفت: یاش درهم رفت و ب افهیق هومن

 رمیبگ یخوام برم خونه مجرد یتونم دلِ مادرمو بشکنم و بهش بگم م یکنم؟نم کاریخب چ-

 

 با دو دستش به سرِ هومن زد اهورا

 یریم شیپ یکه تو دار ینجوریخاک تو سرِ بچه ننت کنن...آخه احمق ا یا-

 که... دیکن یورِ دلِ مادرت باهم زندگ یاریب یریدستِ زنتم بگ دیفردا با پس

 

 اهورا کرد یبازو یحواله  یمشت هومن

 عاطفه هستن؟! یسرم؟مگه همه مثلِ تو ب یتو یزن یچته؟چرا م-

 رونیب یو از خونشون زد یبست لتویشبِ وسا هیو  یانداخت هیمادرتو به گر یرفته چطور ادتی انگار

 

 خوره یلبهاش رو به دندون گرفت و معلوم بود که داره حرص م اهورا

 مکن یزندگ میپدر یخونه  یتونستم تا آخر عمر تو ی...اما من نمزِیعزخودش  یبرا یپسر خاله،مادرِ هرکس نیبب-
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 باال انداخت یتفاوت یاز ب ییشانه ا هومن

 یرفت یاز اونجا م یزن گرفت یوقت یکرد یخب صبر م-

 بلند قهقهه زد اهورا

 شه زنشو بده به من؟ یحاضر م یزن؟!آخه ک-

 

 دیبرداشت سمتِ اهورا و گوشش رو کش زیخ هومن

 یریزنِ مردمو بگ نکهیا ،نهیریگفتم خودت زن بگ ؟منیآدم بش یتو قصد ندار-

 

 گفت؟ شخندیبا ن اوردیرو به حرکت در م نیهمونجور که ماش اهورا

 نه ای میازدواجِ چندساعته داشته باش هی شهیامشب قسمت م مینیبب میبر ایحاال ب-

 

 خونه شدن... واردِ

 شد! ینم دهیشن ییا گهید زهیچ یقیبود که بجز موس ادیز یباند ها اونقدر یصدا

 دیکش ادیدستِ اهورا رو فشار داد و کنارِ گوشش فر هومن

 

 پس دوستت کو؟-

 میکن ییرایاز خودمون پذ میبر ای!بمیدار کاریبنده،ما به اون چ گهید یدونم...البد دستش جا یچه م-
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 ...ادنستیشده بود ا دهیروش چ یخوراک لِیکه وسا یزیم کنارِ

 کنه! دایرو پ نایآهسته تر شد و اهورا چشم چرخوند تا سار یکم کیموز یصدا

 انداخت یبود و به هومن نگاه دهیفا یب جستجوش

 

 تو اِ!!! رِیهمش تقص-

 که از شدت تعجب درشت تر شده بودن به او نگاه کرد ییبا چشمها هومن

 منه؟ رِیتقص یمن؟؟؟چ-

 گهید یکیکه دختره رفت با  یو لفتش داد یکرد ریانقدر د-

 اِاِاِ...کو؟کدومشونه؟-

 میاتاقها دنبالش بگرد یتو میبر دی...باستیکه ن نجایا-

 به اهورا زد یچشمک هومن

 کنه دایتر پ پیمن خوشگل تر و خوشت یخودتو ناراحت نکن...عمرا بتونه از پسرخاله -

 

 دیتکون داد و خند یسر اهورا

 یکه داد یمن ترشه...اما بازم ممنون بابت اعتماد به نفس گه ماستِ ینم یماست بند چیه-

 

 انداخت یبه اطراف نگاه هومن

 کنن یچندتا دختر دارن تورو نگاه م نییگم به خدا...ب یم یجد-

 خوردنمون انیح یکنن...چقدرم ب یاونا دارن جفتمون نگاه م ونهینه د-
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 بشقابِ ساالد رو به دستِ اهورا داد هومن

 یدار یرو فرمِ و قدِ بلند کلتینکن...درسته ه ادیداغشو ز ازیخب حاال پ-

 شه اونا بخوان بخورنت ینم لیدل اما

 

 گفت: یهومن انداخت و با لودگ یشونه  یدستش رو رو اهورا

 ؟یتوجه کرده بود مییقلوه ا یخمارم بنداز...اصال تا به حال به لبها ینگاه به چشما هیتو -

 دارم؟ یاف و صوفچه دماغِ ص یدینه اصال د ای

 کثافت ریشد...ازم فاصله بگ میجور هیمن که پسرم  یکن یم فیاز خودت تعر یکه تو دار ینجوریواال ا-

 

 کرد یم کیخودش رو به هومن نزد شتریو ب دیخند یبلند م اهورا

 برات نگفتم... یزیچ میبرجسته و صورتِ استخون ی...هنوز از گونه هایجون-

 م؟یترسناک نگاه کن لمیمن؟تا صبح با هم ف یخونه  میبر ییایم

 

 اهورا زد یبه پهلو ییسوقولمه ا هومن

 خونه ات؟ یکشون یروش م نیمردمم با هم یم،دختراییکنن ما همجنس گرا ی...االن همه فکر میگمشو اونور عوض-

 به اهورا زد یچشمک هومن

 کنه دایتر پ پیوشتمن خوشگل تر و خ یخودتو ناراحت نکن...عمرا بتونه از پسرخاله -
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 دیتکون داد و خند یسر اهورا

 یکه داد یگه ماستِ من ترشه...اما بازم ممنون بابت اعتماد به نفس ینم یماست بند چیه-

 

 انداخت یبه اطراف نگاه هومن

 کنن یچندتا دختر دارن تورو نگاه م نییگم به خدا...ب یم یجد-

 خوردنمون انیح یکنن...چقدرم ب یاونا دارن جفتمون نگاه م ونهینه د-

 

 بشقابِ ساالد رو به دستِ اهورا داد هومن

 یدار یرو فرمِ و قدِ بلند کلتینکن...درسته ه ادیداغشو ز ازیخب حاال پ-

 شه اونا بخوان بخورنت ینم لیدل اما

 

 گفت: یهومن انداخت و با لودگ یشونه  یدستش رو رو اهورا

 ؟یتوجه کرده بود مییقلوه ا یاز...اصال تا به حال به لبهاخمارم بند ینگاه به چشما هیتو -

 دارم؟ یچه دماغِ صاف و صوف یدینه اصال د ای

 کثافت ریشد...ازم فاصله بگ میجور هیمن که پسرم  یکن یم فیاز خودت تعر یکه تو دار ینجوریواال ا-

 

 کرد یم کیخودش رو به هومن نزد شتریو ب دیخند یبلند م اهورا

 برات نگفتم... یزیچ میبرجسته و صورتِ استخون ی...هنوز از گونه هایجون-

 م؟یترسناک نگاه کن لمیمن؟تا صبح با هم ف یخونه  میبر ییایم
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 اهورا زد یبه پهلو ییسوقولمه ا هومن

 خونه ات؟ یکشون یروش م نیمردمم با هم یم،دختراییکنن ما همجنس گرا ی...االن همه فکر میگمشو اونور عوض-

 تو که  م،وگرنهینیبب لمیتا صبح ف میدن بر یم شنهادینه به جونِ تو...اونا خودشون پ-

 !ستمین ونیزیو تلو نمایاهلِ س ادیز یشناس یم منو

 یخودت خبر ندار ،منتهایشد یخاک برسر یها لمیآره جونِ عمت...تو کارگردانِ تمامِ ف-

 

 دیاخم هاش رو درهم کش اهورا

 د؟یتمامِ آدم ها هم گذاشته کار دار یبا غریزه ای که خدا تو ه؟شمایچ یخاک برسر-

 ...یشاخه به اون شاخه بپر نیو از ا یامتحانش کن یکیخدا غریزه رو نذاشته که هر روز با -

 نفرو انتخاب کن و تا آخر عمرت باهاش بمون. کیآدم  یبچه  مثلِ

 

 کرد به هومن نگاه یگوشش رو خاروند و با حالتِ چندش آور اهورا

گوشهاتون فرو  یتو نویا ستمین ریزن بگ ،منیزن یاونا حرف م نِیاس و خالتم محبوبه...ع حهیالحق که مادرت مل-

 !دیکن

 

 بود جلب شد... دهیپوش یباز اریکه لباسِ بس یخواست جوابش رو بده که توجهش به دختر هومن

 خدا،اون دختررو،فکر کرده اومده استخر؟ ایاهورا...-
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 انداخت...چند لحظه بعد لبخند زنان به یرخوند و به دختر نگاهسر چ اهورا

 و پشتِ سرش برد... دیسمتش رفت و دستِ هومن رو هم کش 

 متعجبت روهم درست کن ی افهیهومن...لطفا اون ق ناسیسار نیا-

 

 و خودش رو در آغوشش انداخت دیکش یبلند غِیاهورا ج دنِیبا د نایسار

 ؟یکرد ریچرا انقدر د نجاس،عشقمیا یک نی...ببیوا یا-

 

 کردن... یمهمونها به اون صحنه نگاه م اغلبِ

 کرد یگذاشته بود و نوازشش م نایدستش رو پشتِ کمرِ سار اهورا

 شد تا برسم ریجلسه بودم د یخوام...تو یم زم،معذرتیعز-

 خودش الِیتا آخرشب دستِ چندتا از دوستهاش رو گرفت و کنارِ هومن نشوند تا به خ نایسار

 رو چهار نفره کنن... جمعشون

 

 دیلب به هومن غر رِیز اهورا

 گهید میانتخاب کن امشبو حال کن نارویاز ا یکیچه مرگته؟-

 

 کنارِ گوشِ اهورا زمزمه کرد هومن

 ادیخوام بعدش از خودم بدم ب یباشم...نم ییدخترها نیتونم با همچ یمن نم-
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 تاسف تکون داد یبه معنا یسر اهورا

 بهتره! یحال کن یتجسم یخاک تو سرت بابا...تو همون با هنرها-

 

 هاشون بلند شدن و به یصندل یرفتن...اهورا و هومن هم از رو یمهمونها داشتن کم کم م ی همه

 کنن... یرفتن تا ازش خداحافظ نایسار سمتِ

 بهش زد یطونیدستش رو به طرف او دراز کرد و لبخندِ ش اهورا

 ؟یندار یرم،باهام کار یارم مد گهیمن د زمیعز-

 

 دیبا ناز خند نایسار

 یبمون شمیپ دیکردم،شبو با داتیپ ؟تازهیبر ذارمیمگه من م-

 

 دیکش یرو به سمتِ هومن گرفت و نفسِ محکم چشیاز خدا خواسته سو اهورا

 برو،فردا برگرد دنبالم نیبمونم...تو با ماش نجایقسمت شد من ا نکهیمثل ا-

 

 کرد... یبود و به اهورا نگاه م ستادهیمثلِ مجسمه ا هومن

 ؟یبمون ییخوا یواقعا م-

 چقدر بهم اصرار کرد یدی...مگه ندگهیآره د-

 یگرفت شیحد جد نیاصرار نکرد که تو در ا یاونقدر-
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 لب گفت: رِیرو کفِ دستِ هومن گذاشت و ز چیسو اهورا

 اینگ یزیرو هوا زد...برو خونه،به مادرت چ دیتعارفو با-

 ...یفهم یچهار ساله ام نم یبچه  یو هفت سالته،اما واقعا اندازه  ستیمردک تو ب-

 ؟یشبو کنارش بگذرون ییخوا یکه م یشناس یدخترو م نیچند وقتِ ا مگه

 ...یکن حتمیندارم جنابعالی نص یازیو هفت سالمه و ن ستی...کامال حق با شماست،بنده بنیآفر-

 من زنگ نزده. هیبه گوش یزودتر برو تا خاله نگرانت نشده و ه االنم

 

 کرد و از اون خونه خارج شد... یخداحافظ نایبا سار هومن

 به خودش انداخت و لب زد نهییآ یاز تو یشد،نگاه نیداد سوارِ ماش رونیحبس شده اش رو ب نفس

 م؟یکن یم یدرست زندگ میاهورا؟کدوممون دار ایمن احمقم  یجد"

 کردنِ اونو... یاون سبک منو قبول داره و نه من روشِ زندگ نه

 "ستمیاون ن یکه جا میدونم،اما تهِ دلم راض ینم

 

 ؟یچ ادیسرِ پسرخاله اش که مثلِ برادرش بود ب ییکرد که اگر بال یخودش فکر م شِینگرانِ اهورا بود...همش پ هومن

 ؟یبشه چ رشیبانگیدوا و درمون گر یهزارتا مرض و دردِ ب نشناختشویکه نم ییبا زنها ادشیبه خاطرِ روابطِ ز اگر

 

 از ذهنش خارج بشن یرو چندبار تکون داد تا افکارِ منف سرش

 !!ستیکنه،جونش که براش مهمِ...ن یم تی...حتما رعاستیبچه که ن"

 شد... یبود و چشمهاش داشت آروم آروم گرم م دهیتختِ خوابش دراز کش یتو هومن
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 جواب داد. عیاسمِ اهورا نگاه کرد و سر د،بهیمثلِ فنر از جاش پر لشیموبا یصدا دنِیشن با

 

 ؟یشده نصفِ شب یاهورا! چ-

 زد یآروم حرف م یلیخ ومدیکه از ته چاه درم ییبا صدا اهورا

 نجایا ایهومن جونِ مادرت پاشو ب-

 

 ...دهیپوش یرو فرش ییو دمپا پاشه یبه سرعت از خونه خارج شد...اصال براش مهم نبود که شلوارکِ راحت هومن

 ترمز! یمحکم زد رو نایسار یدرِ خونه  یبعد جلو قهیو چند دق ارودیکه پدالِ گاز جا داشت بهش فشار م ییجا تا

 

 اهورا تماس گرفت با

 باال؟ امی...بدمیمن رس-

 ...نییپا امیو روشن نگهش دار االن م نیتو ماش نینه،بش-

 

 !دیدو یم نیساختمون باز شد و اهورا به سرعت به سمتِ ماش درِ

 توهم زده. ای هییواقع نهیب یکه م ییچشمهاش رو چندبار باز و بسته کرد تا مطمئن بشه صحنه ا هومن

 

 رو بست و به داشبورت ضربه زد نیمحکم درِ ماش اهورا

 نییپا ومدنیدِ برو تا ن-
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 اونجا دور شد... پدال گاز گذاشت و از یپاش رو رو هومن

 زانوهاش گذاشته بود. نِیلرزونش رو به ب یرو روشن کرد و دستها یبخار اهورا

 

اهورا که فقط با یک حوله ی کو چک پوشانده  انِیعر مهیبه بدنِ ن یچشم ریبپرسه و ز یجرات نداشت سوال هومن

 شده بود نگاه می کرد...

 دیذهنش رو از اهورا پرس یو سوالِ تو رداویدو سکوت کرده بودن تا بالخره هومن طاقت ن هر

 

 بپرسم لباسهات کجان؟ شهیم-

 دیداد و آه کش هیتک یصندل هیسرش رو به پشت اهورا

 کنم. یم فیتعر زویمن،اونجا برات همه چ یخونه  میبر-

 

 ...نهیاو رو با اون سر و وضع نب یشده بود که کس یگذاشتن و اهورا پشتِ هومن مخف نگیپارک یرو تو نیماش

 و هومن رو به اهورا شد ستادنیدر ا پشتِ

 کجاس؟ دیکل-

 ...زود باش بازش کنچهیسو یرو-

 

 سالن... یتنش کرد و برگشت تو یشرت و شلوار یخونه شدن و اهورا پا تند کرد به طرفِ اتاقش،ت واردِ

 چشمهاش گذاشت! یکاناپه ولو شد و ساعش رو رو یرمق رو یب

 فتادها ؟فشارمیبهم شکالت بد شهیم-
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 نگاهش کرد یرو در دست گرفت و کنارِ اهورا نشست و با نگران یظرفِ شکالت خور هومن

 ؟یاونا فرار کرد یلخت از خونه  یشده اهورا؟چرا نصفِ شب یچ-

 

 دهنش گذاشت یشکالت تو هیتک کیکاناپه نشست و  یرو اهورا

 خدا قسمتِ دشمنِ آدمم نکنه-

 شده! یچ نمیآدم حرف بزن بب نیع و؟خبیچ-

 

 کنه... فیهومن تعر یشد تا ماجرا رو برا یانداخته بود و اصال روش نم نییسرش رو پا اهورا

 نبود یمهم زِیولش کن بابا،چ-

 

 شد یتر م ظیو غل ظیاهورا رو فشورد و اخمهاش هر لحظه غل یبازو هومن

 خودم برم ازشون بپرسم؟ ای یگ یم-

 

 تآب دهنش رو قورت داد و خنده اش گرف اهورا

 کنه یم کتیت کهیت رهیگیمن م یتورو جا اروی ی...اگر براینه تورو خدا نر-

 

 کرد یمات و مبهوت به اهورا نگاه م هومن

 فهمم! یکنه؟ منظورتو نم یام م کهیت کهیت ی!!! کیچ-
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 دیخند یکه براش اتفاق افتاده بود بلند م ییصحنا هیادآوریبا  اهورا

دونستم خودمم  یافته،چه م یآدمِ خاص م یسر هی یاتفاقا فقط برا نیکردم ا یفکر م شهیهومن...من هم یوا-

 شم یگرفتارش م

 برات افتاده؟ یاتفاق ؟چهیگ یچرا چرت و پرت م-

 

 هومن نگاه کرد و تمامِ ماجرا رو گفت یتو چشمها اهورا

 ... نایموندم و سار ،منیتو که رفت-

 راحت بتونم دست و پام رو دراز کنم! بده تا یدست لباس راحت هیخواهش کردم بهم  ازش

 

 کرد یو هومن شوکه بهش نگاه م دیخند یدوباره بلند م اهورا

 کن فیتعر شویبق ؟یروان یخند یچرا م-

 یصدا هویکه بهم داده بود رو تنم کنم،  یشرتیلباسهام رو درآوردم و خواستم شلوارک و ت نکهیهم گه،ید یچیه-

 اومد... دیکل

 

 حموم و درو بست! یشد و منو هول داد تو دیدختره مثل گچ سف رنگِ

 زد. یرو صدا م نایاومد که بلند اسمِ سار یمرد هی یصدا هوی بعد

 

 دهنش از تعجب باز مونده بود  هومن
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 بود؟ یمردِ ک-

 .دمیلرز یم دی... فقط داشتم از ترس و سرما مثل بهیدونستم ک یمن که اون زمان نم-

 

 تکون داد میتفه یمعنا سرش رو به هومن

 شد؟ یبعدش چ نمیخب بگو بب-

که  دمیدادم و پرس امیپ نایبود... به سار لمیموبا رمیدستم بگ یتو تیاون موقع یکه تونسته بودم تو یزیتنها چ-

 ! هیچ هیقض

شب زودتر  کیدونست چرا  یخونه... اما نم ادیجواب داد که داداشم قرار بود فردا شب از شمال برگرده و ب اونم

 اومده.

 شده بودم. یاونها زندان یحمومِ خونه  یتو میدیکه د یتیشه هومن!! من با اون وضع یم باورت

 

 زد شیشونیبا کفِ دست محکم به پ هومن

 ؟یفرار کن یتونست ینه...حاال چطور یوا-

 

 با خنده به هومن نگاه کرد اهورا

 گن اهورا پلنگ... یداداش؟به من م یفکر کرد یچ-

ا من از اتاق ها ت یکی یبکشون تو ییبهانه ا هیدادم که داداشت رو به  امیپ نایفکرمو به کار انداختم و به سار عیسر

 فرار کنم! نجایبتونم از ا

 

 ...رونیب دمیدرو باز کردم و دو یدیتو رس یوقت بعدم
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 .مرتی...همش منتظر بودم داداشه از پشتِ سر بگرونیب امیبه جونِ خودت مردم و زنده شدم تا از اون خونه بتونم ب اما

 

 خورد یکرد و به حالش تاسف م یبه اهورا نگاه م هومن

 آوردن! یکه دوست داشتن سرت م ییکرد و هربال یم داتیکاش پ یحقته...ا-

 

 ستادیکاناپه بلند شد و صاف ا یاز رو اهورا

 کردم یم کشیت کهیکرد...به خدا که ت یغلط م-

 

 دیبلند خند هومن

 ؟یکرد یم کاریچ یزد یو بهم زنگ نم یفرار کن یکه چطور دیرس یاگر به فکرت نم یجد-

 

 مکث کرد اهورا

 وسط و به زور ادیب یکش تیو شکا تیو شکا سیپل یبودم که اگر پا نیفقط به فکر ا ییراستشو بخوا-

 گذشت ریمامانم نگاه کنم... فقط خداروشکر که بخ یچشمها یتو یدختررو بندازن بهم، چطور نیا

 ��میخواهمت��

 روز از اون اتفاق گذشت... دو

 زد! یهمچنان منتظرِ هومن بود و غر م اهورا

 به اهورا کرد یعقب گذاشت و نگاه یصندل یرو رو شیکوله پشت هومن
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 تو کو؟ یکوله -

 م؟یستین تیسا یامروز مگه تو ؟یکوله واسه چ-

 

 نشست و درو محکم بست نیماش یه توکالف هومن

 احمق میامروز با حمیدی کارگاهِ رنگ دار ؟یجیتو چرا انقدر گ نیبب-

 

 انگشتِ اشاره اش رو به دندون گرفت اهورا

 میدار یبر م لمویمنو وسا یخونه  میر ینبود...اشکال نداره االن م ادمیاصال  یوا یا-

 گهید میزیر یتو سرمون م یخاک هیحاال  میبر عیشده،سر رمونید شمینجوری...همرینخ-

 

 رنگش کرد دیسف راهنِیبه پ ینگاه یتیبا نارضا اهورا

 دمشیکنم؟ مارک داره ها،تازه خر کاریچ نویا-

 لباسِ منو تنت کن... ایب ییخوا یبه من چه؟ م -

 

 دیبه پشتِ گردنش کش یدست اهورا

 ی...فقط قد دراز کردیمون یره آخه؟ مثلِ خط کش م یلباسِ تو تنه من م-

 

 کرد زیبا حرص چشمهاش رو ر هومن
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گنده  لکینبودم که برم باشگاه و ه کاریدرس خوندن گذاشتم و مثل تو ب یعمرمو پا شترِیپهن، من ب یببخشید آقا-

 کنم

 م؟یما درس نخوند ستین-

 و کالس های تقویتی، اگر اونها نبود که االن  یاما به زورِ معلمِ خصوص یچرا خوند-

 بدبخت ینداشت پلممید

 هومن یانداختن ها کهیکرد به ت یم یهمونطور که رانندگ اهورا

 بهش بده! یدندون شکن یداشت جواب ها یداد و سع یگوش م 

 

 شد...اما متاسفانه یچند روز معلم گرفتن نمره هام از تو بهتر م هیمن باهوش بودم، با -

 هیبه ک یک یتا بفهم یخوند یخر درس م نِیع دیبود و با نییشما پا یویکیآ

 

 یدرس بخون ینیدهنت تا بش ختیر ینرفته خاله محبوبه فلفل م ادمی...هنوز یگ یآره بابا تو راست م-

 

 قهقهه زد اهورا

 وچه ک یبچه ها یدنبالت و جلو دیدو یم یکیپالست ییمامانت با دمپا یسنِ چهارده سالگ یاز تو که بهتر بودم تو-

 کرد... یحمومو درو روت قفل م یانداختت تو یبود که م ییاونجا هیزدت...تازه بدِ قض یم یخورد یکه م ییجا تا

 

 دیخاطرات بلند خند نیا هیآور ادیهم با  هومن

 زد؟ یبچه ها م یکرد منو جلو یخودش م شِیپ یاز دستِ مامانم...واقعا چه فکر-
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 دیکش یآه اهورا

 نخوره خوله یگفتن: چوبِ مادر گله...هرک می...اصال از قدگهیمادرن د-

 

 دیبه صورتش کش یفکر کرد و دست یکم هومن

 رو راجع به معلم گفته بودنا... یکه گفت ینیا-

 گفت؟ یبهم م نویهم شهیاِاِ، پس چرا مامانم هم-

 چون خرت کنه بازم بزنتت-

 

 دانشگاه پارک کرد یرو روبرو نیماش اهورا

 خرفت رمردِیپ نیسرِ کالسه ا میدینرس ریشو تا دوباره د ادهی...پگهیبوده د نیهم لشیاحتماال دل-

 ادیاز چهل و پنج که بهش نم شتریبابا...ب رهیکجاش پ-

 و نارگل نفس زنان واردِ کالس شدن... سوگند

 داد هیتک واریرو به د لشیل وسانارگ دن،یخداروشکر کردن که قبل از استاد رس کبارهیدو به  هر

 

 ؟ییخوا یتوهم م رم،یآب بگ رمینفسم بند اومد م-

 دیآه کش سوگند

 ریدستت درد نکنه...خنکشو بگ-
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 انداخت یلبهاش را با زبونش تر کرد و به سوگند نگاه اهورا

 خوبه یلیاش خ ونهینترس کوچولو...استاد جونتون با دخترا م-

 

 باشه حیحد وق نیکرد اهورا تا ا یشده بود...فکرش رو هم نم جیگ یکم سوگند

 ؟یبا من-

 ؟یدار یآره، مشکل-

 اهورا زد یمحکم با کفشش به ساقِ پا هومن

 ؟یانداخت کهیدختره؟ مگه اون اصال با تو حرف زد که بهش ت نیبا ا یدار کاریتو چ-

 

 نشست و جوابش رو نداد... یصندل یخالفِ تصورِ اهورا رو سوگند

 از برخوردِ او تعجب کرده بود و رو به هومن شد اهورا

 دانشگاه؟ اوردهیامروز با خودش ن شویچرا الل شد پس؟ اون زبونِ دومتر نیا-

 

 زد ییتک خنده ا هومن

 یشد عیآخ حال کردم آدم حسابت نکرد ضا-

 برام رهیم یمعلومه داره م افشیبرو بابا...از ق-

 توهم اومد سراغت؟ ؟یتو دوباره مواد زد-

 

 پسر خاله جان دنیمن جون م یدخترا برا یپا انداخت و گفت: همه  یپا رو اهورا
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 کرد یخشک و محکم صحبت م یلیوارد کالس شد و خ تیبا عصبان حمیدی

 کنم؟ داتونیبگردم پ دیمن با د؟یهست ییشما چه دانشجوها-

 د؟یکن یکالس و پچ پچ م یتو دیکه نشست میامروز کارگاهِ رنگ ندار مگه

 

 کرد و جواب داد دایاز پسرها جرات پ یکی

 میوقتِ منتظرِ شما هست یلیاستاد ما خ یول-

 !ستین یکارگاه منتظرِ شماها هستم، اما ازتون خبر یوقتِ تو یلیبله...منم خ-

 

 به هومن و اهورا کرد... ینگاه حمیدی

 شه؟ یکارگار برگزار م یکالس تو نیکه ا دیدونست ی...مگه شما نمیفرزانه...جنابِ حق یآقا-

 

 :دیو پرس دیاخمهاش رو درهم کش اهورا

 شه یکارگاه برگذار م یاونجا نزده کالسِ ما تو د؟یدانشگاه سر زد تِیشما خودتون به سا-

 

 با شک به تمامِ دانشجوهاش نگاه کرد حمیدی

 نزده بودن؟ تیسا یتو-

 

 متعجب به استاد نگاه کرد نارگل

 اونجا میبر دیکه با میدونست ینبود، ماهم نم یزینه استاد...چ-
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 حمیدی خجالت زده به هومن و اهورا نگاه کرد استاد

 رو درست کنن، شماهم زحمت  تیمسئولش و بهشون بگم اطالعاتِ سا شِیپ رمیپس تا من م-

 کم و کسر نداشته باشه یزیچ دینیبب دیبه کارگاه بنداز ینگاه هی دیبکش

 

 نشست شیصندل یاز کالس خارج شد و اهورا رو استاد

 صداش زد هومن

 گهید میاهورا پاشو بر-

 به من چه نه،یبرو بابا...مگه من نوکرشم که برم کاراشو بکنم؟ خودش بره بب-

 

 ...ادیکنه تا باهاش ب یتونه اهورا رو راض یمطمئن بود نم هومن

 از کالس خارج شد و به سمت کارگاه رفت! یحرف چیه یب پس

 

 ولو کنه و خودش هم  نیزم یرو رو لشیعادت داشت وسا شهیبود...هم ینقاش یعاشقِ کارگاهها سوگند

 .نهیبنش کنارشون

 

 نشن... فیکرد لباسهاش کث یم یداد و سع یم حینشستن رو ترج زیاما پشتِ م نارگل

 بودن! کدوم از دانشجوها مشغولِ کارِ خودشون هر

 انداخت... یم یبه کارهاشون نگاه یحمیدی هم هرازگاه استاد
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 کرده بهش نشون بده! بیرو که ترک یاستاد رفت تا رنگ زِیبلند شد و به سمتِ م شیصندل یاز رو اهورا

 پاش خورد شد و شکست... رِیز یزیکنار نارگل گذشت و حس کرد چ از

 

 اش انداخت ینیب یرو ینیسوگند بلند شد و اهورا از ترس چشمهاش رو بست و چ غِیج یلحظه صدا همون

 ی...قلموهامو شکستشعوریب یمگه پسره  یکور-

 

 انداخت! یسوگند نگاه یخورد شده  یبه قلمو ها یرکیز ریاز چشمهاش رو باز کرد و ز یکی اهورا

 گذاشت ییسوگند رو جمع کرد و گوشه ا یپخش و پال یوسیله ها عیسر نارگل

 

 بلند شد و به طرفشون اومد زشیحمیدی از پشتِ م استاد

 ؟یکن یو داد م غی.چرا ج؟یشده خانم اسکندر یچ-

 نابود شد لمی...تمام وسادیاستاد نگاه کن-

 تفاوت به سوگند نگاه کرد یب اهورا

 ؟یکرد نیپخشِ زم لتویکه مثلِ دست فروشا وسا لِیاسماع دیبازارِ س نجایمگه ا-

 

 صورت اهورا یتو دیبلند شد و توپ نیزم یاز رو سوگند

 یکورتو درمان کن یحساب کنم تا اون چشمها تتویزیخودم و ایدکتر ب یبر یاگه پول ندار-
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 به صورتِ سوگند زد یپوزخندِ صدا دار اهورا

 وزغ یکنم دختره  یخرم و آزاد م یصدتا مثلِ تورو م-

 

 صداش رو باال برد سوگند

 ایسگ بد یدهنت که صدازنم تو  یم نیهمچ-

 

 شد کیقدم بهش نزد کی اهورا

 دستتو بشکنم یتک تکِ استخونها نجایبزن تا هم یجرات دار-

 

 هردو خشکشون زد یاستاد حمید ادِیبه گوشِ اهورا بزنه که با فر یمحکم هیلیدستش رو باال برد تا س سوگند

 رونیب دی...جفتتون از کالس من بردیبس کن-

 

 رو برداشت و از کالس خارج شد... لشیموبا هیگوش یحرف چیه یب اهورا

 کرد یشرمسار به استاد حمیدی نگاه م سوگند

 من نبود رِیاصال تقص دیدی...اما خودتون که ددیاستاد ببخش-

 

 ختیر یاز دانشجوهاش رنگ م یکیکارِ  یبود و داشت رو نییسرش پا استاد

 ندارم صحبت کردن ی...االن حوصله یاسکندر رونیبرو ب-
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 رفت رونیآروم از کالس ب یلیاش گذاشت و خ یکوله پشت یرو جمع کرد و تو لشیوسا یدیبا نا ام سوگند

 دیرو خوابوند و دراز کش شیشد و صندل نشیسوار ماش اهورا

 "ترم زودتر تموم بشه تا نزدم استادِ خرفتمو نکشتم نیکمک کن ا ایخدا"

 

 رفت... یم یبهداشت سیو به سمتِ سرو دیکش یم نیزم یپاهاش رو رو سوگند

 بلندو روشنش برد! یموها یتو یاش رو از سرش برداشت و دست مقنعه

 قرمز شده بود نگاهی انداخت... تیبه صورتش زد و به چشمهاش که از شدت عصبان یآب

 

 شده بودن...با دستمال چشمهاش رو پاک کرد و آبشون رو گرفت! سیپر پشت و مشکیش هم خ یها مژه

 کرد... یصورت یخوش فرم و برآمده اش رو کم یرژلبش رو برداشت و لبها فشیک یتو از

 

 صورتِ خودش لبخند زد به

 "عروسک یخوشگلتر شد یخوشگل بود"

 از حرفِ خودش خنده اش گرفت نباریا

 "گن خوشگلم یگم؟ همه م یکنم واسه خودما...خب مگه دروغ م یباز م ییچه نوشابه ا"

 

 باعث شد تا اهورا چشمهاش رو باز کنه... نیماش ی شهیبه ش یسمبرخوردِ ج یصدا

 نشون بده! یکرد و منتظر بود اهورا عکس العمل یبه او نگاه م رونیاز ب هومن
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 نشست یصندل یباز شد و هومن رو نیماش درِ

 آخه؟ یچرا انقدر سگ اخالق ؟یشد یجن هویچت شد تو -

 

 در آورد هیرو به حالت اول شیصندل هیپشت اهورا

 سرِ راه ختهیر لشویها وسا یمثلِ کول یعوض یچرت و پرت نگو بابا...دختره -

 از من طلب داره بعد

 ؟یبکن یخشک و خال هیمعذرت خواه هی یمرد یخب حاال م-

 ب؟یبکنم؟ اونم از اون زشتِ بد ترک ی! من معذرت خواه؟یچ-

 شه یشروع م گهیدوساعت د مونیکالس بعد م،یورناهار بخ میبر اینکن...ب تیحاال انقدر خودتو اذ گهیخب د-

 حمیدی و خانمِ وزغو تحمل کنم. ی افهیق ستمیمجبور ن میکالس بعد یکنم تو یفقط خداروشکر م-

 

 نشست نهیدست به س هومن

 سرِ کالسش ییایبذاره ب ینکنه و جلسه بعد یاستادِ بد خلق نیحاال برو دعا کن ا-

 

 دیزانوش کوب یدستش رو مشت کرد و رو اهورا

 و اونو بخرم نیدانشگاه که نازِ ا ومدمیبه جهنم...من ن-

 ؟یچ یعنی یدون ی...بدبخت دوترم مشروطی میکن یبا دانشگاه خداحافظ دیکه با ییایخفه شو بابا...نذاره ب-

 

 رو به حرکت درآورد نیماش اهورا
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 گرسنمه م،یکوفت کن یخب حاال...فعال که شده، االن بگو ناهار چ-

 

 کردیبا اخم به سوگند نگاه م ارگلن

 ؟یکن ینگام م یاونجور یدیآدم ند هیچ-

 اما خر نه نم،یب یم ادیآدم که ز-

 کشمتا یزنم م ینکن نارگل م نیتوه-

 

 سوگند رو درآورد یادا نارگل

 منو بزن ایمرخص بشن، بعد ب مارستانیاز ب یکه زد ییاونا سایکشمت...وا یم زنمیم-

 

 باال انداخت ییابرو سوگند

 نرو رو اعصابما-

 ها؟ ییمثلِ بچه مدرسه ا ؟یبود که کرد ییزهرمار...اون چه کارا-

 کار کردم مگه؟ یچ-

 سوگند رو در آورد یدوباره ادا یبا دهن کج نارگل

 مارو شکوند... لِیزد وسا نیاستاد،استاد ا-

 گفتم؟ ینجوریا یگنده اش نکن...من ک یالک-

 

 برداشت زیند خبه سمتِ سوگ یکم نارگل
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 دهیمن ماست چقدر کره م هی یفهم یکه راهت نداد سرکالس م یبعد یحاال جلسه -

 

 تفاوت به نارگل نگاه کرد یب سوگند

 نمیب یرو م یریکبیا یاون پسره  ی افهیجلسه کمتر ق هی...اصال بهتر،ستیراه نده اصال برام مهم ن-

 

 زد یپوزخند نارگل

 ه؟یریکبیاون ا-

 زشت تر دمیآره هست...شا-

 شیپسند یتو نم گه،البدیداره د ییا قهیسل یدونم واال...هرک ینم-

 

 اش رو درآورد و نصفش کرد و به طرفِ نارگل گرفت هیالو یلقمه  فشیک یاز تو سوگند

 براش یریم یباشه...اما من دوستش ندارم،برخالفِ تو که م ییخوشگل و خوشمزه ا یغذا تزایپ دیشا نیبب-

 

 نارگل به هوا رفت یاخنده ه کِیشل

 ؟یدون یم یکی تزایاالن تو فرزانه رو با پ یعنی!...یجالب هیچه تشب-

 

 زد چشیبه ساندو یگاز سوگند

 بخورم... تزایدر حالِ مرگ باشم پ یمجبور بشم و از گرسنگ یروز هیاگر  دیشا-

 کنم. یقبول نم یپسرو تحمل کن نیروز ا کی دینجاتت با یو برا متیکش یمطمئنن اگر بهم بگن م اما
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 داد سکوت کنه... حینداشت به سوگند بده و ترج یجواب چیه گهید نارگل

 به سمتِ کالس رفتن... هیالو یاز خوردنِ لقمه  بعد

 دیاز نارگل پرس سوگند

 ستن؟یکالسمون ن یکه تو ونهیدوتا د نیا-

 میهامونن و فقط  دوتا کالس باهم دار یینه اونا ترم باال-

 رو افتادن یراحت نیبه ا یخاک تو سرِ تنبلشون...درسها-

 

 واردِ کالس شد نارگل

 سرِ کالس بهشون نمره نداده ومدنیم ریگفت، چون د یچ یکه حمید یدی...دوفتادنین رینخ-

 

 دیکفِ دستهاش رو به هم مال سوگند

 منظبت باشه دیکرده...دستش درد نکنه، دانشجو با یخوب کار-

 

 نشستن وتریو سوگند پشتِ کامپ نارگل

 استاد یجلو دینبا دیریبگ ادیتا  ندازهیم شونویترمم شما و ا نیآره اتفاقا استاد حمیدی گفت ا-

 دیباال و سرِهم داد بکش دیببر صداتونو

 

 ناباورانه به نارگل نگاه کرد سوگند



 خواهمتیم

 
59 

 

 ؟یگ یمرگِ من راست م-

 !هیآره...دروغم چ-

 

 دیبه سرش کوب یدودست سوگند

 یعوض یریبم دوارمیخدا ازت نگذره فرزانه...ام ی...بدبخت شدم که!! الهیوا-

 

 دستِ سوگند رو گرفت و محکم فشار داد نارگل

 میکن کاریچ دیبا مینیبب گهید یتا هفته  سای...حاال وایزن یدختر؟ چرا خودتو م یبابا خر شد یا-

 

 ارگل نگاه کردحلقه اشک دورش جمع شده بود به ن کیکه  ییبا چشمها سوگند

 ��شه یبد م یلیخ یره،وا یمامان بابام م شِیاگه بندازتم آبروم پ-

 هفته گذشت... کی

 سوگند پر از استرس بود و برعکسِ او اهورا تمامِ وقتش رو یکه برا یروز هفت

 کرد! یرنگ و وارنگ م یبا دخترها یخوش گذرون صرفِ

 

 .دیجو یلبش رو م یگوشه  یعصب ین...سوگند با حالتنشسته بود زهاشونیکارگاه، پشتِ م یتو انیدانشجو

 ...ستیبه او نگر نهیبا طمان یکم نارگل

 لبتو! یداغون کرد ؟یکن یم ینجوریچرا با خودت ا زم،یعز-
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 کرد زیغم انگ یبه نارگل نگاه صالیو است یدرماندگ تِیبا نها سوگند

 ؟یچ رونیو از کالس بندازتم ب ادیب یدیجوشه...اگر حم یو سرکه م ریدلم مثلِ س-

 

 ...دیکالس به گوش رس رونیاهورا از ب یقهقهه ها یدادن به سوگند بود که صدا یدر حالِ دل دار نارگل

 گُم شده بود! بایحجمِ انبوهِ اون ها تقر رِیرنگ و مقوا و... در دست داشت و ز ی لهیوس یکل هومن

 چرخوند. یرو دورِ انگشتش م نشیماش چیاهورا فقط سو اما

 

 کردن... یاون دوتا نگاه م تِیبه وضع همه

 کرد یمثلِ سلطانها صحبت م اهورا

 را آنجا بگذار! لمانینوکرِ حلقه به گوش...سریع تر حرکت کن و وسا یا-

 

 رو به اهورا شد و گفت: دیپوش یداشت و مرتب لباس م یزیکالس که ظاهرِ تر و تم یاز پسرها یکی

 ؟یکرد یشکل نیرو ابنده خدا نیا نیچرا ا-

 

 به غبغبش انداخت یباد اهورا

 پسر خاله ام نیبشه، نمونه اش هم روزیبا من کل کل کنه و آخرش پ یکس دهیسروش جان...مادر نزائ-

 

 زد یدرشت شده بود به حال و روزِ هومن پوزخند رتیکه از شدتِ ح ییبا چشمها سروش

 د؟یباهم کل کل کرد یحاال سرِ چ-
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 گفت: ظیدوشش برداره، با غ یرو از رو شیداشت کوله پشت یه سعهمونجور ک هومن

 کرد یم یحمال دیمن خودش با یبار شانس آورد و رئال، بارسلونا رو بردا...وگرنه االن جا هیحاال -

 

 به هومن کرد یظیاخمِ غل اهورا

 اد؟یاز دهنت در ن یا گهیسرورم، کلمه د دیگ یشما م یمگه قرار نبود امروز بجز بله قربان و هرچ-

 

 نداشت. یکه تا چند لحظه قبل اصال حالِ خوب یسوگند یبچه ها لبهاشون به خنده باز شده بود...حت کلِ

 کرد یهاج و واج به اهورا و هومن نگاه م سروش

 ؟یافتضاح نیشرط به ا نمیا د؟یواقعا به خاطرِ فوتبال باهم شرط بسته بود یعنی-

 

 به سروش زد یینشست و پوزخندِ مسخره ا یصندل یرو اهورا

 ناممو بکنه انیپا یقبل مجبورش کردم تمامِ کارها یبود...سر کشیکوچ ک،یکوچ نیآقا سروش ا-

 

 هومن تکون داد یبا تاسف برا یسر سروش

 ؟یبند یچرا باهاش شرط م ،یش ینم فشیحر یدون یتو که م-

 

 دیباال انداخت و خند ییشانه ا هومن

خوش  زیهمه چ یشه، کال اهورا تو یخوام شانسمو امتحان کنم، بلکه برنده باشم...اما بازم نم یم یخب هر سر-

 شانسه
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 شه. یزنم نابود م یم یمن که دست به هرچ برعکسِ

 

 گفت یسرش رو باال انداخت و نوچ اهورا

 .ذارهیم نهیگز نیبدتر یدرست انتخاب کنه و معموال دست رو ستیکه بلد ن نهیگه، مشکلش ا ینه...دروغ م-

 

 با حرص به اهورا نگاه کرد هومن

 یتسیول کن ن ما،یاشتباه کرد مونیزندگ یبار تو هی...حاال ما یمنو ببر یهم آبرو نجایالزم نکرده ا ؟یکن یبس م-

 نه؟

 !هیدونست منظورش چ ینم چکسیدانشجوها به هومن دوخته شده بود و بجز اهورا ه یپرسش گرانه  نگاهِ

 هومن برداره... یگفت تا اون نگاه هارو از رو ییو جمله ا دیبلند خند دید نیکه جو را سنگ اهورا

 

 ؟یاشتباه کرد تیزندگ یبار تو کیتو فقط  ؟یگ یچرا چرت م زم،یعز یآخه پسرخاله -

 ...ستمیمن که ن ه؟یدوروز در حالِ مقلوب شدنه ک ییکه هفته ا یاون پس

 با من شرط نبند گهیبذار کنار و د تویزکن برادرِ من...پررو با استغفار

 

 او و سوگند رو صدا زد یخشک و جد ییبا صدا یدیمنبر و مشغولِ نطق کردن بود که استاد حم یرفته بود باال اهورا

 !رونیب دیلطفا از کالس من بر ،یفرزانه و خانم اسکندر یآقا

 

 ...ختنیسرش ر یرو خیپارچ آبِ  کیحس کرد  اهورا
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 نشون بده! یچه عکس العمل دیدونست با یو خنده مونده بود و نم هیگر نِیب ما

 رهیلرزشِ صداش رو بگ یکرد جلو یم یآب دهنش رو قورت داد و سع سوگند

 

  یآثارِ هنر لِیسرِ کالسِ تح میکه اومد کشنبهیبود...پس چرا  شیپ یواسه هفته  هیاما استاد اون قض-

 رون؟یب میاز کالستون بر دینگفت بهمون

 

 به سوگند انداخت و انگشت هاش رو درهم گره زد ینگاه یدیحم

ن م ن،پسیکنه...شما سرِ اون درس که حرمتِ استادتون رو نشکوند یکالس فرق م نیکالس با ا ،اونیخانم اسکندر-

 با 

 دیاریب فیساعت تشر نیچهارشنبه ها ا ستیالزم ن گهیبه بعد هم د نیندارم...از ا یهاتون کار کشنبهی کالسِ

 دانشگاه.

 

 باال برد یصداش رو کم اهورا

 کنم یبا دانشگاه خداحافظ دیترم مشروط بشم با نی...من اگر ادیبکن یکار نیچن دیاستاد اما شما نبا-

 

 کرد یصحبت م یدر کمالِ خونسرد یدیحم

 دیریوقتِ کالس منو نگ نیاز ا شتریجناب فرزانه...االنم ب ستیمشکلِ من ن گهیاونش د-

 ...ستادیکنارِ سوگند ا کبارهیداشت و به  یرص قدم برمبا ح اهورا

 گفت؟ یاستاد چ یدی...مگه نشنگهیپاشو د-
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 بلند شد و پشتِ سرِ اهورا به راه افتاد. شیصندل یاز رو زونیآو ییبا لب و لوچه ا سوگند

 فرستاد رونیدرِ کالس رو بست و نفسش رو پر صدا ب اهورا

 

 دیکش ادیبا سرعت به سمتش برگشت و سرش فر سوگند

 ؟یمدافع استاد لینه؟مگه تو وک ایکالس  یخوام بمونم تو یبه تو چه که من م-

 

 سوگند انداخت ی دهیسبز رنگ و کش یبه چشمها یبا خشم نگاه اهورا

 ؟یو با عشوه و کرشمه دلِ استاد جونتو نرم کن یبمون یخواست یمن خرم؟م ینه بابا...فکر کرد-

 من نجوشه،سر سگ توش بجوشه... یکه برا یگید

 

 رونیاونو از کالس ب یزیچ نیشد اهورا به خاطرِ همچ یزد و باورش نم یتند تند پلک م تیاز شدت عصبان سوگند

 باشه! دهیکش

 یو بدبخت ییخاک توسرت...واقعا خاک تو سرت که انقدر عقده ا-

 

 قهقهه زد اهورا

 فکر کن...اما من عادت ندارم بازنده باشم یهرجور دوست دار-

مع جوروپالست رو ج دیدارم،اما تو با یدرسو دوباره بر م نیا یترمِ بعد تایبدبخت،من که نها یاالنشم باخت نیتو هم-

 ...ینگاه کن وارویخونه و درو د یتو ینیبش یو بر یکن
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 گفت و از کنارِ سوگند گذشت! ییبرو بابا اهورا

 دانشجوها هم  ی هیکتاب بود و بق یباهم صحبت کنن...استاد سرش تو دیبا اشاره به هومن فهموند که با نارگل

 ...یزیرنگ آم مشغولِ

 "م؟یکن کاریچ دیاالن با"نوشت یکاغذ یرو نارگل

 رو مچاله کرد و به سمتِ هومن پرتابش کرد... کاغذ

 کرد! یم ییاصورتش خود نم یرو یکاغذ رو باز کرد و لبخندِ پهن هومن

 دوم دبستان بود د،کالسِینامه به دستش رس ینجوریکه ا یبار نیآخر

 

 که در دست داشت،نوشت یمداد با

 و دوباره کاغذ رو به سمتِ نارگل پرت کرد"د؟یدار یدونم...شما نظر ینم"

 

 سرش رو باال آورد و نارگل از ترس خشکش زد... استاد

 کرد گفت: یشد لب خون یکه فقط م یآروم و جور یلیخ هومن

 شمارتو بده-

 

 نه...اما به خاطرِ سوگند مجبور شد با نشون دادنِ ایکارو بکنه  نیدودل بود ا نارگل

 توسطِ انگشتانش شماره رو به هومن بده. عددها
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 براش اومد یامیبعد پ هیثان چند

 سالم...هومنم-

 

 ردک پیبه او انداخت و براش تا یو نگاه دیلب خند رِیز نارگل

 سالم،اون که معلوم بود.-

 داد یبود و داشت جوابِ نارگل رو م نییسرش پا هومن

 دیکردم انقدر باهوش باش یاِ،فکر نم-

 

 دوستانه داشته باشد یاخم هاش درهم رفت...او شماره اش رو نداده بود که با هومن گفت و گو یکم نارگل

 میزیتو سرمون بر یچه خاک دیبا مینیبب می...االن بهتره فکر کنستیمهم ن نهایا-

 

 خودش را جمع و جور کرد و در پاسخ نوشت یام،کمیبا خوندنِ پ هومن

 صحبت بهمون بده یبعد از کالس اجازه  دوارمی...اممیهرجور شده مخه استادو بزن دیبا-

 

 به عالمتِ مثبت تکون داد! یهومن سر یرو خوند و برا امیپ نارگل

 بلند شد... زشیگفت و از پشتِ م یدیکرد و خسته نباش شیبه ساعتِ مچ ینگاه یدیحم

 

 راهِ خروج رو بسته بودن! بایو تقر ستادنیو هومن روبروش ا نارگل

 ملتمسانه به استادش نگاه کرد نارگل
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 ...میباهاتون صحبت کن دیشه چند لحظه به ما اجازه بد یاستاد اگر م-

 

 و گفت: دیکشکه شستش خبردار شده بود،اخم هاش رو درهم  یدیحم

 شه... یعوض نم ممیبهتون بگم که تصم دید،بایصحبت کن دیخوا یم یاگر راجع به خانمِ اسکندر-

 

 او قرار داد یخواست از کالس خارج بشه که هومن خودش رو جلو یدیحم

ون دانشگاه با استادم یتو می...ما اگر نتوندیما گوش بد یبزرگتر،حداقل به حرف ها کیبه عنوانِ  دیاما استاد،شما با-

 تعامل 

احت ر یلیخ شهیبا صحبت کردن هم م ریمیبگ ادیو  میجامعه مشکالتمون رو حل کن یتو یچطور م،پسیباش داشته

 .دیرس جهیبه نت

 

 به فکر فرو رفت...الحق که هومن خوب رگِ خوابِ استادهارو داشت ییا هیچند ثان یدیحم

 فقط خودتون دوتا! ی...ولدیاتاقِ من باش یتو گهید قهیباشه،ده دق-

 

 با لبخند از استاد تشکر کرد و از سرِ راهش کنار رفت... هومن

 زد یو دست م دیپر یم نییباال و پا نارگل

 یداد یوقت نشون نم چیو ه یداشت ی...دمت گرم،تو چه زبونیحق یآقا نیآفر-

 

 دیبلند خند هومن
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 یریگ یم ادیروهم  یباز ،زبونیاهورا باش یپسر خاله  یوقت-

 آدمو بسوزونه گرِیخواد ج یدلش م شهیزبونِ اون تلخه...هم یول-

 کردند گفت: یحرکت م یدیدانشگاه قدم زنان به سمتِ اتاقِ استاد حم یراهرو یهمونطور که با نارگل تو هومن

 دونم چرا انقدر ینم ست،منمین دیکن یکه شماها فکر م ینه به خدا...اصال اونجور-

 هیپسرِ با معرفتو و باحال یلیمشکل داره،وگرنه اهورا خدوستِ شما  نیا با

 

 گرفته بود و منتظر شد تا حرفِ هومن تموم بشه یانگشتهاش رو به باز نارگل

کنه و اونم از کوره در  یشما با حرفهاش دوستِ منو جوشى م ینداره،اما پسر خاله  یآخه سوگند که اصال با اون کار-

 .رهیم

 

 به اطراف انداخت ینگاه هومن

 موش و گربه؟ نیحاال کجا رفتن ا-

 کنن! یگوشه نشستن و دارن مشکالتشونو حل م هیدونم...حتما  یچه م-

 

 کرد یزخم خورده به اهورا نگاه م رِیمثلِ ش سوگند

 ؟یوفتیدنبالم راه م رمیکه م یچرا هر قبرستون-

 

 گذاشت زیم ینسکافه اش را رو وانِیسوگند نشست و ل یو روبرو دیرو کنار کش یصندل اهورا

 دنبالِ تو باشم؟ دیبا یچ یشه،وگرنه من برا یم یشانس-
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مدم ...االنم که اویبود ستادهیکه جنابعالی پشتِ درش ا یی...خواستم خبرِ مرگم برم دستشویکتابخونه رفتم اومد-

 !یسلف نشستم روبروم یتو

 

 و به طرفِ سوگند گرفتر وانیو سپس ل دیاز نسکافه اش رو نوش ییجرعه ا اهورا

 نکردم شیدهن ادی؟زیخور یم-

 

 کرد دود از کله اش بلند شده یحس م سوگند

 نیبش گهید یجا هیمن؟برو  زِیسرِ م یچرا اومد-

 جاتو عوض کن یدار ی...اگه تو مشکلنمیبش نجایخواد ا یمگه دانشگاه ماله باباته؟دلم م-

 بتمرگ گهید یجا هیبودم...خودت برو  نجایمن از اولش ا-

 کنما یصورتت خال یرو مویدنینکن کلِ نوش یکار هیمؤدب باش دختر...-

 !ستادیرو برداشت و ا لشیبلند شد...اهورا هم موبا زیاز سر م سوگند

 کجا؟-

 کرد یمات و مبهوت نگاهش م سوگند

 آقا شجاع...اصال به تو چه؟ یخونه -

 

 اش زدگونه  یرو یرو گاز گرفت و به آروم نشییلبِ پا اهورا

 آقا شجاع چه خبره؟ یخدا مرگم بده...خونه  یوا یا-

 به سمتِ سوگند خم شد و چشمک زنان گفت: یو کم دیبلند خند سپس
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 ؟ینداره واسه ما جفت و جورش کن یزی،چی،مادری،دختری... خواهریآقاهه که گفت نیا-

 

 دیکش یقینفسِ عم سوگند

 ،بعدشیزنونت رو درستش کن تا دخترها فکر نکنن هم جنسشون لهیفرزانه...تو برو فعال اون فام نیبب-

 شد جواب سالمتو داد دایپ یکم عقل هی دی...البته شادیشا

 

 همچنان اهورا پشتِ سرش بود... د،امایدو یم بایطول راهرو رو تقر سوگند

 استاد و براش شیپ یبر ییدنبالتم...مطمئن باش اگر بخوا هیبه بعد مثل سا نیا ؟ازیکن یفرار م یکجا دار-

اه کالسهاش ر یتا منم تو یکن یو کار یمن بسوزون یقبلش کوپنت رو برا دی،بایزبونِ چرب و نرمتو تکون بد اون

 بده.

 

 و منتظر شد تا اهورا بهش برسه... ستادیاز حرکت ا سوگند

 و گفت: ختیزبون ر یرو تو روشین کلِ

 رن؟یگ یو عشوه اومدن حقشون رو م ختنیهمه مثلِ خانوادت هستن و فقط با زبون ر یکن یچرا فکر م-

 

 دیلرز یم تیشده بود و فکش از شدت عصبان یکفر اهورا

 ؟یراجع به مادرم حرف بزن ی...مگه بهت نگفته بودم حق ندارشعوریب یدختره -

 

 گفت دهیبر دهیو بر دیخند کیریستیه سوگند
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 !یکن یرو ازم پنهان م ییزایچ هی یتو دار نکهیمثل ا یاسمِ مادرتو آوردم؟ول یمن ک-

 

 تونست جوابش رو بده... یرقمه نم چیاز سوگند خورده بود و ه یبد هیتو دهن اهورا

 قفل شده اش گفت: یدندونها ونیحرص،م با

 یعوض یندازمت دختره  ی...به غلط کردن مارمیپدرتو در م-

 

 قلبِ باباش افتاد...اهورا حق نداشت به پدرش فحش دهد ادِیلحظه  کی سوگند

 یدش یکردن انقدر عصب کاریباهات چ لتونیفام یدونم زنها ی...حاال نمیخانوادت دار یتو یکم بود هیبه نظرم تو -

 به مادر و خواهرِ شما ندارم. یشباهت چیپسر جون،من ه اما

 

 دستش رو مشت کرد و باال آورد... اهورا

 ادِی قایخواست کلِ صورتِ سوگند رو بکوبه و از اول بسازه،اما در همون لحظه،دق یم دلش

 یخانم ها بلند کن یدست رو دینبا چوقتیگفت:ه یمادرش افتاد که م حرفِ

 

 رو باز کرد و سرش رو تکون داد مشتش

سرِ سبزت رو به  یفهموندم...زبانِ سرخ چطور یاالن بهت م نیکرده بود،تا هم تمیترب گهیکاش مادرم جوره د یا-

 ده یباد م

 

 هم به او زد... ییپر شتاب از کنارِ اهورا گذشت و تنه ا سوگند
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 داد و رفتنش رو تماشا کرد هیتک واریبه د اهورا

 "نمک تشیفهمم چرا دوست دارم اذ یبرام نداره ها...اما نم یتیجذاب چیلجم؟نه واقعا چرا؟ه نیاصال من چرا با ا"

 

 گرفت،اما او جوابگو نبود ینارگل رو م یمدام شماره  سوگند

 "یش یدارم گم و گور م اجیدختر...هروقت بهت احت یرفت ییکدوم جهنم دره ا"

 

 نکرد... دایکارگاه سرزده بود اما نارگل رو اونجاهم پ به

 زانوهاش گذاشت یپله ها نشست و سرش رو رو یرو ریناگز

 درِ اتاقِ استاد رو زدند و وارد شدن... یو نارگل به آرام هومن

 !نندیبنش یصندل یازشون استقبال کرد و خواست تا رو ییبا خوشرو استاد

 شوخ طبعانه گفت: یرو به هومن شد و با لحن سپس

 

 براتون انجام بدم؟ ادیاز دستم بر م یبنده چه کار دییتعامل...بفرما یخب...جنابِ آقا-

 دندیو هومن هر دو خند نارگل

 دیکن یما اونقدرها هم که فکر م دی...اما باور کندیاز من و فرزانه ندار یدلِ خوش یلیدونم شما خ ی،میدیاستاد حم-

 میستیبد ن

 

 جا به جا شد شیصندل یتو یکم یدیحم

 کنم! یم سیساله که استادم و تدر ستینکردم،ب دیسف ابیآس یموهارو تو نیجان...من ا یحق نیبب-
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 یغرورم اریفرزانه انسانِ بس یآقا یمتاسفانه،البته شما نه ول د،امایبا استعدادِ من هست یشاگرهاو پسر خاله ات  شما

 هست و به اصطاح کله اش باد داره.

 تکون داد دییتا یسرش رو به نشانه  هومن

 یحرف رو بهتون بزنم،اما اهورا برخالفِ تصوراتِ همه که فکر م نیدرست نباشه ا دیحق با شماست...شا قایبله دق-

 مِیحر یتو یده کس یو اجازه نم هییکنه...اما کامال آدمِ تنها یبرخورد م گرانیدورش شلوغه و با تکبر با د یلیکنن خ

 وارد بشه! شیخصوص

 کنه. یخودش م به یانتیکه داره چه خ ستی...البته اصال متوجه نهیعصب شهیهم هم لیدل نیهم به

 

 داد شنونده باشه... یم حیکرد و ترج یهومن گوش م یکنجکاوانه به حرفها نارگل

 کرد یبود و فکر م رهیخ ییبه نقطه ا یدیحم

 بتونه کمکش کنه دیروان شناس؟شا شِیپ شیبر یخب چرا نم-

 

 دیبلند خند هومن

 یت مدرس گهیدوسال د یکیدادم،اونم مطمئنن تا  حیبودنش رو توض یعصب لِیکه...فقط دل وانسیاستاد نگفتم د-

 شه

 چطور؟مگه قرارِ معجزه بشه؟-

 خدا دیبه ام شهیبده سر به راه م لیاستاد...خانواده که تشک ستیباال تر از زن گرفتن ن ییمعجزه ا چیه-

  

ش بشه برو برا تر یکه هست عصب ینیو از ا یبد بختش کن ییخوا یو گفت:اگر م دیهومن خند زاتِیبه تجو حمیدی

 ریزن بگ
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 باز شد... تیدهانش به شکا نارگل

 هش یم مونیحال شتریاز صدتا روانشناس هم ب م،اصالیما خانم ها حاللِ مشکالت ه،اتفاقایشیچه فرما نیاِاِ...استاد ا-

 

 دیتکون داد و خند یسر یدیحم

 میزبونِ شما خانم ها بش فیحر مینتونست یزمان و مکان چیه یالبته که ما مردها تو-

 

 گفت: نهیبا طمان یلیاستفاده کرد و خ یدیاز آرامشِ حم هومن

 دیننداز نیرو زم یمنو خانم جالل یرو نبارید،ایکن یاستاد...بزرگوار-

 

 دیبه محاسنش کش یدست یدیحم استاد

 کاریچ دیگم که با یبهشون م کشنبهیکنم و تا  یسرِ کالسم...فکرهام رو م انیاجازه بدم ب هیتونم بدونِ تنب ینم-

 کنن

 

 شتاب زده به سمتِ استادش رفت... نارگل

 و خودش رو جمع کرد. دی!!ترسرهیاونو بغل بگ یلحظه فکر کرد نارگل ممکنِ از شدتِ شاد کی یدیحم

 

 و هومن هردو از عکس العملِ استادشون به خنده افتادن... نارگل

 دوباره مرتب نشست و صداش رو صاف کرد هیبعد از چند ثان یدیحم

 دیبرس تونیبه کارو زندگ دیبر دی...پاشگهیخب د-
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 دست داد یدیجلو رفت و با حم هومن

 دیکنم استاد...واقعا شرمندمون کرد یجبران م-

 به مطالعاتم برسم یکم کیمنم  دیبذار دی...بردیستیجبران کنه،شماها ن دیکه با یاون-

 

 دنیخند یاومدن و هردو به صورتِ هم م رونیق بو هومن از اتا نارگل

 یجون،الحق که گل کاشت یدمت گرم حق-

 نارمن میذاریم م،اسمشمیایبه حساب م میت هی ییجورا هیم،یباهم دوست گهیهومن صدام کن...به هرحال ما د-

...حداقل برادرش که خوشش ومدیشدن با پسرها خوشش نم یمیاز صم یلیانداخت...خ نییسرش رو پا نارگل

 !ومدینم

گرفت،چه  یکه داشت ازش جزوه م دیدانشگاهش د یاز پسرها یکیکه داداشش او رو با  یبار نیاومد آخر ادشی

 به پا کرد. یجهنم

 پدر و مادرش کوتاه اومد! هیونیخروج از خانه رو نداده بود و دستِ آخر با پا درم یماه به نارگل اجازه  کی

 

 شه یخوشحال م یهرحال دستتون درد نکنه،من برم به سوگند خبر بدم...حتما کلباشه...به -

 به وضوح متوجه دست پاچه شدنِ نارگل شد... هومن

 با مزه بود یلیو کوچکش خ فیو صورتِ ظر ینظرش اون دختر با رنگِ گندم به

 

 د؟یندار یباشه،پس منم برم به اهورا خبر بدم،شما باهام کار-
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 کرد و با سرعتِ نور از هومن جدا شد یلب خداحافظ ریز نارگل

 

 دنیدو یبه سمتِ هم م مهیدانشگاه قرار گذاشتن...هر دو سراس اطِیح یبا سوگند تماس گرفت و تو 

 سرِ کالس دیایرفت رو مخش که قبول کرد ب ی...هومن کلمیکرد شیبالخره راض-

 

 با تعجب به نارگل نگاه کرد یخوشحال نِیدر ع سوگند

 گه؟ید هی!منظورت از هومن،حقد؟یکرد شیاضر-

 

 گل انداخته بود شیگونه ها نارگل

 بود یآره منظورم حق-

 

 وار انگشتِ اشاره اش رو تکون داد دیو درشت کرد و تهد زینارگل ر یچشمهاش رو برا سوگند

 مایو ندونم و تو  یم ،منیدار یلنگ دراز سر و سر یپسره  نیبفهمم با ا هینارگل...فقط کاف نیبب-

 با اخم به سوگند نگاه کرد نارگل

 ؟یانقدر دهن لق شد یاز ک ؟اصالیدار کاریبه داداشم چ-

 نارگل گرفت یاز بازو یشگونین سوگند

 ! یوفتیتا پس ن یگرفت شویکه دستِ پ هیآهان...پس خبر-

 از درد چهره اش درهم جمع شد نارگل

 به قولِ شما لنگ دراز نبود امکان نداشت استاد دوباره  یآقا نیاگر هم ی...ولستین یخانم خبر یوحش رینخ-
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 یداشت یدرسو دوباره برم نیهم گهیترم د دیکالسش قبولت کنه و با سرِ

 

 گذاشت ینقطه ضعفِ دوستش م یدست رو دیاز طرز برخوردش با نارگل ناراحت شد...او نبا سوگند

 کنه یبفهمه دوباره شر به پا م مایکه اگر ن نهیخاطرِ ا خوره فقط به یپسره به دردت نم نیگم ا یم زم،اگریعز نیبب-

 !یشناس یکه داداشتو از من بهتر م خودت

 سرش رو با تاسف تکون داد نارگل

 کنه،به خدا خسته شدم فیو تکل نییمن تع یقراره مثلِ آقا باالسرها برا یدونم تا ک ینم-

 شاپِ توپ مهمونِ من یکاف هی یدیکه برام کش یبه خاطرِ زحمت میبر ایولش کن بابا...خودمونو عشقه،اصال ب-

 

 بالخره جواب داد یزد...بعد از چند بوقِ طوالن یاهورا زنگ م هیبه گوش هومن

 هان!!-

 ؟یستیبلد ن شعور،سالمیب هیهان چ-

 ؟یدار کاریچ هیحوصله ندارم هومن...چ-

سرِ  یرو انداختم تا اجازه بده برگرد یکل یدیهم رفتم به حمنف یمنه به خاطرِ تو رِیزهرمار،مردکِ خرفت...اصال تقص-

 کالس

 

 دیکش ادیولو شده بود،مثل جن زده ها صاف نشست و فر نیماش هیصندل یکه رو اهورا

 !رمیگ یحالتو م یجانِ مادرم اگر بفهمم سرکارم گذاشت ؟بهیگ یمن راست م ؟جانِیچ-

 قهقهه زد هومن



 خواهمتیم

 
78 

 

 دادم...اما نه،امروز یبهت م کیشوکِ کوچ هیگفتم و  یم یداد اگر الک یم یآخ که چه حال-

 .میکن یرو راض یدیحم میبود و منو نارگل تونست اریبخت باهات  

 لبش به خنده خشک شد اهورا

 ن؟یشد فیتا حاال شما انقدر باهم رد یخانم؟از ک یریکبیا قِی؟رفینارگل؟نارگل جالل-

 شهیداره شروع م مونیکالس بعد ایدخترا،االنم پاشو ب ی هیبق مه،مثلِیفقط همکالس شونیچرت نگو اهورا...ا-

 ی ،حوصلهیخواد جوابمو بد ینم ؟البتهیزن یصدا نم کیچرا به اسمِ کوچ اتویهم کالس ی هی...اما تو بقامیباشه م-

 ندارم دنیدروغ شن

 بود... ستادهیدرِ دانشگاه منتظرِ نارگل ا یصبح،سوگند جلو کشنبهی

 ییرهاو اکثرِ پس ومدیچشم م یتو یلیبود خ یکه به رنگِ موهاش عسل یبلند و شالگردنِ نازک هیمشک هیاون بارون با

 که

 انداختن. یبه او م یاجمال یشدن،نگاه یاونجا رد م از

 

 آورد... یمعذب شده بود و سرش رو باال نم سوگند

 "پس؟ ینارگل...کجا موند یریبم یا"

 

 کیبهش نزد ینظر داشت، چند قدم ریسوگند رو ز قهیچند دق نیهم یتو اش را به درخت داده بود و هیکه تک یپسر

 شد!

 رم؟یتونم چند لحظه وقتتون رو بگ یر،میسالم...روزتون بخ-

 

 نهیاورو بب ییچرخوند که مبادا آشنا یدست و پاش رو گم کرده بود و فقط چشم م سوگند
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 ...امرتون؟دییبفرما-

 کارت به سمتِ سوگند گرفت کی پسر

 شام مالقات کنم ایناهار  یمثلِ شمارو برا ییبایشم خانم ز یخوشحال م-

 

 از شرِ اون پسر راحت بشه... عیسر یلیخ دیدونست با یبه لکنت افتاده بود و فقط م سوگند

 دیبه گوشش رس ییآشنا یبگه که صدا یزیچ خواست

 ها! شهیم دای...شوهر کم پگهید ریناز نکن،بگ-

 

 لبهاش بود نگاه کرد یرو یبار طنتیورا که لبخندِ شغضب آلود به اه سوگند

 یکن فیمونده بود تو برام تعیین و تکل نیهم-

 

 بهش زد یپوزخند اهورا

 یدم و صالحتو م ی...خب منم دارم بهت مشاوره مدیها استفاده کن تیموقع نیدانشگاه که از هم دیایمگه شماها نم-

 خوام!

 مودبانه به سمتِ اون پسر برگشت سوگند

 رو ندارم ینجوریا یو رفاقت ها یدوست یخوام...اما من حوصله  یمعذرت م یلیخ-

 کرد یم لیهومن رو نگه داشته بود و داشت رفتارِ سوگند رو تحل ی...با بدجنساهورا

 رو نگرفت؟ اروی یچرا شماره  یدون یاالن م-

 ادد یاهورا گوش م یبا دقت به حرفها هومن
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 نه...چرا نگرفت؟-

 دسیو آفتاب مهتاب ند هیخواست به ما نشون بده دخترِ خوب یچون م-

 

 با تعجب به صورتِ اهورا نگاه کرد هومن

 به ما داره؟ یچه ربط-

 چراغِ سبز به ما نشون داد هیاالن  نی؟ایدخترهارو بشناس ییخوا یم یخاک تو سرِ پَپَت کنن...تو ک-

 

 دیدستِ اهورا رو کش هومن

 ادایم یدیسرِ کالس،االن حم میبر ای،بیباف الیخ ی...به جایتوهم-

 

 دیهمونجور که پشت سرِ هومن به راه افتاده بود کنجکاوانه سوال پرس اهورا

 نه؟یب یروهم نم گهید یانقدر ازش خوشت اومده که چشمت دخترها-

 

 و به سمت او برگشت ستادیا هومن

 خوشم اومده؟ یاز ک-

 

 گردوند یکاسه م یشروع کرد به سوت زدن و چشمهاش رو تو اهورا

کاره  نیداداش،ما خودمون ا یمونه برات...البته خر خودت یکالس م یدخترها ی هیکه مثلِ بق ی...همونگهینارگل د-

 مییا
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 و لبهاش رو تر کرد دیکش یقینفسِ عم هومن

 اهورا دهیذهنِ مسمومت کار دستت م نیا-

 ستیتو و اون ن نیب یزیچ چیه یبگ ییخوا یم یعنی-

 هوا هم رحم نکنم؟ یتو یماده  ی...مگه من مثلِ توام که به پشه ستین رینخ-

 یدرهم رفته  یتونست متوجهِ اخمها یدور هم م یو از همان فاصله  ومدیدوان دوان به سمتِ سوگند م نارگل

 دوستش بشه!

 ریسالم هاپو خانم...صبحت بخ-

 در یجلو مونیساعته کاشت میمنو؟ن یکرد ؟مسخرهیورسالم و زهرمار...کدوم گ-

 

 به ساعتش انداخت ینگاه نارگل

 ؟یساعتو از کجا درآورد میاس! ن قهیدق ازدهینه و  م،االنیچرت نگو بابا...ساعت نه قرار داشت-

 

 مقنعه اش پنهان کرد رِیز شتریکالفه...موهاش رو ب سوگند

 نکنه تمیاذ دوارمیاومد بهم شماره داد...ام اروی هی دید هیحراست نیا-

 

 تا بنا گوشش باز شده بود ششین نارگل

 هست؟ یشمارشو؟حاال چه شکل یگرفت-

 کنه؟ یاشتباه رو تکرار م کیآدمِ عاقل دوبار  ه؟مگهیچ ؟شمارهیشد ونهیبرو بابا...د-
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 ینشد مونیپش دیرو هم امتحان کن،شا گهید یکی...حاال یزن یم دهیند ریخ ارشِیهمه رو به چوبِ اون ک یتو دار-

 

 دیرس اطیراحت به ح یلیغازِ نارگل واردِ اتاقک شد و خ کیصد من  یتوجه به حرفها یب سوگند

 از نارگل نشد... یصبر کرد اما خبر یکم

 !دیکنه خند ینارگل که داره با استون الک هاش رو پاک م دنِیبه سمتِ اتاقکِ حراست رفت و با د دوباره

 صدا دارش به گوشِ اونها نرسه... یدهانش گذاشت تا خنده ها یرو رو دستش

 

 ستادیسوگند ا یروبرو زونیآو یبا لب و لوچه  نارگل

 ناخن داده بودم...کثافت گفت پاکش کن یپولِ طراح یکل-

 

 نارگل گذاشت یشونه  یدستش رو رو سوگند

 کشم یخاک تو سرشون...حاال تو غصه نخور،خودم خوشگل ترشو برات م-

 ها! یبکش دیامروز با نیهم-

 داشتند! ینت بر م انیکرد و دانشجو یصحبت م یدیحم استاد

 به چشم داشت... ینکیع اهورا

 ستیبه او نگر یبا حالتِ خاص هومن

 به چشمت؟ یزد هیچ نیا-

 

 نوشت...جواب داد یاستاد رو م یکاغذ حرفها یهمونطور که داشت رو اهورا
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 نکهی...عیمگه کور-

 ؟یشد ینکیشبه ع هیشد شما  یچ ستم،اماینکور -

 

 چشمهاش برداشت یرو از رو میفر اهورا

 زدم به چشمهام نویا یمن الک نیتا همه نفهم نییپا اریصداتو ب-

 

 دیلب غر رِیبه حرص،ز هومن

 ؟یخاله رو چرا زد نکِیشه احمق...ع یم فیچشمات ضع-

 

 رد کرد شهیش یجا یزد و انگشتش رو از تو یچشمک اهورا

 تهِ بچه درس خونام گهیزدم استاد فکر کنه من د نویهاشو درآوردم خره...ا شهیش-

 

 ...با سرعت از کالس خارج شد!رهیخنده اش رو بگ یتونست جلو یاز اون نم شتریب هومن

 به اهورا انداخت ینگاه یدیحم

 شد؟حالش بد بود؟ یچ-

 شما بودم که اصال متوجه نشدم چش شده شاتِیدونم استاد...من انقدر غرقِ در فرما ینم-

 

 انداخت و کتابش رو ورق زد نیی...سرش رو پارهیلبخندش رو بگ یداشت جلو یسع یدیحم

 دییفرما یانشاهلل همونجوری باشه که شما م-
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 دیهست استاد...شک نکن-

 شدن! یخارج م کیبه  کی انیتمام شد...دانشجو کالس

 صداشون زد یدیکردن که حم یمع مهاشون رو ج لهیو نارگل هم وس سوگند

 

 کارتون دارم. دیداشته باش فیفرزانه...تشر یو آقا یخانم اسکندر-

 دستِ نارگل رو فشار داد سوگند

 بگذره ریدعا کن به خ-

 شه یدرست م زینگران نباش دوستم...همه چ-

 

 انداخت فشیمسخره اش رو از چشمش برداشت و داخلِ ک نکِیع اهورا

 دم سرِ کالس؟ یت راهشون مخودش گف یمطمئن-

 

 کرد ینگاه م یدیبه حم یچشم ریز هومن

 گفت قبول کن یها،هرچ یاریدر ن ی...کله شق بازهیشرطش چ ینیبب دیآره بابا...خودش قبول کرد،فقط با-

 

 چه کنم،چه کنم در دست گرفته بود یکاسه  اهورا

 خواد ازمون یم یچ مینیبب دیهم ندارم،حاال با ییا گهید یچاره  یشه...ول یبگه که نم یهرچ-

 ندارم نارویو مقاله و ا قیتحق یباشه تا بشه با پول،سر و تهش رو هم آورد...وگرنه من حوصله  یماد دوارمیام

 



 خواهمتیم

 
85 

 

 رو برداشت فشیک هومن

 کنم یتو فقط قبول کن...من کمکت م-

 

 از کالس خارج شدن... گهیو هومن دوشا دوش همد نارگل

 ذاره؟ یبراشون م یبه نظرت چه شرط-

 

 به صورتِ او زد یلبخندِ آرامش بخش هومن

 انیاز پسش بر ب میکن یهم بذاره،ما کمکشون م ینگران نباش...هرشرط-

 و به استاد چشم دوختن! ستادنیو سوگند کنار هم ا اهورا

 داد هیاش تک یصندل هیبه جفتشون انداخت و به پشت ینگاه یدیحم

 

 دیباش ستادهیمن ا ینبود،امکان نداشت االن روبرو یو جالل یحق یکه اگر اصرار ها دیدون یم-

 

 بود رهیاستاد خ یانداخت و تشکر کرد،اما اهورا همچنان به چشمها نییسرش رو پا سوگند

 د؟یاشتباه کرد دی...قبول داردیشما دوتا حرمت من و کالسم رو شکست-

 

 باهم جواب دادند هردو

 بله استاد-

 دارم ییهم داره،منم براتون نقشه ها یتاوان کی ی..هر اشتباهخب.-
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 بود نگاه کرد ستادهیسرش رو باال آورد و به اهورا که خونسرد سرِ جاش ا سوگند

 "کنن یخوش به حالش...انگار نه انگار که دارن محاکممون م"

 

 ادامه داد: یدیحم

خراب شده و سرامیک هاش رو کندن تا لوله های  ارهاشویدانشگاه،به علتِ ترکیدن لوله ها د یاز کارگاهها یکی-

 جدید رو نصب کنن...

 من بوده و هست! یقضا،اونجا کارگاهِ موردِ عالقه  از

و به ر شیباز ساز ی فهیوظ دید،بایکن دایبنده قبول کنم که چهارشنبه ها سرِ کالسم حضور پ دیخواه یاگر م شماهم

 دیریگردن بگ

 

 جواب داد عیسر یلیخ سوگند

 باشه استاد چشم...-

 زد! ینم یحرف چیاهورا سکوت کرده بود و ه اما

 قلمش رو به سمتِ اهورا گرفت یدیحم

 فرزانه؟ یدار یتو مشکل-

تا انجام  دیبد یخواستم ازتون خواهش کنم،اگر امکانش هست به هر کدوم از ما دونفر جداگانه کار یبله استاد...م-

 میبد

 گفت یهومن که ک یبه اهورا انداخت...انگار تازه متوجهِ حرفها ییا هیدر سفعاقل ان ینگاه یدیحم

 بود! ده،شدهیم حیرو ترج ییتنها شهیاو هم 
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 دیشرط رو قبول نکن دیتون یو م دیشه...البته شما مختار ینم رینخ-

 شه؟ یم یاگر قبول نکنم چ-

 دیکن دایکالسِ من حضور پ یچهارشنبه ها تو دیتون یمتاسفانه نم-

 

 کرد غرورش لگد مال شده یحس م سوگند

 دیفرزانه هم نظرم...اگر امکان داره مارو ازهم جدا کن یاستاد،بنده هم با آقا-

 

 برداشت زیبه جلو خ یو کم دیکش یپوف یدیحم

 دیترم وقت دار انِیکه تنها تا پا دیبدون نوی...فقط ادیدیبود که شن نیحرفِ اول و آخرم هم-

 ...دیکارگاه باش یی که دارید رو توزمان شترِیب دیبا پس

 !دیدار یکارورز دیباشه،اصال فکر کن تیکارتون خالق یخوام تو یضمن،من م در

 

 و محکم گفت: ستادیرو گرفت...صاف ا مشیلحظه تصم کیانگار که در  اهورا

 رم؟یبگ دیکارگاه رو از کجا با دِیکل-

 لبهاش نشست یرو یلبخندِ محو یدیحم استاد

 بدم... لتونیرو تحو دیتا کل دیاتاقم باش یتو گهیساعتِ د مین-

 دونم و شماها یکنه من م ینفرتون اونجا کار م کیو فقط  دیدینقشه کش ییاگر بفهمم دوتا اما

 

 بود که در سر داشت! یهمون فکر قایدق نیپکر شد...ا سوگند
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 دشانه اش جا به جا کرد و با حرص لبخند ز یکوله پشتیش رو رو اهورا

 دم! یرو انجام م یکس یکارهامو انجام بده و نه کارها یحاضرم کس ستم،نهین چوندنینه استاد...من اهلِ پ-

 

 به او انداخت ینگاه تیبا عصبان سوگند

 امینخورده...خودم از پسِ کارهام برم لیکمرم که ب-

 اومد رونیب زشیکنه،از پشتِ م یریاون دوتا جلوگ نیب هیاحتمال یاز دعوا نکهیا یبرا یدیحم استاد

 کنه یهم حق نداره اضافه کار ید،کسیاونجا کار کن دیاندازه با کی...هردو به دیجرو بحث نکن-

 

 !رندیبگ لیکارگاه رو تحو دِیبودن تا از استادشون کل ستادهیسالن ا یو اهورا هردو تو سوگند

 رو به طرفِ اهورا گرفت دیدسته کل یدیحم

 دیمشغول به کار بش عتری...پس هرچه سرستین ی کاره راحتفرزانه،اصال نیبب-

 

 دیانگشتانِ اهورا قاپ نِیرو از ب دیکل سوگند

 میکن یفردا شروع م نیهم د،ازینه استاد نگران نباش-

 

 برگشت داخلِ اتاقش و اهورا و سوگند هم به سمتِ کارگاه رفتند... استاد

کرد و منتظر بود سکته کنه و  یبه صورتِ او نگاه م هیکه سوگند هر چند ثان ید،جوریکش یبا حرص نفس م اهورا

 رهیبم
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 ...نکنه عزرائیل پشتِ سرته؟یکش ینفس م ینجوریچته؟چرا ا-

 !!ستادهی...اتفاقا عزرائیل کنارم ارینه خ-

 

 درشت شده به اهورا نگاه کرد ییبا چشمها سوگند

 ؟یلم؟بامنیمن عزرائ-

 م؟یکن یاز فردا کارمونو شروع م یو بگ یکن ینیریبهت اجازه داد خود ش یک آره با توام...اصال-

 بذارم ارتونیدر اخت مویزندگ هیزیبا شما هماهنگ کنم و برنامه ر دیدونستم با ید،نمیببخش-

 

 رو داخلِ قفل چرخوندن و در باز شد... دیکل

 رنگ کرد! یها یدگیو پوس دهینم کش یها واریبه د یقدم به جلو برداشت و داخل شد...نگاه کی سوگند

 بود. ختهیر نیزم یکف کنده شده بود و خاک و سنگ رو یها کیاز سرام یمقدار

 کرد... یم ییبرگ و چوب و آشغال توی اون فضا خودنما یخاطرِ باز بودنِ پنجره کل به

 دیکش یآهِ سوزناک سوگند

 م؟یدرستش کن یچقدر داغونه...حاال چطور نجایا

 با فشارِ دستش سوگند رو کنار زد و خودش هم واردِ کارگاه شد اهورا

 چه خبره! نجایا نمیبرو اونطرف بذار منم بب-

 

 روش رو به سمتِ سوگند برگردوند یدیکه از شدتِ تعجب باز مونده بود به اطراف نگاه کرد...با نا ام یدهان با

 باشه. زن شیکیکه  ی...اونم دونفرستیکارِ دونفر ن نجای...درست کردنِ امیایبه استاد بگم از پسش بر نم رمیمن م-
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 و متوقفش کرد دیرو کش نشیآست تیخواست از کارگاه خارج بشه که سوگند با عصبان اهورا

 تیاهم یلیکالسش برام خ یاز طرفِ خودت بگو...چون من حضور تو یبه استاد بگ ییخوا یم یاوال که هرچ-

 !!ستمین یالیخ یو مثلِ شما آدمِ ب داره

 بچه سوسول. یکنم که انگشت به دهن بمون یدرست م نجارویا نیبه کار کردن داره؟همچ ی...زن بودنم چه ربطدوما

 

 و لباسش رو مرتب کرد دیکش رونیرو از حصارِ انگشتانِ سوگند ب نشیبا ضرب آست اهورا

 شما زنها رو ندارم! یاو یناز کردن و آ یدختر جون...منتها حوصله  ستمیمن سوسول ن-

 

 صداش رو باال برد یکم سپس

 ؟یطرف و اون طرف ببر نیو ا یبلند کن کیآجر و سرام یتون یآخه تو م-

 ؟یکن یو گچ کار هیچهارپا یباال یبر یتون ینه...اصال م ای

 

 ارهیاهورا کم ب یخواست جلو یکرد...اصال دلش نم ینگاه م واریبا اخم به درو د سوگند

 کنه یم یوسطِ کار شونه خال یک مینیب ینداره...حاال م یبه تو ربط گهیاونش د-

 

 سوگند تکون داد یوار برا دیانگشتش رو تهد اهورا

 دونم یپاک شد...من م شمیآرا یناخنم شکست و وا یمن کمر درد گرفتم و آ ی...خدا شاهده اگر وسطِ کار بگنیبب-

 وتو.
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 اهورا از کارگاه خارج شد یبه حرفها تیاهم یب سوگند

 میکار دار یکه کل یخواب نمون شهی...مثلِ همیینجایفردا راس ساعت هشت صبح ا-

 چشمهاش رو به زور باز کرد... لشیزنگِ هشدارِ موبا یصدا با

به  یراهیتنش کنار زد و بد و ب یرو از رو یکرده،پتو میاون وقته صبح تنظ یافتاد که چرا ساعتش رو برا ادشی تازه

 روحِ رفتگانِ 

 .دیسرش کش یرو برداشت و رو نیزم یرو یافتاده  یفرستاد...دوباره حرصش گرفت و پتو یدیحم

 

 "دلش خواست بکنه یخواد بندازه؟بذار هر غلط ی...مرمیاصال نم"

 که دوباره پتورو از روش برداشت و نشست دینکش قهیپنج دق به

 "خودت لج نکن ،بایکنکور قبول بش یتونستتا  یدیهمه زحمت کش نیبندازه و زهرمار...ا"

 

 رسوند... ییدستشو سِیسست خودش رو به سرو یقدم ها با

 خورده رفته! شهیچشمهاش ش یکرد تو یزورِ خواب حس م از

 شد رهیدرهم رفته اش خ یبه چهره  نهیآ یصورتش کرد و تو یمشت آب حواله  چند

 

 "استادم خراب شده؟ یبه من چه کارگاهِ موردِ عالقه  ؟اصالیبرم حمال دیآخه چرا با"

 دایهم براش ارزش نداشت پ یلیکه خ ینیمناسب به همراهِ شلوارِ ج شرتِیکمدش رو گشت تا تونست ت یتو یکل

 کنه!
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 قیعم یرو استشمام کرد و نفس یزییپا یاز خونه اش خارج شد...هوا عایخورد و سر ینیریش یو کم ریش وانیل کی

 دیکش

 خدا کار کردن! یرضا ی...سالم برای...سالم کارگریسالم حمال"

 دادن. یظلمِ الاقل بهمون دست مزد م یلیخ نیا آخه

 

 رسوند  یخودش رو زودتر از سوگند سر قرار م دیرو روشن کرد و به سمتِ دانشگاه روند...با نیماش

 زده باشه! روزشید یبزرگی به حرفها هیکارش تو دهن نیبا ا تا

 

 دانشکده شد... اطِیح واردِ

 !دیدو یم بایکرد و تقر عتریبه ساعتش انداخت،قدم هاش رو سر ینگاه

 خورد و تعادلش رو از دست داد زیر یرفت...پاش کم نییها رو پر شتاب پا پله

 هخودش تکون داد و دوبار یبرا یعکس العملش به موقع بود و دستش رو به نرده ها گرفت تا سقوط نکنه...سر اما

 رفت نییپله ها رو پا

 !ستیخندانِ سوگند نگر یواردِ کارگاه شد و نفس زنان به چهره  مهیسراس

 پر مدعا! یآقا یدیرس ریبازم که د-

 

 هم موفق نبود یلیحرف نزنه...اما خ دهیبر دهیتمرکز کنه و بر دنشینفس کش یکرد رو یسع اهورا

 ؟یینجایوقتِ صبح ا نیکه ا یکله پز یت...تو،مگه اومد-
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 به صورتش زد یپوزخند سوگند

 یتیمسئول یب یمونه آدم ها یکله پزا االن غذاشونم تموم شده...دکتر مهندس هاهم همه سرِ کارشونن،فقط م-

 د؟یشما جزء کدوم دسته از مردمِ جامعه هست یشما که عادت دارن تا لنگه ظهر بخوابن...راست مثلِ

 

 گفت: یدیغ یب ابروش رو باال انداخت و با یتا کی اهورا

 ؟یدار یکنم،شما مشکل یکنه،من حال م یدرد...بابام کار م یب نِیمرفه-

 

 بهش انداخت یبا تمسخر نگاه سوگند

 پسر بزرگ کردنش نیدستِ بابات درد نکنه با ا-

 

 او گذاشت فِیک یرو رو شیکوله پشت ارهیلجِ سوگند رو درب نکهیا یبرا اهورا

 نک رونشیسرش و از خونتون ب یکرد،بهش جوابِ رد بده...اصال با چوب بزن تو یاگه بابام اومد تورو برام خواستگار-

 

 رفت... لشیآب دهنش رو با حرص قورت داد و به سمتِ وسا سوگند

 پاش یاهورا رو برداشت و پرت کرد جلو هیپشت کوله

 

 هااا! یمنم بذار فِیک کِینزد فتویکث یها لهیوس نمینب گهی؟دیکور ؟مگهیندار تیتو ترب-

 

 برداشت و تکوندش یخاک نِیزم یرو از رو فشیک اهورا
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 ها به معلمت بگو ییبرو مثلِ بچه مدرسه ا یکنم...ناراحت یدلم بخواد م یهرکار-

 داد رونینفسش رو پر صدا ب سوگند

 شه ی...جبران مامینگران نباش،به موقعش از خجالتت در م-

 

 انداخت واریبه در و د یاجمال یاز سوگند رو برگردوند و نگاه اهورا

 میشروع به کار کن دیول کن...االن با دویتهد-

 

 شکسته رو نشون داد یها کیو با انگشتِ اشاره سنگها و سرام ستادیکنارش ا سوگند

 بشه یخال نیتا کفِ زم رونیب میزیبر نارویا ایب-

 

 گذاشت... شیرو به نما شیعضالن یکاپشنش رو از تن در آورد و بازوها اهورا

 سرش رو به طرفِ مخالف برگردوند...به خودش تشر زد عایصحنه افتاد و سر نیلحظه چشمش به ا کی سوگند

 "یشه خجالت بکش ینم لی!دلی...همه دارن،خودتم دارگهیبازواِ د هیمگه؟ هیچ"

 اهورا به خودش اومد... یصدا با

 

 کمک کن! اریب فی؟تشریخانم اسکندر ییکجا-

و هر دو از کارگاه خارج  دیهم چ یشکسته شده رو در دست داشت و سوگند هم چند آجر رو یها کیسرام اهورا

 شدن
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 یکرد یم نویفکرِ ا مونیریبه کار بگ نکهیقبل از ا دیحاال؟با میزیکجا بر نارویباهوش ا یخب آقا-

 ؟یباالس چرا به فکر نبود تونیکیاصال من خنگ...نفهم،شما که ماشاهلل انقدر آ-

 

 گذاشت و رو به اهورا شد  ییآجرهارو گوشه ا سوگند

 اریب رونیاز آجرهارو ب یگردم زحمت بکش کم یبر م رم،تایبگ ییمقوا یدانشگاه چندتا جعبه  یاز بوفه  رمیمن م-

من بادت بزنم  نیشما بش ییخوا یم م،اصالیدر خدمت دیاگر داشت یزیچ یشیفرما یچشم خانم مهندس...امر-

 گرمت نشه

 

 برگشت. میضخ یجعبه  یبا تعداد قهیاهورا از پله ها باال رفت و بعد از چند دق یها کهیتوجه به ت یب سوگند

 کیسرام هیداشت مابق یکرده بود و همواره سع یخال یداد داخلِ کارگاه رو کم یکه زمان بهش اجازه م ییتا جا اهورا

 ارهیب رونیهارو هم ب

 زد تا پا برجا بمونن... یبهشون چسبِ نوار یجعبه ها رو سرهم کرد و حساب سوگند

 دندیکش یدست از کار کردن نم چکدومیو ه ختنیر یرو داخلشون م عاتیبه کمکِ هم ضا هردو

 

 ...ادیبه سراغش م یبیدردِ عج شهیرها دال مبلند کردنِ آج یکه برا یکشه و هربار یم ریکرد دلش ت یحس م سوگند

 داشت اهورا رو متوجهِ حالِ بدش نکنه... یاش درهم شده بود، اما سع چهره

 بمونه یاهورا مخف نِیب زیت ینبود که از چشمها یزیچ نیا اما

 

 دارم. یخودم بر م شویبق ن،یبش یکم هیولش کن...برو -
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 و با ناله گفت: دیکش یقینفسِ عم سوگندِ

 نزدم دیو سف اهیکه دست به س یاریخوام پشتِ سرم حرف درب ی...نمرینخ-

 

 لبش به خنده باز شد اهورا

 رهیگ یکنه، وگرنه بدنش م یخوب گرم م نیقبلِ تمر ییورزشکارِ حرفه ا هی-

 

 با تعجب بهش نگاه کرد سوگند

 یاون واسه ورزشه نه کارگر-

 

 شروع کرد به اسکات زدن... اهورا

 شناسهینم یپاشو که ورزش و کارگر نیکنه؟ بش یم یچه فرق میکن یم میکه ما دار یبا کار نیا-

 یموفق شد نیآفر ؟یبهم بفهمون ورزشکار یخواست یاالن م-

 

 لبهاش رو به دندون گرفته نکاریا یو برا دهیبه وضوح متوجه شده بود سوگند خنده اش رو قورت م اهورا

 هوی یحاال سکته نکن-

 نم؟سکته ک دیچرا با-

 مونه واسه منه بدبخت! ی...دردِ سرش مایوفتیبه قلبت پس م زنهیآدم خنده اشو نگهداره...م ستیآخه خوب ن-

 شد نهیدست به س سوگند

 شما باشه؟ یدردِ سرش برا دیاونوقت چرا با-



 خواهمتیم

 
97 

 

 رنگش برد یپرپشت و مشک یدستش رو داخلِ موها اهورا

 

و بنده هم پست زدم و بعدشم قلبت گرفته و سکته  یمن شدکنن تو عاشقِ  ی...اونوقت همه فکر مگهید یچیه-

 !یکرد

 خندانِ اهورا نگاه کرد یبه چهره  ریمتح سوگند

 من عاشقت بشم هاتیپرداز الیخ یتو نکهیپنبه دانه...مگه ا ندیشتر در خواب ب-

 

 از جعبه ها رو بست و چسب رو دستِ سوگند داد تا نگهش داره یکیدرِ  اهورا

 یکنب شیکار یتون ینم یشیم رمیدرگ هویم،یزندگ یها عاشقِ منن...اما دختر جون،تو خودتو ننداز تو یلیالبته خ-

 ها

 

 دستِ او زد رِیز یبه جعبه  یچسب رو پرتاب کرد سمت اهورا و با پاش لگد تیعصبان یاز رو سوگند

 و نگات کنن؟ سنیلِ ماست واو اوناهم مث یبگ ییدلت بخوا یکه هرچ اتمیمن دورو بر یبچه پرو...فکر کرد یهو-

 امیمثلِ تو درب یحیوق یآدم ها یرو یداده تو ادیبابام بهم  یعمر کیپسر جون...من سوگندم،دخترِ جهان! نه

 

داشت مانندِ دوبلرها باشه،کفِ دستِ راسش رو بلند کرد و  یکه سع ییدورگه ا یبلند شد و با صدا نیزم یاز رو اهورا

 گفت:

 ...پسرِ خدا هستم!حیمن مس-

 ریز یتو اسطوره هاشون خواننده ها یتموم شده،هم سن و سالها گهید یو بهروز وثوق نیکن دختر...دورانِ فرد ول

 هینیزم
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 یرفت که صدا یخارج شد...داشت از پله ها باال م فشیبعد همراهِ با ک هیپا تند کرد سمتِ کارگاه و چندثان سوگند

 اهورا متوقفش کرد

 هنوز کارمون تموم نشده سای؟وایریم یدار نییپا یکجا سرتو انداخت...یآها-

 

 صورتش یتو دیبه سمتش برگشت و توپ سوگند

 بدم؟ ادیبهت  دیمن با نمیدر کنن...ا یبخورن و خستگ ییچا دنیسرِ ساختمون هم اجازه م یبه کارگرها-

 

 به بدنش داد یکش و قوس اهورا

 ریمن بگ یام برا یکیاِ...پس دمت گرم، -

 گذشت... عاتیو خارج کردنِ ضا یکار زیبه تم یروز چند

 دانشگاه قرار گذاشتن. اطیح یصبحِ زود هر دو تو کشنبهیاهورا و با سماجتِ سوگند  لِیخالفِ م بر

 

 داشت! ریتاخ ییا قهیکرد...سوگند چند دق ینشسته بود و به ساعتش نگاه م مکتین یرو اهورا

 "پررو منم از استراحت کردن انداخت ی.دختره ..گهیحتما خواب مونده د"

 

 آمد... یدوان دوان به سمتش م سوگند

 ستادیا نهیبلند شد و دست به س یصندل یاز رو اهورا

 !دیفرما شد فیچه عجب باالخره تشر ،یبه به خانم اسکندر-
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 لب سالم داد و شروع کرد به بهانه آوردن رِیانداخت و ز نییسرش رو پا سوگند

 دمیرس رید نیشارژ کنم، صبح متوجه شدم خاموش شده، به خاطر هم لمویرفته بود موبا ادمی شبید-

 

 شده بود گفت: ریسوگند ش حاتِیکه به خاطرِ توض اهورا

دانشگاه، شما انقدر اصرار  امیبا لباس مرتب ب دیو با میکه خودمون کالس دار یداشت روز یفهمم چه لزوم یمن نم-

 که حتما یکن یم

 به سر و شکلمون؟ میکارگاه و گند بزن یوت میبر

 یریگ یو وقتمونو م ییایم ریخودتم که د تازه

 

 به ساعتش انداخت ینگاه سوگند

 که دیرس یتا االن م دیبا ارن؟یم یگچ هارو ک-

 نجایو آورده ا نشیماش یرو گذاشته تو لیوسا یبله سرکار خانم...غالمِ حلقه به گوشتون دست تنها همه -

 

 لبش به خنده باز شد سوگند

 میزودتر شروع کن میکارگاه؟ پس بر یتو نشونیاِ...دستتون درد نکنه، برد-

 

 رفت که اهورا صداش زد یو به سمتِ در ورود دیراهش رو کش سوگند

 کارگاه؟ یصبر کن خانم... من گفتم بردمشون تو-
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 به اهورا انداخت ینگاه میو ن ستادیسر جاش ا سوگند

 ن؟شویپس کجا گذاشت-

 

 هوا تکان داد یرو تو چشیسو اهورا

 گهید یکمک کن دیهر حال شماهم با م،بهیکن شونیخال میبر دیاریب فی... تشرنمهیصندق عقبِ ماش-

 

 نداشت و پشتِ سرِ او به راه افتاد. ییا گهیرفتارِ اهورا لجش گرفته بود،اما راهِ د نیکه سوگند از ا هرچند

به  یقورت داد و نگاه یو صندوق عقبش رو باز کرد... سوگند آب دهانش رو به سخت ستادیا نشیکنارِ ماش اهورا

 گچ و  یها سهیک

 انداخت! گهید لِیوسا

 

 براش سخت شد. دنیاز اونهارو تکون داد و نفس کش یکیمتوجهِ وزنشون بشه،  نکهیا یبرا

 ون کنه!بلندش نکهیتکونشون بده چه برسه به ا یتونست به راحت ینم یبودن که او حت نیسنگ یها انقدر سهیک اون

 

 گچ برد یها سهیاز ک یکیزد و انگشتِ اشاره اش رو به سمت  یزیآم طنتیلبخندِ ش اهورا

 معجزه بشه؟ یمنتظر گهیبردار د-

 

 راه بره! تیوضع نیتونه با ا یکرد که چند قدم م یفکر م نیدر سکوتِ مطلق فقط به ا سوگند
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تا بتونه بلندش کنه که...اهورا دستش رو  ختیدستهاش ر یرو گرفت و تمامِ زورش رو تو سهیک یدو گوشه  ریناگز

  ی سهیک یرو

 دیگذاشت و خند گچ

 تا دانشگاه؟ یببر نویمن انقدر ظالمم که بذارم ا یواقعا فکر کرد-

 

 کرد یرو به سمتش گرفته بود نگاه م یکه ظرفِ استامبول ییمتعجب به اهورا سوگند

 .شونیاریب ییتنها یتون ی... شما هم نمنهیسنگ یلیخ نایا-

 زد یبخش نانیلبخندِ اطم اهورا

 تا کارگاه ارمشونیهم م ینجوریهم نجا،یکه گذاشتمون ا ی... نگرانِ منم نباش همونجوراریب لویوسا نیتو ا-

  رو تا دانشگاه آوردن... لیوسا گریکدیدو نوبت به کمک  یتو

 کرد یم نیدلش اهورا رو تحس یاش را باال انداخته بود و تو یکمان یابرو ها یتا کی سوگند

 "گچ رو بلند کنم یها سهیکردم نذاره من ک ی... فکرشم نمییهویچه باشعور شد "

 

به سوگند انداخت و دو به  ی... سپس نگاهختیاون ر یآب تو یگذاشت و کم نیزم یرو رو یظرفِ استامبول اهورا

 شک بود 

 نه! ایکار بهش کمک بکنه  ینجایا یتونه تو یم او

 

آروم آروم گچ رو به آب اضافه  یتون یظرف و شروع کنم به هم زدن...تو م نیا یدستمو بکنم تو دیمن االن با نیبب-

 ؟یکن
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 دیپرس یبا سر درگم سوگند

 کنم؟ کاریچ یعنی-

آب، منم  یتو یزیر یآروم م یلیو گچ رو خ سهیک یتو یکن یفقط دستهات رو م ست،ی... اصال سخت نیچیه-

 گم؟ یم یچ یبشه... متوجه شد ریزنم تا خم یهمش م

 

 و باال کرد نییسرش رو پا سوگند

 دمیآره فهم-

 

 کرد یلرزونِ سوگند نگاه م ینشسته بود و به دستها نیزم یدوزانو رو اهورا

 ؟یکن یدختر... چرا استخاره م گهید زیدِ بر-

 

 رنگ! دی...تمامِ فضا پر شد از پودرِ سفختیآب ر یتو کبارهیمشتهاش رو پر از گچ کرد و به  سوگند

 اهورا گوش داد یسرفه ها یو به صدا دیکنار کش عیرو سر خودش

 

 خفه شدم! ،یکرد کاریچ نیخنگ... بب-

  به ایاز نگاهِ غضب آلودِ او بترسه  دیدونست با یشد... سوگند نم انیغرقِ در گچِ اهورا نما یبعد چهره  هیثان چند

 شده بود بخنده دیکه کامال سف موهاش

 بلدم؟  یآب، اصال مگه من گچ کار یتو ختمیهمشو ر هوی یخب... هولم کرد هیچ-

 حاضر شدن... یدیدو سرِ کالس استاد حم هر
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 نشست! یصندل یموهاش رو هم نتکونده بود و با همان ظاهرِ شلخته رو یگچِ رو یحت یاز سرِ لجباز اهورا

 

 برات افتاده... یرد ازش بپرسه چه اتفاقک یاز ترس جرات نم هومن

 شد. کیشد بهش نزد یبود نم یعصب یشناخت،وقت یپسر خاله اش رو خوب م او

 

 سوگند زد یآهسته به پهلو نارگل

 رونیو پرتش کنه ب ادیب یدیسر و وضع اومده؟االنه که حم نیپسره چرا با ا نیا-

 

 باال انداخت یتفاوت یاز ب ییشونه ا سوگند

 حقشه ادیسرش ب ییبه جهنم...اصال هر بال-

 

 با تعجب به سوگند نگاه کرد نارگل

 ؟یکرد شیشکل نینکنه تو ا-

 اتفاق براش افتاد نیهم خوشحالم که ا یلیاز قصد نکردم...اما االن خ-

 

 نظر گرفت ریعبوسِ اهورا رو ز ی افهیق یچشم ریز نارگل

 شده؟ ی... حاال بگو چایکرد شیقشنگ معلومه وحش-

 سر و صورتش یآب و بعدم گردش نشست رو یتو ختمیکه دستم بودو ر ییتمامِ گچ ها هویبابا هول شدم  یچیه-
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 قهقهه هاش رو نشنوه یکرد آهسته بخنده تا اهورا صدا یسع نارگل

 !یدختر تو چقدر خنگ یوا-

 

 به نارگل تشر زد تیبا عصبان سوگند

 ام. یحرفو زد که از دستش شاک نیهم قایهم دق شعوریاون ب-

 زد نگاه کرد یتند تند پلک م تیکه از شدتِ عصبان یبه سوگند رینارگل خشک شد و متح یلبها یرو خنده

 کردن! یبه اهورا اشاره م یکالس در حال پچ پچ کردن باهم بودن و هر از گاه یبچه ها تمامِ

 قرار گرفت... زشیوارد شد و پشتِ م یدیحم استاد

 

درهم گره خورده اهورا رو نگاه  یبه دانشجوهاش بندازه که اول با تعجب و بعد با اخمها یو باال آورد تا نگاهر سرش

 کرد

 د؟یکه دار هیچه ظاهر نیفرزانه ا یآقا-

 

 نشون بده با خنده گفت: یخود گرانید یکالس که خواست جلو یاز پسرها یکیلحظه  همون

 اومده سرکالس جواب سالم مارو هم نداده. ی... اهورا که از وقتدیبپرس یاز خانم اسکندر دیاستاد با-

 

 انداخت شیبه همکالس یشده نگاه زیر ییسرش رو به بغل خم کرد و با چشمها یکم اهورا

 آدمِ گوشت تلخ! ،یکرد یزبون نیریوسط و ش یبا تو حرف زد که خودتو انداخت یآخه نخود...ک-
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 خرابِ اهورا شد زد و متوجهِ حالِ ییتک سرفه ا یدیحم

 دیظاهرتون رو بگ نیا لِیو دل دیاعصابتون مسلط باش یفرزانه رو یآقا-

 

 به استادش چشم دوخت یدیق یابروش رو باال انداخت و با ب یتا کی اهورا

 کنم؟ دایکالستون حضور پ یتو دیبا یطیتحتِ هر شرا دیمگه خودِ شما نفرموده بود-

 خودتون از کالس خارج بشم یبا اجازه  دیدار ی...اگر مشکلهیشکل نیا طمیشرا االنم

 

 به صورت او زد یبا متانت لبخند یدیحم

 گذاشته باشه ریکردم حرفهام انقدر روت تاث یاحسنت...فکرشم نم-

 

 از کوره در رفت و بلند شد اهورا

 نمیفرستاد نیزم یموجوداتِ کره  نیاز خنگ تر یکیگذاشته استاد...با  ریمغز و اعصابم تاث یهاتون هم رو میتصم-

 یتو

 کارگاهِ خراب شده و مجبورم از صبح تا شب به نق زدنهاش گوش کنم. اون

 سرو شکلم هم دسته گلِ امروزشونه 

 کرد یناباورانه به اهورا نگاه م سوگند

 ؟یزن یحرف م ینجوریبا من ا یاالن دار-

 

 گفت: یدیبکنه رو به حم یبه سوگند نگاه نکهیبدونِ ا اهورا
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با من کنار  دیدونم چرا شما دوست دار یاونجارو درست کنم،اما نم ییخودم به تنها دیازتون خواهش کردم اجازه بد-

 دیاین

 

 سوگند سکوت کرد یصدا دنِیبگه که با شن یزیخواست چ یدیحم

ه انداختن ب کهیو ت یآقا بجز لودگ نیکار کنم... ا شونیمثلِ ا یچاک و دهن یتونم با آدمِ پررو و ب یاستاد منم نم-

  چیدردِ ه

 ره. یاعصابِ همه راه م یخوره و کال رو ینم یکار

 

 گفت: ینسبتا بلند یِبا صدا یدیبده که حم یخواست جواب اهورا

 د؟یکن یباهم کل کل م دیهمه دانشجو دار نیمن و ا یجلو دیکش ی... خجالت نمدیساکت ش-

 !ستیدر کار ن یدوم ی... اما سردیاستراحت کن دیکنم بر یم و ازتون خواهش مزن ینم بتیجلسه رو براتون غ نیا

  شهی... نظرمم عوض نمدیباهم تمومش کن دیکارگاه رو هم با یتو کارِ

 

 از کالس خارج شد... عیسر یلیرو جمع کرد و خ لشیوسا اهورا

 گند نزده. نیاز ا شتریداد و خداروشکر کرد اهورا ب رونینفسِ حبس شده اش رو پر صدا ب هومن

 

 کرد... نارگل با اشاره بهش فهموند که بعد از کالس باهم تماس داشته باشن. یلب از استاد خداحافظ ریهم ز سوگند

 شد! کیسوگند در رو بست بهش نزد نکهیکرد... به محضِ ا یداده بود و به درِ کالس نگاه م هیتک واریبه د اهورا

 بده لتویشماره موبا-
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 رفت و اهورا هم مجبور شد پشتِ سرش قدم برداره یراه م ستهیاز حرکت با نکهیبدونِ ا سوگند

 کار؟یچ ییخوا یم-

 عاشقانه بدم یها امیخوام شبا بهت پ یم-

 ایسگ بد یدهنت صدا یزنم تو یم نیبرو گمشو... همچ-

و قرار  میریباهم تماس بگ گهید یزشتت شدم،شمارتو بده واسه روزها ی افهیق ی فتهیش یفکر کن رتتیحاال جو نگ-

 دیخر میبر میبذار

 

 تندش رو آهسته کرد یقدم ها یکم سوگند

 ؟یچ دِیخر-

 

 تکوند یگرفت و م یموها و لباسش رو به سمتِ سوگند نشونه م یقصد گرد و خاکِ رو یاز رو اهورا

 یش یگم خنگ ناراحتم م یبهت م ی... بعدش وقتیعقد و عروس دِیخر-

 

  اهورا زد و ی نهیبه تختِ س ییاز داخل گر گرفته و هر لحظه ممکن بود به او حمله کنه... ضربه ا کرد یحس م سوگند

 شده اش گفت: دیکل یفکِ منقبض و دندانها ونِیم از

 و خرما بخرم پخش کنم دیمراسمِ ختمت برم خر یکنم برا یآرزو م-

 

 به صورتش زد و سرش رو باال گرفت یپوزخند اهورا
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 میبخر کیسرام میبر میهماهنگ کن دی...شمارتو بگو باستین بیآرزو بر جوانان ع-

 میقرار بذار نجایدانشگاه تا هم ای... هرروز بیمنو داشته باش ینداره شما شماره  یلیدل-

 اریدر ن ی... شمارتو بده مسخره بازنجایا امیصبح پاشم ب یکه کله  ستمین کاریمن مثلِ تو ب-

 

 رو به اهورا گفت لشیموبا یشماره  یبا دودل سوگند

 ها یریتماس بگ یبه بعد حق ندار یاز عصر-

 

 زد یصدا دار شخندِین اهورا

 بده؟ ریدوست پسرت بهت گ یترس یم-

 کنم. یکه بخوام باهاشون دوست نمیب ینم یرو در حد یپسر چیکال ه-

 قهقهه زد اهورا

 یاه ی... به دوست پسرت بگو اهورا دورِ هم کالسیتو بگ یباشه بابا اصال هرچ ؟یمقدس میمر یبگ ییخوا یالبد م-

 دنیشر م یره چون بو یو سمتشون نم دهیدخترشو خطِ قرمز کش

 گذشت و اهورا و سوگند سخت مشغولِ کار بودند... یروز چند

 نیهمو  ادیکوتاه ب نیاز طرف یکیاومد  یم شیکم پ یلیکردند و خ یم یلج و لجباز همچنان

 کارگاه طول بکشه. یبازساز یشد تا حساب یرفتارها باعث م 

 

 چیه یتنه و ب کیکه توان داره، ییگرفت تا جا میبود که تصم یسوگند عصبان یاز دستِ کارها یاونقدر اهورا

 اونجا رو انجام بده. نِیسنگ یدانشگاه کارها هیلیاز صبح زود تا زمانِ تعط یکمک
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اش  یپدر یکوفه خودش رو به خونه  یو بدن یخستگ یرو تموم کنه و بعد با کل یشب بالخره  تونست گچ کار اون

 برسونه.

 زد... یبه آنها سر م دیکرد و با یم یشد که مادرش ازش گله گذار یم یروز چند

 

 پسرش باز کرد و محکم او را بغل گرفت. یخانم آغوشِ گرمش را برا محبوبه

 طلبکارانه گفت: یلحنبا  یمصطف آقا

 ها! یریاز پدر و مادرت نگ یوقت سراغ کیبه به آقا اهورا! پارسال دوست امسال آشنا... -

 

 به همسرش نگاه کرد ارهیبه ابروش ب یخم نکهیبدونِ ا محبوبه

 استقبالش ایحرفها ب نیا یحاال که اومده بچه ام... به جا-

 جمهور اومده سیبه استقبالش انگار رئ ایب یگ یم نیهمچ-

 

 دیبه صورتِ اهورا کش یدست محبوبه

 خدا دیبه ام شهیاونم م-

 

 اش ناراحت نباشه افهینگذاره و ق یریبرخوردش با اونها تاث یاد،رویز هیکرد خستگ یسع اهورا

 شوهرت از اولم منو باور نداشت یدون یبابا... مامان جون تو که خودت م یا-
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 ار داد و کنارِ او نشستقر زیم یرو رو ییچا ینیس محبوبه

 ییتو دشیمامان جان؟ بابات تمامِ ام هیچه حرف نیا-

 گفت: هیو با کنا دیحرفِ اونها پر ونِیم یمصطف آقا

 یبلکه آدم بش یریزن بگ نهیا دمیگه،تنها ام یآره... مادرت راست م-

 

 داد و چشمهاش رو بست هیتک یصندل هیسرش رو به پشت اهورا

 گه؟یاالن گاوم د دییفرما یم یعنی-

 

 لبش رو به دندون گرفت یگوشه  محبوبه

 ه؟یچه حرف نیدور از جون مادر... ا-

 

 اهورا به هوا رفت یخنده ها کِیشل

 مادر؟دور از جونه گاو؟؟ یدور از جونِ ک-

 

 دیو گونه اش را بوس دیلُپِ او را کش محبوبه

 یم شیدرس و دانشگاه چطور پ نمیکن بب فیاال تعربودى،ح ینطوریهم هم ی... از بچگگوشیاز دستِ تو پسرِ باز-

 ره؟

 دخترِ نفهم افتادم هیاستادِ کم فهم و  هی رِیآخ نگو مامان که دلم خونه... گ-

 



 خواهمتیم

 
111 

 

 شد زیگوش هاش ت یمصطف آقا

 هستن؟ یک کارس؟خانوادشیه؟چیه؟چیاز دختره بگو بابا جان... ک-

 

 پشتِ سرهم پدرش حرصش گرفت یاز سوالها اهورا

 بچتونه یخوره بابا جان... جا یسن و سالش به شما نم-

 

 کرد یپسرش نگاه م هیهاج و واج به گستاخ یو مصطف دیکش ییخفه ا غِیخانم ج محبوبه

 ؟یهم بکن یکه حاال برام بلبل زبون دمیعمر زحمت کش کی؟یزن یحرف م ینجوریمگه من همسنِ توام که باهام ا-

 

 مبل بلند شد یو از رو دیداخلِ استکانش رو الجرعه سر کش اتِیتمامِ محتوپدرش  یتفاوت به حرفها یب اهورا

زم ا ییزهایچ نیچن دیمن احترام قائل بود ی... شما اگر برادیمن نزن یصد بار بهتون گفتم حرف زن گرفتنو جلو-

 دیدیپرس ینم

 ؟یبد لیخواد خانواده تشک یدلمون م م؟بَدِیهست ندتیبَدِ به فکرِ آ-

 

 اونها خارج شد... یکوتاه از خونه  یخداحافظ کیو با  دیسرِ مادرش رو بوس اهورا

 .اوردیربع هم آنجا دوام ن کیآمد و  یپدر یهمه مدت به خانه  نیمتوقف بود... بعد از ا نشیساعتِ ماش یرو نگاهش

 

 اش رسوند... یکرد و خودش رو به پناهگاهِ امن و دوست داشتن یسرعت رانندگ به

 جسد کیتخت خوابش ولو شد و مثل  یو رو دیکش رونیاز تن ب عیسر یلیو خر لباسهاش
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 فرو رفت. نیسنگ یگذره به خواب یکه سالهاست از مرگش م 

 

 بلند شد... شیشده بود... راس ساعت هفت صبح چشمهاش رو باز کرد و از جا قیساعت دق کیبدنش مثلِ  انگار

 آشپزخونه شد. یبه بدنِ کوفته اش داد و راه یو قوص کش

 

 رفت... یبهداشت سِیدندانش رو در دست گرفت و به طرفِ سرو ریرو روشن کرد و مسواک و خم یکتر رِیز

 رفتن به دانشگاه تنش کرد و از در خونه خارج شد. یبرا یمناسب یلباسها

 

 هومن رو گرفت و منتظر شد تا جواب بده ی شماره

 هومن؟ ییالو کجا-

 وام برم دانشگاهخ یسالم سرِ کوچمونم م-

 دنبالت امیدارم م سایوا-

 یاِ... فکر کردم تا االن رفته باش-

 کار کردن ندارم ی... امروز حوصله گهینه د-

صحبت  ادیو باهم ز نمتیکالس بب یمدت که فقط تونستم تو نیا یدنت،توی... اتفاقا دلم تنگ شده واسه دایباشه ب-

 مینکرد

 

 بهم نداشتن یادیشباهتِ ز یو رفتار یاو و هومن از نظرِ اخالق دیلبهاش نشست... شا یخنده رو اهورا

 کرد یمثلِ برادرِ نداشته اش دوست داشت و به او افتخار م شهیاهورا،هومن رو هم اما
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 گرفت به کارگاه سر بزنه... یکرد حوصله اش نم یم یکالس داشت و هرکار یروز تا عصر اون

 داد یامیدرآورد و به سوگند پ بشیاش رو از ج یگوش

 

 کیسرام میفردا ساعت ده صبح حاضر باش بر ی،برایسالم...من دانشگاهم اما کالس دارم و حال ندارم برم حمال-

 .میبخر

 لحظه بعد سوگند جوابش رو داد چند

 سرکار؟ ییایم یکن یهستم که هروقت حال م یجنابعال یمگه من مسخره -

 که امروز کالس ندارم یشدم وقت ینم داریمن صبحِ زود ب یگفت یزودتر م خب

 

 نوشت یبا کالفگ اهورا

 تونم بهت لطف کنم ینم نیاز ا شتریکردم... ب یشماهم خر حمال یجا سادمیکه جون داشتم وا ییتا جا شبید-

 میزنم قرار بذار یتورم ندارم... فردا حاضر باش بهت زنگ م یها یور یجواب دادن به در ی حوصله

 

 کرد پیتا یبا بدجنس سوگند

 نه. ای امیحال دارم ب نمیبب دیبا-

 که  دادیرو در دستش فشار م شیصبرش تمام شد و انقدر محکم گوش اهورا

 رسه یاز داخلِ اون به گوش م یتق و تق یکرد صدا حس

 یحقِ اعتراض ندار دمیخودم خر ی قهیرو به سل زیهمه چ یبدون وقت نوی... فقط ایندار ای یبه جهنم که حال دار-
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 اش بود... یدانشگاه ینشسته بود و در حالِ انجامِ کارها یخور زنهاریپشتِ م سوگند

 برادرش گل از گلش شکفت یشماره  دنِیزنگ خورد و با د لشیموبا

 شمون؟یپ یبرگرد شهیدرست تموم م یدلم برات تنگ شده پس ک زمیعز ی... چطوریسالم دادش-

 

 و قهقهه زد دیبلند خند سامان

 دختر چته تو؟ امون بده منم حرف بزنم خب-

 ذوق زده شدم دیببخش یوا یا-

 برگشتم گهیتا سال د دخدایکنم خواهرِ قشنگم... به ام یخواهش م-

 دیکش غیبلند ج سوگند

 دونه که چقدر خوشحال شدم یسامان؟خدا م یگ یراست م-

 

 رسوند ییرایذخودش رو به پ مهیآشپزخونه سراس یخانم از تو افسانه

 ؟یو داد راه انداخت غیشده سوگند؟چرا ج یچ-

 سامان بود رِیمامان جون... همش تقص دیببخش-

 

 گرفت یآروم نم دیشن یپسرش رو نم یرو از دستِ سوگند گرفت و انگار که تا صدا یگوش عیسر افسانه

 افتاده؟ یالو سامان،مادر اتفاق-

 رانیگردم ا یبر م گهیخل و چل گفتم تا سالِ د نیفقط به ا ؟یسالم مامان جان... نه بابا چه اتفاق-
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 به سوگند انداخت ینگاهِ مرموز افسانه

 د؟یکن یرو از من پنهان نم یزیسامان! شما دوتا که چ-

 م؟یپنهان کن وینه مامان... آخه چ-

 

 هوا تکون داد یکه در دست داشت رو تو یرینشست و کفگ یصندل یرو افسانه

 یخبر بد ییخوا یو نم یاریب یبرام عروس فرنگ ییخوا یدونم... گفتم نکنه م یچه م-

 

 از شدتِ خنده نفس کم آورده بود سامان

 آخه؟ یرو از کجا آورد یکنه... عروس فرنگ یمامان جان واقعا شما زنها مغزتون تا کجاها که کار نم-

 یعروس مادرشوهر یدعوا مییکه بخوا میفهم یم نمرو ه گهیهم خوبه،تازه اصال زبونِ هم د یلیخ ه؟یوا... مگه چ-

 میراه بنداز

 ارهیاون وروجکتون پدرِ زنِ منو در م یتو ام دعوا راه ننداز-

 

 به سوگند کرد یزینگاهِ محبت آم افسانه

 ام مثلِ فرشته معصومه ،بچهیناز نینگو تورو خدا،خواهرشوهر به ا-

 میدیفرشته روهم فهم یو معنا میخورت کرده ها! اون معصومه؟ نمرد زیمامان فکر کنم سوگند در نبود من چ-

باهم داشته  یخوب یکه شما دوتا رابطه  میدیزحمت کش یلی... من و پدرت خدیرو بدون گهیقدرِ همد شهیپسرم هم-

 .دیباش
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 مثلِ هرشب بعد از خودنِ شام به اتاق خوابش رفت... سوگند

 اش گذاشت. یصندل یآورد و رو رونیح بپوشه رو از کمد بفردا صب یکه قصد داشت برا ییلباسها

 

 اهورا رو گرفت... یو شماره  دیتخت دراز کش یرو

 او را هم بشنوه. یصدا یخواست حت یشد و قطع کرد،نم مونیپش عیزنگ بخوره،سر نکهیاز ا قبل

 

 نوشت و ارسال کرد یامیناچار پ به

 فردا ساعت چند و کجا؟-

 

 دنِ یکرد... با شن یم نییرو باال و پا یونیزیتلو یکانال ها اهورا

 رو برداشت و صفحه اش رو باز کرد. لشیکوتاه،موبا امیزنگِ پ یصدا 

 

 کرده بود خنده اش گرفت رهیسوگند ذخ یکه برا یاسم دنِید با

 "وزقِ خنگ"

 رو خوند و در جواب نوشت امیو متنِ پ دیبلندتر خند نباریا

 

 دنبالت امیمساعت ده،دم درِ دانشگاه باش،-

 یاالفمون کن یخواب نمون شهیباشه،مثلِ هم-
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 کرد پیتا عیصاف نشست و سر اهورا

 بازار،من منتظرت نمى مونم ییایخودت ب دیبا یتو نگرانِ خودت باش... اگر سر وقت نرس-

 

 تنبلِ خواب آلو یوقت شناس و خوش قولم آقا شهیداد و نوشت:من مثلِ هم رونینفسش رو پر صدا ب سوگند

 کرده بود... دنیشروع به بار یدیشد برفِ

 انداخت ییها نیبه ماش یاتاقش نگاه یزد،سوگند از پنجره  یبودن که چشم را م یدیغرقِ در سف ابونهایخ یاونقدر

  خی یکه رو

 نبود. شانیشدن و کنترلشون دستِ راننده ها یم دهیبه چپ و راست کش نیزم هیبستگ

 

 !دیبود را پوش ایتالیبرادرش از ا یکه سوغات یاش را به پا کرد و کاپشتنِ گرم یپشم یها نیپوت

 بهش نگاه کرد... یرا در دست گرفت و کم نشیماش چیسو

 

 رنگش برسد،اخم هاش درهم رفت! ییآلبالو ارِیبه دوست و  یبیآس نکهیفکر ا از

 برود. ادهیها پ یما تا محلِ استقرارِ تاکساون کوالک و سر یگذاشت و عزمش را جزم کرد تا تو شیرا سر جا جیسو

 

 و ناله اش در اومد دیزودتر به سرِ قرار رس ییا قهیدق پنج

 "پسره خواب مونده باشه نیخدا... نکنه ا یا"

 حواسش رو پرت کرد. یبلند یشاس یبوقِ ممتدِ خودرو یصدا دنِیکه شن رهیبا اهورا تماس بگ خواست
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 ...دیخندانِ اهورا را د یجستجو چهره  ینگاه کرد و بعد از کم نیتعجب به ماش با

 .ستادیسرعت خودش رو به او رساند و کنار پنجره اش ا به

 

 دیسوگند خند یبسته  خیداد و به صورتِ قرمز و  نییسمتِ شاگرد را پا ی شهیش اهورا

 معجزه بشه در ناخودآگاه برات باز شه؟ یمنتظر-

 

 کرده بود زیبرف چشمهاش رو ر یدانه ها به خاطرِ برخوردِ سوگند

 م؟یر یم نیبا ا-

 نیاومد تو ماش رونیب یسرما گه،تمامِیباال د ای... بمیر ینه با خرِ مش رمضون م-

 

 یتا برفها دیبه هم کوب نیماش یاز بدنه  رونینشست و پاهاش رو ب یصندل یو رو دیرو کش رهیدستگ سوگند

 چسبیده به اونها رو

 ارهیو به ظاهر نو اهورا ن زیتم نِیماش یتو

 مبارک باشه-

 مبارک باشه؟ یچ-

 فرق داشت نتونیدانشگاه مدلِ ماش نیاوردیگچ رو م یها سهیکه ک ی... آخه اون سرگهید نتونیماش-

 

 بلند قهقهه زد اهورا
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اومد  ینمدلم  ییدوست دخترم بود،راستشو بخوا نِیاون ماش ینگو ول ی... به کسطونیها ش یخوب آمارِ منو دار-

 گند بزنم 

 م؟یکه،دار میخودم،من و اون ندار نِیماش به

 

 یپسر نیکه چقدر اون دختر احمق بوده که همچ دیشیخودش اند شیتاسف تکان داد و پ یبه نشانه  یسر سوگند

  یدوست یرو برا

 کنه. یتا چه حد ازش سوء استفاده م زشیکرده و حتما روحش هم خبر نداره،دوست پسرِ عز انتخاب

 

که مثلِ  نش،یمدلِ ماش ایدونست دست فرمانِ او خوبه  یتحتِ کنترل داشت و سوگند نم یرو به راحت نیماش اهورا

  هیبق

 کنه. یو تصادف نم شهینم دهیطرف و اون طرف کش نیا به

 

 نانیرو متوقف کرد و به سوگند لبخنده اطم نشیماش یترمز زد و اهورا هم به سخت یرو ییجلو یلحظه خودرو همان

 زد... یبخش

 هر دو به جلو پرت شدن. نیسنگ یشدنِ جسم دهیکوب یصدا دنِیبا شن 

 

 شد ادهیکرده بود پ دنشیشروع به کش نیماش یکه از تو یادیداد و با فر رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 ؟یکن تیرعا تییجلو نِیفاصلتو با ماش دیبا خیبرف و  نیا یتو یدون یمگه خانم؟ هنوز نم یکور-

 .دیبابا... نکن دیدن... نکن ینامه م یدونم چرا به شما زنها گواه یمن نم آخه
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 هلیسرِ اهورا و وس ییداشت که چه بال یشد... اصال به اون چه ربط مونیبشه،اما پش ادهیپ نیخواست از ماش سوگند

 !اد؟یهاش م

 پدالِ گاز فشار داد. ینشست و پاش رو رو یصندل یا حرص رولحظه بعد در باز شد و اهورا ب چند

 

 ده؟ید بیآس یلیخ-

 اون داغون شد نِیماش شتری... بینگ یبگ یا-

 بود رهیخ ابونیبه خ سوگند

 د؟یازش خسارت گرفت-

 ادیتا افسر ب ستمیکرد،نخواستم وا یم هیگر نیماش یبچه اش سوخت... داشت تو ینه بابا،دلم واسه -

 

 شد رهیاهورا خ هیرخِ عصبان میبه ن سوگند

 ؟یهست یچرا انقدر عصبان ،حاالیخواب یو م یخور یوضع بابات خوبه و فقط م یگفت یشما که م-

 کنه. زیبگو پدر جونتون مبلغِ خسارت رو به حسابت وار خب

 

 کنار لبش نقش بست یپوزخند اهورا

 با من نداره یخوب ی ونهیم یلی... منتها خستیهم بد ن شیمال تیآره بابام تاجرِ فرشه،اتفاقا وضع-

 

 شد... رهیسوگند خ یکرد سرش رو برگردوند و به چشمها یم یکه رانندگ همونجور

 ست،هست؟یبد ن یلیکرد که رنگِ سبز هم خ یفکر م نیذهنش به ا یتو



 خواهمتیم

 
121 

 

 

حال کردم و  یرو بهم داد کل چشیخره... اولش که سو یبهم قول داده بود اگر ارشد قبول بشم برام م نمیماش نیا-

 دلم یتو

 یقسط نویماش دمیکه فهم نیکارها هم بلده واسه پسرش انجام بده... اما هم نیبابا پس از ا گفتم،نه

 یو به عمقِ فاجعه پ دیو قراره ماه به ماه دهنم آسفالت بشه تا خودم اقساطش رو پرداخت کنم،بادم خواب دهیخر

 بردم.

 

 دیخند یم زیر یلیخ سوگند

 ازت گرفته یدم بابات گرم... عجب حال-

تونم از پسِ  یدونم بابام فکر کرده من چقدر درآمد دارم که م یداد،منتها من نم یحاله اساس هیآره واقعا،به پسرش -

  نِیسنگ یقسط ها

 بودمشجنس مونث نبود تا االن صدبار فروخته  یرو رشی... واقعا اگر به خاطرِ تاثامیعروسکِ دختر کُش برب نیا

 

 به اهورا نگاه کرد زیتمسخرآم سوگند

 متاسفم انیسمتتون م نتونیکه به خاطرِ مدل ماش ییدخترها یواقعا برا-

 کشته مرده دارم یم،کلییا کهیخودمم خوب ت یی... خب خداستین نیهمش که واسه ا-

 خوبه ها... یلیالبته خ ؟یانقدر اعتماد بنفس دار شهیتو هم-

 گذاشت بشیج یرو از کنار دستش برداشت و تو لشیپارک کرد و موبا ابونیخ یرو گوشه  نیماش اهورا

 

 ه؟یمنظورت از خوبه چ-
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 دیکش نییپا یدیق یلبش رو با ب یباال انداخت و گوشه ها ییشانه ا سوگند

واسه  شهیشه،شیکه ش ییو نوشابه ها یگ یکه راجع به خودت م یفیات با اراج هی... حداقل روحگهید یچیه-

  یکن یخودت باز م

 .یکن یمرگت دختر باز یتا لحظه  یتون یمونه و م یجوون م شهیهم

 

 دیکش نییچشمهاش پا یتا رو عیحرکت سر کی یکالهِ کاپشنِ سوگند رو گرفت و تو اهورا

 یکن یبه من حسود دیتا گردنتو نشکستم زشت خانم... البته با میشو بر ادهیپ-

 

 اون دختر کرش نکنه! یها غیج یشد و زودتر در رو بست تا صدا ادهیپ اهورا

 محکم خودش رو به او رسوند و از پشت هولش داد... یبا قدم ها سوگند

دندان قورچه  شیکه برا یو به سوگند دیپاش چرخ یپاشنه  یسانت هم از جاش تکون نخورد و رو کی یحت اهورا

 دیکرد خند یم

 

 خودم با انبردست بکشمشون؟ ییخوا یکنه؟ م ینکنه درد م ؟ید یدونهاتو نشون محاال چرا مثل گرگ به من دن-

 ؟یبه کالهِ من دست زد یتو به چه حق-

 دست زدم شیاتیگه کالهم انگار به عضو ح یم نیاوه... همچ-

 

رد ک یاز او حرصش گرفته بود که حس م یشل آب شده رو به سمتِ اهورا پرتاب کرد... اونقدر یبا لگد برفها سوگند

 ممکن است 

 لحظه منفجر شود. هر
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  ؟یندار تی... تو واقعا تربایح یب یپسره -

 

 دیرو به کفش و شلوارش پاچ ابونیکفِ خ یشد و مانندِ او شل آب ها کشینزد یکم اهورا

 تونه معده باشه؟  یتونه گوش باشه؟ نم یتونه چشم باشه؟ نم ینم یاتیمنحرف... عضو ح یتو ایمنم  ایح یب-

 ؟یکرد یو شرکت م یفقط تو قسمتِ تخمک گذار رستانیدب یشناس ستیکالسِ ز یتو  شما

 .ینداشت بتیجلسه غ کیو  یخانواده رو بود میدانشگاه هم تمامِ جلساتِ تنظ یتو حتما

 

 دیصورتِ اهورا توپ یو تو دیکوب نیپاش رو محکم به زم سوگند

ه ب دیدر ضمن من شا د،ییو فقط دنبالِ سوء استفاده ا دیهست یدها متنفرم... همتون به فکر مسائل جنسمن از مر-

 بلد  یصورت تئور

 ... یپدر شد یبوده، اما شما ماشاهلل احتماال تا حاال ده بار مییدانشگاه یاز واحد ها یکی باشم،چون

 کنن یگردن،فقط دوست دارن دست دراز یفقط دنبالِ رابطه م مردها

 

 سوگند چشمهاش  یبره... اما وقت یحد لذت م نیدختر تا ا نیدونست که چرا از عذاب دادنِ ا یخودش هم نم اهورا

 داد. یبه او دست م ایحالِ دن نیکرد به حرص خوردن،بهتر یشد و شروع م یم درشت

 

شما نگرانِ بابا  ستین یازی... درضمن من خودم حواسم هست،نست،نامردهیکه به زن دست نزنه که مرد ن یمرد-

 یشدنِ من بش

 بچه دار شدن از خودم رو بدم. ینکردم که بهش اجازه  دایرو پ یقیزنِ ال هنوز
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 ...ستادیا ییمغازه ا نِیتریکرد و پشتِ و یرو ط ابونیحواسش به سوگند باشه عرضِ خ نکهیا یب اهورا

 زد. یم یاهیبند اومده بود اما هوا همچنان گرفته و به س گهید برف

 

 ...ستادیبه او ا کیگذشت و نزد ابانیاز خ اطیکه با احت دیبه سوگند نگاه کرد و د شهیش یتو از

 کردن! متیق کیدو واردِ مغازه شدن و چند مدل سرام هر

 

 سوگند باز کرد تا او اول خارج شود! یاز فروشنده تشکر کرد و در رو برا اهورا

 م؟یانتخاب نکرد نارویاز هم یکیچرا -

 ...میریبگ متیهم ق گهید یچهار جا میبر سای؟وایاومد ایدختر تو مگه شش ماهه دن-

 گرفت. یداشت رسما پولِ خونه باباشو ازمون م نیا 

 

 آخر مونده بود... یچندتا مغازه  بایفروشها رو گشتن و تقر کیسنگ و سرام یراسته  کلِ

 را شانه زد و مرتب کرد شیبا انگشتانِ مردانه اش موها اهورا

 م؟یکن کاریها باال رفته دختر جون... حاال چ متیق یلیخ-

 گفت صدام بزن. یاگر مناسب م ر،یرو بگ متیپاهام جون نداره، شما برو داخل ق گهیدونم... من د ینم-

 

 هم  ینگاه مین یکرد، هر ازچندگاه یتکون داد و داخلِ مغازه شد...همونجور که با فروشنده صحبت م یسر اهورا

 رو تحت کنترل داشته باشه. تشیانداخت تا موقع یبه سوگند م شهیپشتِ ش از
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 نییرو به سمت پا ادهی... از پیدانشگاه شیپ تاینها ایباشن و  رستانیسال آخر دب ومدیکه به زور بهشون م یپسر دو

 کردن! یحرکت م

ه لبهاش نشست یو با فکرِ برگشتنِ برادرش خنده رو دیکش یم نیرو زم ینا منظم یبا نوک کفشش خط ها سوگند

 بود.

 

 سوگند زد یبرا یبرگشت و سوت یاز آن دو به قصدِ شوخ یکیاز کنارش گذشتن و  پسرها

 شد میطور هینخند  یجون بابا... اونجور-

 

 تکون داد. یرو دماغش انداخت و سر ینیچ یسرش رو باال گرفت و با حالتِ چندش آور سوگند

 او کرد و گفت: یحواله  یکچشم پسر

 خورمتا یم امیم-

 

و  هشیهم ارشیرا گفت که ک یزیچ قایپسر دق نیاما ا ؟یدانست از چ ید،نمیلرز ی... دستانش مستادیصاف ا سوگند

 ... شهیهم

ال اهاش تونسته بود اغفالش کنه و تمامِ دارو ندارش رو ب یزبون باز نیگفت و با هم یبه او م یدر قهرو چه در آشت چه

 بکشه و بعد 

 کنه اهیی اونو س هیزندگ کیش یخداحافظ کیبا  هم

 

 بنداز. کهیخودت ت یبرو به همسن و سالها ؟یخفه شو بچه پرو... آخه مگه تو خانواده ندار-
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جلو  یبود... کم شیجوان یهم غرورِ تازه شکل گرفته  دیبهش دست داد... شا یو کله گندگ یاحساسِ قلدور پسر

  ی نهیبه س نهیآمد و س

 و صداش رو باال برد. ستادیا او

 

 سرت. زنیر یسوت بزنم همه بچه محالمون م هی م؟یمن ک یدون یبابات خفه شه... اصال م-

 داد هیتک نیتریو ی شهیدر خود جمع شد و به ش یکم سوگند

 اد؟یب سیزنگ بزنم پل ای یریم-

 هریروبروش خ یبرگردوند و با دقت به صحنه  رونیبه سمتِ ب عیمغازه سرش رو سر ی شهیبا تکان خوردنِ ش اهورا

 شد...

 .دیفروشنده پرت کرد و به طرفِ در دو زِ یم یکه دستش بود رو رو یپلک زد و آلبوم چندبار

 

 انداخت... یبود نگاه ومدهیهاش هم درست و مرتب درن لیبیها و س شیر یکه حت ییتعجب به پسر بچه ا با

ا از ر ییجمله ا یشده، اما وقت کیحد به او نزد نیسوگند است که تا ا یکه آشنا ای لیفام دیفکر کرد که شا ابتدا

 قرمزند. شیحس کرد تا گوشها دیدهنِ پسر شن

 

 و خودم اعمال قانوننت کنم؟ رمتیاالن بگ نیهم ییخوا ی... مسمیمن خودم پل-

 و به داخلِ مغازه هولش داد... دیسوگند رو کش یبازو اهورا

 دهنش رو با حرص فرو داد و لبهاش رو تر کرد آب

 

 ؟یزد یچه زر-
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 عقب رفت یکم پسر

 ؟یبه تو چه؟ مگه مفتش-

 نگاه کرد شیشد و براق به چشمها کیبه او نزد گریقدمِ د کی اهورا

 ؟یزد یگفتم چه زر-

 

 داشت یانیدر پا در م یسع یکی آن

 .دیگفت، شما ببخش یزیچ هیآقا حاال -

 بلند شد ادشیفر یکه صدا چاندیپ یاو،گوشِ پسر را در دست گرفت و اونقدر یحرفها توجه به یب اهورا

 ی... به خدا کنده شد،ولم کن عوضشیکند یآ-

 

 شود ابانیاو زد و باعث شد تا هیکل الغرش پهنِ کفِ خ یبه پهلو یلگد اهورا

االن پاشو گمشو تا  ،یسگ بد یزدمت صدا یپدرو مادر... برو خداروشکر کن خانم باهامه، وگرنه چنان م یب-

 نشدم مونیپش

 

 از اونجا دور شدن یحرف چیه یبلند شد و ب نیزم یبا کمک دوستش از رو پسر

بهش بزنه که به خاطرِ دهن به دهن  یانداخت... ابتدا قصد داشت تا تشر یسوگند نگاه ی دهیبه صورتِ رنگ پر اهورا

 شدن

 نظرش عوض شد. تشیوضع دنِیاخته... اما بعد از داون دو تا پسر، او را به جنگ و جدل اند با
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 .میبر ایب-

 اطاعت کرد و پشت سرش به راه افتاد! سوگند

 یحرف گوش م ع،یمط یو با سر بهش اشاره زد که وارد بشه... او همچنان مانندِ کودک ستادیا یکنار سوپر مارکت اهورا

  یداد و با سر

 فت.سوپر مارکت باال ر یافتاده از پله  نییپا

 

 شد!  یگره خورده بود و باز نم شیرا باز کرد... همچنان اخم ها خچالیدرِ  اهورا

 را باز کرد و به دستِ سوگند داد. وهیآبم ی شهیش درِ

 

 بخور... معلومه فشارت افتاده. ایب-

 خواست مخالفت کنه و دستش رو پس بزنه، اما نتونست یکرد به زبانش قفل زدن،چون دلش م یحس م سوگند

 

 کرد  یکه دستِ سوگند بود نگاه م ییا وهیآبم ی شهیبودن و اهورا با دقت به ش ستادهیرو ا ادهیپ یتو

 ؟ید ی... چرا انقدر لفتش مگهیبخور د-

 خورم هولم نکن یدارم م-

 گهید یبخور وهیقلوپ آبم هی ییخوا یهوا... م یبفرست یخوا یآپلو که نم-

 

 دیرو گرفت و تا ته سر کش یشد و بطر یا کفرکرد که اهور یهمچنان دست دست م سوگند

 یبخور نویتا ا ی... تموم شد، پدرمونو درآوردایب-
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 کرد یرفتارها داشت عادت م نیکم کم به ا گهی... ددیخند یکم سوگند

 ؟یگرفت متیق هیشد؟ از مغازه آخر یچ یراست-

 

 دیزد و دستش رو به پشتِ گوشش مال یلبخندِ کج اهورا

دهن به دهن گذاشت و دعوا به پا  ییبا دوتا بچه مدرسه ا ییبنده خدا کی هویکه  دمیرس یم یجینتا هیبه  میداشت-

 کرد.

 چرخوندشون یگرفت و دورهم م یانگشتانِ دستش را به باز سوگند

 

 انداخت،منم جوابشو دادم کهیمن نبود... اون بهم ت ریتقص-

شد که سوگند خانم نتونسته جوابِ دوتا پسر  یهنِ مردم منکرده نقل د ییخدا ای ؟یگفتن الل یم یداد یجواب نم-

 بچه رو بده؟

 

 بود،لبهاش رو گاز گرفت تا اهورا متوجهِ خنده اش نشه... نییهمونجور که سرش پا سوگند

 زد یاو را صدا م گه،اسمِیالفاظِ د یبود که به جا یبار نیاول نیا آخه

 

 میکن دیهمون مغازه و خر میبرگرد ایگذشته... ب گهیخب حاال د-

 اما اون مید یپول م شتریب یکم کیبشه، ولش کن بابا اصال  دامیاون طرفا پ شهیروم نم گهینه خانم... من که د-

 که خوشمون  یزیچ

 دانشگاه هم کردن. یبودجه  ی... گورِ بابامیخر یرو م اومده
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 ابروهاش رو باال داد و گفت: یبا حالتِ زار سوگند

 میبد بمونیرو از ج شیبق دیم،بایکه برامون در نظر گرفتن خرج کن ییاز بودجه ا شتریآخه اگر ب-

 گهید مید یخودمونم پول م تاینها شه؟یحاال مگه چقدر م-

 کنم، هم پول خرج کنم یکه هم حمال ادیندارم... اما بهم زور م یاش مشکل نهیمن با هز-

 ... به خاطرِ چهارتایکرد یفکرِ امروزو م دیبا یانداخت یو داد راه م غیکه سرکالس ج یاون موقع-

 یزد یداد م ایخودکار و قلم مثل وحش 

 

 از مغازه ها رفت یکیلجبازانه روش رو از اهورا گرفت و به سمتِ  سوگند

ا غلط نیزدم، بازم از ا غیکردم ج ی... اصال خوب کاریمنو نشکن یها لهیو وس یکورتو باز کن یچشمها یخواست یم-

  شترشمیب یبکن

 کنم تا از دانشگاه اخراجت کنن. یم

 

 کرد یکه وارد مغازه شد و در رو هم پشتِ سرش بست نگاه م یباز به سوگند مهین یبا دهان اهورا

 به خاطر خانم دعوام شدا شیپ قهیچند دق نیدختر... اِ اِ اِ اِ انگار نه انگار هم یهست یتو چه نمک به حروم"

 بودن... دهیرو پسند نجایا یها کیاز سرام یکیاومد که او و سوگند  ادشیفروشنده  دنِیواردِ مغازه شد و با د اهورا

 .رونیب دیدر دستش بود رو کش ینشان دادن به مشتر یکه برا یکیسرام ینشست و با حرص تکه  کنارش

 

 به اهورا چشم دوخت ظیگفت و با غ یآخ سوگند
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 ید دستمو ببر... کم مونده بویچته وحش-

 برم یزبونتو م یساکت نش-

 

 ده.ش بشینص ییا قهیعت یها یفکر بود که چه مشتر نیآن دو زد و احتماال در ذهنش به ا یبه رو یلبخند فروشنده

 ام رو انج یکار نیافتاد که اگر چن ادشی ی... اما وقتارهیخواست مخالفت کنه و لجِ سوگند رو در ب یابتدا دلش م اهورا

 نظرش عوض شد. ادیب دیدوباره با او به خر بده،مجبوره

 

 نشستن! نیماش یفاکتور رو امضا زدن و نصفِ مبلغ رو  به عنوان بیعانه پرداختن... هردو خسته و کوفته تو رِیز

داد اول از شرِ سوگند خالص بشه و بعد به فکر  حیوقت ناهار بود،اما ترج قایبه ساعت انداخت،دق ینگاه اهورا

 ش باشه.شکم

 

انشگاه درِ د ینداره او را تا خانه اش برسونه، جلو هینقل ی لهیکنه و بپرسه که اگر وس یبه سوگند تعارف نکهیا بدونِ

 توقف کرد

زنم تا به حسابم  یفرستم،شماره کارتمم براتون م یمخارجِ امروز رو براتون م ستِی... من لیخب خانم اسکندر-

 دیکن زیوار

 

 کلِ صورتِ اهورا گردوند ینگاهش رو تو سوگند

 دانشگاه بپردازه؟ دیچرا من؟ مگه نبا-

 میکن یکنن نصف،نصف مخارج رو پرداخت م هیتا اون موقع که باهامون تصف یچرا... ول-

 برام دیباشه،پس بفرست-
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 زد یطانیگفت و لبخندِ ش یا دهیاهورا چشمِ کش 

 

 شد و به فکر فرو رفت ادهیپ نیاز ماش سوگند

 "د؟یخند یچرا اونجور نیبگذرونه... ا ریخدا به خ"

فکر  باشه و دهیگشت که به لباسش چسب یبه اون م هیشب یزیچ ای یانداخت و دنبالِ آدامس شیبه سر تا پا ینگاه

 دهیخند یم یبه سرش آورده که اونطور ییکرد حتما اهورا بال یم

 کردن بود... یدر فکرِ تالف اهورا

از صورت  یسوگند متن یرو برداشت و برا لشیرنگش دراز کش شد،موبا یتخت خواب مشک یکه رو همونجور

 حساب ها و

 کنه. زیکارتِ عابر بانکش رو فرستاد تا مبلغ رو به حسابش وار ی شماره

 

 کرد... یرو مزه، مزه م دیرو که مادرش براش کش ینشسته بود و سوپ گرم یغذا خور زیسر م سوگند

اومد که قرار شده اهورا حساب و  ادشیاون انداخت و تازه  یبه صفحه  ینگاه لشیموبا امکِیزنگِ پ یصدا دنِیشن با

 کتابشون رو 

 بفرسته. امکیپ نیهم یتو

 

 شد... یچشمهاش از شدت تعجب گرد م شتریخوند ب یکه م یخط کیهر  دنِید با

 !دیقطره سر کش نیآب رو برداشت و تا آخر وانِیشتاب ل با

 

 .رهیو بتونه با اهورا تماس بگ وفتهیاز دستش ن لشیترل کنه تا موباکرد لرزشِ دستهاش رو کن یسع
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 صورتش نقش بست و با آرامش جوابِ او رو داد! یرو ییا روزمندانهیسوگند لبخند پ یشماره  دنِیبا د اهورا

 

 د؟ییبله... بفرما-

 رتش فاصله دادرو از صو یسوگند اونقدر گوش خراش بود که اهورا چشمهاش رو بست و گوش یها غیج یصدا

 ؟یواسم فرستاد هیستیچه ل نیدارم؟ ا یبله و بال... مردک مگه من با تو شوخ-

 

 از قبل او رو حرص بده شتریتمام حرف بزنه تا بتونه ب هیداشت همچنان با خونسرد یسع اهورا

 کنم؟ یبا شما شوخ دیمن با یچ ینه! برا ؟یشوخ-

 

 نفس هاش به شماره افتاده بود سوگند

 باور کنم؟ دیرو با یکه نوشت یمزخرفات نیا یعنینه؟  ینکرد یشوخ-

 گهیامروزو براتون مکتوب کردم د یها نهینوشتم مگه؟ خب تمامِ هز یچ-

 

 ...دیکش غیسرش انداخت و بلندتر ج یصداش رو تو سوگند

 وه؟یآبم یبطر کینصفِ  یمن نوشت یبرا یکش یتو خجالت نم-

 کامل؟ خب خودم نصفشو خوردم ی وهیآبم هیبطر کینوشتم  یکردم؟ م یم کاریخب چ-

 

 کرد یداغ م شیاز پ شتریعرق کرده بود و هر لحظه ب تیاز عصبان سوگند

 ؟یحساب کرد نمیمن؟ پول بنز یبرا یاش رو نوشت نهینصفِ هز ،اونوقتیتصادف کرد نتیتو با ماش-
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 رهیخودش رو بگ یاز اون نتونست جلو شتریاهورا به هوا رفت و ب یخنده ها کیشل

 حساب نکردم نمویاستهالکِ ماش ی نهیتازه بهت لطف کردم هز-

 

 سرد درد گرفت... یکرده بود که کف پاهاش به خاطرِ سنگ ها یط یطول و عرضِ سالن رو اونقدر سوگند

 دیکش یقیمبل نشست و نفسِ عم یرو بالجبار

 کنم یها رو برات کارت به کارت م کیمسخره ات... نصف پولِ سرام یها یشوخ یبه پا ذارمیمزخرفتو م ستِیل نیا-

 

 برد. یلذت م هیقض نیبرداره و تازه داشت از ا طنتشیانگار قصد نداشت دست از ش اهورا

 ؟یبخرم تا شما نوشِ جان کن وهیمگه من دوست پسرتم که برات آبم-

که  یلغمب نِیحساب حساب، کاکا برادر خانم... ع ت؟ارمیکه مفت مفت ببرم و ب تمیشخص یراننده  ینکنه فکر کرد ای

 بهتون گفتم رو 

 دیرو بد یدیجوابِ استاد حم دیوگرنه خودتون با د،یکن زیحسابم وار به

 

 اعصابش مسلط باشه یکرد رو یو سع دیکش یپوف سوگند

 بابتِ دست فرمونِ  الیر کیکنم به گدا کمک کردم، اما امکان نداره  ی... اصال فکر مدمیرو م نیو بنز وهیپول آبم-

 بدم. یکه باعث شد تصادف کن مزخرفت

 ترکوندنت یزدن م یپرو رو م یاون دوتا پسر بچه  ذاشتمیحقت بود م-

 ومدمی... خودم از پسشون بر میکرد یشما اگر خودتو نخودِ آش نم-
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 یدیلرز یژله م نِیو ع شهیبه ش یبود دهیچسب دمیآره د-

 ؟یبه تو چه... اصال به تو چه که دخالت کرد-

م... تو ش ینم کتمینزد برنیجا دارن سرتم م هی نمیبه بعد اگر بب نیبه من ربط نداشت... اصال از ا ،یگیآره راست م-

 بیوزغِ بد ترک یهست یواقعا آدمِ نمک به حروم

 گذشتند... یبه سرعت م روزها

  تیکارگاه رو به اتمام رسوندن و فقط مونده بود بخشِ خالق هیاساس یکارها بایبود و سوگند و اهورا تقر ماهید اول

 کردن! یرو قبول نم گهیعنوان حرف همد چیانگار به ه که

 

 کنم زونیرو گلدون آو وارید ی مهیقسمت رو از سقف، تا ن نیخوام ا یم گمیبهت م-

سمو بک سهیکنم ک یباشه که منم حال م ینجوریاگر ا ؟یبا پارک اشتباه گرفت نجاروینکنه ا ایمگه مهد کودکه؟ -

 ارمیب

 کنم زونشیکالس و از سقف آو وسط

 

 اهورا انداخت یبه سرتا پا یزینگاهِ نفرت انگ سوگند

 احمقانه ات هر هر بخنده؟ یها یبه شوخ دیو آدم با یانقدر بانمک یکن یآخه چرا فکر م-

 

 کوله اش رو برداشت و پشتش رو به سوگند کرد اهورا

 به دو کنم... اما امکان نداره اجازه بدم تمامِ یکیوقت ندارم با تو  نیاز ا شتریو ب شهیمن االن کالسم شروع م-

 یمسخره ات به باد بد هیرو با طراح زحماتم
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 ...یهنر رو انتخاب کرد یرشته  یجنگ طلبانت چطور ی هیروح نیدونم با ا یبه من چه؟ اصال نم یندار قهیتو سل-

 یخوند یم یگاو چرون یرفت یم دیبا تو

 

 به همراهِ نارگل و هومن سر راهش سبز شدن. یدیدر رو ببنده، استاد حم نکهیرفت و قبل از ا رونیاز کارگاه ب اهورا

 دیهم به ما بزن یسر هیافتاد  ادتونیاِ... سالم استاد، چه عجب -

 

 پهن اهورا گذاشت یشونه ها یدستش رو رو یدیحم

اه رو چند روز کارگ نیهم یتو دیبا دا،یندار یوقت گهید ره؟یم شیکارا چطور پ نمیخب بگو بب پسر... یخسته نباش-

 دیبد لیتحو

 

 هاش رو ماساژ داد و چشمهاش رو محکم بسته و باز کرد قهیشق یکم اهورا

 شاگردتون دهنِ منو... نیاستاد ا-

 و اجازه نداد اهورا از الفاظِ خاصِ خودش استفاده کنه دیبه وسط حرفش پر هومن

 ننیبب کیاهورا جان، برو کنار تا استاد خودشون کارگاه رو از نزد-

 

 به او کرد یبا لبخند از کنارِ اهورا گذشت و هومن با اخم نگاه یدیحم

 ؟یاستادت فحش بد یجلو دینبا یدون یتو هنوز نم-
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از دستش راحتم کنه  ایخوام  یکرد تموم شد و رفت، فقط از خدا م یدختره منو روان نی... به جان تو ادیاز دهنم پر-

 که  ای

 عذابو تحمل کنم یملکه  نیمجبور نباشم ا گهیو د رهیرو بگ جونم

 

 گفت و رو به هومن شد یشیا نارگل

 هومن به پسر خالت بگو راجع به دوستِ من درست صحبت کنه-

 

 لبهاش نقش بست یهم خنده رو تیهمون وضع یاز تعجب دهنش باز مونده بود، اما تو اهورا

 هم قتیشف قِیدرضمن اون رف ؟یشد یمیمن انقدر صم یتا حاال با پسر خاله  یهومن؟! شما از ک-

 .یشما ازش دفاع کن ستین یازیزبون داره... ن یمتر دو،سه

 

 کرده یدوباره به صورتِ هومن نگاه کرد و انگار نه انگار که اهورا با او صحبت م نارگل

 ؟ییایکارگاه، تو نم یخوام برم تو یهومن منم م-

 میایچرا... شما برو، منو اهورا هم االن م-

 

 شدنِ اهورا با هومن هم همانا قهینارگل همانا و دست به  رفتنِ

 ؟یدار یانگشت بند یدختره  نیبا ا یتو چه سر و سر-

 شهیزشت م نهیبیم یکیول کن اهورا... االن  قموی-
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 اهورا نقش بسته بود یدو ابرو نِیب یظیغل اخمِ

نه که ک یم یکار یعمر مثلِ برادرم مراقبش بودم بهم دروغ بگه و فقط مخف کیکه  یکس نکهیبه جهنم... از ا نه،یبب-

 بهتره

 که من بخوام از تو پنهونش کنم وفتادهین یآروم باش داداش... اصال اتفاق-

 اهورا خالص کرد... یخودش رو از پنجه ها یبه سخت هومن

 ی... اونم دوتا دوستِ معمولمیبه خدا ما فقط با هم دوست-

 میدیرو هم فهم یمعمول یو معنا میخدا شانس بده، نمرد-

 ستیما ن نیب یچیبه جون خودت ه ؟یشیم یعصبان یاهورا چرا الک-

... از االنم دارم یو پوک داشته باش کیخنگِ احمقش ج قِیدختره و رف نین اصال خوش ندارم تو با اهومن م نیبب-

 من  ای گم،یبهت م

 .یخود دان گهیاون دوتا، د ای

 

 دیدستش رو دورِ گردن اهورا انداخت و گونه اش را بوس هومن

 ازت بگذرم؟ شهیمگه م ،یمراقبم بود شهیو هم شهی... همیتو داداشم-

 

 نرم شده بود... سرش رو تکون داد و گفت: یکم اهورا

 شهیشروع م گهید قهیکالسمون تا ده دق م،یبر وفتیباشه... االنم راه ب یگیکه م ینیهم دوارمیام-

 میکن یخداحافظ یدیاما قبلش بذار از حم م،یریباشه م-
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 ابروش رو باال انداخت یتا کی اهورا

 نارگل؟ ای یدیحم-

 رمب ییا گهیغلط بکنم سمتِ دختره د یاصال من بعد از شاد م،یما فقط باهم دوست گمی.. بهت ماهورا خجالت بکش.-

 

 دیبا دو دستش به سرِ هومن کوب اهورا

 یاما بهشون وابسته نش ،یهر روزت رو با صدتا دختر پر کن دیبا ،یبر دیخاک تو سرت... اتفاقا با-

 دمیم حیترج یرو به کثافت کار یی... تنهاستیکارا ن نیمن تو مرامم ا-

 

 تاسف تکون داد یگفت و سرش رو به نشانه  ینوچ اهورا

 .یعمرت رو کنار من گذروند شترِیو نصفِ ب یمن یتو پسر خاله  شهیوقتها باورم نم یواقعا بعض-

 زد یپوزخند معنا دار هومن

 بهم نداره یهتشبا چیکنم... که چرا اخالقهات ه یفکرو م نیراجع به تو هم قایمنم دق-

 نظر داشتن. ریبودن و تک تکِ حرکاتش رو ز ستادهیا یدیو سوگند کنار استاد حم اهورا

 د؟یکن یتمومش م یتا ک-

 

 با عجله گفت: یلیکرد و خ یدست شیخواست جواب بده که سوگند پ اهورا

 دارم نشیزاید یبرا ییفکرا هیتمومه... من  گهیهفته د کی-

 

 هاج و واج به سوگند چشم دوخته بود اهورا
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 یازس ادهیپ نجایرو که دارم ا ییها دهیبتونم ا ییهفته ا کیکنم من  یچون فکر نم ؟یقرارِ تمومش کن ییشما تنها-

 کنم

 

 زد یحیلبخندِ مل سوگند

 هاتونه. دهیمشکل شما و ا گهیاون د-

 

 رنگ، گفت: دیسف یوارهایبه د ینگاهِ کل کیبعد از  یدیحم

طرفش رو  کیو هر کدومتون  دیمن حوصله ندارم دوباره به دعوا و مشاجره هاتون گوش کنم، کارگاه رو نصف کن-

 دیطرح بزن

 

 داده بودن هیتک واریاز آنها فاصله داشتن و به د یو هومن کم نارگل

 ادیانقدر از منو سوگند بدش م یچ یفهمم برا یهومن؟ اصال نم هیمشکلش چ ه؟یچرا اهورا انقدر عصب-

 

 مکث کرد و بعد با آرامش جواب داد یو کم دیکش یقینفسِ عم هومن

 ... بحثش مفصلهستین یگ یها که تو م ینجورینه ا-

 دوست دارم بشنوم گه،یخب بگو د-

 

 گفت: ستیمطمئن شد حواسش به او ن نکهیبه اهورا انداخت و بعد از ا ینگاه یچشم ریز هومن

 یتو گهیکنه، اما اگر تا دو ساعت د یپوست از کله ام م زنمیاون حرف م یاگر بفهمه دارم با تو درباره  االن که-

 یدانشگاه باش
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 یکنم تا انقدر راجع به پسرخالم فکر بد نکن فیتعر زهارویچ یسر هیتونم برات  یاز کالسم م بعد

 بهم زنگ بزن یشد کاریهروقت ب سوگند که تنها نباشه، تو شیمن امروز کالس ندارم، فقط اومدم پ-

کارگاه و مشغولِ به کار  یبرگشت تو نکهیمن، بعد از ا شیپ ییایب ییخوا یباشه... فقط مراقب باش اهورا نفهمه م-

 ایشد ب

 خودم حواسم هست ،یکن ییرو جنا هیانقدر قض ستیباشه بابا، الزم ن-

 

 به طرف هومن برگشت و گفت: تیرفت... اهورا با جد رونیکرد و از در ب یخداحافظ یدیلحظه استاد حم همون

 میبچشو عوض کن ینکرده و نفرستادتمون کهنه  چارمونیب یدیتا استاد عباس زاده هم مثل حم میبر ایب-

 

 داد حیسوگند و نارگل توض یو برا دیحرف اهورا خند نیبه ا هومن

از  یفتیو ش دییایب دیبا دیخوا یه که اگه نمره مکن یم دیاستادمون تازه بچه دار شده و مدام دانشجو هارو تهد-

 دینوزادمون مراقبت کن

 

 حد ممکن گرد شده بود نیچشمهاش از تعجب تا آخر سوگند

 گه؟یم یواقع یعنی ؟یگیم یجد-

سال خدا بهشون بچه داده و به خاطر  نیبعد از چند نکهیدانشگاه استادِ و مثل ا نیهم ینه بابا، خانمش هم تو-

 نیهم

 کنه. یم یبا ما شوخ هیقض نیکنه، اون بنده خدا هم سر هم سیو تدر ادیب تونهیهمسرشون نم گهید

 

 از کارگاه خارج شد یخداحافظ یو ب دیمچ دستِ هومن رو کش اهورا
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 ایخوب چشمت به دوتا دختر افتاده زبون در آورد-

 !هیچ نایدونم مشکلِ تو با ا یچرت نگو بابا... اصال من نم-

 که من بخوام باهاشون مشکل داشته باشم ستنین یاصال اون دوتا در حد-

 

 ستادیباال رفت و جلوتر از اهورا ا یکیپله ها رو دوتا  هومن

 سگ... تو از سوگند خوشت اومد، من مطمئنم نیع یگیدروغ م-

 

 تر کرد یزد و لبهاش رو کم یصدا دار شخندِین اهورا

احمق به اسم سوگند فکر  هیتونم به  یکه کنارم هستن، م ییبا توجه به حجمِ دخترها یواقعا فکر کرد ؟یتو خل-

 کنم؟

 یذاشتیشناسمت اهورا... اگر برات مهم نبود انقدر باهاش دهن به دهن نم یمن م-

 که دلش خواست حرف بزنه یهرجور یبا هرک یتونه به راحت یتا فکر نکنه م ذارمیباهاش دهن به دهن م-

 داد و کالس رو تموم کرد... تیاعت بالخره استاد عباس زاده رضااز دوس بعد

 بلند شد یصندل یرو برداشت و از رو لشیوسا اهورا

 کارگاه؟ میبر ییایبا من م ه؟یتو برنامه ات چ-

 لشیمامانم کار کنم، اتودشو زدم، بهش قول دادم هرچه زودتر تحو یقلم برا اهیس هیخوام  یبرم خونه... م دینه با-

 مبد

به  منو بزنه یما برگزار بشه و مامان هم قصد داره تابلو یخونه  یقراره تو یخانوادگ هیمهمون هیآخر هفته  نکهیا مثل

 وارید
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 نازک یجمع پشت چشم یخواد تو یاالن م ه؟یمامانت پُز نیتوپولم، چرا انقدر ا هیمگول یگوگول یجانم... خاله  یا-

 کنه و به 

 دهیبرام کش زمیتابلورو هومنِ عز نیبگه... ا همه

 

 دیخند زیر یلیخ هومن

 کنه مشیتقد یکیخواد از طرف من به ن ینه بابا، احتماال م-

 عمه خانم؟ ینوه  ؟یکین-

 آره چطور مگه؟-

 کف سالن چشم دوخت یسرش رو خاروند و به سنگ ها یبا شرمندگ اهورا

 اد؟یگما، تو از اون دختره خوشت م ی... مزهیچ-

 

 کرد یبه اهورا نگاه م یبا کنجکاو هومن

 رسه، چطور مگه؟ یبه نظر نم یدخترِ بد-

 یرو از دست نداد یزیچ شیحاال اگرم نگرفت یعنی زه،یفقط خواستم بگم... چ یچیه-

 

 نظر گرفت و تا ته ماجرا رو خوند ریتمامِ حرکاتِ اهورا رو ز هومن

 ؟یهم رحم نکرد لیخاک تو سرت... تو به فام-
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 دیخم هاش رو درهم کشا اهورا

 میباهم آشنا بش شتریخواد ب یشد که دلم م شیریشمال س یبه من چه... خودش اومد تو-

 گهید یرو در حقش تموم کرد ییشما هم آشنا-

 من دعوتش کردم خونم، اون چرا اومد؟-

 کنه یکه نصف صورتش رو در بر گرفته بود رو مخف یکرد نتونست لبخندِ پهن یهر کار هومن

 انیتا ما هم در جر یرو بد یباز نکرد ییو باب آشنا ینشد کیکه شما بهشون نزد ییدخترها ستِیل شهیرا ماهو-

 م؟یباش

 

 ستادیباال انداخت و صاف ا ییشانه ا اهورا

 سمتش نرو ،یدینمه سر زبون دار د هیتو هر دخترِ خوشگل و -

 گهیکنم د دایبگو بگردم کرو الل پ هوی-

 گولم نزنه طونیتونم قول بدم ش یکن، اما خوشگلشو نه! نم دایپ-

 

 نگران بود که نکنه هومن ازش سرِ  د،یگفت و از کالس خارج شد... اهورا پشت سرش دو ینوچ هومن

 ناراحت شده باشه. یکین ی هیقض

 ؟یداداش از دستم ناراحت شد-

 نه -

 ؟یدیجواب م ییکلمه ا کیپس چرا -

 سلف، به اهورا هم نگاه کرد یتو ادیگفت که ب یو بهش م دادیم امیه نارگل پهمونجور که داشت ب هومن
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 بود گهید یبابا... حواسم جا هیچ ییکلمه ا کی-

 

 بگذره... یکین رِیکن از خ یکه تابلو نشه مامانتو راض یجور هیهومن، تو  نیبب-

 یجا هیو  گنیکنم، هر چند اعتقاد دارم همشون دروغ م یبرات جور م دهیدخترِ آفتاب مهتاب ند هیمن خودم  

 لنگهیکارشون م

 

 اش کرد نهیمعا یو سرِ اهورا رو در دست گرفت و حساب ستادیا هومن

 سرمو ول کن ؟یکن یم کاریچ-

 سرت نخورده باشه یتو یزیصبر کن مطمئن بشم چ-

 

 شده باشه؟ میزیچ دیچرا با-

 ؟ینیکن، چرا انقدر بد ب یخال یز افکار منفمغزت رو ا نی... بابا جون ایچون خر-

 به هومن نگاه کرد یرو دماغش انداخت و با حالتِ چندش آور ینیچ اهورا

 دیریبگ سهیقرارِ قد دیکرد یبودم که تو و مادرت فکر م یکیگفتم با ن یاالن من بهت نم نیآخه احمق... اگر هم-

 

 دیاهورا تکون داد و آه کش یبرا یسر هومن

 یخوره، چون خودت از اونا بدتر ی... نابغه، اگر دخترِ خوب به پستت نمگمیم یمن چ یفهم یآخ تو اصال نم-

و بهم دروغ بگه و گولم  ادیخاص ب یها استیزن با س هیتا آخر عمر تنها بمونم تا  دمیم حیآره من بدم... اما ترج-

 بزنه
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 دستش رو به سمتِ اهورا گرفت هومن

 منطق بحث کنم یب یتونم با تو یهم نم نیاز ا شتریبرم... ب خوامیم گهیمن د-

 

 از هم جدا شدن... اهورا به سمتِ کارگاه رفت و هومن به سلفِ دانشگاه! هردو

 با عجله خودش رو به او رسوند و مشتاقانه صداش کرد قهیبعد از چند دق نارگل

 

 ؟یینجایهومن... ا-

 من؟ شِیپ یاومد دیسلف... اهورا که نفهم رمیآره، گفتم که دارم م-

 

 انداخت زیم یرو با حرص رو فشیک نارگل

 بود که انگار ارث باباشو طلب داره افهیق یما تو یبرا نینه بابا... همچ-

 

 نهیو با دست به نارگل اشاره زد که بش دیعقب کش یرو کم یصندل هومن

 از شماها طلب نداره یکمتر حرص بخور... اون با من دعواش شده، وگرنه ارث نیبش ایب-

 اِ... چرا؟-

 هیداستان خصوص ینجایاما ا دیببخش-

 

 گفت: یبا حالتِ ناله و زار نارگل
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 ؟یکن فیبعد کالست برام تعر ی... مگه بهم قول ندادگهیبگو د-

 واست بزنه مزه مزه کرد...خ یرو که م ییجا به جا شد و حرفها شیصندل یتو یکم هومن

 لحظه  کی یبجز خانواده بفهمن، هومن رو حت یرو کس شیدونست اگر اهورا بو ببره که قراره مسائل شخص یم او

 کشتش! یو م ذارهیزنده نم هم

 

 خودمون بمونه... نیب گمیبهت م یهرچ یبهم قول بد دیبا-

 و لبخند زد دیدستش رو با ذوق بهم کوب نارگل

 خورم یگم، قسم م ینم چکسیبه جون مامانم به ه-

 

 پا انداخت یداد و پا رو هیتک یصندل هیبه پشت هومن

 و هیبا گر امیم ایبه دن یپس ساکت باش و فقط گوش بده... اهورا از من سه سال بزرگتره و وقت-

 من میشه...کنه اسمم رو خودش انتخاب کنه و به کمک مادرم، اسمِ بنده هو یم یهمه رو راض یزار

 

 یاضیر پلمِیو اهورا د میو مراقبم بود، کم کم باهم بزرگ شد دید یترش م کیمنو به چشم برادر کوچ شهیهم اون

 رو گرفت  کشیزیف

 به خارج از کشور سفر کنه. لیتحص یادامه  یقصد داشت برا و

 

 سفت و سخت مخالفت کرد و بهش اجازه نداد که بره و گفت یلیاهورا خ یهمون بابا یعنی یمصطف عمو

 کنم. یبهت نم یکمک چیو من ه یخودت خرجِ سفرت رو فراهم کن دیبا ه،یاگرم قصدت جد که
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 شد! یکرد و مدام با پدر و مادرش دعواش م یم ی... اهورا سرکشمیما تحت فشار بود یروزها همه  اون

همه  م،یازش نداشت یخبر چیدست داد، ساکش رو بست و رفت... تا چند ماه هرو از  دشیتمامِ ام گهیروز که د کی

 جارو 

 .نیزم یاما انگار آب شد و رفت تو میگشت

 

 هیشد، همش گر ریهمون مدت کم پ یخاله ام تو یمطمئن شدن که رفته دنبالِ درسش... طفل ییجورا هیهمه  گهید

 کرد و  یم

 گشت... یدنبال پسرش م ابونهایخ یتو هرروز

 

 نوهشیکردم گوشهام اشتباه م یناشناس افتاد... جواب که دادم فکر م یزنگ خورد و شماره  لمیشب موبا هی نکهیا تا

  ادیداد و فر یاهورا رو که شنیدم، حس کردم برق سه فاز بهم وصل کردن... کم مونده بود از خوشحال یصدا

 ه که اون پشته خطه.بفهم یپا کنم که بهم گفت آروم باشم و نذارم کس به

 

 اون رسوندم... هیشگیو من بعد از مدرسه با عجله خودم رو به پاتوق هم میفرداش باهم قرار گذاشت یبرا

 دهیکه چرا سرش رو تراش دمیازش پرس یفکر کردم خالف کرده و رفته زندان، اما وقت دمیکچلش رو که د ی کله

 

 مدت هم رفته بوده نیا یه و توگفت که همون موقع دفترچه خدمتش رو پست کرد بهم

 کرده. یو جنوب کشور خدمت م یآموزش
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 ؟یو عمرت رو سوزوند یشد الیخ یچرا دانشگاه رفتن رو ب دمیپرس ازش

 رانیا یمن تو ؟یمردم دار ی هیاز بق یگفت: بابام که دلش به حالم نسوخت... چه انتظار بهم

 رفتم که نشد. یم دیرسم هومن با یجا نم چیبه ه 

 

 ...مینداشت یخبر چیهم ما ازش ه گهیاز اون مالقات، اهورا دوباره رفت و دوسالِ د بعد

 و جاش امنه. یبه خاله گفتم که اون رفته سرباز فقط

خاله ام دیگه مثل قبل بی تابی نمیکرد ولی  میفهمیدم که چقدر غصه ی دوریه پسر یکی یدونشو میخوره، تا  

 ون داد...باالخره این خود خوریاش کار دستم

 شد. مارستانیب هیسکته کرد و راه خاله

 یبه همراه بابا رفتن دنبال اهورا و با کل یزد... عمو مصطف یکه بهوش اومد مدام اسم پسرش رو صدا م یوقت

 سرِ خاله. یکردن و آوردنش باال داشیپ یباز یو پارت آشنا

 لبهاش یفرق کرده بود... پسرخاله ام که خنده از رو شناختمیم شیکه دوسال پ یبا آدم یلیاهورا  خ اما

 کرد... سرد یسنگ نم کهیت هیبا  یفرق چیبود، حاال ه لیبه خاطرِ دلِ مهربونش زبان زده فام شهیشد و هم ینم محو

 روح یو ب

 

 و بهش چشم دوخت... ستادیسرِ مادرش ا یباال فقط

 ما قول داد بعد از تمام  یرفت و به همه  دیخاله رو د نکهیاواخر خدمتش بود و بعد از ا نکهیا مثل

 دوباره برگرده. شیسرباز شدنِ
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 از نو یشد و روز از نو، روز یحالش بد م کباریمرخص شد، اما همچنان هر چند وقت  مارستانیمحبوبه از ب خاله

 

 داد... یاو گوش م یلبهاش رو گاز گرفته بود و با دقت به حرفها نارگل

 دیقلوپ ازش نوش کیدهانش برد و  کیآب رو نزد نوایل هومن

 گهیکن د فیتعر-

 گمیآب بخورم بعدش م گهیکم د کیخب بابا، دهنم کف کرد... اجازه بده  لیخ-

 

 شد رهیمشتاقِ نارگل خ یو به چشمها دیآب نوش گهید یکم هومن

کردن به  یزد و اگر هم بهش اعتراض م یحرف نم یدرست و حساب یکس چی! با هیاهورا برگشت، اما چه برگشتن-

 دعوا و 

 شد. یداد ختم م یب دادو

 

 م اعال یرو اورژانس تشیبار دکترها وضع نی... اشهیکنه و خاله دوباره حالش بد م یم یبیعج یروز با پدرش دعوا هی

 .ستهیمیبار هم قلبش وا کی یکنن و بنده خدا حت یم

 

و زمان فحش  نیافتاد و به زم یم مارستانیب یوارهایت و لگ به جونِ در و دبود... اهورا فقط با مش یروزِ بد یلیخ

 داد! یم

 ژهیو یبخش مراقبتها یکردن تو شیبهتر شد و بستر تشیخاله وضع یپزشک میبعد از تالشِ ت بالخره
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 اونو باور نداشت یکرد و انگار حرفها یباز به هومن نگاه م یبا دهان نارگل

 که مادرش داشت انقدر سنگ دل باشه و مدام جرو بحث راه بندازه؟ یتیبا وضع ومدیاهورا چطور دلش م-

 

 تاسف تکون داد یبه معنا یسر هومن

 دیکش یاون دوسال تنها بود و سخت یتو یلینارگل... اهورا خ یاون نبود یوقت جا چیتو ه-

 کنم هومن یبا خانواده ام نم یکار نیچن چوقتیاما من ه-

 ؟یکن یداور شیپ ییخوا یم نکهیا ایرفهام رو بزنم ح ی هیبق یدیاجازه م-

 

 داد رونینفسش رو پر صدا ب نارگل

 رو بشنوم شیباشه بگو... دوست دارم بق-

، اما گذشت نشونیب یچ میدونست یخاله... ما که نم شیتونست همون شب بره پ یو بدبخت بتیاهورا با هزارتا مص-

 بعد از 

 خورد. یآروم تر شد و از کنار مادرش تکون نم یاهورا کم اون

 

داشت و همونجاهم مشغول به کار بود... اما بعد از اون اتفاقات دکتر براش ممنوع کرد که  یآموزشگاه نقاش هی خاله

 مدت  یطوالن

 کرد. یاستراحت م دیبا شتریباشه و ب سرکارش
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رفت و  یهم سرکار م ینجوری... به قول مادرم ارهیعهده بگ اونجا رو به تِیریمحبوبه از اهورا خواهش کرد که مد خاله

 سرش گرم 

 خوب بود... یلیاش خ هیروح یشد و هم برا یم

 

 روز اهورا بهم زنگ زد و گفت که هیخوندم...  یم یهنرستان معمار یکنکور بود، من تو یها کینزد

 .میکنکور هنر بد میبر ییایب دیبا

 

 .دید یرشته ها رو در حد خودش نم ی هیبق یاضیتعجب داشت... آخه اون اصال بجز ر یجا برام

 حرفش حرف بزنم... یکردم رو یهم نبودم جرات نم یاز خدا خواسته قبول کردم، البته اگر راض منم

 

 .میقبول شد میاولمون رو که باهم زده بود تیاولو قایمادرهامون، دق ازهیکه با هزارتا نذر و ن خالصه

 !میباش نیتا بهتر میرو کرد مونیو تمامِ سع میشد که منو اهورا هر دو واردِ دانشگاه شد ینجوریا

 

 اما ش،یخوش بودن هاش، مثل شوخ طبع یدوباره برگشت... مثل الک شیاخالق اتیخصوص یسر کی

 هاش بشه! ییواردِ تنها ینخواست و اجازه نداد کس چوقتیه

 یکه براش برادر بودم، درد و دل نکرد و نگفت چه اتفاقاتی افتاده و انقدر داغونش کرده... همه فکر م یمن یبرا یحت 

خودش  یبره اما به رو یرنج م ییتنها نیدونستم که پسر خالم چقدر تنهاست و از ا یکردن اهورا مغرورِ، ولی من م

 ارهینم

 دش مستقل شد!خو یپدر و مادرش هم فرار کرد و برا یاز خونه  یحت اون

 ندارن یزندگ یادامه  یبرا ییا زهیانگ چیکه ه ییترسم نارگل... مثل آدم ها یم شهیتنها بودن هاش هم نیاز ا من
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 .ستین الشمیخ نِیکنه و ع یم یاون خونه زندگ یو تنها تو تک

 

 لیو فرار کردن از تحص یاون سالها به خاطرِ تنبل یخواد به باباش ثابت کنه که تو یخونه فقط م یداره درس م اگرهم

 خوام برم خارج از کشور و اونجا ادامه بدم. یگفت م یکه م نبود

 

 چونه اش گذاشت ریدستش رو ز نارگل

 میکن تشیاذ میتا بخوا میگذشته اش نبود یخب چرا با ما انقدر بده؟ من و سوگند که تو-

 

 دیبلند خند هومن

 نهک یو فکر م دونهیرو مقصر م نیزم یکال تمامِ موجوداتِ رو زنه،یم ریمنم با ت ی هیسا یگاه یاون با همه بده... حت-

 از خودش دفاع کنه دیو اون با میحقش رو خورد ماها

 

 شد رهیخ ینا معلوم یبه نقطه  نارگل

 دلم براش سوخت! چقدر تنهاست یلیخ ،ی... طفلیآخ-

 

 دیکش رونیچشم نارگل زد و اونو از حالت بهت ب یجلو یبشکن هومن

 روش ممکن ازت تشکر کرد نیبا بدتر یدید هویکه  یکن یبراش دلسوز یوقت بر هیخانم... نکنه  یآ-

 اس؟ ونهیوااا... مگه د-
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 به صورت نارگل زد یتصنع یاخم هومن

 خودشم ینره من دست پرورده  ادتیراجع به داداشِ من درست حرف بزنا... -

 

 ازک کردن یابروش رو باال انداخت و پشت چشم یتا کی نارگل

 یفوالد زرهت ندار یبجز ظاهرت به پسر خاله  یشباهت چی... شما هرمینخ-

 نیاز ا شتریو ب ادیبشه با دلش راه ب یزنانه اش استفاده کنه تا اهورا راض یها استیقصد داشت از س سوگند

 پروژه رو عقب نندازن... اتمامِ

 میبه نظر هم احترام بذار یکم ایرسه، پس لطف کن و ب ینم ییفرزانه، منو شما با دعوا کارمون به جا یآقا نیبب-

 

 گاه کرد هیشانه هاش رو به دیوار زد و دستش رو پشت سرش تک اهورا

 کنم؟ کاریچ دیبا دییخب بفرما-

 

 دادن حیدست شروع کرد به توض یکه مد نظر داشت رفت و با اشاره  یواریبه سمتِ د سوگند

 شهیو قشنگ م یهنر یلیخ میگلدون قرار بد نشییو پا میکن زونیگم اگر از سقف چندتا طناب آو یمن م نیبب-

 

 بکشه... ریذهنش به تصو یداشت تا اون طرح رو تو ینگاه کرد و سع واریبه د یشتریبا دقتِ ب اهورا

 تفکر گفت: یاز مدت بعد

 شرط! هیبه -

 مشتاقانه به لبهاش چشم دوخت و جواب داد سوگند
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 ؟یه شرطچ-

 

 اشاره زد واریو به د ستادیبا چند قدمِ بلند کنار سوگند ا اهورا

 کنه یرو القا م کیحس نوستالژ هی م،یکن یرو کاه گل وارید نیکل ا یعنیاگر پشتِ گلدونها... -

 

 قرارش داد. نیبه اهورا نگاه کرد و در دلش مورد تحس ریمتح سوگند

 م؟یشروع کن یاز ک شه،یم یبه نظر منم عال-

 میکن هیرو ته یکه دوست دار ییگلدونها میاالن حاضرشو بر نیهم-

 

 رو در دست گرفت فشیو ک دیپر یجلد سوگند

 میمن حاضرم... بزن بر-

 هوی یبه تو که انقدر حرف گوش کن شد نیآفر-

 و داخل نشد ستادیرفت و سوگند کنارش ا نشیبه سمت ماش اهورا

 گهیسوارشو د ؟یسادیچرا وا-

 امیخودم م نی... منم با ماشدیخودتون بر نیشما با ماش-

 

 بلند قهقهه زد اهورا

 مخم یرو ینر شیپ ی... البته اگر مثل سررمینگ نویازت پول بنز دمینترس قول م-
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 دانشگاه بود رفت. هیکیکه نزد یاهیگل و گ دیسوار شد و اهورا به سمت مرکز خر یحرف چیه یب سوگند

 کرد هیته ییگرفتن و اهورا قالب ها یدیبرگ ب یبا گلها یفت گلدون سفالسوگند، ه ی قهیسل به

 طنابها تحمل کنه. یتا بتونه وزن اونهارو رو 

 

 رو روشن کرد... لیباال رفت و در هیکارگاه برگشتن و اهورا از چهارپا به

 و سر طناب رو بهش وصل کرد زونیسقف رو رول پالک گذاشت و قالب ها رو ازشون آو یتو یسوراخ ها داخلِ

 

 بود تونست اونها رو به سقف وصل کنه تا تعادلشون حفظ بشه... دهیچیکه دور گلدونها پ ییبا طنابها یسخت به

 .شدیو ذوق زده م ومدیخنده به لبهاش م شتریرفت، سوگند ب یجلو م شتریکار ب هرچه

 

 نییپا دیپر هیچهارپا یرو گلدان رو هم باال برد و بعد از اتمام کار از نیآخر اهورا

 ه؟یخب، بالخره تموم شد... نظرت چ-

 

 کنه یکه داره از اهورا تشکر م دیشد فهم یبا نگاهش هم م سوگند

 ییایاز پسش برب یمدت کوتاه بتون نیا یکردم تو یبود،فکرشم نم ی... واقعا کارت عالیخسته نباش-

 

 غبغبش انداخت یتو یلباسهاش رو تکوند و باد اهورا

 من نشد نداره ی... کار براگهید مینیما ا گهید-

 میکن یکاه گل وارمیو د میریرو بگ ازیمورد ن لیفردا وسا ی... اگر موافقیبازم مرس-
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 ...دیمنزلش دراز کش یکاناپه  یبود و اهورا رو شب

 داشت! تایپاسخ از ب یتا تماس ب ستیاش انداخت، ب یبه گوش یاش سر رفت و نگاه حوصله

 

 دیچیدر گوشش پ ینازک یبود که صدا دهیبوق به دوتا نرس کیبه موهاش زد و شماره رو گرفت... هنوز  یچنگ

 بهت زنگ زدم یاز صبح کل ؟ییمعلومه کجا چیه-

 ؟ییبه تو جواب پس بدم، تو کجا ستیقرار ن-

 دم یکه منم جوابتو نم هینجوریاِ... خب اگر ا-

 

 زد یپوزخند اهورا

 یجوابگو باش یفقط من حق دارم سوال بپرسم و توهم فقط موظف جانی... ایکن یتو غلط م-

 رونمیبا دوستام ب-

 کدوم دوستات؟-

 

 به صداش داد و گفت: یناز تایب

 کنه؟ یهم م یمگه واسه تو فرق-

 اسمش رو صدا زد تیصداش رو صاف کرد و با جد اهورا

 جوابتو ندم گهینکن د یکار هی ار،ی... لج منو در نتایب-

 

 که معلوم بود توش لرزش داره لب زد ییبا صدا تایب
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 م؟یشام بخور میبا ما بر ییایتوام، م یخونه  کینزد ؟یکن یم یخب بابا... حاال چرا قاط لِیخ-

 

 چشمهاش قرار داد یساعدش رو رو اهورا

 شمیپ ایاالن پاشو ب نینه... هم-

 اما اهورا من به دوستام قول دادم باهاشون شام بخورم-

 به بعد با همون دوستهات خوش بگذرون. نیپس از ا-

ربع وقت داد  کیفقط  تایذهنش به ب یبه ساعت انداخت و تو یگذاشت... نگاه زیم یرو قطع کرد و رو یگوش اهورا

 جوابش رو بده گهیاو برسونه... وگرنه امکان نداشت د شِیتا خودش رو پ

 بعد زنگ خونه اش به صدا در اومد... قهیدق ده

 کاناپه بلند شد. یکنج لبش خونه کرد و از رو ییا روزمندانهیلبخندِ پ اهورا

 

 دیبه اهورا توپ یشاک یلیاومد و خ رونینفس زنان از آسانسور ب تایب

 چوندمشونیپ یدوستام رفت... با بدبخت یآبروم جلو ؟یکن یچرا قطع م-

 

 اش رو از چهار چوب در گرفت و به سمتِ هال رفت هیتک اهورا

 یشناسیکه م ییکه اول من، بعد کلِ آدمها یریبگ ادی دیم... بالخره بابه جهن-

 

 شد رهیمبل انداخت و عاشقانه به صورتش خ یخودش رو کنار اهورا رو تایب

 مثل تو بشم؟ ییکله ا یانقدر کم شانس باشم که عاشقِ آدمِ ب دیچرا من با-
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 رو در دست گرفت ونیزیگذاشت و کنترل تلو زیم یپاش رو رو اهورا

 هاست یلیخ یآرزو نی... ایبدبخت، خدا بهت حال داده که االن کنارِ من نشست-

 

 دیبه صورتش کش یکرد و دست کیخودش رو به اهورا نزد تایب

 دوستام ازدواج کردن، فقط من موندم یکنه؟ همه  دایادامه پ ینجوریا مونیقرارِ دوست یقربونت برم... تا ک-

 

 دیدلش خند یتو اهورا

 "رتتینشده بگ یراض یبوده که تا حاال کس یمشکلت چ نیبرو بب"

 ندارم؟ تشویمگه از اولش بهت نگفتم من موقع ؟یو راجع به ازدواج حرف نزن نجایا ییایبار ب هیشد -

 

 کرد و نگاهش رنگ التماس گرفت زونیلبهاش رو آو تایب

 باشم ییا گهید یتونم تصور کنم با کس یخوام... اصال نم یاهورا من فقط تورو م-

 اتاقم. یتو ایب یبه استراحت دارم، اگر خواست اجیاحت یلیاالنم خ ؟یزورت کرده باش یخب نباش... ک-

 پشت سرش راه افتاد و در اتاق خواب رو بست تایاز جاش بلند شد و ب اهورا

 به بدنش داد... یچشمهاش رو باز کرد و کش وقوس سوگند

 هکه نوشت دیاهورا رو د یبراش اومده بود، بازش کرد و شماره  یامی... پنهیانداخت تا ساعت رو بب شیوشبه گ ینگاه

 دیخر میبر میبده تا باهم قرار بذار امیپ یشد داریسالم،ب-
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 کرد پیحال و حوصله تا یب

 لطفا دیدر دانشگاه باش یجلو گهیساعت د کیسالم،تازه پاشدم... تا -

 

 پدر و مادرش لبش به خنده باز شد دنیاومد و به سمت آشپزخونه رفت... با د رونیاز اتاقش ب سوگند

 ریو عاشقانتون بخ بایسالم، صبح ز-

 

هم از  کهفتهیکرد هنوز  یفکر م دیدیم یکه هرکس ییبودن... از همونها یواشکی یو افسانه در حال صحبت ها جهان

 ازدواجشون

 دارن. یهم تازگ یو هنوز برا نگذشته

 زمیبر ییبرات چا ایماهت مادر... ب یسالم به رو-

 

 دخترش نگاه کرد یبایپر مهر به صورتِ ز یو با لبخند دیکنارش رو عقب کش یصندل جهان

 قربون اون چشمهات برم که مثل مادرت قشنگه یا-

 

 شوهرش کشدار کرد و گفت: یبا ناز و ادا صداش رو برا افسانه

داشتم، سوگند انگشت  ییهم سن دخترت بودم چه برو رو یرفته من وقت ادتی نکهیوا... جهان جان، مثل ا-

 شهیمادرشم نم ی کهیکوچ

 

 دیبلند خند جهان
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 هاش به من، خوبه؟ یهاش به تو رفته و زشت یخانم... اصال دخترم قشنگ ستین یاون که شک یتو-

 

 گشاد شده به مادرش نگاه کرد ییبا چشمها سوگند

 یموها و اپول ها یبا اون بوکله  دما،یرو د تیجون یحاال خوبه عکس ها ؟یکن یم یمااماان... چرا انقدر حسود-

  یلیمانتوت خ

 کردن یالبد، حتما همه هم برات غش م یبود گریج

روشنش رو با شال  نیو شلوار ج دیرو پوش شیمشک هیو خنده خوردن و سوگند پالتو و کتون یرو با شوخ صبحانه

  شیردنِ آبگ

 کرد و از خونه خارج شد... ست

 ادیکه به سمتش م دیسروش رو از دور د  ش،یو منتظرِ اهورا بود،هم کالس ستادیدانشگاه ا یدرِ ورود کنار

 

 شد. یهم جا به جا نم لیم کیلباسش  یخطِ اتو شهیبود و هم یمؤدب و با نزاکت پسرِ

 د؟ی... امروز مگه کالس داریسالم خانم اسکندر-

 

 ستادیپاهاش رو جفت کرد و صاف ا سوگند

 میکن دیکارگاه خر یبرا میفرزانه قرار دارم بر یسالم، نه کالس ندارم... با آقا-

 

 زد یکلِ صورت سوگند چرخوند و لبخندِ معنا دار ینگاهش رو تو سروش

 دیکن یدعوا نم گهید دای... آخه جددیشد یمیباهم صم یلیخ نکهیمثل ا-
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 زده بشه یدانشگاه پشتِ سرِ او و اهورا حرف یخواست تو یو اصال دلش نم دیو در هم کشاخم هاش ر سوگند

 که سر کالس افتاد کمتر دعوامون شده یو بعد از اتفاق میهست ی... ما فقط هم کالسرینخ-

 

 برگردن! ابونیاونها به سمتِ خ یباعث شد تا هر دو ینیبوقِ ماش یرو بگه که صدا شیبعد یخواست جمله  سروش

 بود گفت: ادیبه فر هیشب شتریبلند که ب ییبا صدا اهورا

 ها شهیم رید ،یخانم اسکندر گهید ایب

 

 گفت و از کنار سروش گذشت... یلب خداحافظ ریز سوگند

 اهورا انداخت که باز هم مدلش عوض شده بود... سوار شد و سالم داد نِیبه ماش ینگاه

 د؟یعوض کرد نتونویسالم، مبارک باشه... ماش-

 

 پدال گاز گذاشت و حرکت کرد یپاش رو رو اهورا

 بشه و خاک فیعروسکِ خودم کث نِیماش ادیاصال دلم نم ،یدون یدوست دخترمه... اخالقمو که م نِیماش نینه بابا، ا-

 کنم یاز امکاناتِ اونها استفاده م نیصندوق عقبش... به خاطر هم یتو زهیو خول بر

 داشت که بخواد اهورا ینگفت... اصال به او چه ربط یچیسکوت کرد و ه سوگند

 !ستیکنه و بهش بفهمونه کارش درست ن حتیرو نص 

 

 رو تا بنا گوشش باز کرد ششیسوگند انداخت و ن یبه چهره  ینگاه مین اهورا
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 ؟یگفت یم یچ دههیپسر اتو کش نیگما... با ا یم-

 

 شد رهینافذش خ یچشمها یبا شدت به سمتش برگشت و تو سوگند

 به توچه؟-

 

 به صورتش زد و لبهاش رو جمع و جور کرد یتصنع یاخم اهورا

 ؟یاریلجِ منو درب ییخوا ی! بازم مرمایازت بگ نویکه پول بنز یکن یم یکار هی یخودت دار نیبب-

 

 وفتهیارهاشون عقب بک گهید یدعوا کیدر توانش نبود تا با او دهن به دهن بذاره و دوباره سرِ  نیاز ا شتریب سوگند

 یتو بگ یباشه بابا... هرچ-

 آره؟ یآهان، پس با سروش جون داستان دار-

 

 داد هیتک شهیو سرش رو به ش دیکش یپوف سوگند

 یخصوص یاز بنده سوال ها دیکه االن به خودتون اجازه داد ییایم یو با ک یریم یپرسم با ک یمگه من از شما م-

 د؟یبپرس

 

 دیکش غشیبه صورتِ اصالح شده و شش ت یدست اهورا

 دمیبپرس، من جواب م یدوست دار یبابا خجالت نکش... هرچ-

 دیکرد دیهمه رو سف یرو ییایح یب ی... ماشاهلل تودونمیآره م-
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 ...دیشناس یکه اصال طرفو نم دیاریبعد ادا در م د،یزن یم یکیفابر یکیبا  د؟یآخه شما دخترا چرا انقدر زرنگ-

 راحت و صادق. د،یمثل ما باش 

 دیکش یآهِ جان سوز سوگند

 میخور یگولِ صداقتمونو م شهی... اتفاقا ما زنها همدمیوجدان تر تا به حال ند یاز شما مردها دروغگو تر و ب-

 دخترونه از خودش درآورد ییکرد صدا یرو پاک م نیهمونطور که ماش اهورا

 سروشِ خط کشه؟ رِیبکشمش... نکنه همش تقص کرده؟ بگو برم تیتورو اذ یجونم ک یآج-

 

 به اطراف انداخت ینگاه سوگند

 م؟یکن یم دیخر نجایاز ا م؟یبش ادهیپ دیبا-

 میخاک رس بخر میبر دیآره... با-

 ؟یچ یبرا-

 یکاه گل واروید ستیمگه قرار ن ،یشیگم خنگ ناراحت م یبهت م یسرمون... بعدش وقت یرو میزیبر نکهیواسه ا-

 م؟یکن

 

 ستادیشد و ا ادهیپ نیاز ماش سوگند

 ؟یآدم حرف بزن یمثل بچه  یتون ینم ؟یتو ادب ندار-

 

 حرکت کرد یچند قدم ازش فاصله گرفت و به سمتِ کارگاه اهورا

 کم شوخ طبع باش کیحرفها  نیا یندارم... به جا یریدعوا و درگ یتوروخدا امروز اصال حوصله  ایب-
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 یداشتن به دانشگاه برگشتن... اهورا با خاک رس گل درست کرد و به قدرِ کاف ازیکه ن یلیوسا دِیاز خر بعد

 و هم زد... ختیکاه ر توش

 کرد یباز م ییانداخت و جداره ها یرو خط م وارید یچگوشتیبه سوگند کرد که با پ ینگاه

 

 یخط بنداز دیبا ینجوریهم قایدق نیآهان... آفر-

 

 دیکش قیعم یرو پاک کرد نفس شیشونیپ یعرقِ رو سوگند

 م؟یبکن نکارویا دیچرا با-

 زهیریخوره و م یخشک شد ترک م نکهیبمونه... وگرنه بعد از ا وارید یگل رو نکهیواسه ا-

 

 کرد کینزد واریکه مواد رو توش آماده کرده بود، به د یتشتِ بزرگ اهورا

 سوگند خانم، بسم اهلل. گهیخب د-

 انجام بده یچه کار دیبا قایدونست دق یدو به شک بود و نم سوگند

 م؟یکن کاریچ دیاالن با-

 

 دیمال وارید یکاه گلها برد و مشتش رو از مواد پر کرد و رو یدستش رو تو اهورا

 نجایبه ا مشونیبزن ینجوریا دی... باایب-
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 به تشت انداخت یبا انزجار نگاه سوگند

 توش باشه یزیچ ،یترسم جک و جونور یشه من دست نزنم... آخه م ینم-

 

 گفت: دیمال یم واریهمونجور که دستش رو به د اهورا

 گهیگل رو درست کردم د نکهیرفت، اما بعد از ا یاطراف راه م نیسوسک داشت هم هیچون  ،یبترس دمیالبته با-

 دمشیند

 ؟یگ ینه... توروخدا راست م یوا-

 

 مچِ دستِ سوگند رو گرفت و تا ساعدش واردِ کاه گل کرد...  اهورا

 ادیچندش آوره زنها بدم م یکارها نیانقدر سوسول نباش دختر، اَه اَه... انقدر از ا-

 

 شده بود نگاه کرد فیکث یپالتوش که حساب نِ یبا حرص به آست سوگند

 به لباسم یگند زد ؟یکرد کاریچ نیبب-

 میهست نجایا یرفته، ما فقط جهتِ حمال ادتی نکهیا... مثل یومدیکه ن یعروس-

 

 برد ورشیلبهاش رو به دندون گرفت و مشتش رو از گل پر کرد و به سمتِ اهورا  سوگند

 ارمیپدرتو درم-

 بود. رید یلیخ نکاریا یداشت از دستِ او فرار کنه، اما برا یو سع دیکش یم ادیفر اهورا
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اهورا رو رصد کرد... موها و نصفِ صورتش در گل فرو  یکه بر لب داشت، سرتا پا ییدندون نما یبا خنده  سوگند

 رفته بود و خودِ اوهم به این حالتش می خندید

 .یباشه خودت شروع کرد ادتیگرفته دختر؟ فقط  تیباز-

که شکارش رو به دندون گرفته باشه، دستهاش رو دورش قالب کرد و کنار  یو مثل ببر دیدنبال سوگند دو اهورا

 تشت نشوند!

 

 کرد صداش بلند نشه یم یسع یزیو از ترس آبرو ر دیکش یم ییخفه ا یها غیج سوگند

 ارمیجون مادرت ولم کن... به خدا االنه که باال ب-

 

 دیخند یکرد و م یم کیصورتِ او رو به گل نزد اهورا

 کردم تا ولت کنم بگو غلط-

 بزنم یحرف نیعمرا همچ-

 

 صورتش برد کیمشت کاه گل برداشت و نزد کیاش  گهیدست سوگند رو گرفت و با دست د کیبا  اهورا

 بمالمش به صورتت ای یگیم-

 

 لب گفت: ریجز اطاعت کردن نداشت و ز ییا گهید یچاره  سوگند

 غلط کردم-

 غلط کردم سرورم یبگ دیخوره... بلندتر بگو، اصال با یبه درد نم ینجورینه ا-
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 گمینم رممیبم-

 دهنش هم پر از گل شده... یتو یتونه نفس بکشه و حت یسوگند تموم نشده بود که حس کرد نم ی جمله

 .نهیتونست صاف بش ینشست و از زورِ خنده نم نیزم یرهاش کرد و روبروش رو اهورا

 

 ...دیدو یبهداشت سیچشمهاش پاک کرد و به سمتِ سرو یاز رو پالتوش گل رو نِیبا آست سوگند

 ییبه قهوه ا یبه لباسهاش انداخت که از رنگِ مشک یآب گرفت و صورتش رو شست، نگاه یدهنش رو حساب یتو

 کرده بودن. رییتغ

 

 رو با دستمال خشک کرد و با حرص به طرف کارگاه رفت! صورتش

 تعجب کنه... نکهیا ایبخنده  دیدونست با یچشمهاش بود، نم یکه جلو ییصحنه ا با

 پسر ییا ونهیتو د ؟یکه کرد هیچه کار نیا-

 کرد... یداشت حمام م بایتشتِ گل نشسته بود و تقر یتو اهورا

 خودم دست به کار بشم دمیپس بهتر د ،یاریوضع درب نیو قراره منو به هم یگرد یخب من گفتم تو االن بر م-

 

 دیخند یحالتِ او م نیدهنش گرفته بود و فقط به ا یدستش رو جلو سوگند

 شدیباورم نم یول ،یبودم خُل دهیشن-

 

 ستادیا نهیبلند شد و دست به س اهورا

 ؟یبنداز یادگاریعکسِ  یکاه گل یمجسمه  هیبا  ییخوا ینم-
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 ادیبدم نم-

 

 کیهمون لحظه، اهورا  رو روشن کرد و به طرفِ صورتِ خودش و او گرفت... در شیگوش یجلو نِیدورب سوگند

 دستش رو 

 !دیبه صورتِ او هم گل مال یکم گشیسوگند گذاشت و با دستِ د یشونه  یرو

 

 و عقب رفت دیکش یکوتاه غِیج سوگند

 االن صورتمو شسته بودم؟ نیهم یدی... مگه ندیریزنج ی ونهید-

 

 جا داد نیکادرِ دورب یو کنارِ خودش تو دیباال انداخت و دستِ سوگند و کش ییشانه ا اهورا

 خونه یبرگرد یتونست یکه نم یشکل نیا ؟یکن کاریچ یخواست یلباسهاتو م ،یصورتتو شست-

 

 رو خاموش کرد و مستاصل به اهورا گفت: شیگوش یصفحه  سوگند

 خونه؟ میبر یحاال چطور ا،یگ ی... راست میواا-

 

 کرد یبه گوش ییاشاره ا اهورا

 سرمون یتو ختنیواسه ر میخاک دار نجایا ی... بعدش کلمیعکسمونو بنداز ایحاال ب-
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پروا قهقهه  یکم سن و سال، راحت و ب یده تا عکس گرفتن... مثلِ بچه ها یو باال اوردنیدرم یمختلف یها شکلک

 زدن و شاد بودن یم

 .میرو تموم کن وارید نیزودتر کارِ ا ایخوشت اومده ها، ب نکهیدختر... توهم مثل ا گهیبسه د-

 ها نگاه کرد وارید ی هیلبهاش بود و به بق یهنوز خنده رو سوگند

 

 م؟یکن کاریچ وارهاید یبه نظرت با بقیه -

دلمون خواست رو  یو هر رنگ ادیگم دوتا رنگ کار ب یبابا... فردا م میبهشون حال داد یجاش هم حساب نیتا هم-

 بهشون سفارش

 .میکن یو خودمونو خالص م مید یم

 

 که کارش  نییپا یکار، قرار شد قسمت ها مِیتقس یموافقت کرد و به کمکِ اهورا رفت... تو سوگند

 رو اهورا. ییباال یتر بود رو او انجام بده و قسمت ها آسون

 

 هم از خاطراتِ گذشته حرف  یانداخت... برا یشون م یکودک یروزها ادِیبود و اونها رو  یلذت بخش کارِ

 گفت و یم اوردیمادربزرگش م یکه سرِ خونه  ییهاش و بال ها تطنیزدن و اهورا از ش یم

 ...دیخند یخاطرات م نیغش غش به ا سوگند

 

 اومد و چند قدم نییپا هیگذشت! اهورا از چهارپا یو خنده م یبود که با شوخ یروز نیاول نیاز سه ماه، ا بعد

 عقب رفت و سوگند رو صدا زد به
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 خوب شده؟ نیبب ای... عمو جون بدو بیاسکندر-

 

 ستادیو سرش رو تکون داد و کنار اهورا ا دیخند سوگند

 شد، دستمون درد نکنه یآره عمو جون... عال-

 دستِ نقاش. میسپر یرو م هیو بق میندار یکار نجایما ا گهی... دیخب پس خسته نباش-

 

 دیکش یینفسِ آسوده ا سوگند

 .میگاه رو درآوردکار نیخرابه ا هیواقعا خسته شده بودم، ما از  گهید-

 چشمام یاز همه جد و آبادِ من اومد جلو شتری... اما بیدیزحمت کش یلیالبته شماهم خ-

 شما کار کردما یهمه پا به پا نیبوق بودم؟ ا نجایگفته؟ پس من ا یک-

 انداخت یتوش نبود نگاه تیاز عصبان یاثر چیسوگند که ه یو به چشمها دیکش یپوف اهورا

 خونه؟ میبر یحاال چطور-

 

 دهنش برد یکرد و انگشتِ اشاره اش رو تو زیچشمهاش رو ر سوگند

 ارنیبرامون لباس ب میبگ دیاِم... به نظرم با-

  م؟یبگ یبه ک-

 دیبگ یحق یگم... شماهم به پسرخالتون، آقا یمن به نارگل م-

 

 فکر کرد یکم اهورا
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 من بخوره زیداشته باشه که به سا یهومن لباسِ گشاد دوارمیکاره، فقط ام نیبهتر نیباشه... ا-

 

 بار با هومن تماس گرفت، اما او جوابگو نبود. نیبودن... اهورا چند نشونیدو مشغولِ تلفن زدن به طرف هر

 ساعتِ بعد لباسها به دستش برسه میبا نارگل هماهنگ کرد و قرار شد تا ن سوگند

 

 لباسِ گشاد داشت؟ ؟یحق یبه آقا نیگفت-

ن دن، نه تلف یجواب م لشونویرفتن که نه موبا ییخبرِ مرگشون کدوم جهنم دره ا ستیمعلوم ن ،یقح ی... آقارینخ-

 خونشونو

 د؟یکن یم کاری... حاال چیوا یا-

 برم خونه  یشکل نیدونم... احتماال مجبور بشم هم ینم-

 

 نارگل رو گرفت یشماره  عیهوا زد و سر یتو یبشکن سوگند

 ...اریکاپشن و شلوار و بلوز ب هیکمدِ سامان،  یبکش از تو یزحمت هیما،  یخونه  یریم یدار ن،یالو نارگل... بب-

 فقط زودتر خودتو برسون 

 

 تلفن رو قطع کرد و خندان به اهورا نگاه کرد سوگند

 ارهیبرادرم براتون ب یبه نارگل گفتم از لباسها د،ینگران نباش گهیحل شد... د-

 برادرتون؟ نه ولش کن بابا زشته -

 زشته؟ شیوا!! چ-
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 به سوگند انداخت یموشکافانه نگاه اهورا

 ؟یدیجوابشو م یاونوقت چ ست،یلباسهاش ن نهیبب ادیاگر ب-

 

 دهنش گذاشت و قهقهه زد یدستش رو جلو سوگند

 گذشته کسالیفرستمش سراغت... چون تا اون برگرده خونه،  ینگران نباش، نم-

 

 به سوگند نگاه کرد یاخم هاش درهم رفت و سوال اهورا

 طول بکشه برگرده؟ کسالیماه که  یمگه رفته کره -

من  یول اد،یم بهشتیتا ارد گهیگرده... البته خودش م یبرم گهیخونه و سالِ د ینه خارج از کشور داره درس م-

 شهیباورم نم

 

 نشست نیزم یرو یگفت و از زورِ خستگ یآهان اهورا

 میاستراحت کن یتا لباسهامونو به دستمون برسونن، کم نیبش ایب ؟یسادیانقدر وا یخسته نشد-

   

 داد... چند دقیقه ایی در سکوت گذشت که گفت: واریاش رو به د هیولو شد و تک نیزم یهم رو سوگند

 میداشت ییچا یکاشک-

 کیو ک ییداد چا یم ی... آره، چه حالیواا-

 

 کرد بر زبان آورد یذهنش تجسم م یرو که تو ییچشمهاش رو بست و صحنه ا سوگند
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 دهنت یتو یو بذار کهیک یال به ال یزیباشه، کرم کاکائو هم بر کیباشه، ک ییفکر کن... چا-

 

 شد زونیآب از لب و لوچه اش آو اهورا

 بشه یتوهمات واقع نیبدم و ا بمویج یخدا حاضرم تمامِ پولِ تو ی... وایو گرم ش یبخور ییقلوپ از چا هیبعدش -

 

 فرزانه؟ یآقا-

 از االن بهت بگم که دیگه طاقت ندارم  ،یحرف بزن یراجع به خوراک ییخوا یبله... البته اگر م-

 دیخند زیر یلیچشمهاش رو باز کرد و خ سوگند

 خب پس ولش کن-

 

 کرد گفت: یبه سمتش برگشت و همانجور که با حسرت نگاهش م اهورا

 مبش ریخوام بهشون فکر کنم و س یخوشمزه بگو، م ی... از غذاهاشینصف الع شیگفتن، وصف الع میالبته از قد-

 ؟یچا ای د،یدوست دار شتریشما قهوه رو ب-

 نسکافه-

 

 لبهاش محو بشه یلحظه هم نبود که از دستِ اهورا خنده از رو کی یاون روز حت یتو سوگند

 هام نسکافه نبودا نهیگز یمن تو-

 دوست دارم گهید یاز دوتا شتریتونم دروغ بگم خانم... نسکافه رو ب یخب من که نم-
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 گفت و صاف نشست یآهان سوگند

 چطور؟ دهیجوجه و کوب نِیاونوقت ب-

 کباب برگ-

 

 اهورا گرد کرد و صداش زد یچشمهاش رو برا سوگند

 ایدرست کن یریدرگ یفرزانه جون شما بازم قصد دار-

 

 وارد شد... هر دو شوکه شده به او نگاه کردن!درِ کارگاه رو باز کرد و  مهیخواست جوابش رو بده که نارگل سراس اهورا

 متعجب شد شتریانگار نارگل ب اما

 ه؟یتیچه وضع نیا د؟یشد یگل یمجسمه ها هِیشما دوتا چرا شب-

 

 دیرا از دستش کش سهیبلند شد و با ضرب، ک نیزم یاز رو سوگند

 می! سکته کردییایم ینجوریزهرمار... چته؟ چرا ا-

  گهید یبهم بپر ینجوریا دیدستت درد نکنه، با یجا-

 قدم به طرف نارگل رفت کیبلند شد و  نیزم یبه رسمِ ادب، از رو اهورا

 میکرد تتونیاذ دیدستتون درد نکنه، ببخش-

 

 ستادیاهورا ا یبا حالتِ قهر از سوگند رو گرفت و روبرو نارگل

 نکردم که یکنم، کار یخواهش م-
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 از هم جداشون کرد و ستِ مردونه رو به دستِ اهورا داددر آورد و  سهیک یلباسهارو از تو سوگند

 دیبپوش نارویا د،ییبفرما-

 

 تا هر دو حاضر بشن. دیطول کش ییا قهیلباسهارو گرفت و تشکر کرد و از کارگاه خارج شد... چند دق اهورا

 و اونهارو صدا زد ستادیپشتِ در ا اهورا

 داخل امیب ستیخانم ها... اگر اسالم در خطر ن-

 

 سرش مرتب کرد و گفت: یشالش رو رو سوگند

 میما حاضر د،ییبفرما-

 

 برازنده بود نگاه کرد یتنِ اهورا حساب یسامان که تو یداخل شد و سوگند با دقت به لباسها اهورا

 میبر دیندار یکار نجایا گهیخب خداروشکر اندازتون شد... اگه د-

 

 برد و چشمهاش برق زد بشیدستش رو داخلِ ج اهورا

 گذاشته زهیآخ جون... فکر کنم داداشت برام جا-

 ه؟یچ زهیجا ؟یچ-

 زد یو پوزخند دیکش رونیکاپشن ب بِیج یکهنه و پاره شده رو از تو یاسکناس اهورا

 هم دسته نداره. شیکی د،یصدتا چاقو بساز یعنیانتظار نداشتم...  نیاز ا شتریب یاسکندر یاز خانواده -
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 انداخت فشیک یو تو دیاسکناس رو از دستِ اهورا قاپ سوگند

 میکن ینبود براتون شمش طال جاساز ادمونی دیببخش-

 هم از کارگاهِ مورد عالقش که یدیو استاد حم دیرس انیبود... امتحانات ترم به پا یعال زیچ همه

نها نشون بده قدردانِ زحماتشون به او نکهیا یشگفت زده بود و برا یشد، حساب یدستِ سوگند و اهورا بازساز به

 نیهست، باالتر

 کالس رو بهشون داد و تشکر کرد. ی نمره

 

 ...ستادنیاستاد جمع شدن و کنارهم ا زِیدورِ م یادگاریگرفتنِ عکس  یدانشجوها برا ی همه

 .ستادیاو ا یشق و رق شونه به شونه  یلیفرد به سوگند بود و خ نیتر کینزد سروش

 

 رو به بچه ها گفت: یدیگرفته شد و استاد حم عکس

 و میبر میخوا یم دیدوتا از استاد یکی... من و گسیسه روزِ د شیمشهد زدن که افتتاح یبزرگ، تو شگاهِینما هی-

 میشرکت کن

 .احتیباشه و هم س ارتیو هم ز میراه بنداز ییاردو هی میتون یم د،یباش لیشماهم ما اگر

 

 گشتن! یم حیترمِ سخت و طاقت فرسا، به دنبالِ استراحت و تفر کیبه پا شد... دانشجوها، خسته از  ییاهویه

 رو به هومن گفت: یدیکردن و استاد حم یاستقبالِ گرم یهمگ

رِ جا و که به فک دیفقط تا شب بهم خبر بد م،یکن یزیتا برنامه ر انیم ایک نیکن، بب هیته ستیل هی... یحق یآقا-

 استقرار یمکان برا

 کم و کسر نباشه. یزیو چ میباش



 خواهمتیم

 
178 

 

 

 بودن... یهاشون رفت و در حالِ هماهنگ یگوش یاز کالس سرشون تو یمین بایتقر

 از خانم ها گفت: یکی

 امیب تونمیآخه بدونِ اون نم اد؟یتونه ب یاستاد شوهرمونم م-

 

 ن دادزد و سرش رو به عالمت مثبت تکو یلبخند یدیحم

اومدنِ همسرتونه بنده  یباشه، اگر اومدنِ شما در گرو شرفتتونیمانعه پ دینبا یزیچ چی... هینیبله خانم حس-

 ندارم. یمشکل

 

 پراز غم به سوگند کرد ینگاه نارگل

 ؟یریتو م-

 ؟ییایمگه تو نم-

 باال انداخت ییشانه ا نارگل

 ها اشتباه گرفته یکه، منو با زندان شیشناسی... مامیاجازه بده ب مایفکر نکنم ن-

 

 فشار داد یدستِ نارگل رو گرفت و با محبت، کم سوگند

 ییایگذاشت ب دیقربونت برم... ناراحت نباش، حاال تو بهش بگو شا یاله-

 .هیمیو صم هیباهات پا یداداش دار هینه بابا، امکان نداره اجازه بده... خوش بحالت -
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 بود لشیوسا نِیاز ب یدیکردنِ کاغذِ سف دایال پطرفِ کالس، هومن در ح اون

 ادیتونست ب یمامانمم م ی... اهورا کاشکگمایم-

 

 بلند شد شیصندل یو آب دهنش به گلوش پرت شد و سرفه کنان از رو دیخند یپق اهورا

 واسه خودت یشد یخرس گهیپسر تو د ؟یکالس اولت که مامانتم ببر یجشنِ الفبا یریم یمگه دار-

 .ییایو م یریکن زشته همه جا مثل بچه ننه ها با مامانت م باور

 

 هم به خنده افتاد هومن

 شیچند روز پ نیخوام ببرمش، فقط چون هم ی... نگفتم که مشعوریب یمسخره -

 افتادم ادشی ییهویخواد برم مشهد،  یدلم م گفتیبهم م 

 

 دیکش یقینفسِ عم اهورا

 شیک میریسفر با مادرامون م هی ایحاال تو برو و برگرد... بعدش ب-

 ؟یزنیحرف م گهید یگم مامانم گفته مشهد، بعد تو از جا یمن م ش؟یک-

 تونم چادر سرش بندازم و ببرمش پا بوسِ آقا یکنم؟ به زور که نم کارشیدوست داره، چ شیخب مامانِ من ک-

 

 کاغذ رو برداشت و با خودکار روش نوشت... هومن

 انیم ایک گهید نمیخودم و تو که دونفر، بذار بب-
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 کرد یو اسمش رو خط خط دیخودکار رو از دستِ او کش اهورا

 ام؟یگفته من قراره ب یک ؟یدوز یو م یبر یواسه خودت م یالک یچ-

 م؟یچند وقته باهم مسافرت نرفت یدون یم ؟یچ یعنی-

 میما جشن گرفت یالیو یرو تو تیلگسا ستیپارسال بود که تولدِ ب نیچرت نگو بابا... هم-

 

 متعجب به اهورا نگاه کرد هومن

 ؟یکن یم تمیاذ یدار-

 ؟یچ ینه... واسه -

 

 توش حرص داره گفت: یکه معلوم بود حساب ییکرد و با صدا زیچشمهاش رو ر هومن

 اهورا... من چند سالمه؟-

 

 صورتِ هومن و دستِ مشت شده اش در حالِ رفت و آمد بود نِیچشمِ اهورا مدام ب مردمکِ

 گهید کیو  ستیسالت بود... امسال ب ستیپارسال ب-

 اهورا تو چند سالته؟-

 

 تونست خودش رو بازنده نشون بده ینم نیاز ا شتریمطمئن بود که گند زده و ب اهورا

 ؟یشد ونهید ه؟یسوال ستیب-
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 و لبهاش رو تر کرد دیدستهاش رو بهم مال هومن

 پرسم... لطفا درست جواب بده، تو چند سالته؟ یدارم م ینه جد-

 ؟یو هفت... خب که چ ستیب-

 ترم؟ کیمن چند سال از تو کوچ-

 

 زد و خواست تا جو رو عوض کنه شیشونیآروم به پ یلیفکر کرد و بعد خ یکم اهورا

 یچه زود بزرگ شد ییخدا یو چهار سالته، ول ستیبدونم  یکردم باهات بابا جون... خودم م یم یداشتم شوخ-

 شهیخاک تو سرت اهورا... فقط ادعات م-

 از کنارِ او گذشت و خودش رو به بچه ها رسوند یبا ناراحت هومن

 مشهد؟ انیم ایک نمیبب دیخب... بگ-

 

 شد شونیهومن شده بود، سخت پر هیباعثِ ناراحت نکهیاز ا اهورا

حسابِ سر  هیسالش شده؟ به خدا با  ستیهنوز بچه اس و تازه ب نیکردم ا یفکر م شهیتو روحت... آخه چرا هم یا"

 "شهیارشد نم یساله دانشجو ستیکه آدمِ ب دیفهم شدیهم م یانگشت

 

 وسفر ر نیا یاجازه  ی... کامال آماده بود تا با مادرش صحبت کنه و به راحتخواستیدلش مسافرت م بیعج سوگند

 که نره. ایدو به شک بود که بره  نیموند و به خاطرِ هم ینارگل جا م شِی...اما دلش پرهیبگ

 

 با چند قدمِ بلند خودش رو به هومن رسوند اهورا
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 امیب خوامی... مسیاسمِ منم بنو-

 

 توجه بهش دوباره گفت: یب هومن

 استاد بدم لِیرو تحو ستیهرچه زودتر ل دیکه با دیتا شب بهم خبر بد عیبچه ها سر-

 

 او زد و کنار گوشش زمزمه کرد یشونه  یرو اهورا

 سیگم اسم منو بنو یم ؟یدادش... کر-

 

 نگاهش کرد ظیبا غ هومن

 سمینو ینم گهی... دیبار نوشتم، خطش زد هی-

 

 و خودکار رو برداشت و اسم خودش رو نوشت دیکش رونیکاغذ رو از دستِ هومن ب اهورا

 گاهشیکنم که برم نما یخواست و االن حال م یاون موقع دلم نم ؟یریگیکه واسه من ژست م یسیبنو رزایمگه تو م-

 

 لجش گرفت و دوباره اسمِ او رو خط زد هومن

 کنم با تو برم مسافرت یمنم حال نم-

 

 و با ناز گفت: دیلپِ هومن رو کش اهورا
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 اخالقهات زنونه ،یبه خدا انقدر با مامانت گشت ؟یکن یمن دوست پسرتم که برام ناز م یعشقم... نکنه فکر کرد-

 شده

 

 او زد و ادامه داد یبه بازو یآروم مشتِ

 بکشم ستمیداداش بنده نازِ دختر جماعت رو بلد ن ؟یمردک خجالت بکش... االن مثال با من قهر کرد-

 دتیو نتراش دهینخراش کلِیه نیگردن کلفت، با ا یبرسه به تو چه

 

 داضافه کر ستیبده، اسمش رو به ل انیبحث پا نیبه ا نکهیا یخواست با اهورا حرف بزنه... برا یاصال دلش نم هومن

 از کنارِ او گذشت و خودش رو به بچه ها رسوند یبا ناراحت هومن

 مشهد؟ انیم ایک نمیبب دیخب... بگ-

 

 شد شونیهومن شده بود، سخت پر هیباعثِ ناراحت نکهیاز ا اهورا

حسابِ سر  هیسالش شده؟ به خدا با  ستیهنوز بچه اس و تازه ب نیکردم ا یفکر م شهیتو روحت... آخه چرا هم یا"

 "شهیارشد نم یساله دانشجو ستیکه آدمِ ب دیفهم شدیهم م یانگشت

 

 وسفر ر نیا یاجازه  ی... کامال آماده بود تا با مادرش صحبت کنه و به راحتخواستیدلش مسافرت م بیعج سوگند

 که نره. ایدو به شک بود که بره  نیموند و به خاطرِ هم ینارگل جا م شِی...اما دلش پرهیبگ

 

 با چند قدمِ بلند خودش رو به هومن رسوند اهورا

 امیب خوامی... مسیاسمِ منم بنو-
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 توجه بهش دوباره گفت: یب هومن

 استاد بدم لِیرو تحو ستیهرچه زودتر ل دیکه با دیتا شب بهم خبر بد عیبچه ها سر-

 

 او زد و کنار گوشش زمزمه کرد یشونه  یرو اهورا

 سیگم اسم منو بنو یم ؟یدادش... کر-

 

 نگاهش کرد ظیبا غ هومن

 سمینو ینم گهی... دیبار نوشتم، خطش زد هی-

 

 و خودکار رو برداشت و اسم خودش رو نوشت دیکش رونیکاغذ رو از دستِ هومن ب اهورا

 گاهشیکنم که برم نما یخواست و االن حال م یاون موقع دلم نم ؟یریگیکه واسه من ژست م یسیبنو رزایمگه تو م-

 

 لجش گرفت و دوباره اسمِ او رو خط زد هومن

 کنم با تو برم مسافرت یمنم حال نم-

 

 و با ناز گفت: دیلپِ هومن رو کش اهورا

 اخالقهات زنونه ،یا انقدر با مامانت گشتبه خد ؟یکن یمن دوست پسرتم که برام ناز م یعشقم... نکنه فکر کرد-

 شده
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 او زد و ادامه داد یبه بازو یآروم مشتِ

 بکشم ستمیداداش بنده نازِ دختر جماعت رو بلد ن ؟یمردک خجالت بکش... االن مثال با من قهر کرد-

 دتیو نتراش دهینخراش کلِیه نیگردن کلفت، با ا یبرسه به تو چه

 

 داضافه کر ستیبده، اسمش رو به ل انیبحث پا نیبه ا نکهیا یخواست با اهورا حرف بزنه... برا یاصال دلش نم هومن

 حال که نیبا ا نه،یهومن رو بب هیلبش به خنده باز شد... اون اصال طاقت نداشت ناراحت اهورا

 کرد. یراضبره، اما به خاطرِ پسر خاله اش خودش رو  ییسفرِ دانشجو نیته دلش دوست نداشت به ا واقعا

 

 باشه و او هم بتونه با دوستهاش سفر کنه یراه دیداد که شا یم شیهم به فکرِ نارگل بود و مدام دلدار سوگند

 جنگ و جدل ندارم به خدا ینه سوگند... ولش کن، اصال حوصله -

 جدامون کنه؟ ادیب یگذره... اصال اگر من با هومن و اهورا دعوام بشه، ک یآخه بدونِ تو که خوش نم-

 

 دیانگشتهاش گرفت و کش نِیسوگند رو ب هینینوکِ ب نارگل

 ونشتیآت یرو یآب یانگار دیداد لیکارگاه رو تحو یاز وقت د،ینگران نباش... امکان نداره شما دوتا دعوا کن گهید-

 ختنیر

 آرامشِ قبل از طوفانه نیمن مطمئنم ا ست،یخبرا ن نینه آقا... از ا-

 

 اونها جا داد و نشست نِیخواست جوابش رو بده که هومن خودش رو ب نارگل
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 !گه؟ید دیایخب خانما... شماهم که م-

 سکوت کرد و سوگند گفت: نارگل

 ادینتونه ب دیهستم... اما نارگل شا ادیز یلیمن که به احتمال خ-

 

 یزیسوگند چ یداد جلو حیرجبه نارگل انداخت... اما ت ینگاه یچشم ریهومن خشک شد و ز یلبها یرو لبخندِ

 نپرسه

 ؟یخانم اسکندر سمیباشه... پس فقط اسمِ شمارو بنو-

 دمیرو تا شب بهتون م شی... البته خبرِ قطعدیسیآره بنو-

 

 تخته نوشت و بلند گفت: یرو رو لشیموبا یشماره  هومن

 مونهیتا آخر شب خبر نده جا م یاتوبوس رفته ها، هرک یبرس ری... دونیها و آقا خانم

 

 داد زد تیو اهورا از پشتِ جمع دنیخند همه

 یباز سیو خس دیشماها هم خجالت بکش شم،یسوار اتوبوس و قطار نم ممی... بکشامیخودم م نِیمن با ماش-

 !دیاریدرن

 میرو با خودمون ببر ارنیب هینقل ی لهیتونن وس یرو که نم ییبچه ها م،یبش نیماش چندتا

 

 موافقت کردن ارنیاونها کم ن یجلو نکهیا یدن و پسرها هم براز یو دست غیکالس ج یدخترها

 و صداش رو صاف کرد تا توجهِ او رو به خودش جلب کنه ستادیکنار سوگند ا سروش
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 میتا اونجا باهم بر دیتون یم دی... شما اگر دوست داشتارمیم نیمن ماش-

 

 آروم تشکر کرد و دستِ نارگل رو فشورد  یلیخ سوگند

 ستین یرفت و آمد مشکل یدارم و برا نیدستتون درد نکنه... البته من خودم ماش-

 

 با اضطراب گفت: سروش

 کنه یجاده رانندگ یخانم تو هیخطرناکه  یلینه... خ-

 

 نقطه ضعفِ سوگند گذاشته یدست رو قایدق دونستیحرف رو زد و نم نیا او

 م؟که من ندار یدار یمثال شما چ م؟یایساده هم برب هیرانندگ هی از پسِ میتون یما خانم ها نم دییفرمایشما م یعنی-

 

 بود! دهیحد نترس نیتا به ا یفرستاد... تا به حال از زن رونینفسِ حبس شده اش رو ب سروش

 دیلرز ی! حاال صداش هم مچیاعتماد بنفسش که به فنا رفت، ه تمامِ

 

 نداشتم. نیبنده قصدِ توه د؟یشیم یسوگند خانم حاال چرا انقدر عصبان-

 

 کنه یم یرو ادهیسوگند زد و بهش فهموند که داره ز یبه پهلو ییسقلمه ا نارگل

 حوصله نداره نیکنه، واسه هم یسرش درد م یکم کیسوگند جون  ه؟یچ تینه بابا عصبان-
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 سرش رو تکون داد و دوباره لبخند زد سروش

 هواست هیآلودگ به خاطرِ دیشا ارم؟یبراتون قرص ب دیخوا یم-

 

 به صورتِ سروش انداخت یحس یرو برداشت و نگاهِ ب فشیحوصله ک یب سوگند

 نکنه تمیاذ نیاز ا شتریب یهمونه، پس با اجازتون من برم که آلودگ یبله... قطعا برا-

 

 و نارگل از کالس خارج شدن و هومن رفتنشون رو تماشا کرد... سوگند

باهم جور شده بودن و هومن حس  یچند ماه حساب نیهم یخواست با نارگل هم سفر بشه، آخه تو یدلش م چقدر

 کرد یم

 کرد یبرخورد م یجور شهیبا وجودِ زن بودن... اما هم یکه حت یکرده، دوست دایدوستِ خوب پ کیاز سالها  بعد

 بکنه. یهاش احساسِ راحتشد تا هومن با یکارش باعث م نیمرد نداره و هم کیبا  یفرق چیانگار ه که

 

 او را فشرد یبازو اهورا

 کردنات تموم شده برسونمت خونتون بتیپاک کردن ها و غ یزوده؟ اگر سبز ای میخاله زنک، بر-

 سروش اهورا رو صدا زد ن،یح نیهم در

 باهات صحبت کنم؟ یتونم چند لحظه خصوص یاهورا جان، م دیببخش-

 

 ستادیابروش رو باال انداخت و به طرفِ او رفت و روبروش ا یتا کی اهورا

 شده؟ یزیجانم؟ چ-
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 دیزد و پرس ایسوالش رو مطرح کنه... اما بالخره دل به در یچطور دیدونست با یمِن و مِن کرد و نم یکم سروش

 د؟یردا ییباهم رابطه ا یخواستم بدونم شما و خانم اسکندر یم یسوء تفاهم نشه... ول دوارمیام-

 

 اهورا به هوا رفت یخنده ها کِیشل

 چطور مگه؟ م،یریرابطه؟ منو سوگند؟ آره... باهم کارد و پن-

 

 اهورا گذاشت یشونه  یو دستش رو رو دیکش یبه آسودگ ینفس سروش

 نه؟ ایدوست پسر داره  یدونینم-

 

 ینم یرکیز ریز یتلفنش صحبت هاوقت با  چیشد سوگند ه یبود که متوجه م یبار نیاول نیفکر کرد... ا یکم اهورا

 کنه

 بجز مادر و پدر و دوستش که یدختر با کس نیکه ا ادینم ادمیکنم، اصال  یاالن که دارم فکر م ییراستشو بخوا-

 ؟یپرس یاز من م نهارویا یاما چرا دار ست،ین یتلفن صحبت بکنه... احتماال با کس یباشه پا نارگل

 

 شد انیصورتش نما یرو ییلبخندِ دندون نما سروش

 باشه نتونیب یزیچ دی... گفتم شادیآخه چون شما همش باهم بود-

 

 و حس کرد از داخل گر گرفته دیکش شیشونیبه پ یدست اهورا
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 بگم که امکان نداره بهت جوابِ مثبت بده دیبا ،یکه باهاش باش ینیاما اگر دنبالِ ا ست،یما ن نِیب یزینه... چ-

 

 زد یبه خنده باز شد و چشمک شتریلبهاش ب سروش

 ارمیسفت و سخت بودنشه که دلِ منو برده... باور کن به دستش م نیهم

 

 لب گفت: ریشد و ز رهیخ ینامعلوم یبه نقطه  اهورا

 یعمرا اگه بتون-

 

 و خشکش زده بود! ستادهیکرد و رفت، اما اهورا هنوز سرِ جاش ا یخوشحال و خندان خداحافظ سروش

 صورتِ او تکون داد یو دستش رو جلو ستادیروبروش ا هومن

 

 برادر نما؟ یکن یم ریس یکجا دار دار؟یب ای ی... خوابادگاریعمو -

 و دستهاش رو داخلِ موهاش برد دیکش یپوف اهورا

 ه؟ییا غهیچه ص گهیبرادر نما د-

 دائم ی غهیص-

 ؟یهومن؟ نارگل جونت که رفت، پس چرا انقدر شنگول یزبون درآورد-

 ره،ایداداشِ بزرگ تر رو درم یکه ادا یکس یعنیحال ندارم تکونش بدم... دوما برادر نما  ادیاوال زبون داشتم، فقط ز-

 یول

 رحمت به بقالِ سرکوچه که آمارِ تولدِ منو بهتر از تو داره. صد
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 ختیبهمشون ر یهومن برد و حساب یموها یدستش رو تو اهورا

 بقاله بهت نظر داره دیشا-

 

 کرد موهاش رو مرتب کنه یو سع دیخودش رو عقب کش نهوم

 داشت؟ کاریسروش باهات چ نمیتو زمان نذاشته... حاال بگو بب تِیترب یخاله چرا برا دونمینم-

 داره یگفت کارِ خصوص یکه بهم نم یاگه قرار بود تو بفهم-

 

 زد ییتک خنده ا هومن

 دارم برات ،یزد ییبمونه امروز چه گندها ادتیباشه آقا اهورا... فقط -

که  ای انیدادن که م یبچه ها انداخت که دونه دونه بهش اطالع م یها امیبه پ یو نگاه دیتختش دراز کش یرو هومن

 نه!

 نبود. ستیل یتمامِ دانشجوها فقط اسمِ نارگل تو نِیسوگند هم موافقتِ خانوادش رو اعالم کرده بود و ب یحت

 

 او نوشت و فرستاد یبرا یامیپ هومن

 تونم بهت زنگ بزنم؟ کارت دارم یم-

 

 تخت نشست و جواب داد یرو یصفحه افتاد... هومن تند ینارگل رو یزنگ خورد و شماره  شیبعد، گوش هیثان چند

 ؟ی... خواب که نبودیسالم چطور-
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 دیانداخت و خند زشیم یبه ساعتِ رو ینگاه نارگل

 االن چه وقته خوابه؟ تازه سرِ شبه-

 داده باشم امیوقت بد موقع پ هی دمیخب خداروشکر... ترس-

 نه، نگران نباش... شهر در امن و امانه-

 

 داد رونیو باز دمش رو ب دیبه صورتش کش یدست هومن

 گذره ها یمشهد؟ خوش م ییایب ییخوا یچرا نم-

 

 ناراحتش رو تجسم کرد یچهره  شدیو م بود نیاز پشتِ تلفن هم صداش غمگ یحت نارگل

 امیب ذارهینم ماین یمن که از خدامه... ول-

 شونیدستِ باباته نه ا ارتیداره؟ اخت یبابا... از دستِ داداشه تو، اصال به اون چه ربط یا-

 میدار فیو ما کامال پشم تشر رنیگ یم شونیاول و آخرو ا مِیما تصم یخونه  یتو رینخ-

 باهاش حرف بزنم؟ امیمن ب ییخوا یم-

 فهمه. یشاخ و دم مگه حرفِ حساب م یغولِ ب نیخواد! ا یهومن؟ نکنه دلت کتک م یشد ونهید-

 

 کرد یزد و خداحافظ یخواست دوباره راه کارهاش رو مطرح کنه که نارگل پچ پچ کنان حرف هومن

 ... خدافظزنهیداداشم داره صدام م-
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 و منتظرِ ستادنیدانشگاه ا هیبغل ابونیخ یسفر به مشهد رو داشتن، توروز بعد، تمامِ دانشجویانی که قصد  دو

 بودن. دشونیاسات

 اونجا حضور داشتن تا آمار رو داشته باشن! یو هومن زودتر از مابق اهورا

 

 بشه؟ یکه چ یکن یم نشییباال و پا یدستتو ه یمهد، اون کاغذو گرفت یها یاالن مثل مرب-

 

 چشم از برگه نگرفت و گفت: هومن

 جا نمونه یحواسم باشه کس دیبا-

 گهید انیمگه چهار سالشونه؟ خب اگرم جا بمونن خودشون م-

 سفرو زهرمارمون نکن نیهنوز نرفته غر زدنهات شروع شد؟ توروخدا ا-

 

 بچه ها رو نگاه کرد یچشم چرخوند و چهره  اهورا

 ... سوگند و نارگل کجا موندن پس؟یراست-

 

 و برگه رو کنار گذاشت دیکش یآه هومن

 !دیرس یتا االن م دیسوگند با ی... ولادیتونه ب ینارگل که نم-

 اد؟یاِ... چرا نارگل نم-

 داداشش اجازه نداده-
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 موشکافانه به هومن نگاه کرد اهورا

 یگرفت یاجازشو م یرفت یبال، خب م ایخوب آمارشو دار-

 خواهرتونم؟ هیگفتم من ک یرفتم م یم-

 

 باال انداخت ییشانه ا اهورا

 ندتونمیدامادِ آ یگفت یم-

 مییکه من و اون فقط باهم دوتا دوستِ ساده ا رهیمغزِ پوچت نم ی! چرا تو؟ینگ یور یانقدر در شهیم-

 یریم ییدویو م یشیعاشق م عی... توام که خر، سرگهید شهیساده شروع م یها یدوست نیخب از هم-

 شیخواستگار

 سروش رو که تکیه اش را به ماشینش داده بود نگاه کرد اهورا

  شه؟ینم تی... واقعا اذدهیهم شلوار مردونه و اورکت پوش ییطوالن نیراهِ سفر به ا یتو اروی نیا-

 خوبه اونم بگه چرا اهورا کاپشن شلوار تنشه؟ ؟یدار کاریتو با مردم چ-

 نش ربّ و رُبِشو گم کنهده یبزنم تو نیبه خودم بگه تا همچ ادیجرات داره ب-

 

 رو نشون داد ابونیلبش به خنده باز شد و با انگشتِ اشاره اون سمتِ خ هومن

 دیاِ، سوگندم رس-

 

 که هومن نشون  ییبه جا عیسر اهورا

  نِیکه آهسته به طرفِ ماش دیتکون داد... در همون لحظه سروش رو د یداد برگشت و سر می
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 و به هومن گفت: دیکش یبا حرص نفس ره،یم سوگند

 تا شکارِ گرگ نشده نییبپر پا-

 

سروش رو کنار زد و  بایبلند سالم داد و تقر دیرس نکهیشتاب زده و سریع به سمتِ اونها رفت و به محضِ ا اهورا

 خودش

 خم کرد یسوگند گذاشت و خودش رو کم نِیدرِ ماش ی... دستهاش رو روستادیاو ا یجا

 

 ؟یاومد ریپس؟ چرا انقدر د یکجا بود-

 دو ابروش افتاده بود نگاه کرد نِیخطِ اخم ب یکه کم ییبه اهورا ریمتح سوگند

 ارهیبه وجود نم یورو اونور که مشکل نیا قهیپنج دق هیحاال  م،یباش نجایقرار بود راس ساعت ده ا-

 

 با متانت گفت: سروش

 ارنیب فیهم تشر یدیتا استاد حم میسیوا هیبق شِیپ میبر د،یش ادهیپ-

 

کردن  و شروع وستنیپ گهید یبه بچه ها یبشه... سه نفر ادهیپ نیتا سوگند بتونه از ماش دیخودش رو کنار کش اهورا

 به صحبت!

 قرارِ انجام بدن. ییکردن که چه کارها یم یزیو برنامه ر دنیخند یم لیدل یداشتن... ب جانیه همه

 

 دیبه گوش رس یدیحم یصدا
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 به شماها. نیآفر د،یدیوقت شناسِ خودم... چه به موقع رس یسالم به دانشجوها-

 کرد و گفت: تیبه جمع ینگاه یدیوار دورِ هم جمع شدن... حم رهیسالم دادن و دا همه

 میوفتیتا راه ب د،یبش می... شماها هم تقسمیریم نیماش هیکه با  دیاز اسات گهیمن و دوتا د-

 

 م چرخوندبچه ها چش نِیقدم جلو اومد و ب کی اهورا

 یعاشقانه بزنن، پس کس یخوان تا اونجا الو بترکونن و حرفها یو شوهرشون که احتماال م ینیخب... خانم حس-

 .میریم نیماش هیهم با  ی... منو و هومن و خانم اسکندرنهینش نشونیماش یتو

 

همه جا باهم بودن گفتما! سروش جان شماهم دو، سه  شهیباهم برن... البته چون هم ممیو مسعود و ترانه و مر یعل

 .اریرو ب هینفرِ بق

 نداره؟ یمشکل یآقا؟ کس حله

 که مشخص بود رفتن... ییها نیموافقت کردن و به سمتِ ماش همه

 نبود یاما ازش خبر اد،یپشتِ فرمون نشست و منتظر بود تا سوگند هم ب اهورا

 هومن... سوگند کو پس؟-

 نشیماش ینشسته تو-

 چرا؟-

 ادیخواسته با ما ب یدلش نم دی... شادونمیچه م-

 غلط کرده... مگه دستِ خودشه-
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 سوگند و درش رو باز کرد و کنارش نشست نِیشد... پا تند کرد سمتِ ماش ادهیمحکم در رو باز کرد و پ اهورا

 ؟ینشست نجایچرا ا-

 دارم خب نیماش ام،یمن خودم م-

 

 تکون داد یو سر به صورتِ او زد یلبخند اهورا

 شو که همه منتظرِ ما هستن ادهی... حاال بدو پیدار نیبه تو که ماش نیآفر-

 

 دیازش نوش یرو برداشت و کم یآب معدن هیبطر سوگند

 مزاحمِ شما بشم؟ دیدارم، چرا با نیکه خودم ماش یوقت-

 داد رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 جاده؟ یتو یبنداز نتویداره ماش یچه لزوم ؟یاالن چرا لج کرد-

 

 دیاخم هاش رو درهم کش سوگند

 کنم؟ یجاده رانندگ یتونم تو یمن نم دیکن یفکر م یریام یشماهم مثلِ آقا یعنی-

 

 هیک یریام یتا متوجه بشه منظورِ سوگند از آقا دیطول کش یکم اهورا

 ؟یکن یجاده رانندگ یتو یتون یبه تو گفته نم یریسروش؟ سروش ام-

 

 شد زونیانداخت و لبهاش آو نییو پاسرش ر سوگند
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 ون ا یدارم، ول نیبعدش ازش تشکر کردم و گفتم خودم ماش م،یمن بر نِیبا ماش ایکالس بهم گفت ب یاون روز تو-

 کنه یجاده رانندگ یخانم تو هیخطرناکه  یلیگفت نه... خ یتند ییهوی

 

 سوگند ضعف رفت و دوست داشت، همون لحظه محکم بغلش کنه و فشارش بده یحالتِ چهره  نیا یدلش برا اهورا

 ی... منم تا اونجا دراز میکن یمن، ثوابم م نِیپشتِ فرمونِ ماش نِیبش ایخط کش... اصال ب ی کهیخود کرده مرت یب-

 ناراحت نباش گهیکنم، حاال بخند د یکشم و استراحت م

 

 دهیشد... تا به حال ند انیلبهاش نما یرو یسرش رو باال آورد و لبخندِ محو سوگند

 برخورد کنه. یحد نرم و مهربون با کس نیبود اهورا تا ا 

 میمن بر نِیبا ماش دیایخب شما ب-

 هم شرطِ عقله. اطیاحت یامنه ول نجایشد... قفل فرمون بزن، ا رید گه،یشو د ادهیداره دختر؟ بدو پ یچه فرق-

 

 خودش فکر شِیپ د،یکش رونیکه مادرش براش آماده کرده بود رو به زور از صندوق عقب ب ینیچمدونِ سنگ سوگند

 او مواجه شد یکنه... اما فقط با خنده ها یمتشخص کمکش م یو مثلِ تمامِ مردها ادیکرد که االن اهورا م یم

 بدو دختر ،یدیانقدر طولش م یکن ی... کوه که جا به جا نمهوی ینشکن-

 رو قفل کرد و از ذهنش گذشت که نیدرِ ماش یچمدونش رو در دست گرفت و به سخت یدو دست سوگند

 نکرده. یفرق چیو ه مِیاهورا همون آدمِ مزخرفِ قد نیا
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اما دوست  ره،یجلوتر در حالِ حرکت بود... چند بار قصد کرد که برگرده و چمدون رو از دستِ سوگند بگ یکم اهورا

 نداشت

 و سوء تفاهم بشه. ادیبه چشم ب ییا گهیجوره د هیقض نیدانشگاه، ا یبچه ها ی هیبق یجلو

 

بِ عق یحرکت تو کیچمدون رو گرفت و با  یصندوق عقب رو باز کرد و منتظر شد تا سوگند بهش برسه... دسته  درِ

 جاش داد و گفت: نیماش

 بود؟ نیقندهار؟ چرا انقدر سنگ یریم یدار-

 تو نیهامو چپوند ا یبود اونجا سرد باشه... تمامِ لباس زمستون کنم؟ نگران کارشیچ گه،یمامانمه د-

 میتا بر نیباشه... بش-

 

 حرکت کردن. یرو استارت زد و سه نفر نیعقب جا گرفت و مودبانه نشست... اهورا ماش هیصندل یرو سوگند

 در حالِ پخش بود و همه آروم بودن... هومن صدا رو کم کرد و رو به سوگند شد کیموز

 ومدیم ی... کاشکهینارگل خال یجا-

 

 تاسف تکون داد یبه معنا یسر سوگند

 مشهد رمیدونه من با شماها دارم م ینم یبا جمعِ دختر پسرها نداره... االنم حت یخوب ی ونهیداداشش اصال م-

 

 به سوگند نگاه کرد نهییآ یاز تو اهورا

 ارته؟یداره؟ مگه صاحب اخت یبه اون چه ربط-
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 کنه  یبعدش نارگل رو مجبور م گرده،یم بهیغر یخواهرش با پسرها هیمیاگر بفهمه دوستِ صم ینه... ول-

 با من هم قطع رابطه کنه تا

 .مارستانیببرنش ت دی... عقلش کمه، بااروی هیعجب خر-

 واقعا هیجاش خال اد،یخواست ب ینارگل... چقدرم دلش م یطفل-

 گذشت... یمیگرم و صم یلیخ یساعت چند

رفت و گ یو پرتقال پوست م بیس یهر از چندگاه وه،یپر بود از تنقالت و م شیکه به لطف مادرش کوله پشت سوگند

 خواست حواسش به اهورا هم باشه. یو ازش م دادیو به دستِ هومن م ختیر یمصرف م کباریبشقابِ  یتو

 

همش تموم  امیسمتش... تا به خودم ب رمیگیشکمواِ، به خدا بشقابِ پر رو م یلیاهورا خ نیا یبابا خانم اسکندر-

 شده.

 

 هومن باز کرد یدهنِ پرش رو برا اهورا

 بردار ی... هرکدومو که خواستایب-

 

 کرد، گفت: یبهشون نگاه م یو هم با حالتِ چندش آور دیخند یکه هم م یروش رو برگردوند و به سوگند هومن

 دیببخش دیشعوره... واقعا با یچقدر ب نیبب-

 دی... راحت باشستین ییانه مسئله -

 

 بود گفت: دنیهمونطور که فکش در حالِ جو اهورا
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 میپوست کن حال کن ارمیدوتا خ هی... ایسوگند، کم کار شد-

 

او  یصدا دنِیدستشِ به سمتِ اهورا حمله کنه که با شن یکه تو ییهر لحظه انتظار داشت، سوگند با چاقو هومن

 خشکش زد

 نه ایبراتون... فقط نمک بزنم  رمیگیچشم االن پوست م-

 چسبه. یم شتریب یلیآخ آره... با نمکش خ-

 

 راننده و شاگرد، با دقت هیدو صندل نِ یو از ب دیلرز یدر حالِ بارش بود... سوگند از ترس دستهاش م ینیسنگ برفِ

 کرد. یداد، نگاه م صیرو تشخ دشیسف یخط ها شدیخوب هم نم یلیکه خ یجاده ا به

 

 دیبهش انداخت و خند ینگاه مین اهورا

 گهیوسط د نیهم نیبش هویتو، دم در بده... دختر  ایب-

 ه؟یشکل نیا نجایفرزانه... چرا ا یآقا-

 دییپا یپشتِ سر رو م یها نیماش نهیآ یدستهاش رو محکم دور فرمون گره زده بود و از تو اهورا

 جا نمونده باشن نیزنگ به بچه ها بزن بب هیهومن -

 کنم یکارو م نیآره دارم هم-

 

... اهورا متوجهِ استرسش شد و خواست تا اونو از حالتِ دییجو یناخنش رو به دندون گرفته بود و م سوگند

 خارج کنه شونشیپر
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 میگرم ش زیبر ییچا وانیل هی... یاسکندر-

 

 طلبکارانه به صورتش نگاه کرد سوگند

 دیحاجتتون هم باش یبه فکرِ قضا یخور یم زیم زی. انقدر چکاهدون که واسه خودته.. ست،یکاه از خودت ن-

 مایخواست ییچا هیمنو بخور... حاال  ایخب بابا، ب-

 میبرف غرق بش یکنم... کم مونده تو یمن دارم سکته م ،یباش لکسیانقدر ر یتونیم یچطور-

 

 کرد که کنار بزنه، اما کو گوشِ شنوا! یبه اهورا اشاره م یهمچنان در حالِ تماس با بچه ها بود و گهگاه هومن

 بندن یچرخ م ری... همه دارن زنجیبزن بغل بابا روان-

 میندار یازیما ن-

 ؟یبه کشتنمون بد یشما قصد دار ایتره  یچرا؟ چون خونمون رنگ-

 یبلند سوار یشاس ستا،ین تیحال نکهیرونم... اصال مثل ا یم ینه احمق، من دارم با دنده کمک-

 

 داد... دوباره صاف نشست و گفت: هیتک شیراحت شد و به صندل الشیخ سوگند

 خوره؟ یم ییچا یک-

 

 ابروش رو باال انداخت یتا کی اهورا

 نظرت عوض شد؟ هویشد االن  ی... چیکه به فکرِ دستگاهِ گوارشِ ما بود شیپ قهیتا دو دق-
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 گفت: هیو با کنا دیبلند خند خت،یرو داخلش ر ییچا اطیرو در دست گرفت و با احت وانیل سوگند

 میبلند سوار ینبود شاس ادمیاون موقع -

داد و چشمهاشو بست و به خواب  هیتک یصندل هیراحت سرش رو به پشت الِی. سوگند با خدیرس انیبرف به پا بارش

 فرو رفت...

 ادیسر به هومن فهموند که دنبالش ب یشد، با اشاره  ادهیو پ ستادیا یکنارِ رستوران اهورا

 

 اهورا؟ یریکجا م-

 ییدستشو-

 بشم؟ ادهیپ یپس چرا به من گفت-

 

 هومن رو با دقت نگاه کرد یسرتا پا اهورا

 رون؟یب یکن یباال و بعدش تف م یکش یرو م تییدستشو ایتو بهت سوند وصله  نم،یبب-

 

 شکمش رو گرفت و از خنده دوال شد هومن

 یگ یم هیچرت و پرتا چ نیکثافت... آخه ا یاهورا حالمو بهم زد-

 ؟یشینم تیو اذ ینشست نیماش یانقدر راحت تو یچطور م،ی... چهار ساعته تو راهگهیگم د یخب راست م-

 گرفتم یم چهیکرد دل پ یم وهیو بشقاب رو پر از م ختیریم ییچا وانیل وان،یواسه منم ل یه یکیواال -

 

 داد فشارش یبازوش رو دورِ گردنِ هومن انداخت و کم اهورا
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خواد پسر خالمم در مورد رابطه ی من و سوگند بد  یاصال دلم نم ا،یزن یاز کپنت حرف م شتریب یپسر... دار یهو-

 فکر کنه

 

 اهورا زد یبه پهلو ییبا آرنجش ضربه ا هومن

 ؟ییایواسم چشم و ابرو م م،یهست یگم با نارگل فقط دوتا دوستِ معمول یمن بهت م یپس چطورِ که وقت-

 تورو نفهمم یکه دروغ ها ستمیچون من خر ن-

 پس البد من خرم-

 

 باال انداخت ییشانه ا اهورا

 میرستوران غذا بخور نیهم یتو انیبهش بگو ب ،یدیزنگ بزن به استاد حم هی یوراج یکم نه... االنم به جا-

 می... ساعت از دو هم گذشته و ما هنوز ناهار نخوردیآخ گفت-

 چیه یب یهمگ بایکه هومن گفته بود رسوندن و تقر یتا تمامِ بچه ها، خودشونو به محل دیطول کش ییا قهیدق چند

 !ستادنیصف ا یهجوم بردن و تو ییبه سمت دستشو یحرف

کرد... هنوز هم سوگند در خواب بود و او اصال  ینگاه م نیرستوران با دقت به ماش ی شهیاز پشتِ ش اهورا

 دونستینم

 در بره. شیاجازه بده بخوابه و خستگ نکهیا ایکنه،  دارشیب دیبا که

 

 اهورا متوقف شد یبره که با صدا رونیبرداشت و خواست ب زیم یرو از رو چیسو هومن

 ؟یریم یکجا دار-

 ؟یالزم دار یزیچ ن،یماش یخوام برم تو یم-
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 نشه داریدرو باز کن که ب یجور هینه، فقط -

 

 زد تیاز سرِ رضا یلبخند هومن

 کنم دارشیاز خواب ب قایکه دق رمیبعدشم من دارم م ؟یتا حاال انقدر مهربون شد یاز ک-

 

 قدم به عقب رفت کیکرد و  یبرد، اما هومن زرنگ چشیبلند شد و دستش رو به سمتِ سو یصندل یاز رو اهورا

 کنه یپارت م زنهیم شهیم یوحش هوی ،یشناسی... تو سوگندو نموونهید اینر-

 

 دیخند یداد و به اهورا م یهوا تکون م یرو تو چیسو هومن

 کنم دارتیب ینجوریاهورا گفت ا گمیپرونمش، بعدش بهش م یاز خواب م هوی رمیاالن م-

 نهزیچک بهت م هیاول  ی هیهمون ثان ؟یبد لشیخزعبالت رو تحو نیکه ا دهیاونم بهت مهلت م یفکر کرد چارهیب-

 و بعدش فاتحت خوندس. یدور دوره خودت بچرخ سه

 

 لب زد یآروم در رو باز کرد و به آهستگ یلیخ هومن

 میناهار بخور میخوا یم د؟یبش داریاز خواب ب شهی... سوگند خانم، میخانم اسکندر-

 

 از چشمهاش رو به زور باز کرد و با اخم گفت: یکی سوگند

 ادیخورم، خوابم م یمن نم-

 آب دهنش رو به زور قورت داد و لبهاش رو گاز گرفت هومن
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 یمون یها... به خدا گرسنه م ستهینمیجا وا چیه گهیاهورا د ن،ییپا دیایاگه االن ن نیبب-

 

 اون پنهان کرد رِینامرتبش رو ز یو موها دیعقب رفته بود جلو کش یرو که کم شیروسر سوگند

 ره؟یبگ میبرام تصم دیناهار خوردنمم پسر خالتون با یمن چرا انقدر بدبختم که برا-

 

 خودش گورِ اهورا رو کنده یکه زده، با دستها یبا حرف دیفهم هومن

 حرفو از طرفِ خودم زدم نیمهربونه... من ا یلیاهورا که خ ینه بابا، طفل-

 

 دیکش یبه آسودگ یچشمهاش رو باز کرد و نفس سوگند

 من ناهار بخورم؟ یبذار ییخوا یشما نم یعنی-

 

 زد و با ناله گفت: شیشونیبا کفِ دستش به پ هومن

 ؟یهست ینجوریفقط االن ا ای ن،ییپا ادیم وتونیکیحد آ نیتا ا یشیم داریاز خواب ب یوقت شهیشما هم-

 

 به هومن انداخت یهیشدن، نگاهِ عاقل اندر سف ادهیبه تنش داد و در رو باز کرد و هنگامِ پ یکش و قوس سوگند

 دهیمن ماست چقدر کره م هیکنم  یم شیگفته من خنگم؟ فرزانه گفته آره؟ االن حال یک-

 

 ییداد تا بهش بفهمونه قراره چه بال یاهورا دست تکون م یبه سمتِ رستوران رفت و هومن از پشتِ سر برا سوگند

 !ادیسرش ب
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 یچهره  دنِیاما با د د،یفهم ینم یزیکرد... از اونها که چ ینگاه م دادیکه هومن م ییبا دقت به عالمت ها اهورا

 سوگند

 کاسه است. مین رِیز ییخنده بود، متوجه شد کاسه ا غرقِ در که

 

 تکون داد و گفت: یداخل شد و اهورا براش دست سوگند

 برات متاسفم ه،یبهت بگم که صفش طوالن دیبا ییدستشو یبر ییخوا یاگه م-

 خم کرد نیبه طرف ینشست و گردنش رو کم یصندل یرو سوگند

 بودم؟ دهییقه خوابآخ که چقدر بدنم کوفته شده... مگه چند دق-

 داخل؟ ادیکنه ب یکه جرات نم یگفت یهومنِ بدبخت چ نیبه ا نم،یساعت... حاال بگو بب هی بایتقر-

 

 نظر داشت نگاه کرد ریداده بود و با دقت اونها رو ز هیتک نیکه به ماش یبا خنده، به هومن سوگند

 بود دهیترس یلیگفتم، فقط فکر کنم خ یبهش چ دمیدونم بابا... از خواب پاشدم نفهم یچه م-

 

 !امی... هومن هم با اشاره جوابش رو داد و گفت نمایبا دست به هومن اشاره کرد که ب اهورا

 کرد و از جاش بلند شد ینوچ اهورا

 هفیاش لط هیروح یبچه با من فرق داره، طفل نیتو... بابا ا ادیکه از ترسش نم یکرد کاریپسره چ نیبا ا نیبب-

 ندارم که شی... کارادیو بهش بگو ببر-
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 سروش بود! وست،یکه به جمع پ ینفر نیبزرگی نشستن... آخر یزیدورِ م همه

 و نشست دیاونو کنار کش یکنارِ سوگند انداخت و کم هیخال هیبه صندل ینگاه

 

 نم؟یبش نجاینداره که من ا یاشکال-

 و لحنِ مخصوصِ خودش گفت: ییبده، اهورا با گشاده رو یسوگند بخواد جواب نکهیاز ا قبل

هم روش نشه بهت بگه دوست نداره اونجا  نیقزو ینه بعدش که سنگِ پا ،یریاجازه بگ دیبا ینیبش نکهیقبل از ا-

 ینیبش

 

 به صورتِ سوگند چشم دوخت عیسر یلیغضبناک به اهورا نگاه کرد و سپس، خ سروش

 نمیکنارتون نش دیاگه دوست ندار-

 

 فرستاد رونیاهورا تکون داد و نفسش رو پر صدا ب یبرا یسر سوگند

 دینیخواد بش یدارم آخه؟ هرجا دلتون م کارینه آقا... من با شما چ-

 

 قاشق ازش خورد کیبده، ظرفِ ماست رو باز کرد و  یتیشماتت بارِ سوگند اهم یبه نگاه ها نکهیبدونِ ا اهورا

 بچه کرد و گفت: ی هیاز صرف ناهار، سروش رو به بق بعد

 ها باهم جا به جا بشن؟ نیماش ینفراتِ تو هیخب نظرتون چ-

 

 سروش رو نگاه کرد یتصنع یدستهاش رو درهم مشت کرد و با لبخند اهورا
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 نت؟یماش یتو مایب ییخوا یخواد، م یدلت تنوع م یلی... اگر خنهیمن بش نِیقرارِ پشتِ فرمون ماش یخانم اسکندر-

 

 یریبجز کارد و پن ینسبت چیاهورا در عجب بود... او که خودش گفت با سوگند ه هیهمه لجباز نیاز ا سروش

 نداخت؟یاونها سنگ م یپا یپس چرا حاال انقدر جلو نداره،

 

 رو به دستِ سوگند داد چشیسو اهورا

 شتونیپ ادیاز بچه ها به جام م گهید یکی ای ام،یمن م ایپشتِ فرمون... حاال  نیشما برو بش-

 

 که جا داشت گشاد شد ییاز تعجب، چشمهاش تا جا سوگند

 نم؟یپشتِ رول بش دیبا یچ یاصال من برا نتون؟یماش یتو دیایخودتون ن شهیوا!! مگه م-

 

 بلند گفت: یبشه، با صدا نشیسوارِ ماش نکهیقبل از ا یدیحم

 ا انقدر ناز نکنخودت، باب نهیماش یتو نیفرزانه برو بش یآقا

 

 داد و خوابش برد... هیتک شهیسرش رو به ش یکرد و اوهم کم یرو سوگند رانندگ ریمس هیاصرارِ اهورا، مابق به

 هومن رو صدا زد یمشهد بودن که سوگند به آروم یها کینزد

 میچند ساعتی هست که همینجوری خوابیدن، کم مونده برس دیپسر خالتونو صدا بزن شهی... اگه میحق یآقا-

 دیخب خودتون صداش کن-

 کنه. یام م کهیت کهیکنم، ت یم دارشیبد ب هوینه واال، من غلط بکنم... -
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توی ذهنش گذشت که چه جالبه،سوگند و اهورا انقدر از همدیگه حساب میبرن و هیچ کدوم جرأت ندارن  هومن

نجام بدن...با همین تصورات بلند قهقهه زد و باعث شد تا اهورا مثلِ برق از جا بپره و محکم کاری خالف میل دیگری ا

 ...رهیفرمون رو در دست بگ

 کشید ادیجاده برد و بلند فر هیرو به سمتِ شونه خاک نیو ترمز زد، اهورا ماش دیکش غیج سوگند

 ؟یکرد یم هیگر یهومن تو چرا داشت ؟یکش یم غیشده؟ چرا ج یچ-

 هشیش یبه رو یشدنِ دست دهیکوب یقلبش گذاشته بود... صدا یو هومن دستش رو رو دیلرز یدستهاش م وگندس

 اومد!

 مواجه شد. گهید ینگرانِ استادها و چندتا از بچه ها یسرش رو برگردوند و با چهره  اهورا

 

 :دیپرس یبا نگران یدی... حمستادنیاونها ا یشدن و روبرو ادهیپ نیاز ماش ینفر سه

 دهیترک کتونیالست میکنار؟ ما فکر کرد دیدیو کش دیترمز کرد یاونجور هویشد؟ چرا  یچ-

 

 هاش رو ماساژ داد و از سر درد، چشمهاش رو بست قهیشق اهورا

 و فرمونو گرفتم. دمیهومن پر ی هیگر یبا صدا هویشده؟ خواب بودم و  یدونم چ یمن اصال نم-

 حواله اش کرد یمحکم هیکرد و اهورا پس گردن فیاونها تعر یبا خجالت، ماجرا رو برا هومن

دِ المصب اگه سوگند ترمز نکرده بود  ؟یمزخرفت به کشتنمون بد یبا اون خنده  یگ یخرفت... نم ی کهیآخه مرت-

 پخت. یبرات حلوا م دیو ننه جونت با میکه االن چپ کرده بود

 

 و اونو متوجهِ خودش کرد دیکاپشنِ اهورا رو کش نِیآست سوگند
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 هتل میکه زودتر برس میبر دیایب م،یهمه خسته ا وفتاده،ین ی... حاال که خداروشکر اتفاقگهیول کن د-

 

 ییکرد و هومن هم با حالتِ قهر و چهره ا یم یاهورا خودش رانندگ نباریها دوباره سرعت گرفتن و ا نیماش

 عقب لم داده بود. یها یصندل یرو گرفته،

 زد  یبهش انداخت و پوزخند ینگاه نهییآ یاز تو ااهور

 ؟یریگ یام م افهیحاال واسه من ق ،یکرد یکار نیریکم ش-

 کامال مشخص بود که از دستِ اهورا ناراحته ومد،یاز هومن در نم ییصدا

 دن؟یبه نشن یخودتو زد ای یپشمک... کر یبا توام آقا-

 

 کرد و لبهاش رو گاز گرفت یزیبه اهورا نگاهِ ت سوگند

االنم که خداروشکر اتفاقِ  گه،ید یدیترس یکردن... شماهم چون خواب بود یم یداشتن با من شوخ ،یحق یآقا-

 وفتادهین یبد

 

 لب به سخن باز کرد هومن

 زد یم یجمع، بهم پس گردن یتو دیهم که کرده باشم، اون نبا یمن هر کار-

 

 فتاهورا به هوا ر یخنده ها کِیشل

 ؟یناراحت نیشده؟ واسه هم مالی... االن غرورت پافیلط هیجونم روح یا-
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 طرفِ صحبتش رو سوگند قرار داد هومن

 ندارم ینکنه من باهاش کار یتا ازم معذرت خواه د،یبدون نویفقط ا ،یخانم اسکندر-

 

 به سوگند انداخت ینگاه یچشم ریز اهورا

 کاسه نیآشه و هم نیهم ،یبرخورد کن یآدمِ خواب چطور هیبا  دیبا یفهم یکه نم یانقدر خر یبهش بگو... تا وقت-

 گفت: ینسبتا بلند ییگوشش گذاشت و چشمهاش رو بست و با صدا یدستهاش رو رو سوگند

... اَه اَه، حالم بهم دیخجالت بکش ه؟یچ ایبچه باز نیکردم که با پت و مت همسفر شدم! ا یمن چه گناه ایخدا یوا-

 خورد

 

و مدلِ موهاش رو  دیسرِ هومن کش یرو یبه عقب برگشت و دست یفرمون بود، کم یهمونجور که دستش رو ااهور

 خراب کرد

 .میدیاالنم لب و لوچتو جمع کن که رس م،یبسه... جفتمون اشتباه کرد گه،یخب د-

 

 کردنِ صندوق عقب ها بودن... یبچه ها در حالِ خال یهتل جا دادن و همه  نگِیها رو داخلِ پارک نیماش

 گذاشت نیچمدونِ سوگند رو بلند کرد و زم گرشیشونه انداخت و با دستِ د یساکِ خودش رو رو اهورا

 فرزانه یدستتون درد نکنه آقا-

 ارمشیبلندش نکن، خودم برات م-

 تونم برش دارم. ی... مستین نیسنگ ادیز ،ینه مرس-

 انداخت و متعجب به سوگند گفت:چمدون  رِیز یبه چرخ ها ینگاه اهورا
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 که چرخ داره نیا-

 ه؟یخب آره، مگه چ-

 ؟یپس چرا صبح از دسته اش بلندش کرده بود-

 شدیخراب م دمیکش یآسفالت م یآخه اگه چرخهاش رو رو-

 ؟یکن یم یباهام شوخ یدار ای ،یگ یم یجد-

 خرابشون کنم ادیهام حساسم و اصال دلم نم لهیوس یرو یکم کیکنم... منتها من  ینم ینه به خدا، شوخ-

 از هم جدا شد... ونیخانم ها و آقا یها اتاق

 کردن. یهاشون رو جا به جا م لهیاتاق بودن و وس کی یو ترانه تو میو مر سوگند

 ارتیخواد برم ز ی: چقدر دلم مترانه

 

 تخت ولو کرد و گفت: یخودش رو رو میمر

 ترکهیاقعا پاهام داره مبخوابم... و دمیم حیمن ترج یول-

 

 بلندش رو شونه زد یو موها ستادیا نهیآ یرو تن کرد و جلو شیراحت یلباسها سوگند

 رفتم حرم دیبخوابم، بعدش شا یدوساعت یکیخواد  یمنم دلم م-

 

 !ستادیدوش قرار گرفت... چشمهاش رو بست و ثابت ا ریآبِ گرم رو باز کرد و ز اهورا

 چند ضربه به در زد هومن

 مایو مسعودم آدم ی... منو علگهیآقا زود باش د-
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 رونیب امیم گهید قهیچند دق سایوا د؟یدن که انقدر عجله دار یم یچلو گوشت نذر نجایآخه مگه ا-

 

 کیبه سالنِ تار یاومد و نگاه رونیشده از حمام ب چیفرو رفته بودن... اهورا حوله پ یقیو مسعود به خوابِ عم یعل

 انداخت

 د؟یراغارو خاموش کردچرا همه چ-

 خوابن ینیب ی... مگه نمسیه-

 اهورا طلبکارانه به هومن نگاه کرد 

 هم بذارم یتونم چشمهام رو رو یو االنم اصال نم دمیخواب نیماش یتو یخب من کل-

 م؟یو بساز میشما بسوز یبه پا دیکه با میکرد یاهورا خان، ما چه گناه دیببخش-

 اد؟ینکنه تو هم خوابت م-

 

 حوله اش رو در دست گرفت و به سمتِ حمام رفت هومن

شم هم چ هیثان کیدادم...  یشما و سوگند خانمو م هیرانندگ هی... امروز از صبح مثل جغد، نگهبانادیبله که خوابم م-

 هم نذاشتم یرو

 

 دیخوش حالتش کش یموها یشونه اش رو برداشت و رو اهورا

 رهیحوصله ام سر م یکیتار نیا یتو نم،یشیم یالب یتو رمیپس من م-

 یزا به راهمون کن یزنگ بزن ییاین هویکارتِ اتاقو با خودت ببر، -
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 آسانسور رو زد! یرفت و دکمه  رونیو تن کرد... از اتاق ب دیکش رونیساکش ب یاز تو زیتم یکاپشن و شلوار اهورا

 ... سالم کرد و داخل شددیرو د یو استاد قاسم یدیاستاد حم یباز شدنِ در چهره  با

 استاد؟ دیبر یم فیکجا تشر-

 د؟یاریم فیشما هم تشر م،یحرم بخون ینمازمونو تو میبر-

 بوده یکه نماز خونده ک یبار نینبود آخر ادشیموهاش برد و خنده اش گرفت... اصال  یتو یدست اهورا

 دیببر فیاتاقم خوندم، شما تشر یمن تو یعنینه استاد صرف شده... -

 ...دینوش یمبلمانِ چرم نشسته بود و جرعه، جرعه از نسکافه اش م یرو

 قدم بزنه. ابونهایخ یکنه و تو یرو ادهیپ یگرفت کم میسر رفت، از جا بلند شد و تص حوصلش

 

  یافتاده بود و دلش برا دیع یحال و هوا ادِیکرد...  یبودن نگاه م دیکه در حالِ خر یمغازه ها و زائران به

 رفت. یهدف راه م یساعتی  ب کیاز  شتریتنگ شد... ب شیکودک

 

 ...وفتهیخورد باعث شد لرزه به اندامش ب یکه به تن و بدنش م یسرد و سوزِ خشک یهوا

 بخوره. یرو گرفت، تا برگرده و حداقل شامِ گرم شِیبرگشت به هتل رو پ رِیمس دوباره

 

 رفته خبرِ ادشیتازه فهمید که  د،یخونشون رو که د یاره چشمهاش رو باز کرد... شم لشیزنگ موبا یبا صدا سوگند

 سالمت

خاطر داد که حالش خوبه و محلِ  نانِیبا مادرش صحبت کرد و بهش اطم یرو به خانوادش بده، کم دنشیرس

 اسقرارشون امنه. 
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 خوابش نبرد! گهیکرد د یخواست بخوابه، اما هرکار یرو قطع کرد و بازهم دلش م یگوش

 

 اومد... نییپا کنفرهیتخت  یپتو رو کنار زد و از رو کالفه

ن، کرد ارتیو به قصدِ رفتن و ز دیپوش یحوصله لباسِ گرم یو ترانه کرد که غرقِ در خواب بودن... ب میبه مر ینگاه

 .دیرس یگذشت و به درِ خروج یاتاق رو ترک کرد... از الب

 

 ... سوگند از کنارش رد شد و سالم داد!فرو رفته بود بشیج یو دستهاش  تو نییسرش پا اهورا

 دیابروهاش بود، پرس نِیکه ما ب یزیبه سمتش برگشت و با اخمِ ر اهورا

 ؟یبریم فیکجا تشر ینصفِ شب-

 انداخت لشیبه ساعتِ موبا ینگاه سوگند

 ؟یساعت که هنوز ده نشده، نصفه شبو از کجا آورد-

 

 ستادیازش ا یکم یفاصله  یقدم به سمتش برداشت و تو کی اهورا

 رفتن؟ رونیب یبرا ستین ری... به نظرت ساعتِ ده دبیزمستون، اونم شهرِ غر یتو-

 کنم ارتیخواد برم حرم، دوست دارم ز ی... االن دلم مستینه ن-

 

 نظر گرفت رِیپف کرده اش رو ز یبه صورتِ سوگند زد و چشمها یلبخند اهورا

 ؟یشد داری... پس چرا بیاز چشمهات که معلومه خواب بود-
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 و ناالن گفت: دیکش یآه سوگند

 تونستم  یکردم خوابم نبرد، بچه ها هم خواب بودن و نم یکرد... بعدش هرکار دارمیمامانم زنگ زد ب-

 بشن. داریبزنم که مبادا ب کیج

 یدور هیمنم حوصله ام سر رفت...  دن،یخواب یاتاقِ ماهم همه مثلِ خرسِ قطب یخب پس دردمون مشترکه... تو-

 شهر زدم یتو

 دور بزنم، فعال خداحافظ. رمی... منم میکرد یآره، خوب کار-

 اهورا گرفته شد یمردونه  یخواست پاش رو حرکت بده که مچِ دستش توسطِ پنجه  سوگند

 رونیب یبر دیوقتِ شب نبا نیا گمیخدافظ؟ بهت م ویچ یچ-

 دیکش رونیدستش رو از حصارِ انگشتانِ اهورا ب یعصب سوگند،

 کنم؟ کاریخوام چ یداره من م ی... اصال به تو چه ربطنمیولم کن بب-

 

 شده اش گفت: دیکل یدندونها یو از ال دیکش یکالفه پوف اهورا

کرده ن ییو خدا یبر رونیب ییتنها یتون ینم یشناسیکه نم یشهر یتو گمی... اما بهت میفیضع یگم چون زن ینم-

 ارنیسرت ب ییبال

 پر از زائر و مسافر!!مشهده آقا...  نجایا-

 انیرانیا هیو چشم رنگ دیسف یمردِ عرب، که عاشقِ دختر ها یو البته کل-

 

 زد موافق بود و درضمن، قبل از سفر به پدرش قول داد یکه اهورا م یمکث کرد... خودش هم با حرف یکم سوگند

 برن. رونیب ینره و فقط با دوستهاش به صورتِ دسته جمع ییجا ییتنها که
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 نکرده ربوده نشم، خوبه؟ ییکه خدا رمیگ یباشه... پس آژانس م-

 .برمتیخودم م نک،یپارک یتو میبر ایالزم نکرده... ب-

 لبش به خنده کش اومد سوگند

 وقت؟ هیمزاحم نباشم -

 ؟یمگه برام گذاشت ییا گهید یچاره -

 رمیخب گفتم که خودم م-

 میبر ایانقدر حرف نزن دختر... بدو ب-

 شهر رفتند! یابونهایخ یخارج شدن و تو نگیفرمون نشست و سوگند هم کنارش جا گرفت... از پارک پشتِ اهورا

 د؟یببر فیکجا تشر دیدوست دار دییخب خانم، بفرما-

 بریم حرم... دلم واسه امام رضا تنگ شده-

 

 رخِ صورت سوگند انداخت میبه ن یخنده کنان نگاه اهورا

 رهینم ارتی... بعدشم، آدمِ گشنه که زقتهیامام رضا تنگ شده، انگار رف یدلم برا یگیم نیهمچ-

نبالم، د دیایو دوباره ب دیشام بخور دیحرم، بعدش خودتون بر کهیتا نزد دیشما منو برسون ستم،ینه... من گرسنه ن-

 و برگردم. رمیبگ یتونم تاکس ی... وگرنه خودم مستیالبته اگر زحمتتون ن

 

 داد رییرو تغ نیبه او کرد و جهتِ حرکتِ ماش یزیاخمِ ر اهورا

 خواد سر به تنم یندونه، من خوب خبر دارم دلت نم ی... هرکیاریمؤدبو درب یآدمها یخواد واسه من ادا یحاال نم-
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 یو آرامشم باش شیفکرِ آسا نکهیچه برسه به ا باشه،

 

 رو به دندون گرفت نشییو لبِ پا دیکش ییخفه ا غِیج سوگند

 گفتم دوست دارم سر به تنت نباشه؟ یمن ک ؟یزن یچرا تهمت م-

 یسه ماهِ گذشته، هر روز با کارهات احساست رو بهم فهموند یتو-

 

 انداخت،ناگهان غمگین شد نییآب دهنش رو قورت داد و سرش رو پا سوگند

 دیو رنجوند دیکردناراحت  شتریشما منو ب د،ی... اما قبول کندیکردم ببخش تتونیاگر با رفتارهام اذ-

 بود. دهیبلند قهقهه زد... تا به حال با ناز صحبت کردنِ سوگند رو ند اهورا

 شهیآدم دلش برات کباب م ؟یزن یحاال چرا انقدر با ناز و مظلومانه حرف م-

 

 گرفت و با زور بغضش رو فرو داد یدستش رو به باز یپکر شد... انگشتا سوگند

 خورم یال انقدر خرم که گوله همه رو ممظلومم... اص یلیبه خدا من خ-

 

 باشه فیسوگند همون دختره زبون دراز و همه فن حر نیا شد،یباورش نم اهورا

 شده؟ یزی... چدهیحرفا از تو بع نیحالت خوبه؟ ا-

 دلم گرفته یفرزانه، خوبم... فقط کم ینه آقا-

 

 لب گذاشت یداد و پشتِ انگشتاشو رو هیپنجره تک یآرنجِ دستش رو به لبه  اهورا
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 بتونم کمکت کنم دیاومده، بگو شا شیبرات پ یبا من راحت باش... اگر مشکل-

 

 نگاه کرد ابونیبه خ شه،یش یداد و از تو هیتک یصندل هیسرش رو به پشت سوگند

 بود نجاینارگل االن ا یتونه درکم کنه، حداقل کاشک ینم یکس چیتونه کمک کنه... ه ینم یکس چیه-

 

 یکه تو یازش نپرسه، اما افکارِ مختلف یسوال چیداد ه حیکرد و ترج یم یهم با سکوتِ سوگند آروم رانندگ اهورا

 دیپرس یکرده بود... مدام از خودش سوال م شیاز قبل عصب شتریدادن ب یمانور م ذهنش

عاشق باشه...  دیاما شا ست،ین ی... من مطمئنم که کسستینه! ن شه؟یزندگ یتو یکس یعنیچرا انقدر داغونه؟ "

 عاشقه

حالِ آشفتشه؟  نیباعثِ ا یزی... پس چه چدمیچشمهاش عشق رو ند یمن تو یتونه بهش برسه، ول یکه نم یکس

 بود ششیکاش نارگل پ

 "کرد یو درد دل م زدیباهاش حرف م تا

 

 دیکش نییپا شینیب یو تا روسوگند رو گرفت  هیحرم پارک کرد و روسر کِینزد نگِیپارک یرو تو نیماش اهورا

 میشو بر ادهی... پزهیبدو خاله ر-

 

 شد... ادهیکه اهورا کرد، شالش رو مرتب کرد و پ یاز کار یاعتراض چیه یب سوگند

 با تعجب بهش نگاه کرد اهورا

 ؟یکن یو داد و نم غیو ج ینداز یدعوا راه نم نییپا دمیاِ... پس چرا مثلِ اون دفعه که کالهتو کش-
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 زد یپوزخندِ صدا دار سوگند

 اون روز حتما حالم خوب بوده... اما االن اصال حوصله ندارم-

 یبهتر بود یلیخ یسوگند عادت ندارم، باور کن اونجور نی... من اصال به اگهیلوس نشو د-

 

 رداب کپرت یافتاده بود رو به سمتِ نامعلوم نیزم یکه رو ویسنگ کهیتکون داد و با نوکِ کفشش ت یسر سوگند

 کنم یم تتونیکه دارم اذ دیزنم... ببخش یامشب خودِ خودمم، انشاهلل فردا دوباره ماسک م-

 م؟یخواهش کنم باهم حرف بزن شهیسوگند چته؟ م-

 سرش انداخت یرو رو ییساده ا هیرو باز کرد و چادر مشک فشیتوجه به حرفِ اهورا، ک یب

 کشه یرفتن پر م ارتیدلم داره واسه ز م؟یبر-

 

 کرد نشیذهنش تحس یسوگند گردوند و با لذت، تو ینگاهش رو از سر تا پا اهورا

 یشد یقاجار یدخترها هی... شبادیچقدر چادر بهت م-

 

 لبش به خنده باز شد سوگند

 کلفتاش؟ لیبیاز اون س-

 یشد یشاه م هیقطعا سوگل یومدیم ای... از اون تو دل بروهاش، اگر اون زمان به دنرینخ-

 گهید میحرفهارو بر نیاومدم، حاال ولش کن ا ایکثافت به دن یزمونه  نیا یاز بخت بدم تو-
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 اشاره زد نینشست و با دستش به زم یفرشِ قرمز رنگ یصحنِ حرم شدن... اهورا رو واردِ

 یسادی... چرا واگهید نیبش ایب-

 

قدم هاش رو  یحرف چیه یشد... ب رهیرنگ خ ییدورِ چشمهاش خونه کرده بود و به گنبدِ طال یاشک یحلقه  سوگند

 و به دیکش

 !دیدرِ بزرگ حرم رفت... اهورا از جاش بلند شد و به سمتش دو طرفِ

 ستادیرو گرفت و روبروش ا بازوش

 چته سوگند؟ ؟یچرا مثلِ مجسمه ها شد ؟یریم یکجا دار-

 نگاهش کرد یاشک ییبا چشمها اهورا گذاشت و یانگشتان گره خورده  یچادر، دستش رو رو رِیاز ز سوگند

کنم... اومدم ازش بپرسم که چرا  یکارم دارم، اومدم گلگ یلیخ نجایخوام برم اون تو، با صاحبِ ا یولم کن اهورا... م-

 من؟!

 

 شد... رهیبسته، به سوگند خ خی ییمثلِ مرده ا رونیاز داخل گر گرفته بود و از ب اهورا

نه،  یفکر کرد، ول یداشته و تا به حال بهش توجه نکرده... کم یقشنگمتوجه شد که چقدر اسمش آهنگِ  تازه

 در وجودِ او روشن شد ییصداش زد و انگار که شعله ا یسوگند با آهنگِ خاص دیاسمش که همون اسم بود... اما شا

 

 انگشتاش بود نگاه کرد یزد به دستِ سوگند که هنوز رو یکه دو دو م ییبا لکنت و چشمها اهورا

 برمت ی... خودم تا اونجا مخودم-
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 یاون حالش رو نم لِیاصال دل ره،یابرها راه م یکرد رو یدو به سمتِ ساختمونِ حرم قدم برداشتن... اهورا حس م هر

 و فقط دیفهم

 کرد نگاه کنه. یبا فاصله ازش حرکت م یکه کم یخواست به سوگند یم دلش

 

 ...دیآتش کش هیبه سوزناک یو نفس ستادیا سوگند

 داخل رمیمن م-

 ؟یگرد یبرم یبرو... مراقبِ خودت باش، ک-

 د؟یگرد یبرم یشما ک دونم،ینم-

 اشاره زد ییبه گوشه ا اهورا

 بمون یاصال عجله نکن و هرچقدر دوست داشت ،ییایمونم تا ب یمنتظرت م نجایمن هم-

 یبهش انداخت و با لحن رهیخ یقدم به جلو برداشت و دوباره به طرفِ اهورا برگشت... نگاه کی سوگند

 حال گفت: یو ب سرد

 ارت؟یز یبر ییخوا ینم-

 

کرد جوابِ اورو با آرامش  ی! اما سعومدینفسش باال ن د،یکش ریصورتش جا گرفت... قلبش ت یرو یلبخندِ تلخ اهورا

 بده

 برس ارتتیکارها برداشتم... تو راحت باش، برو به ز نیوقتِ دست از ا یلینه... من خ-

 

 یسنگ ها یداد و رو واریاش رو به د هیو به هق هق افتاد، به زور تک دیاشکش جوش یداخل شد... چشمه  سوگند

 هم نداشت! ستادنیبرسه، اما توانِ ا حیخواست دستش به ضر یدلش م یلینشست...خ نیخورد و زم زیمرمر ل
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 کرد تیشروع به شکا زانیاشک ر د،یلرز یم هیکه از شدت بغض و گر ییلبها با

برسم؟ مگه التماس نکردم حاجت روام  ارشیبه ک دیپا بوستون و ازتون نخواستم کمکم کن ومدمیچرا من؟ مگه ن"

 د؟یکن

اقات اتف نیپس چرا بدتر د؟یپس چرا به دعاهام گوش نداد ارتتون؟یز امیبا خودش ب مینذر نکردم اگه بهم برس مگه

 برام افتاد؟

 شدم؟ چراا؟ چراا؟ زاریآدمها ب یچرا عشقم ولم کرد و رفت؟ پس چرا از همه  پس

 

 !زنهیدونست چه مدتِ که همونجا نشسته و فقط زار م یصورتش کنار زد... اصال نم یچادرش رو از رو سوگند

 خارج شد.سست از حرم  ییبلند شد، اشکهاش رو با چادرش پاک کرد و بغضش رو فرو داد و با قدمها نیزم یرو از

 

 بود نگاهی انداخت... ستادهیکه اهورا ا ییگرفت و پاش کرد... سرش رو باال آورد و به جا لیرو تحو کفشهاش

 لب گفت: ریزد و ز ینبود... زهر خند یچشم چرخوند اما از او خبر یکم

 داشته باشه... حتما خسته شده رفته هتل چارهیب نیمنو داره که ا یحوصله  یک-

 

 نشست فشینح ینه هاشو یرو یدست

 موندم یمنتظرت م دیکش ینرفتم... ده سال هم طول م جایمن ه-

 

 گرفتن. یگونه هاش، از هم سبقت م یسر خوردن رو یبه صورتش لبخند زد، اما اشک هاش برا سوگند
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 کردم رید دیببخش-

 

 و به سمتِ او گرفت دیکش رونیب یزیتم هیکاپشنش برد و دستمال کاغذ بِیج یدستش رو تو اهورا

 ومدیدلش به رحم م دیدیتورو م یکردنها هیگر یجور نیاگه ا تلرمی... بابا آخه هیکرد گرمیخون به ج-

 

 دیکش رونیانگشتهاش ب نِیهوا مونده بود انداخت و دستمال رو از ب یبه دستِ اهورا که رو ینگاه سوگند

 اشکهام رو ندارم ارِیاما واقعا اخت د،یببخش دیالنم بادلشون به حاله من نسوخته... ا تلرهایدل رحم تر از ه-

 

 گفت و دستهاش رو پشتِ گردنش گره زد و کمرش رو عقب خم کرد ینوچ اهورا

 رون؟یزبونت بکشم ب رِیبه زور از ز ایچته  یگیم ،یکن یکالفم م یسوگند به خدا دار-

 م؟ینمازمو بخونم، بعدش باهم حرف بزن دیدیاجازه م-

 شد رهیصورتش خ یبه او زد و موشکافانه تو ییلبخنده دندون نما اهورا

 ؟یتو مگه نماز خوندن هم بلد-

 به بعدهم نداشته باشم نیاز ا دوارمیدو رکعت هم نمازِ قضا ندارم... ام یتا به امروز که حت-

 

چونه  رِیدستهاش رو ز و قامت راست کرد... اهورا کنارش چهار زانو نشست و ستادیرو به قبله ا اط،یح یتو سوگند

 نگاه کرد... دتشیبار د نیاول یکه انگار تازه برا یگذاشت و با دقت به دختر

 رو از دست بده. ییتا نکنه صحنه ا زدیپلک هم نم یحت بایشد و تقر شیمحوِ صورتِ مهتاب ییا قهیدق چند
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 تشهد و سالم رو داد ونمازش رو تمام کرد... سوگند

 صورتِ متعجب و غرقِ در فکرِ اهورا زد و گفت: یحواله  یجون یب لبخندِ

 دیهتل، بازم ممنونم که تا حاال کنارم بود میبرگرد دیلیندارم... اگر ما یکار گهیمن د-

 

 حرکت کرد... یبه سمتِ درِ خروج یبلند شد و به آرام نیزم یاز رو یحرف چیه یب اهورا

 ن!کرد یزد و هردو در سکوت فکر م یهم کنارش قدم م سوگند

و  یحد از همه شاک نیبه سرِ سوگند اومده که تا ا ییکنه و بفهمه چه بال دایپ ییفقط منتظر بود بهانه ا اهورا

 !هیعصبان

 اهورا فرار کنه. هیاز دستِ سواالتِ احتمال دیفکر بود که چطور با نیهم فقط به ا سوگند

 

 گرفت. یزد و بخاررو استارت  نیباز شد... هردو سوار شدن! اهورا ماش نیماش یدرها

 او دوخت یکرد و نگاهِ منتظرش رو به چشمها میها رو به سمتِ سوگند تنظ دریچه

 لباسش پنهان کرده بود ی قهی یصورتش رو تو شد،یکه گردنش خم م ییتا جا سوگند

 ریسرتو باال بگ ،یریگیآرتوروز م-

 راحتم-

 من ناراحتم-

 ینکن تمیاذ شهیم-

 یدیعذابم م یفعال که تو دار-
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 دیسرش رو باال گرفت و دوباره بغضش ترک سوگند

 یاصال من غلط کردم امشب پاشدم اومدم حرم، خوبه؟ راض د،یببخش دیشد تیکردم؟ اگر اذ کارتونیمگه من چ-

 ؟یشد

 

 هم فشار داد و دستهاش مشت شد یکرد! لبهاش رو رو یم یبلندِ اهورا به شماره افتاد... اما احساسِ خفگ ینفسها

 دِ المصب بگو چته؟  ؟یزن یکه م ییچه حرفها نی... آخه ایدیسکتم م یبه خدا دارسوگند، -

 

 دیچک یمانتو و شالش م یچونه اش رو نِییکرد و از پا یم ییصورتش خودنما یپروا تو یب اشک

 بخوابم خوامیمنو ببر هتل... م-

 

 دیکش ادیکرد و فر نیفرمونِ ماش یمحکم، حواله  یچند ضربه  اهورا

 نه؟ ای یدیفهم ،ی... پس به نفعته باهام لج نکنیبخواب ذارمیچه مرگته، تا آخر عمر نم یبه واهلل که اگر بهم نگ-

 کرده بود و اشکهاش بند اومد یاز ترس، غالب ته سوگند

 ستیهتل، فکر کنم حالت خوب ن میبرگرد ایتوروخدا داد نزن... آروم باش، صورتت قرمز شده! ب-

 

اش با ضرب باال و  نهیس یسوخت و قفسه  ی... چشمهاش از شدتِ گرما مدیشن یهاش رو م قهیشق نبضِ یصدا اهورا

 !رفتیم نییپا

ود رنگ ب نیبا هم یینگاهش به چشمها د،یکه به مرزِ جنون رس یبار نیچشمانِ سبز رنگِ سوگند نگاه کرد... آخر به

 و بعد...
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 نشستم! اما اون موقع اهی... منم کم به خاکِ سدمینکش میزندگ یتو بتیدختر جون، منم کم مص نیبب-

 نزنم. یحرف یدادم به کس حیاالنِ تو خفه شدم و ترج نیهم مثلِ

 سرم آورد؟ ییخود دار بودن چه بال یدون یکرد؟ م کاریحرف نزدن باهام چ یدونیم

 ندادم! تیبه خودمم اهم گهید یتفاوت شدم، حت یشدم... ب خیشدم...  سنگ

رو  تایو کم کم تمامِ دن وفتهین تیزندگ یتو اهیس ینقطه  هیمثلِ من  نکهیا یحرف بزن، فقط برا گمیبهت م اگر

 .رهینگ

 

ا؟ چر یدونی... مستیمن افتاده بدتر ن هیزندگ یکه برا یبه سرت اومده، اما قطعا از اتفاق یچه مرگته و چ دونمینم

زنده بودن  یدهنت بچرخون و حرفِ دلت رو بزن، وگرنه تو ی... زبونتو تویچون تو هنوز مثلِ من داغون نشد

 .یریمیم

 کرد یو مات و مبهوت به اهورا نگاه م زدیپلک هم نم یحت سوگند

 تو که اوضاعت از منم خرابتره.-

 هاش رو ماساژ داد قهیو شق دیکش شیشونیپ یدستش رو رو اهورا

اون سالها  یتو شد،یم دایهم پ یکی یکاشک شد،یکاش نم یشده، که ا یبرام عاد گهیخرابم، اما د یلیآره... منم خ-

 رو نگه ندارم یزیچ چیدلم ه یکرد حرف بزنم و تو یم میبه زورِ کتک هم که شده راض

که مثلِ خوره به جونش افتاده و داره از درون  ییخواست درد و دل کنه... دوست داشت تمامِ حرفها یدلش م سوگند

 نابودش

 نه! ایتونه به اهورا اعتماد کنه  یدونست م یاما نم ره،یآرامش بگ یبگه و کم یکنه رو به کس یم

 

از اتفاقاتِ گذشته  شیکه کم و ب یکنم... تنها کسان یاعتماد م گرانیسخت به د یلیاز حد تو دارم و خ یادیمن ز-

 خبر دارن
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 برات شرح بدم. مویو نارگلن... واقعا برام سخته که بتونم زندگ مامانم

 

 نگه! یچیرو زد که به خودش قول داده بود، تا آخر عمر راجع بهش ه یلحظه حرف کی یو تو دیکش یآهِ بلند رااهو

 ؟یچرا انقدر داغون یکه بهم بگ یدیاگر من برات از اتفاقاتِ تلخِ گذشته ام بگم، بعدش قول م-

 

 ا اعالم کرد...سر، جوابِ مثبتش رو به اهور یلبش رو به دندون گرفت و فقط با اشاره  سوگند

 ازش خبردار نشه. چکسیدلت بمونه و ه یراز تا آخر عمر تو نیا یقسم بخور دیبا-

 کنم یمونه و امکان نداره دهن لق یخودم م شِیبه جونِ بابام پ-

 

 یاز کجا شروع کنه وچ دیبا دونستیهر دو دستش رو داخلِ موهاش برد و مغزِ سرش رو چنگ گرفت... اصال نم اهورا

 بگه!

تونم جمالت رو پشتِ سرهم  یحرف نزدم، انگار نم یموضوع با کس نیچطور بگم... انقدر که راجع به ا دونمینم-

 .نمیبچ

 

 حد کنجکاو نشده بود  نیتا به ا شیکلِ زندگ یکرد... تو یبا تعجب به اهورا نگاه م سوگند

 شروع کن یراحت باش... از هرجا که دوست دار-

 بود زد اقیوگند که غرقِ در اشتبه صورتِ س یشخندین اهورا

اهم نگ یکه منتظرن داستان گوش کنن دار ییو من خبر نداشتم... حاال چرا مثلِ بچه ها ینه بابا! تو چه باهوش بود-

 ؟یکن یم

 یبشنو ستیالزم ن گهیپس د الیخ یحالت خوب شده، ب یانگار اصال
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 شد نیملتمسانه به او نگاه کرد و چشمهاش دوباره غمگ سوگند

خوابم و  یآرومم کنه... به خدا سه ساله شبها راحت نم تونهیکنم حرفهات م یخواد بشنوم، حس م یآره... دلم م-

 نمیبیمدام کابوس م

 تیوضع نیخسته شدم از ا گهید

 .یو وسطِ حرفم نپر یریزبون به دندون بگ دیبا ،یبشنو ییخوا یخب... اگر م لِیخ-

 راحت تر بتونه حرفهاش رو بزنه، چشمهاش رو نکهیا یاز همون لحظه سکوت کرد و اهورا برا سوگند

 برگشت. شیبست و ذهنش به نه سالِ پ 

 

 بدم! لیرو که گرفتم... به بابام التماس کردم اجازه بده برم خارج از کشور و اونجا ادامه تحص میاضیر پلمِید-

 نیگفت: ا یکه مدام م دمیشن یبرنگرده... پچ پچ هاش رو با مادرم م گهیکرد، ممکنه پسرش بره و د یفکر م بابا

 یم یضیهزارتا مر ایو بعد از چندسال،  یسراغِ دختر باز رهیکنه و م یدرس و دانشگاه رو ول م ا،یپسره بره اونوره دن

 گرده... یبرنم گهیو د کنه یاونجا عادت م طِیبه مح نکهیا ای ره،یمیو م رهیگ

 

 موند و حوضش! یرو هم قطع کنه ... در واقع، عل میبیپول تو ج یمن، باعث شده بود بابام حت شتریب یاصرارها

نداشتم که بمونم... مثلِ  ییجا چیه رون،یشب که دوباره باهم دعوامون شد... ساکمو جمع کردم و از خونه زدم ب هی

 یدوسال یو حداقل برا یبرم سرباز دیذهنم رس به نکهیکردم... تا ا یم یپلها زندگ ریپارک و ز یکارتون خواب ها تو

 خواب داشته باشم یجا و مکان، برا

 جنوب شدم... هیراه یخدمتمو پست کردم و بعد از مدت دفترچه

 !گذشت یاتفاقِ خاص چیه یو ب یعاد یلیگذشت... چند ماه خ یبه مراتب بهتر م یو بدبخت یبود، اما از آوارگ سخت
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 .بردیخوابم م هیسراغم و شبها با گر ومدیم شینداشتم و مدام دلتنگ یاز مادرم بود... سن یدور شیبد تنها

 بود که بشه تحملش کرد. ی... هوا گرم تر از اونزدمیروز بعد از ظهر، داشتم لبِ آب قدم م هی

 

 مرده! فکر کردم دم،یشد... اولش ترس نینقشِ بر زم هویجلوتر از من در حالِ راه رفتن بود که  یخانم

 یعکس العمل چینشستم و صداش زدم، ه نیزم یجذبم کرد... کنارش رو باشیاز کنارش بگذرم که صورتِ ز خواستم

 تیاهم یهم که بود، ب یو هرک دمیدیم ابونیخ یهوا گرم بود که به ندرت آدم تو یداد... اونقدر یاز خودش نشون نم

 گذشت... یکرد و از کنارمون م یپا تند م

 سرش رِیدستمو ز شش،یجلوتر بود، آب بخرم... دوباره برگشتم پ یکه کم ییناچار مجبور شدم برم و از مغازه ا به

 گذاشتم و 

 باالتر نگهش داشتم. یکم

 باز کرد. یبالخره چشمهاش رو به سخت نکهیمشت آب به صورتش زدم و محکم تکونش دادم... تا ا چند

 

 سوگند انداخت  یبه چشمها ی... نگاهدیصورتش کش یدستهاش رو روصاف نشست و  نیماش هیصندل یرو اهورا

 گفت: دیرس یصداش هم به گوش م یتو یکه حت یبا نفرت و

 ،یرنگ نیکه تا اون روز مطمئن بودم چن یخوش رنگ و لعاب ی لهیکرد... دوتا ت یسبز رنگ نگاهم م هیدوتا عدس-

 منو گرفت و برد. مونهیو ا نی... اون دوتا چشمِ خمارِ سبز رنگ، از همون لحظه ددیو نخواهم د دمیکجا ند چیه

 یاو نگاه م یبا اون همه نفرت به چشمها یبا ترس به اهورا نگاه کرد... تازه متوجه شده بود که چرا اهورا گاه سوگند

 کنه

 دیکش ادیخاص نگاه کرد و بلند فر یسوگند با نفرت یبه چشمها اهورا
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 هیچشمِ رنگ یمن بعد از اون اتفاقات از رنگِ سبز متنفر شدم... حالم از هرچ ؟یکن ینگاهم م یچته؟ چرا اونجور-

 خوره. یبهم م

 

 اهورا رو نوازش کرد یلرزون بازو ییبا دستها سوگند

 بشم و برم هتل؟ ادهیمن پ ییخوا یاصال م ؟ینکن فیتعر گهید ییخوا یم-

 

 صورتش گذاشت و محکم فکشو فشار داد یدستش رو روبغضش رو قورت داد و  اهورا

 یحرف بزنم... م خوامیمثلِ زهرِ مارم، م یزخمِ کهنه سر باز کرده، حاال که دوباره برگشتم به گذشته  نینه! حاال که ا-

 هام بدونه. یباشه که از بدبخت ایدن نیا ینفر تو کیخوام فقط 

 

 فت تا او بتونه به صحبت کردن ادامه بدهو از اهورا چشم گر دیدستش رو کنار کش سوگند

 .شنومیپس بگو... م-

 داستانش رو بر زبون آورد... هیو مابق دیکش یآه اهورا

دوستش  یعاشقش شدم! اونقدر ده،یماه نرس کیقصه ها نداشت... به  یاز پر یبود، خودش هم کم نازیاسمش پر-

 گهیداشتم که د

 هومن اومدم و دوباره برگشتم جنوب. دنِیبه د کباریاون چندماه فقط  یکردم، تو یبه مادرمم فکر نم یحت

 

به خاطرش حتی  دم،یکش یم نمونیب ی ندهیآ یهمه کسم شد... دلم به وجودش خوش بود و هزارتا برنامه برا نازیپر

 رم!دو بخحاضر شدم برم و گارسون یه رستوران بشم مثل سگ جون بکنم تا سر ماه حقوق ناچیزی بگیرم و براش کا
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 نیغرقِ در ا شتریگذشت و من هر لحظه ب یزیبا م ییایمثلِ رو زیروزو شبم اون بود و مجنونش شدم... همه چ تمامِ

 شدم. یعشق م

 اوردیدوام ن کسالیاز  شتریدوست داشتنها ب نیا اما

فقط سکوت  شهیگفتم و اون هم مثلِ هم یم ندمونیآ یو من براش از برنامه ها میزد یاسکله قدم م یشب تو هی

 کرد. یم اریاخت

 که کنارمون قرار گرفت، باعثِ ترسش شد... بهش لبخند زدم و گفتم آروم باشه یسیپل نِیماش

 

 یچرخوند و بعد به من گفت که باهم چه نسبت نازیصورتِ پر ی... اول نگاهش رو توستادیبلند قامت روبرومون ا یمرد

 !دیدار

 .دینداشته ام خند شِیسرهنگه، به ر دمیون مرد که از درجاتش فهماعتماد بنفس گفتم زنمه... اما ا با

 

 دروغ بگم؟  دیزنته؟ گفتم بله، چرا با یگفت مطمئن بهم

ش شد و از رهی... سرهنگ دوباره بهش خزدیم یدیصورتش به سف ی هیو رنگِ گندم دیکش یتند تند نفس م نازیپر

 که  دیسوال پرس

 که از دهنش خارج شد، حس کردم دست و پاهام سست شده! یینه... با جمله ا ای میبا هم زن و شوهر ما

 شناسمشون. یآقا مزاحمم شدن و من اصال نم نیگفت: ا نازیپر

 

 زد یانداخت و پوزخندِ صدا دار ینگاه میبه سوگند ن اهورا

 کرد و تازه داستان شروع شد! یکالنتر یشناس هم، منو اونو راه فهیوظ سِیپل یآقا-
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کرد... جفتمونو انداختن بازداشتگاه و به خاطرِ  یم هیداد و فقط گر یاز خانوادش نم ییکردن شماره ا شیکارهر

 زد! یحرف نم نازیروز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت... اما همچنان پر کینفرستادنمون دادسرا،  التیتعط

 

 کنه! یرو پنهان م یزیچ هیدختر داره  نیروزِ آخر، همون جناب سرهنگ اومد سراغم و گفت، ا نکهیا تا

ه از خون یرو خرابتر بکنه... ازم خواست اگر آدرس هیقض دیگفت بهتره خودم باهاش حرف بزنم و بهش بگم نبا بهم

 اش دارم بدم.

 به سرهنگ، مشخصاتش رو کامل کردم لشیآدرس رو بلد بودم و با گفتنِ اسم و فام یفقط  حدود منم

د که آزا یروز یگفتم، اصال ناراحت نباشه و فردا یبهش م یزد... هرچ ینم یحرف چیانگار که الل شده بود و ه نازیپر

 نداشت و جوابم فقط سکوت بود. یریکنه، بازم توف تشیاذ یکس دمیو اجازه نم شیخواستگار رمیم میبش

 

 !دیرسیبه گوشم م دشایو فر غیج یگذشته بود که صدا یساعت کیبرگشتم بازداشتگاه...  دوباره

 رو یکالنتر یو از سرتاپا دمیکوب یمشت و لگد م واریوار به در و د وانهید

 سرش آوردن... ییو بهم بگن چه بال انیتا ب دمیبه فحش کش 

 

 برسم. نازیو من فقط منتظر بودم به پر میرفتیدرو باز کرد و به دستم دستبند زد! از پله ها باال م یسرباز

 نشسته بود! یصندل یبه دست رو حیتسب د،یسف یبا دشداشه  ی... مردمیاتاقِ سرهنگ شد واردِ

همون  یجا دمیلحظه فهم هی یبود، تو انیصورتش نما یرو یبیعج هیانداختم... ردِ قرمز نازیبه صورتِ پر ینگاه

 ام گرفتم.پنجه ه یبردم و گردنش رو تو ورشیکه دستِ همون مردِ... نا خواسته به سمتش  هیحیتسب

 

 نشستم... نیزم یخورد، کم کم دستهام شل شد و همونجا رو یکه پشتِ سرم م ییضربه ها با
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 .دیچشمش چک یاز گوشه  یاشکِ سمج یقطره  کیسکوت کرد، بغضش شکست و  اهورا

 

 دیکش ادیو فر دیکوب شیشونیمحکم پاکش کرد و ناگهان به هق هق افتاد... با دو دستش به پ یلیلجاجت، خ با

 حد کورم کرده بود؟ نیچرا عشقه به اون زن تا ا دم؟یچرا خودم نفهم-

 یها ختنیتونست حرف بزنه و فقط به اشک ر یدهنش گذاشت و از شدتِ بهت و تعجب، نم یدستش رو رو سوگند

 .زنیر یکنن و فرو م یرو با خودشون حمل م یادیز یکه معلوم بود دردها ییکرد... اشک ها یاهورا نگاه م

 

 گفت یزد و به خودش ناسزا م یزار م ک،یکوچ یفرمون گذاشت و مثلِ بچه ها یسرش رو رو ورااه

 خودمو خراب کردم. ی ندهیو آ ینفهم بودم که زندگ هیمن خر بودم... من -

 

 درش رو باز کرد و به سمتِ اهورا گرفت عیسر یلیکنارِ در افتاد... خ هیآب معدن هیچشمش به بطر سوگند

 .ادیآب بخور حالت جا ب یکم کی ایب-

 کاپشنش پاک کرد نِیکرده بود، با آست سیسرش رو بلند کرد و اشکهاش رو که کلِ صورتش رو خ اهورا

 ادیوقت جا نم چیه گهیخانم... حال من د ادیقلوپ آب جا نم هیحال من با -

 

 دیبا استرس پرس سوگند

 زد؟ نازویبود؟ چرا پر یاون آقا ک-

 

 به صورتِ متعجبِ سوگند زد یلبهاش رو تر کرد و زهر خند اهورا
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 شوهرش بود.-

 گشاد شدن... شدیکه م ییباز موند و چشمهاش تا جا مهین یدهانش از شدتِ ناباور سوگند

 شوهرش؟ ؟یچ-

 داد هیتک شیصندل هیچشم از نگاهِ سوگند گرفت و سرش رو به پشت اهورا

 مین رِیز ییکاسه ا دمیو من نفهم دیخند میبه عشق و عاشق کسالیداد،  میتمام باز کسالِیآره... شوهرش بود، -

 کاسشه.

 پسر بچه هم داشت... هیبود که خانم  شیهمه بدتر اونجا از

 

 خورد... فقط تونست بپرسه ینم یتکون چیرگهاش منجمد شده و بدنش ه یکرد، خون تو یحس م سوگند

 بود؟ دهیشوهرش چرا تا اون موقع نفهم ؟یدینفهم یچطور-

ط فق نازیبا اون سن و سال ازدواج بکنه، آخه پر یکردم دختر یچون نفهم بودم... عاشق بودم، فکرشم نم دمینفهم-

 هفده سالش بود!

خونه و صبحِ زود  ومدیدوشب م ،یکی ییکرد، هفته ا یکار م یکشت یبود و تو ریگیشوهرش... اون بنده خدا ماه اما

مادرشوهرش  شِیاز خودش پ شتریهم پسرشو عادت داده بود، تا ب نازیردنش... پرسراغِ نون درآو گشتیدوباره برم

 یبرم یتا دو روزه اول شوهرش خونه نبوده و وقت فتن،ام که مارو گر ینباشه... وقت رشیدست و پا گ ادیبمونه و ز

و  سرِ پول رفته،یکه داشته م یبار نیآخر نکهیباباش، چون مثل ا یکنه زنش قهر کرده و رفته خونه  یگرده فکر م

 خرج و مخارج دعواشون شده...

 

 یپدر زنش تا دلِ نداشته  یخونه  رهیکنه و م یهاش رو جمع م لهیوس عیسر رسهیکه م یهمون موقع چارهیب مردِ

گرده و تمامِ  یبرم ست،یاونجا ن نازیپر نهیبیم ی... اما وقتشیو برش گردونه سرِ زندگ ارهیزنش رو به دست ب

از  هیقض فهمهیو م نهیبیرو م سیپل نِیخونش ماش دمِ رسهیم یکنه، در آخرم وقت یرو م رویشهر رو ز یمارستانهایب

 چه قرار بوده.
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 کرد یبود که فکرش رو م یاهورا تلخ تر از اون هیغمش گرفت... واقعا داستانِ زندگ سوگند

 کردن؟ کاریبا شما چ-

فرستادنمون دادگاه... به جرمِ آشِ نخورده و دهنِ سوخته! بعدم  یبارهم م کی ییزندان بودم هفته ا یماه کی-

 خوردم... یآب خنک م دیهم با یو چندسال دیبرام شالق بر یقاض

 اطالع نداشتم و آزاد شدم.  یزیچ چیچرا اعتراف کرد که من از ه نازیدونم پر ینم اما

 و آه از نهادش بلند شد دیبه صورتش کش یدست سوگند

 کردن؟ کاریچ نازیبا پر-

 

 خودش انداخت یآشفته  یبه چهره  ینگاه نهییآ یکاسه چرخوند و از تو یچشمهاش رو تو اهورا

 مرده باشه دوارمینگرفتم، اما ام یازش خبر گهیدونم... من د ینم-

 ؟یعشقت بوده انقدر راحت حرف بزن یزمان هیکه  یراجع به مرگِ آدم ادیچرا؟ چطور دلت م-

 

ورده آ شیبه سرِ او و زندگ ییچه بال نازیخودش فکر کرد که سوگند اصال متوجه شده پر شِیبه خنده افتاد... پ اهورا

 نه؟! ای

رو دوست داشته باشم و  یوقت نتونستم کس چیه گهیبشم، د وونیح هیدخترِ خوب... اون زن باعث شد من -

 شهیهم

مِ که کنارِ تو نشستم، از تما یتا به امروز شهیگ نشد، باورت ممادرمم تن یدلم برا یحت گهیکردم... د ینفرت زندگ با

 نباشه؟ یزن چیخواد سر به تنِ ه یزارم و دلم م یهم جنسهات ب
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 مثبت تکون داد یسرش رو به نشانه  سوگند

 رو نخواستم ارشیوقت مرگِ ک چیمردها دارم، اما ه یاحساس رو به همه  نیکنم... منم هم یآره درکت م-

 بود؟ ارشیاسمش ک-

 .ومدیبهش م شتریشمر ب یآره... ول-

 سوگند دوخت فِینشست و نگاهِ منتظرش رو به صورتِ ظر نهیدست به س اهورا

 یکن فیخب... حاال نوبته تواِ تعر-

 و لبش به خنده کش اومد دیشکمش کش یرو یدست سوگند

 کنه فیکنه تا بخواد خاطره تعر یآخه آدمِ گرسنه که مغزش کار نم-

 

 رو به حرکت درآورد نیابروش رو باال انداخت و ماش یتا کی اهورا

 کشمتا یم یاگه بعدِ شام حرف نزن-

 قول دادم بگم گه،ینه د-

 د؟یدار لیم یخب خانمِ خوش قول... شام چ-

 

 فکرد کرد. یدهنش برد و کم یانگشتِ اشاره اش رو تو سوگند

 باشه بهتره یاگر کباب ینداره، ول یاِممم... فرق-

 

 به سرش بخوره یداد تا باد نییپا یرو کم نیماش ی شهیقهقهه زد و ش اهورا

 ؟یدوست دار ی... حاال چه مدل کبابیچه کم اشتها هم هست-
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 جرقه ایی توی ذهنش خورد و یادش افتاد که اهورا توی کبابها برگ رو به همه ترجیح میده سوگند

 برگ... درست مثلِ شما-

 ستاین یصال کاره خوبکردن ا دی... تقلطونیش یا-

 

 باعثِ لرزشش شد بیعج رون،یب ینشست... سرما نهیباال انداخت و دست به س ییشانه ا سوگند

 ندارم یدار ضیمر یرو بده باال، من حوصله  شهی... شایخور یفرزانه، سرما م یآقا-

 زدیلب غر م رِیگفت و ز یم ینوچ یرستورانها بسته شده بودن و سوگند هر ازچندگاه تمامِ

 م؟یکن کاریگشنمه... حاال چ-

 ؟ی... اصال ساعتو نگاه کردیوفتادیبه فکرِ شکمت م دیکرده بود با ارتیز یکه دلت هوا یاون موقع-

 کهیمگه؟ ساعت تازه  هیخب چ-

 

 و گفت: دیهمونجور که چشمهاش در حالِ رصد کردنِ رستورانها بود، خند اهورا

مغازه ها و رستورانها  یراس ساعتِ دوازده همه  رانیا یا؟ باور کن توکجاست؟ آمریک نجایا یتو فکر کرد نمیبب-

 شنیم لیتعط

 

 گاهِ سرش قرار داد هیپنجره گذاشت و دستش رو تک یلبه  یآرنجشو رو سوگند

 میریمیم یکه از گرسنگ ینجوریا م؟یکن کاریحاال چ-

 یبالش بذار یامشب، سرِ گرسنه رو ذارمینترس... من نم-
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 شد لیبه سمتِ اهورا متما یصاف نشست و کم سوگند

 ؟یکن یم دایرستوران پ یعنی-

 

 به او زد یتاسف تکون داد و لبخندِ کم رنگ یبه معنا یسر اهورا

 اداینم افتیدختر، اصال به ق ییکنم؟ آخه تو چرا انقدر شکمو یم دایمن گفتم رستوران پ-

خورن و منِ بدبخت هنوز  یساعت هشتِ شب شام م یادربط داره؟ بعدشم، مردمِ ع افهیمگه شکمو بودن به ق-

 گرسنه موندم

 کردن! لیمطمئن شد که تمامِ رستورانها تعط گهیگذشت و اهورا د هودهیب یا قهیدق چند

 یکرد و نم یشد... سوگند با شک به او نگاه م ادهیبه چشمش خورد و کنارش ترمز زد و با عجله پ یسوپرمارکت

 خواد بخره. یم یزیبه اونجا رفته و چه چ یچ یدونست برا

 

 ییکارخونه ا ی هینون باگت و نوشابه و ساالدِ الو هیحاو یلونیبعد، اهورا با نا یکم

 سوگند گذاشت... یپا یهارو رو دیشد و خر نیواردِ ماش 

 ه؟یچ نایا-

 صداش کن یدوست داشت یتو هرچ یاسمش شامِ، ول-

 

 زد و با حالتِ قهر گفت:رو با انزجار کنار  لونینا سوگند

 بزنم نایآماده دوست ندارم... عمرا لب به ا یمن غذا-
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 رو به سمتِ سوگند گرفت هیخلوت پارک کرد و ظرفِ ساالد الو ییرو کنارِ کوچه ا نیماش اهورا

  نمیاشم یکنم، بالجبار مجبورم تو دایدر خوره شما پ ینتونستم رستوران گهید دیآوردم... ببخش ریبه زور گ نمیهم-

هت بگم ب دیبا شه،یکباب م خیس هیبه  لیتبد یحاضر یغذا نیبا ناز کردن ا یکن یباشم... االنم اگر فکر م راتونیپذ

 لقمه چپش نکردم. هیباطل... دست بجنبون تا همشو  الِیخ یکه زه

 .گرفت.. ییخودش لقمه ا یاز نون باگت رو کند و برا ییا کهیشده، درِ ظرف رو باز کرد و ت زونیآو یبا لبها سوگند

مچِ دستش رو گرفت، لقمه رو از داخلِ انگشتهاش  عیحرکتِ سر کی یدهنش ببره که اهورا تو کهینزد خواست

 دهنِ خودش فرستاد یبیرون کشید و تو

 کنترلِ اعصابش رو از دست داد یاخمهاش رو درهم گره زد و از شدتِ گرسنگ سوگند

 ؟یاریدر م ارویباز یوحش نیکه ا یمگه خودت دست ندار ؟یمنو خورد یاِ... چرا غذا-

 

 پر،به زور جوابِ او رو داد یبا دهن اهورا

مه خودت لق یاول برا یکشم، اونوقت تو به راحت یم یگرسنگ یدارم به خاطرِ جنابعال یمن از ک ؟یکش یخجالت نم-

 ؟یریگ یم

 

 رو نگاه کرد ادهیپ کنارش به یبا لجاجت صورتش رو برگردوند و از پنجره  سوگند

 داره یهم حد یخورم... همش واسه خودت، دله باز یاصال من نم-

 

 همراه با ملچ و اره،یدرب شتریلجِ سوگند رو ب نکهیا یخودش گرفت و برا یبرا ییا گهید یلقمه  یدیق یبا ب اهورا

 ملوچِ فراوان گفت:



 خواهمتیم

 
242 

 

 یخور یگوشتِ بره م یانگار دار ،یداره لعنت ی... عجب طعمیوا-

 

 به او انداخت و با سماجت گفت: یهیگفت و نگاهِ عاقل اندر سف یشیا سوگند

 با مرغه نه با گوشت هیالو-

 دهیگوشت م ی... به نظرِ من که مزه یحاال هرچ-

 من شک ندارم شه،یکوفتت م-

 دهیم یچه حال یدون یبه خدا، نم هیتیوضع هیبه رونم... اصال  چسبهیم شهیفعال که داره گوشت م-

 واقعا که... برات متاسفم-

 دینفس سر کش کینوشابه رو باز کرد و  هیدرِ بطر اهورا

 به شکمت یامشبو سنگ ببند یمجبور اتیتو متاسفم... چون با لج باز یمنم برا-

 

 پاش برداشت و در دست گرفت یرو از رو هیبا حرص به سمتِ او برگشت و ظرفِ الو سوگند

 ه منهواس شیبق ؟یدی... نترکگهیبسه د-

 یبخور ییکارخونه ا ی هیالو ادی... اصال به کالست نمیدوست نداشت یحاضر یتو که غذا-

 

 اون گذاشت یال هیالو ینون برداشت و کم ییا کهیت سوگند

 به خوردنش نشون ندادم لیم یلیخ نیواسه هم شه،یپر از مواد نگهدارندس و باعثِ سرطان م نایا-

 

 دیبلند و پر صدا خند اهورا
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 و می خورم ادیب رمیگ یخونگ یدوبار غذا یکی ییباشه که من خوده خوده سرطانم... به زور، هفته ا ینجوریاگه ا-

 خب بگو دوست دخترات برات بپزن-

 

 به سوگند انداخت یحس یلبخندش خشک شد و نگاهِ ب اهورا

 رده باشنخورم نک زینگران باشم چ دیهمش با یدست پختشونو دوست ندارم... بعدشم اونجور-

 کنه گفت: کشیبه دهنش نزد نکهیخودش گرفت و قبل از ا یبرا ییا گهید یلقمه  سوگند

 کرد یداشت، مطمئنم پرواز م لیاعتماد بنفسِ تورو اگه ف-

 ...شهیبه پا م یدیشد یباشه، حتما دوباره دعوا نشونیب هیشگیهم یدونست که اگر قرار به کل کل ها یم اهورا

 کنه. تیریرو مد هیکرد با آرامش قض یسع پس

 میکن یبحث م لهیبعدش راجع به من و آقا ف ،یبش ریحق با تواِ... فعال غذاتو بخور تا س-

 

 به غذا خوردنِ سوگند نگاه یدر سکوت گذشت... اهورا با آرامشِ خاص ییا قهیدق چند

 برد. یاز کنارِ او بودن لذت م ل،یدل یکرد و ب یم 

 ییا ازهیداد و خم هیتک یو به صندل دیکش یقیرو برداشت و لبش رو پاک کرد... نفسِ عم یدستمال کاغذ سوگند

 دیکش

 وفتادمیپس م یفرزانه... واقعا داشتم از گرسنگ یدستتون درد نکنه آقا-

 

 محکم صدا زد یلیسوگند رو خ یخشک و جد یبا لحن اهورا

 که یچ یعنیاهورا... اصال  ایفرزانه ام  یآقا دم،یبا خودت مشخص کن، بالخره من نفهم فتویسوگند... تکل-
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 ثبات داشته باش دختر ؟یخودمون قهیو یه دق یزن یحرف م یرسم قهیدق هی

 

به  شهیهم یگفته و در مواردِ عاد یم راهیدعواهاشون چقدر به اهورا فحش و بد و ب یکه تو ومدیم ادشیتازه  سوگند

 یلیفام

 زده و از الفاظِ مودبانه استفاده کرده. صداش

 کنم؟ یو شما خطابتون م ذارمیخب مگه بده بهتون احترام م-

 گفت: دیزد و با تاک یاریحرص درب شخندِین اهورا

پس لطفا... البته لطفا، اسممو صدا بزن! از تون، تون گفتن هات و شما، شما کردن  اد،یاصال خوشم نم میلیمن از فام-

 خوره یاز کجا آب م یاز االن بهت بگم که اگر بعدن سرش دعوامون شد بدون نویا شم،یم یدارم کفر گهیهات هم د

د و خودشو مشغول بر شیگوش یو درش رو بست... سرش رو تو دیاز  نوشابه ی داخله بطری نوش ییجرعه ا سوگند

 نشون داد!

 گذاشت ییو گوشه ا دیکش رونیرو از دستش ب لیزد و موبا ییتک خنده ا اهورا

 

 می... ما خودمون ختمِ روزگارچونیمنو نپ یالک-

 به خدا چوندمینپ-

 یع کنحاال نوبتِ تواِ که شرو ره،یدا یرو ختمیبرات ر مویزندگ یپس حرف بزن... من امشب تمامِ نگفته ها و رازها-

 

 شد رهیاهورا خ یو به چشمها دیکش یآهِ جان سوز سوگند



 خواهمتیم

 
245 

 

ز لباسهاشون رو ا شترِیکرد و بابام و سامان، ب یکنارِ نمایشگاه پدرم کار م هیفروشگاهِ لباس فروش یتو ارش،یک-

 منو قبول داره ی قهیکه سل گفتیبهم م شهیو اون هم میبود یمیباهم صم یلیکردن... من و داداشم خ یم هیاونجا ته

 ...کنه هیته یکیباهاش باشم تا بتونه لباسِ خوب و ش دیو با

 !میبزن یسر نایا ارشیک یکرد به مغازه  یدوبار مجبورم م یکی یکردن بود و ماه دیعاشقِ خر سامان

 دعوت کرد. یجشنِ تولدش، اون رو هم به مهمون یشد که سامان برا ادیز یو آمدها اونقدر رفت

 

لبهاشون  یو خنده رو ومدنیکه دست در دستِ هم م یینشسته بودم و به دختر و پسرها ییشب... من گوشه ا اون

 کردم! یبود نگاه م

داشته باشم و  ییا گهیخودم همراهِ د یوقت نشده بود برا چیه م،یبس که همه جا با سامان رفت و آمد داشت از

خواست  یخسته شدم و دلم م هیقض نیوغ چرا، منم واقعا از ادوست پسر کنارم بود... در یبرادرم، به جا شهیهم

 .رمیهم قرار بگ گهید یموردِ توجههِ آدمها

 

 شد که بهم سالم داد... دهیاز کنارِ گوشم شن ییکردم، صدا ینگاه م گرانیکه با حسرت به د همونجور

 هیبلند شدم... دستش رو به سمتم گرفت و خواست احوالپرس میصندل ینگاه کردم و از رو ارشیخندانِ ک یچهره  به

 بکنه که یگرم

 و معذب نگاهِ دستِ دراز شده اش کردم. دمیرو عقب کش خودم

 

 ییبایز یلیخ یخوام بگم چهره  یازم نشست... نم یکم یخودش رو جمع و جور کرد و با فاصله  ع،یسر یلیخ اونم

 داشتم، اما 

 کنه. تمیکردن اذ یآدمها که روم زوم م یبعض ینگاه ها ومد،یم شیپ
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 !زدیاز کنارم تکون نخورد و فقط باهام حرف م ،یاون مهمون یبود که تو یتنها کس ارشیک

 دیداره و با یسامان هم فراموش کرده بود خواهر یهم صحبت داشته باشم... حت ومدیکه تنها بودم و بدم نم منم

 ...احوالش بشه یایبهش سر بزنه و جو یگهگدار

 

 ...ارهیتا خودش بره برام غذا ب نمیبهم گفت که همونجا بش یبا لحنِ مهربون ارشیک دن،یشام کش موقعِ

و با لجاجت بهش گفتم، مگه خودم دست و پا ندارم که او بخواد برام غذا بکشه، لحنِ مهربونش  دیاعتراضم رو د یوقت

ون باهاش یاون شلوغ یو تو ستمیبا گهید یارِ مردهاخواد من کن یگفت: اصال دلش نم ظیبه خشم شد و با غ لیتبد

 تنه به تنه بشم.

 

 بهم دست داد! یدلم آب شد... قلبم شروع کرد به بال زدن و احساسِ خوب یلحظه، قند تو اون

 قائله مستثنا نبودم. نیو من از ا بردیرو م یکه دلِ هر دختر یهمون ش،یشگیبرگشت... با همون لبخندِ هم ارشیک

 شهیکه چطور روش م دمیبهش بدم... اولش اخم کردم و بهش توپ لمویموبا یشب ازم خواهش کرد شماره  اون

 ازم  یدرخواست نیهمچ

عاشقم شده، عقل و  دهیدوباره اول که منو د یکیشروع به ابرازِ عالقه کرد و گفت که از همون  یباشه؟! اما وقت داشته

 هوش از سرم پروند

 کرد... هیگر یها یصورتش گذاشت و ها یکه ناگهان دستهاش رو رو خواست ادامه بده سوگند

 فرو رفت و گفت: یصندل یتو شتریو ب دیکش یقینفسِ عم اهورا

 تورو نداره یاشکها اقتِیل یکس ز،یخودت اشک بر یبرا شهیکنه! اما هم یکردن آدمو سبک م هیکن... گر هیگر-

 

مژه هاش رو گرفت و دستمالِ  یها یاهیجعبه درآورد و صورتش و پاک کرد، س یرو از تو یدستمالِ کاغذ سوگند

 گرفت و تکه تکه اش کرد. یانگشتانش به باز نِیشده رو ب سیخ
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شدم و وقتِ شوهر کردنم بود، اما  یخودم خانوم یبرا گهیها د یلیو از نظره خ رفتمیبچه بودم... درسته دانشگاه م-

 هم نداشت. کیکوچ هیعشق یتجربه  کی یکه حت ییساله ا ستیرِ بسال داشتم، دخت ستیمن فقط ب

 

 بهم دست داده بود! یبیو حالِ عج زدمیابرها قدم م یخام شدم... رو ارش،یاون شبه ک یحرف ها با

 لحظه نبودش رو ندارم... کیعاشق شدم و تحملِ  دمیکه باز کردم، شش ماه گذشت و من تازه فهم چشم

 

گفت که باهام قصدِ ازدواج داره، اما با چه  یو مدام م دینالیم یپول یهاش شروع شد... همش از ب یریکم بهانه گ کم

 کنه... میبذاره و از پدرم خواستگار شیپا پ ییا هیسرما

ه روز ازم خواست به بهان هی نکهیتونم کمکش کنم... تا ا یم یدونستم چطور یو نم دیرسیبه ذهنم نم یزیچ چیه منم

 نکنه. یفروشندگ گهیبزنه و د ییخودش مغازه ا یبهش بدم تا بتونه برا رمیپول بگ از پدرم ییا

 

هم امکان نداشت  یعوض کنم... از طرف ارشیمامانمو راجع به ک تِیبا مادرم مشورت کنم، اما نخواستم ذهن خواستم

 خوام؟ یم یپولو واسه چ نیگفتم ا یم دیداشته باشم... اصال با یدر خواست نیبتونم از پدرم چن

 با اومدنِ اسمِ پدرش، دلش گرفت و دوباره به هق هق افتاد سوگند

 ییبابا رمیبم ضتیقلبِ مر یمن برا یاله-

 

 او گذاشت و با مالطفت نوازشش کرد فِیظر یشونه ها یدستش رو رو اهورا

 ضه؟یپدرت مر-
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 گفت:به صورتِ پر ابهتِ اهورا نگاه کرد و زمزمه وار  ش،یاشک یبا چشمها سوگند

 بشه یدچاره استرس و ناراحت دیقلبش گشاده و اصال نبا یها چهیاز در یکی یمادرزاد میدیآره... تازه فهم-

 نکرده... ییممکنه نتونه تحمل کنه و خدا اد،یگفته اگه بهش فشار ب دکترش

 

او  یرو به بازو شیشونیو پ دیاهورا کش هیکرد و ناخواسته خودش رو به سمتِ صندل هیگر شهیبلندتر از هم سوگند

 فشورد یبازوش رو کم گرشیسرِ سوگند گذاشت و با دستِ د یداد و زار  زد...اهورا دستش رو رو هیتک

 

 سرت نگهداره. یپدرتو سالها باال ی هیخدا سا ترکه،ینکن توروخدا... آدم دلش م هیگر یاونجور-

 یخودش رو جمع و جور کرد و صاف نشست... اصال دلش نم عایسر ومد،یبازوش م یکه به رو یبا فشار سوگند

 دوستانشون خراب بشه. یبکنه و رابطه  یخواست اهورا راجع به او فکرِ بد

 

امِ گرفت و به تم یاومدم، بابا هفت شبانه روز مهمون ایمن به دن یوقت گه،یبابام عاشقه دختردار شدن بود... مامانم م-

 و انگار که ده سال جوان تر شده دادیاقوام و دوستان شام و نهار م

 هیو اگر  شهیات م هیسرما نایگفت، ا یو م دیخر یطال م کهیت هیاومدنم، برام  ایماه به مناسبتِ ماهگرده به دن هر

 عادتش برنداشته. نیاز بابتت راحته... البته هنوزم دست از ا المیمن مردم، خ یروز

 

 یبود رو م میزندگ ی هیتمامِ طالهام رو که سرما دی... بانهیکار هم نیخودم فکر کردم که بهتر شهیزمان پ اون

 راه بندازه... یدیجد هیدادم تا بتونه کار و کاسب یم ارشیفروختم و پولشو به ک

 

استقبال کرد و قرار شد بعد از گرفتنه مغازه و راه افتادنِ کارها، با خانواده اش  یگفتم، حساب ممیبهش از تصم یوقت

 .میتگارخواس انیب
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مسخ شده  یکرد و من غرقِ در احساس، مثلِ آدم یمحبت م ارشیشد... ک نیریمثلِ گذشته ش زیهمه چ دوباره

 کردم! یم شیهمراه

 

داشتم و از ارزشش خبر  هیخودم هم متعجب شدم که انقدر سرما یفروختم... مبلغش قابلِ باور نبود، حت طالهامو

 نداشتم!

 ...رهیرو بهم نشون داد و گفت که قراره اونجارو بگ ییمغازه ا ارشیک

رفت و ذوق مرگ  یکردم و دلم ضعف م یذهنم لباسِ عروسِ موردِ عالقه ام رو تصور م یتمام، تو هیالیبا خوش خ منم

 شدم. یم

 

 دوستش! یبهم زنگ زد و گفت برم خونه  ارشی... کییاون روزِ کذا تا

خودمو به اونجا رسوندم... درو که باز کرد، متوجه شدم  ع،یسر یلیتنم کردم و خ یمناسب یبدو بدو لباسها منم

 خودمو آروم کردم. م،یباهم ازدواج کن یقرارِ به زود نکهیتنهاست، اولش دلشوره اومد سراغم، اما با تصورِ ا

 

نارگل هم  یبرا یتداستان رو ح ینجایحس کرد تمامِ خونِ داخلِ بدنش به سمتِ صورتش هجوم آوردن... ا سوگند

 نکرده بود... فیتعر

 فیتعر زهارویچ نیتر یگذره، خصوص یم شونیکه فقط چند ماه از آشنا یپسر یجلو شدیروش م یچطور حاال

 کنه؟!

حد حماقت  نیبه آب داده و تا ا یخواست باور کنه، سوگند بند ینفس هاش به شماره افتاد... اصال دلش نم اهورا

 کرده!

 بگو شویبق ؟یخب، چرا ساکت شد-
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 لب زد ومدیکه از ته چاه درم ییانداخت و با صدا ریسر به ز سوگند

 بگم یچ دیدونم با یاصال نم یعنینکردم...  فیتعر یکس یبه بعدش رو تا به حال برا نجایاز ا-

 سانسور کن کشویت نیبگو... اگر نه که ا یاگه دوست دار-

 

 ذهنش خودش رو مالمت کرد و ادامه داد یتاسف تکون داد و تو یبه معنا یسر سوگند

رو قبول کنم، اما با هر  یزیچ نیتونستم همچ ی... اولش مقاومت کردم، اصال نممیازم خواست تا باهم باش ارشیک-

 که بود یزبون

 زدن... نیآهن یکرد و منم انگار الل شده بودم و در مقابلِ خواسته اش به دهنم قفل میکار راض نیا به

 

خواست اجازه بده از  یمحکم بغلم کرد و نم ارشیزنگ خورد... ک لمیکنم که همون لحظه موبا یکر مخداروش فقط

 به سراغم اومد! یبد یکاناپه بلند بشم، اما ناخودآگاه دلشوره  یرو

 

 سامان ترس به جونم افتاد... یشماره  دنِیرو پس زدم و از جام بلند شدم و با د دستش

 و کجام! یکرده باشه و بفهمه االن با ک بمیهزار جا رفت که نکنه تعق فکرم

 افتاده. یاتفاقِ بد دمیبار پشتِ سرهم زنگ زدن، فهم نیبعد از چند گهیرو ندادم... اما دست بردار نبود، د جوابش

 

 بنده دلم پاره شد د،یکش یم ادیسامان که فر یصدا دنِیدلهره جواب دادم و از شن با

 دنبالم و از سالم بودنم مطمئن بشه... ادیکه کجام تا ب دیپرس یو مدام م دزیم نعره

:فقط و گفت دیکش ادیشده و او هم در جوابم بلندتر از قبل فر یحد عصب نیافتاده که تا ا یترس گفتم، چه اتفاق با

 نه! ایسرت آورده  ییبهم بگو اون پسره بال
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 لرزون گفتم: کدوم پسره؟ یی... با ترس و صداهیمنظورش از اون پسره ک دمیفهم ینم

 تونست درست حرف بزنه و فقط بهم گفت، کجام تا او خودش رو زودتر بهم برسونه ینم یاز حرص، حت سامان

 

 شدم که رنگ به رخسار نداشت... ارشیناچار آدرس رو دادم و رو به ک به

 یرو جمع کرد و ب لشیوسا صالیو است یدونم بهم بگه، اما او با دستپاچگ یهست که من نم یزیخواستم، اگر چ ازش

سامان و  یمبل نشسته بودم و اصال از صحبت ها یاز اون خونه خارج شد... منِ بدبخت، هاج و واج رو یخداحافظ

 سامان زنگِ درو زد و اومد باال! که دینرس قهیتونستم بفهمم... به ده دق ینم یزیچ ارشیرفتارِ ک

 

 برسه، مرده و زنده شده. نجایتا به ا یفکر کردم چند بار دم،ینداشتش رو که د یو رو رنگ

 ارشیکه ک د،یسوال پرس کیگرفت و به سمتِ خودش کشوند... نگاهِ پر از اضطرابش رو بهم دوخت و فقط  دستمو

 رو اعالم کردم. میفسرِ جوابِ من ینه... با بغض نگاهش کردم و فقط  با اشاره  ایکرده  یبهم دست دراز

 

 کشمش! یسرت آورده باشه خودم م ییگفت، اگر بال یلب م رِیانگار باورش نشده بود... دستمو گرفت و ز سامان

دکترِ زنان ببره تا از سالمتم  شِیخواست منو پ یچشمهام نگاه کردم... داداشم م یروشنِ جلو یباورانه به تابلو نا

 مطمئن بشه.

 

که مثل  ی... من برادرمو له کردم، داداشدمیاونو د ی... من شکستنِ غرورِ مردونه میشد رهیهم خ یچشمها یتو

 اثباتِ سالمتم یکرد و دنبالِ مدرک بود برا یحرفمو باور نم گهیچشمهاش بهم اعتماد داشت د

 ... سامان محکم درآغوشش فشوردم و بوسه بارونم کرد!میسالمت رو که گرفت ی برگه

کارهارو  نیکه چرا داره ا دم،یکش غیاومدم و ج رونیاز چه قراره... با انزجار از بغلش ب هیونستم قضد یمن هنوز نم اما

 بده. حیبرام توض دیکنه و با یم
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 با محبت نگاهم کرد و دستمو گرفت! ینشوندم و خودش هم کنارم نشست... کم نیماش یتو متیبا مال سامان

 ستمیزنده ن گهیحساس کردم، قلبم از تپش افتاده و دلحظه ا کیکرد،  فیماجرا رو برام تعر یوقت

 

 داد... هیتک نیماش ی شهیآروم، سرش رو به ش یلیچشمهاش رو بست و خ سوگند

 یبراش مهم نبود ادامه  گهیداد و د رونیخبرِ سالمت بودنِ او، نفسِ حبس شده اش رو پر صدا ب دنِیبا شن اهورا

ذهنش خدارو شاکر بود که سامان به موقع خودش رو به خواهرِ کم عقلش  ینه... فقط  تو ایداستان رو بشنوه 

 رسونده

 

 سرت رو درد آوردم؟-

 دهیناموس به خواسته اش نرس یب یآقا دمیخوشحال شدم که فهم یلینه اصال... اتفاقا خ-

 فید...سامان برام تعررو نابود کر میکرد، اون مرد تمامِ زندگ ینم یمن فرق ی... اما برادیآره، به خواسته اش نرس-

 کرد که:

 یدعوا م گهید یو با فروشنده ها زنهیکه داره داد م شهیم ارشیبابا... متوجهِ صاحب کارِ ک شگاهِینما رهیم یوقت ظهر،

 کنه!

 

کرده و اونها تازه  یم یچندماه بوده داشته دزد ارشیک گهیشده، اونم م یپرسه که چ یو ازش م ششیپ رهیم سامان

 متوجه شدن.

دادن به  یتموم شده... سامان در حال دل دار زیسرکار و همه چ ادینم گهیکه د گهیو م دهیم امیروز هم بهشون پ اون

 صحبت کنن یخواد تا خصوص یاز فروشنده ها ازش م یکیصاحب مغاره بوده که 
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 دیهمه افتاده، بع دنِچونیبا خواهرتون دوست شده و حاال که به فکرِ پ ارشیگه، ک یکشه و بهش م یرو کنار م سامان

 و بعدش فلنگو ببنده! ارهیب شونیهم سرِ ا ییبال ستین

اتاقش و داره درس  یتو دهیخونه، تا مطمئن بشه خواهرش تمرگ زنهیزنگ م یالیمنم، با خوش خ ی چارهیب داداشِ

 ازش خبر ندارم. شهیم یساعت کیدوستش و  یسوگند رفت خونه  گهیخونه که، مامانم بهش م یم

 

 کردم... فیداستان روهم که برات تعر ی هیکنه به زنگ زدن و بق یهم شروع م سامان

 زد و ادامه داد: یپوزخند سوگند

از  کهنیا یداستانها نبود، برا نجوریاصال اهلِ ا ارشیکردم براش پاپوش دوختن، آخه ک ی... فکر مشدیاولش باورم نم-

 زبونِ خودش

کرد، بندِ دلم پاره  یاپراتور که خاموش بودنِ تلفنِ همراهش رو اعالم م یداص دنِیبهش زنگ زدم... با شن بشنوم،

 شد.

 

 زد! شمیکردم، متنِ اون نوشته آت افتیازش در امیپ هیگذشت... تا بالخره  یخبر یب یتو یساعت چند

 هیزیخونه و جه ی هیخرابِ جفت خانواده ها قادر به ازدواج و ته هیمال تِیداره که به خاطرِ وضع یگفت: نامزد ارشیک

 .ستنین

و بعدش که خودم طالهام رو  رمیاز بابام بگ یکنه مبلغ میراض تونهیکرده م یمنو هدف قرار داده و اولش فکر م اونم

 فروختم، تمامِ مشکالتش حل شده...

 

 گرفت یزد و انگشتهاش رو به باز یدوباره لبخندِ تلخ سوگند

نه... گفته ک یزندگ یبا وقاحتِ تمام نوشته بود حاللش کنم تا بتونه با خوشبخت امشیپ یکه، تو نجاستیا شیجالب-

 .ادیکنه و از خجالتم درم یرو بهم پرداخت م شیخوب شد، بده شیوضع مال یبود، اگه روز
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شه...  یم دایپ ادیزمون ز نیا یچقدر مردِ نامرد تو "ذهنش گذشت یچشمهاش رو محکم بسته و باز کرد و تو اهورا

 "مثلِ سوگند رو گول بزنه و از محبتش سوء استفاده کنه یحد دخترِ پاک نیتونه تا ا یم یکیور چط

 ونِیاحساس رو مد نیو ا ستیپر ن ارشیدلش مثلِ گذشته از ک گهیسبک تر شده و د یکرد کم یحس م سوگند

 اهورا بود!

از جنس  گهیمثلِ تو، د یشدم، اما با وجودِ دوست نیبه مردها خوش ب گمیحرف بزنم... نم یکه مجبورم کرد یمرس-

 .ستمیمذکر متنفر ن

 

 انداخت و چشمهاش چهارتا شد نیماش یبه ساعتِ رو ینگاه اهورا

 رهید یلیکه خ میبزن بر م،یابونیخ ی... سوگند ساعت سه شده و ما هنوز تویوا-

 

 دهنش گذاشت یو دستش رو جلو دیکش ییخفه ا غِیج سوگند

 شنینگران م یلیخ ستمیما ن ننیشده باشن و بب داریبچه ها ب که اگه یوا-

 راحت... شهر در امن و امان است التیپس خ زدن،یشده بودن بهمون زنگ م داریخب اگر ب-

 

اهورا نشست و با ضرب به سمتِ عقب  یشونه  یرو یو منتظرِ باز شدنِ در شدن... دست ستادنیدرِ آسانسور ا یجلو

 برش گردوند!

 هومن نگاه کرد و با لکنت گفت: یطلبکارانه  یبا ترس به چهره  سوگند

 اتاقم یتو رمیخدافظ، من م یعنیسالم... نه... -

 

 کرد. شیبهش گفت و راه یآروم رِیسوگند رو آسوده کرد و شب به خ الِیخ ،یبخش نانیبا نگاهِ اطم اهورا
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 دیکل یدندونها نِیفت و به طرفِ خودش کشوند... از بکاپشنِ اهورا رو در پنجه گر ی قهیبعد از رفتنِ سوگند،  هومن

 دیشده اش غر

 ؟یبود یکدوم جهنم دره ا-

 و مرتبش کرد دیکش رونیهومن ب یبا پوزخند، لباسش رو از حصارِ دستها اهورا

 شدم؟ فیمن ضع ایشده،  ادی... تو زورت زنمیبگو بب-

 شم؟یو زنده م رمیمیخبر از تو م یمن ب یگینم ؟یوقتِ صبح کجا بود نیگم تا ا یبهت م-

 

 هومن چسبوند و تکون داد هیشونیرو به پ شیشونیبه صورتِ او زد و پ یاخم اهورا

 یزدیزنگ م لمیآخه آدمِ خنگ... خب به موبا-

 

 دیاهورا کوب ی نهیو با مشت به س دیخودش رو کنار کش هومن

خرو  یتا حرم رفتم و برگشتم، بلکه تو ادهیپ یود، پاصاحب موندت خاموش ب یب هینفهمم؟ گوش ینه بابا... فکر کرد-

 کنم دایجا پ هی

 

 نظر گرفت ریهومن رو ز یدرهم رفته  یانگشتهاش چهره  نِیزد و از ب شیشونیبا ضرب به پ اهورا

 خاموش کردم مویگوش میشدیخارج م می... اصال حواسم نبود، از تهران که داشتیداداش دیببخش-

 

و  دیلباسش رو کش نِیآسانسور رو فشار داد... اهورا آست یتوجه به حرفِ اهورا از کنارش گذشت و دکمه  یب هومن

 مثلِ بچه ها ملتمسانه هومن رو صدا زد
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 ! خوبه؟دیگفتم که حواسم نبود، اصال ببخش گه،یهومن... هومن قهر نکن د-

 سرت آوردن. ییاحمق... فکر کردم خفتت کردن و بال یمردم و زنده شدم اهورا-

 و دستش رو دورِ گردنش انداخت دیهومن رو بوس یلبخند زنان گونه  اهورا

 ؟یسوگند زنگ نزد هیچرا به گوش ارن؟یسرم ب ییبال یآخه مگه من دخترم که نگران بود-

 او چسبوند هینیبه اهورا انداخت و کفِ دستش رو به ب یهینگاهِ عاقل اندر سف هومن

 ده؟یدستم بو م کفِ نیبو کن... بو کن بب-

 

 شد زیر یبا دقت مشامش رو پر کرد و چشمهاش کم اهورا

 ؟یینه... چه بو-

 نیدوتایی رفت یمن که کفِ دستمو بو نکرده بودم تا بفهمم شما و سوگند خانم، نصفِ شب گه،ید نیآهان... هم-

 زنگ بزنم! شونیا لهینداشته به موبا یلی... پس دلدیکجاها بود ستیو معلوم ن رونیب

 تمامِ سالن رو برنداره دنشیخند یدهانِ او گذاشت تا صدا یزد و هومن دستش رو رو یبلند یقهقهه  اهورا

 رونیکنن ب یپرتمون م انیبابا... چه خبرته؟ االن م سیه-

 و من خبر نداشتم یبود یهومن... تو چه زبون دراز یوا-

 یاریاز دلم درب یحساب دیبا شم،یخر نم یسر نی... عمرا ااریکم ادا درب-

 

سوگند و  رِیفکرش درگ قاًیسرش گذاشت... عم رِیو دستش رو ز دیتخت دراز کش یاتاق شدن و اهورا رو واردِ

 که ییحرفها

 رد و بدل شد، بود! نشونیب
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 یاما مقاوم که قلبش رو داغ نگه داشته بود رو احساس م ک،یهرچند کوچ ییعمقِ وجودش گرما یخواسته، تو نا

 کرد.

 ؟یخواب یچرا نم-

 ذارهینم الیفکرو خ-

 ؟یکن یم یپنهان کار شهیچرا هم ؟یزنیاهورا چرا با من حرف نم ؟یک الهیفکرو خ-

 بخواب، شب خوش گهیرو پنهان نکردم هومن... د یزیچ چیمن ه-

 شد... داریخورد از خواب ب یبه کمرش م ییمشت و لگد ها با

 افتاد که دوباره قصدِ حمله و ضربه زدن داره. یمنکاسه گردوند و نگاهش به هو یرو تو چشمهاش

 

 تخت افتاد و اهورا دستهاش رو دوره کمرِ او قالب کرد و  ی... هومن رودیباال اومدش رو از زانو گرفت و کش یپا

 گفت یافتادن و هومن آخِ بلند نیتختِ خواب به زم یرو به او زد... هردو از رو چیپ لهیتیف فنِ

 

 دمیگامبو ترکله شدم... پاشو -

 سمتم؟ یدیلگد ول م یکله صبح یشم... مگه مرض دار یپا نم-

 بابا یکنم که به صبحانه برس دارتیدست که نمک نداره... خواستم ب نیبشکنه ا یا-

 یکن یبا کتک زدنِ من عقده هاتو خال یخواست یمارمولکو بزرگ کردم، فقط م ی... من تویعوض یغلط کرد-

 

 حرف می زد دهیبر دهینفسش بند اومده بود و بر هومن

 گنده بک... پاشو بابا قلبم اومد تو حلقم ی کهیمرت یهو-
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 اش بلند شد نهیس یقفسه  یبهش وارد کرد و از رو یادیفشارِ ز اهورا

 کنم! یبهت رحم نم یبعد ی... سرایزیکرم نر گهید-

 دستش رو به سمتِ اهورا بلند کرد و گفت: ده،یچسب نیزم یکرد به موکتِ رو یحس م هومن

 جون ندادم نجای... بلندم کن تا همنیکفِ زم دهیزدن تو سرش و چسب ییام که با دمپا یانگار سوسک-

 پف کرده اش انداخت!  یبه چشمها یچند اتاق کنارتر... سوگند نگاه یتو

از سرِ شب تا دمِ صبحش، با دو سه مشت  یها هیاز تورمشون کم کنه... اما گر دیتا شا د،یبه صورتش پاچ یخنک آبِ

 چشمهاش کم کنه. هیآب قابلِ پنهان کردن نبود و امکان نداشت از قرمز

 

 ییحالش رو رنگ و رو یصورتِ ب کاپ،یم یداد با کم حیشد و ترج ششیلوازم آرا فِیناچار دست به دامنِ ک به

 ببخشه!

 یخوب م یلیشوق و ذوق روخ نیا لِیبه صورتِ خودش زد... دل ییایو لبخنده دندون نما ستادیا نهییآ یجلو اهورا

 دونست.

 

ارِ به تن کرد و شلو یرنگ دیبلندِ سف نیآست شرتِیبهشون فرم داد... ت یخوش حالتش برد و کم یموها یتو یدست

 باهاش دوش گرفت... بایعطرش رو برداشت و تقر ی شهیو ش دیرو پوش شیگرم کنِ خاکستر

 

 زد. یشل یهاش رو دوره گردنش گره  نیدوشش انداخت و آست یرو در دست کرد و کاپشنش رو رو ساعتش

 کرد یتخت نشسته بود و با دقت به اهورا نگاه م یرو هومن

 داشتم یسوال هی دیببخش-
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 جانم، بپرس!-

 ؟یبر ییقراره جا-

 میصبحانه بخور میبر میخوا ی... مگهیآره د-

 ؟یکه ندار یارِ عقد و عروسصبح قر یکله  یعنیآهان... -

 

 بهش انداخت یبه سمتِ هومن برگشت و موشکافانه نگاه اهورا

 ه؟یچ گهید یعقد و عروس ؟یخل شد-

به خودشون  شونیدامادها هم روزِ عروس ،یرسیبا وسواس به خودت م یکه تو دار ینجوریواال... ا دونمیچه م-

  رسنینم

 

 رو به سمتِ هومن گرفت گرشیرو برداشت و دستِ د نشیماش چِیسو اهورا

 یگیچرت و پرت م یبه مغزت فشار آورده و دار یپاشو... پاشو که تو گشنگ-

 

 تیجمع ونهیشدن... اهورا مدام چشمهاش در حالِ گشت و گذار بود تا بتونه سوگند رو م یسالنِ صبحانه خور واردِ

 .دیرس یم جهیگشت، کمتر به نت یم شتریاما هرچقدر ب نه،یکنه و کنارش بش دایپ

 

از اونها نشست و متفکرانه درِ  زیدوم یگفت... به فاصله  یریاساتیدش رفت و سالم و صبح بخ زِیرسمِ ادب، سرِ م به

 سالن رو نگاه کرد

 نکن رینامه اش... انقدر فکرتو درگ ای ادیخودش م ای-

 ارینسکافه برام ب وانیل هیزر زدن برو  یخفه شو هومن، به جا-
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 اش گذاشت نهیس یتا کمر خم شد و دستش رو رو هومن

به خاطرِ سوگند  ستیاصال درست ن دیباور کن یدر خدمتون هستم... ول دیاگر داشت یشیفرما ،یچشم قربان... امر-

 .یو زور بگ یاخم و تخم راه بنداز چارهیمنِ ب یخانم برا

 دیکش یقینفسِ عم اهورا

 ایاریبرام نسکافه ب یخواست یعمر هی، حاال بعدِ بابا ارمیم رمی... خودم منیبش ایاصال ب-

 کردن... یبزرگِ صبحانه بودن و بشقابهاشون رو پر م زِیو هومن هردو سرِ م اهورا

 کرد! یبه درِ ورود ییاو زد و با سر، اشاره ا یبا آرنج به پهلو هومن

 

که اخمهاش درهم  دینکش هی... اما به ثانسوگند لبش به خنده باز شد دنِیردِ نگاهِ هومن رو دنبال کرد و با د اهورا

 رفت

 چرا اخمات توهم رفت؟ جانِ جانان اومدن که ه؟یچ-

 نداشت؟  نیبلندتر از ا یپالتو ده؟یپوش هیچه لباس نیآخه ا-

 رمایگ یکه حالت تهوع م اریدرن ایباز یرتیغ نیوا! به توچه؟ از ا-

 

 یصحنه  دنِیبه دنبالِ سروش گشت و با د عیسر یلیدر ذهنش زده شد... خ ییلحظه جرقه ا کی یتو اهورا

 فرستاد رونیروبروش، دستهاش رو درهم مشت کرد و با حرص نفسش رو ب

 ستمیرو اگه مچاله اش نکنم، اهورا ن دهیاتو کش یپسره  نیهومن به جانِ مادرم من ا-

 

 دارهیوگند قدم بر مبلند شده و به سمتِ س شیصندل یدوخت که از رو یبه سرعت نگاهش رو به سروش هومن
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 یغم ندار ،یتا داش هومنو دار یشد! ول داشیپ یعشق بِیاوه، اوه... رق-

 

 و نفس زنان، به صورتش لبخند زد ستادیاش ا نهیبه س نهیو س دیبه سمتِ سوگند دو هومن

 ها... نه! هینارگل خال یچقدر جا ر،ی... صبحتون بخیسالم خانم اسکندر-

 مات و مبهوت به هومن نگاه کرد سوگند

 ؟یگیم یزیچ نیو همچ یراهِ منو بست یاومد ییهویچرا شما  یول ه،یخال یلیسالم... آره جاش خ-

 تا به اهورا جان بگم براتون صبحانه بکشه. ن،یما بش زِیسرِ م میبر ایگفتم، حاال شما ب ینجوری... هم یچیه-

  ظیغل ییکه با اخم ها یینشست و به اهورا زیهومن سرِ م هیبه همراه سوگند

 بود نگاه کرد و به هومن گفت: یدنینوش یها وانیپر کردنِ ل درحالِ

 ؟یحق یچشه آقا نیا-

 ؟یک-

 چپش بلند شده، خدا به دادمون برسه یامروز از دنده  یاهورا... انگار-

 کرده شیبرسه که عصبان یآهان... آره، خدا به دادِ اون بدبخت-

 دعواش شده؟ یکرده؟ با کس شیعصبان یخب ک-

 

 ارهد ینظر گرفت که برگشته و سر میزش نشسته و چشم از سوگند بر نم رِیبه صورتِ نامحسوس، سروش رو ز هومن

ه کاس یتونم قول بدم اهورا چشمهاشو از تو یبره، اصال نم شیپ ینجوریاگر طرف بخواد هم یواال تا االن که نه... ول-

 ارهیدرن

 



 خواهمتیم

 
262 

 

 و خشک گفت: یجد یلیبه هومن نگاه کرد و خ ظیغ با سوگند

 گم اهورا چش شده؟ ی... بهتون مدیواسه من معما طرح نکن شهیم-

 من مگه فضولِ مردمم د،یدونم خانم... اصال بهتره از خودش بپرس یچه م-

 

 او گذاشت... یرو جلو ییچا وانِیسوگند نشست و ل یطلبکارانه روبرو اهورا

 کن نشیریش یاگر خواست ختم،یر ییواست چا-

 به اهورا زد ییکج کرد و لبخندِ پر معنا یگردنش رو کم سوگند

 یو مشکل دمیخوب خواب یلیخ شبمیمنم خوبم خداروشکر! بله، بله... د ؟یاهورا خان، شما خوب ریسالم...صبح بخ-

 ومدین شیپ

 

چشم، نگاهِ نافذش  یو صاف کنه، از باالگردنش ر نکهیو درحال هم زدنِ نسکافه اش بود، بدونه ا نییسرش پا اهورا

 لب غر زد... رِیرو به سوگند دوخت و ز

 حوصله ندارما سوگند... پا رو دمم نذار که امروز، روزه پاچه گرفتنمه-

 

  دیکش رونیدستِ اهورا ب رِیرو از ز یدنینوش وانِیبا خنده، ل سوگند

 دستش رفته رو مخت؟ بگو برم حقشو بذارم کفِ یک ؟یچرا هاپو شد-

 

 رو از دستِ سوگند گرفت و با اخم نگاهش کرد وانیخم شد و ل اهورا

رام ب ینشست یصندل یکه رو نیهم ،ی... الزم نکرده از جات بلند بشیریحقِ منو بگ ییمونده بود تو بخوا نمیهم-

 بسه
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 شده بود و سرش رو به سمتِ هومن برگردوند جیکامال گ سوگند

 گهید زهیم هیسرِ  رمیخب م نمیبش ششیداره؟ اگه دوست نداره پ نیا تِیبه عصبان ینشستنِ من چه ربط-

 

 یلگدِ محکم د،یسکوتِ او رو د یبزنه... اما وقت یسوگند گوش داد و منتظر بود اهورا حرف یبا دقت به حرفها هومن

 اهورا کرد و به صورتِ سوگند لبخند زد ینثاره ساقِ پا

 نبود... مگه نه پسرخاله؟ نیورش انه بابا... اهورا اصال منظ-

 سوگند گره زد. یرو به چشمها شیفقط سرش رو تکون داد و نگاهِ عصب یحرف چیه یب اهورا

 که سوگند نشسته بود حرکت کرد... یزیبلند شد و به سمتِ م یصندل یو از رو دیصبرش سر رس گهید سروش

 

 یزد و سرش رو با گرفتنِ لقمه ها یکنارِ او نشست! هومن سوت قایو دق دیها رو کنار کش یاز صندل یکیداد و  سالم

 اوهم نشه. رهیکره و عسل گرم کرد تا آتشِ خشم اهورا دامن گ

 اهورا دور  نهیزبیت یکارِ او از چشمها نیو معذب نشست... ا دیکنار کش یرو کم شیصندل سوگند

 کرد شیعصبان شیاز پ شتریو ب نموند

 ؟یدسروش جان شما صبحانه خور-

 

 از سوگند چشم برداشت و سرش رو به سمتِ اهورا گردوند سروش

 بود یخوب یبله... واقعا صبحانه -

 ؟ینشد ریکنم هنوز س یآهان... پس چرا من حس م-
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 با تعجب به اهورا نگاه کرد و لب زد سروش

 شدم... چطور مگه؟ ریچرا، س-

 یکن دایواسه خودت پ گهید یغذا هیبهتره  ینشد ریگفتم اگر س ،یخور یبا چشمات مردمو م ی... آخه داریچیه-

 

 و به سوگند نگاه کرد دیاخمهاش رو درهم کش سروش

مارو خراب  ی ونهیداره م یدونم چه اصرار یاهورا خان نم نیمن مزاحمِ شما هستم؟ آخه ا یخانم اسکندر دیببخش-

 کنه

 رنگ رو به چنگ گرفت! دیسف یو پارچه  دیکوب زیم یخواست جواب بده که اهورا دستش رو محکم رو سوگند

 ینیب یدمم نذار که بد م یکنم، پا رو میبذار بهت تفه یول ،یشناس یدونم تو چقدر من رو م یبچه جون... نم نیبب-

 

 سوگند نگاه کرد ی دهیخونسرد به صورتِ رنگ پر یلیصاف نشست و خ سروش

 شما صحبت کنن یبه جا شونیا ی... خودش زبون داره، بهتره اجازه بدیستیخانم ن هیوص لیشما که وک-

 

 چاره، با سه جفت چشمِ  یسوگند دوختن... دختره ب ی دهیبهم چسب یسه نفر چشمهاشون رو به لبها هر

 ... و خونسرد و آروم روبرو بود یو عصب یو نگران... کفر کنجکاو

 تمامِ اعتماد بنفسش رو به کار گرفت و گفت: 
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از بودنِ شما،  شونیذارم، االنم اگر ا یاهورا احترام م یبه حرفها و گفته ها شهیمن هم ی... ولیریام یآقا دیببخش-

 .دیرو ببر فتونیو تشر دیما ناراحتن... لطف کن زِیسرِ م

 

 اش رو به سروش دوخته بود! روزمندانهیو نگاهِ پ دیگنج یدر پوستِ خود نم یاز فرطِ خوشحال هومن

 ابروش رو باال انداخت یتا کینشست و  نهیست به سد اهورا

 که؟! یگفتن ندار یبرا یحرف گهیاالن د ؟یجوابت رو گرفت-

 

 بلند شد شیصندل یبه صورتِ سوگند زد و از رو یپوزخند سروش

 باهم دی... خوش باشقیهرچه ال قیخال-

  دی... تا کور شود هر آن کس که نتوان دمیخوش-

حد بتونه جوابِ  نیکردن تا ا یرفت و اهورا و هومن ناباورانه به سوگند نگاه کردن... اصال فکرش رو هم نم سروش

 به او بده و عذرش رو بخواد! یدندون شکن

 یرو ناک اوت کرد اروی ی... دمت گرم، زدیبابا خانم اسکندر-

 گهید مینیما ا گهید-

 گذاشته ریتاث اتتونیادب یرو یه حسابچه جالب، حرف زدنتونم مثلِ اهورا شده، معلوم-

 

 گذاشته بود، به سوگند دوخت شیتوشون به نما یداد و چشمهاش رو که برقِ خاص یاش رو به صندل هیتک اهورا

 نمشی... اصال خوش نداشتم کنارت ببیکه حالشو گرفت یمرس-
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 زد یباال انداخت و لبخندِ کج ییشانه ا سوگند

 زد  یداشت حالم رو بهم م گهیآداب د هیمباد ی کهی... مرتنهینارم بشبودم ک نیخودم عاشقِ ا ستین-

 

 ماجرا قرار داد... یلحظه به لحظه  انِیرو برداشت و با نارگل تماس گرفت و او رو در جر شیگوش هومن

گل نار یگرفت و برا یقشنگ یهمون لحظه موبایلش رو باال برد و دوربین رو تنظیم کرد و عکسِ سه نفره  سوگند

 فرستاد

 

 شد... یاز بابتِ پسر خاله اش راحت م الشی... سوگند خوشحال بود، هومن کم کم داشت خدیخند یم اهورا

 برش یبشه که بتونه اهورا رو رام کنه و به زندگ دایپ ایدن نیا ینفر تو کینفر، فقط  کیدونست که اگر  یم او

 رو نداره. یکار نیبجز او توانِ همچ یکس چیگردونه، فقط سوگنده و ه

 بشن شگاهینما هیتنشون کنن و راه یمناسب یاز صرفِ صبحانه، همه به اتاق هاشون بر گشتند تا لباسها بعد

 خواست از جاش بلند بشه که اهورا اجازه نداد سوگند

 میر یصبر کن... بذار همه برن، بعدش ما م-

 

 :دیشوک شده پرس سوگند

 وفته؟یب یشده؟ قراره اتفاق یچرا؟ مگه چ-

 به اهورا کرد و بلند شد ییچشم غره ا هومن

 دیرم حاضر بشم... شما دوتا هم بهتره عجله کن یمن م-
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 بلند شدن و رونیب زیسالن نبودند! هر دو از پشتِ م یبجز اهورا و سوگند تو یکس گهیگذشت... د ییا قهیدق چند

 یاهورا با اشاره 

 تنِ سوگند رو نشون داد یتو یپالتو دست،

 بشه؟ یکه چ رونیب یرو عوضش کن... همه جونتو انداخت نیو ابر-

 

 دیبه پالتوش کش یدست یبا شک و دودل سوگند

 خوشگله که! یلیمگه چشه؟ خ-

داره، خوبه  یچه رنگِ قشنگ یدون ی... اصال نمهیدارم عال ویما هیبپوشه؟ منم  دیخوشگل باشه رو آدم با یهرچ-

 رون؟یب امیبپوشمش ب

 

نگه، آخه اهورا اون روز  یزیچ چیداد سکوت کنه و ه حیداشت... اما ترج نشیآست یاز هزار جواب تو شیب سوگند

 اومد. یاون وسط کوتاه م دیبا یکیاعصابش سرِ جاش نبود و  یلیخ

 ؟یباهام ندار یرم باال لباسم رو عوض کنم، فعال کار یباشه... پس من م-

 باال. میر یعجله؟ صبر کن باهم م نیحاال کجا با ا-

 یدونست و براش جالب بود که بدونه، حرفها یاهورا رو نم یرفتارها نیا لِیسوارِ آسانسور شدن... سوگند دل هردو

 رو به اون کرده؟! نیگذاشته و اهورا رو از ا ریپر تشنجشون تاث هیدوست یحد رو نیاونها تا ا شبِید

 اهورا!-

 بله-

 یچیه-

 شده؟  یزی... چگهیخب بگو د-
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 م.کن یفکر نم یبد و منف یزهایبه چ گهیآروم شدم و د یلیکه باهات حرف زدم خ شبینه فقط خواستم بگم، از د-

 

 سکوت، فقط بهشون نگاه کرد! یشد و تو رهیو سبز رنگِ سوگند خ دهیکش یبه چشمها اهورا

 انداخت و مطمئن بود گونه هاش از شدتِ خجالت سرخ شدن نییسرش رو پا سوگند

 خوام به چشمهات نگاه کنم یسوگند... م ریال بگسرتو با-

 یاز رنگِ چشمهام متنفر یگفت یم شبیتو که د ؟یچ یبرا-

 

 او قرار داد و صورتش رو باال نگه داشت یچونه  رِیانگشتِ شستش رو ز اهورا

گِ چشمِ شما، در خوشبختانه رن ایموردِ عالقه ام عوض شده... متاسفانه،  یتا حاال، نظرم راجع به رنگ ها شبیاز د-

 که وجود داره. هیرنگ نیتر بایحاله حاضر ز

 

 دیرس یبه مشامش نم یخوش یاهورا بو یحرفها نیآب دهنش رو به زور قورت داد... از ا سوگند

 دلش بود رو به زبون آورد یکه تو یمِن و مِن کرد و در آخر حرف یکم

 دیخراب نکن میرو که دار یخوب هیکنم دوست یخواهش م ی... ولهیحرفها و کارها چ نیدونم منظورِ شما از ا یمن نم-

 

 به صورتش زد یو پوزخند دیسوگند کنار کش یچونه  رِیدستش رو از ز اهورا

 حرف نزن ینجوریباهام ا گهیمگه بهت نگفتم د ؟یتو باز، شما شما گفتن هات رو شروع کرد-

 

 انداخت و زمزمه وار گفت: ریدوباره سر به ز سوگند
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 نداشتم ی... وگرنه من که حرفگهیآدم معذب بشه د دیکن یم یکار هیخودتون  خب-

 

داد و مانعه  هیتک وارهیآسانسور باز شد... سوگند خواست از اون اتاقکِ تنگ خارج بشه که اهورا دستش رو به د درِ

 خروجش شد

 صبر کن، باهات حرف دارم-

 طبقه رو فشورد و درها دوباره بسته شد نیآخر یو اهورا دکمه  ستادیحرکت ا یب سوگند

 یکن یفرق م هیتو برام با بق یول اد،یاصال از من خوشت ن دیو شا میباهم نداشت یخوب یدونم رابطه  یم-

 

 اومد و راهِ گلوش بسته شده بود! یبهش دست داد... نفسش باال نم یحسِ خفگ سوگند

 یژنیانداخت و با زور، تمامِ اکس رونیب محضِ باز شدنِ در، خودش رو از داخلِ آسانسور به به

 هاش کرد. هیو واردِ ر دیتونست رو بلع یکه م 

 او گذاشت یشونه ها یو دستش رو رو ستادیپشتِ سرش ا اهورا

 شد سوگند؟ حالت بده؟ یچ-

 برگشتن و مواجه شدن با چهره ی اهورا رو نداشت ی... روستادیو صاف ا دیکش قیچند نفسِ عم سوگند،

 هوینه خوبم... نفسم بند اومد -

 

بکشه... لبش به خنده کش اومد و  یو مسخره باز یهم قصد نداشت دست از لودگ یتیموقع نیهمچ یتو یحت اهورا

 که مختص به خودش بود، سوگند رو خطاب قرار داد یبا لحن

 نستادهیکنارت وا یکم کس ،یدست و پات رو گم کن دیبه خدا... با یحقم دار-



 خواهمتیم

 
270 

 

 

 درشت کرد یبا حرص به سمتش برگشت و چشمهاش رو کم سوگند

 سرت؟ یخورد تو یزیآسانسور چ یتو ؟ی! تو دوباره توهم زدیچ-

 

 نگاهش کرد یزیو با لبخندِ محبت آم ستادیصورت به صورتِ سوگند ا قایخم شد و دق یکم اهورا

 یتو یدونم چطور اومد یما تو... نمقلبم نفوذ نکرده، ا یتو یساله که کس نیخوامت، چند یم ادیخوامت... ز یم-

 گهید چکسِیخوام نه ه یدونم، که فقط تورو م یرو خوب م یزیچ هی ی! ولمیزندگ

 

گرفت تا بتونه وزنش رو تحمل کنه، او قسم خورده بود بعد از  واریرفت... دستش رو به د یاهیچشمهاش س سوگند

 اعتماد نکنه و دوباره دل نبنده یمرد چیبه ه ارشیک

 تونم اهورا... باور کن، امکان نداره یمن نم-

 میفرصت بد گهیبه هم د ایچرا؟ مگه چه اشکال وجود داره! ب-

 سوزناکِ اهورا انداخت یحسش رو در چشم ها ینگاهِ سرد و ب سوگند

 کنم میرو واردِ زندگ ییا گهیشخصِ د یهستم که بتونم به راحت یمن زخم خورده تر از اون-

 

 شد رهیانگشتانش قرار داد و به ظرافتِ اونها خ نِید رو گرفت و بدستِ سوگن اهورا

فهممت! اما سوگند، تو  یو من کامال م میرو تجربه کرد ی... هر دونفرمون عشقِ نافرجاممیجفتمون زخم خورده ا-

 یرو نابود کن تیو زندگ یتلخت، تمامِ جوان یتا آخر عمر به خاطرِ گذشته  یتون ینم
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 نیو ا رهیتونست بگ ینم یمیتصم چیخودش ه یمونده بود و برا یبیعج یود، بر سرِ دوراهدلش آشوب ب سوگند

کنارش  شهیکه هم ییاما با توجه به دخترها پ،یداد... اهورا خوب بود، جذاب، خوش ت یعذابش م زیاز همه چ شتریب

 ممکن بود. رِیکار غ نیا زد، یحرف م ییپروا یو ب ییخودش راجع به اونها با پررو یبودن و حت

 

 لحظه وجودِ اونها رو تحمل کنم کی یکنم بتونم حت یاهورا تو دورت پر از دختره... من اصال فکرشم نم-

 دم یکدومشون رو نم چیجوابِ ه گهیرو خاموش کردم... د لمیموبا نجا،یا میاومد یبه جونِ مامانم از وقت-

 

 نیاو انداخت تا بتونه کنترلش کنه و مانع از زم یبازو رِیداد... اهورا دستش رو ز واریاش رو به د هیتک سوگند

 خوردنش بشه

 دمیبعد از سالها تپشش رو حس کردم... امروز صبح د شبیشد، د خی کهیت هیقلبم مثلِ  نازیسوگند... من بعد از پر-

 که گرم شده!

زنه... من با تمامِ  یافتاده داره بهت م لیمغرور و از دماغِ ف یحرف رو اهوارا نینه... اما ا ای یکن یدونم باور م ینم

 می... بزار دوباره خوشبخت باشمیبارِ دوم طعمِ عشق رو بچش یخوامت، پس بزار برا یوجودم م

 

 نمناکش رو به او دوخت یو چشم ها دیکش رونیدستِ اهورا ب رِیخودش رو از ز سوگند

 ینفر بمون هیبا  یتون یدندونت رفته و نم رِیز یادیز ینبودم... اما تو طعم ها یکس چیمن تا به حال با ه-

 مکن یرو زهرمارِ جفتمون م یشم، زندگ ی... شکاک مامیکنار ب ییزهایچ نیکه بتونم با همچ ستمین یمن آدم اهورا

 

 کرد و نگاهِ پر غضبش رو به سوگند انداخت وارید یحواله  یمشتِ محکم اهورا
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کدوم از اون دخترها و زنها رو دوست  چیباشه، من ه یرابطه باید دل ؟یگرد یم یمن دنبالِ چ یگذشته  یتو-

سرم آورده... بعد، تو االن روبروم  ییچه بالها نازیفراموشم بشه پر دینداشتم و فقط باهاشون وقت گذروندم تا شا

 م؟یباهم باش میتون یبه خاطرِ دوست دختر داشتن نم یگ یو م یسادیوا

 

 و دکمه رو فشار داد به سمتِ آسانسور رفت سوگند

 حرفها رو بهت زدم نیاحترامت رو نگهدارم ا شهیو دوست دارم هم یزیمن حرفم رو زدم اهورا... چون برام عز-

 

 روشنش انداخت هیعسل یبه موها یچشم نگاه یکنارش قرار گرفت و از گوشه  اهورا

قط ف ،یبه من دار یتو چه احساس ستیمهم ن... برام تیروسر رِ یلباسِ مناسب تنت کن... موهاتم بکن ز ن،ییبرو پا-

 تو ندارم. یرو رو گرانیهرزِ د یو اصال توانِ نگاه ها ستادهیکنم ناموسم کنارم ا یدونم که حس م یرو م نیا

 

 کنه... یریاون جلوگ هیاومدنِ احتمال رونیقلبش گذاشت، تا از ب یآروم دستش رو رو یلیخ سوگند

 اهورا، حالش رو دگرگون کرده بود. تِیاحساسِ مالک نیمهم نبود و ا یکس یحد برا نیشد که تا ا یم یسال سه

 خواد راجع بهمون فکرِ بد بکنن ی... من اصال دلم نمدایحرفها نزن نیبچه ها از ا یتوروخدا جلو-

 مچِ دستِ سوگند رو در پنجه گرفت و فشار داد اهورا

 اون رو گرفته؟سروش جون بفهمه ناراحت بشه؟ نکنه چشمت  یترس یچرا؟ م-

 

 انگشتانِ پر قدرتِ اهورا رو ماساژ داد یبا حرص، مچِ دستش رو آزاد کرد و ردِ قرمز شده  سوگند

 داره؟ یبه شما ربط ؟یدار یآره... اصال عاشقش شدم، حرف-
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 صورتِ او تکون داد یوارانه جلو دیخودشون رو کم کرد و انگشتِ اشاره اش رو تهد نِیب یفاصله  اهورا

 ،ی... سخت در اشتباهیسمتِ سروش و من رو دک کن یکه بر یاون مغز پوچت، فکر کرد یسوگند... اگر تو نیبب-

 .زهینشونت بدم تا کرک و پرت بر ییاون موقع اس که چنان رو

من عمل کن تا خودت  لِیخالفِ م یکنم و تو هم اگر جرات دار یبچه ها م یدوست داشته باشم جلو یهر رفتار من

 ... مفهومه؟ارمیسرت م ییچه بال یبفهم

 

 داد که حس کرد به داخلِ اون فرو رفته... یفشار م واریخودش رو به د یکرده بود و اونقدر یاز ترس غالب ته سوگند

 شد. زونیلرزونش آو یتکون داد و لبها میتفه یسرش رو به معنا یاضطراب چند بار با

 

 نرم به جلو  هدایتش کرد یلیسور، دستش رو پشتِ کمرِ او قرار داد و خقامت راست کرد و با باز شدنِ درِ آسان اهورا

 سرِ جاش ادیبلکه اعصابم ب نییپا امیخوام پله هارو ب یتو با آسانسور برو... من م-

 

 راه پله ها شد...  ه،یکه در اون سکونت داشت رو فشار داد و اهورا راه ییطبقه ا یدکمه  یحرف چیه یب سوگند

 بودن و با تعجب به او نگاه کردن! ستادهیو مسعود حاضر ا یواردِ اتاق شد... عل با حرص اهورا

 او، متوجه یگره خورده  یاخم ها دنِیکرد، سرش رو باال گرفت و با د یهمانطور که جورابهاش رو به پا م هومن

 لنگه... یکار م یجا کی شد

 زد و گفت: یبه مسعود و عل یتصنع یابهامات رو رفع کنه، لبخند نکهیا یبرا

 

 .شتونیپ میایتا اهورا  حاضر بشه و ماهم ب یالب یتو دیکنه... شما بر یشده سرش درد م داریاز صبح که ب-
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ساکِ  ل،یدل یرفت و ب یطرف و اون طرف م نیکه مثلِ مرغِ پر کنده ا ییاز اتاق خارج شدن و هومن به اهورا اونها

 لباسهاش رو

 دیسرِ جاشون نگاه کرد و خند ختیر یره مکرد و دوبا یم یخال

 

 ؟یکرد یکه انقدر قاط یدیجوابِ رد شن-

 فیبه او زده و ماجرا رو تعر یهومن نگاه کرد و در ذهنش گذشت که نکنه سوگند حرف یموشکافانه به چشم ها اهورا

 کرده

 کرد؟ یزنگ زد چقل عیبچه ننه، سر یبه تو گفت؟ دختره  یک-

 

 دیتخت دراز کش یهومن به هوا رفت و رو یخنده ها کِیشل

ته سوژه داش هیبه بعد  نیپسر خاله ام بزنه، تا منم از ا ی نهیشد دستِ رد به س دایهم پ یکیشکرت... بالخره  ایخدا-

 کنم.  تشیباشم دستش بندازم و اذ

 

 هم فشار داد و دستهاش رو درهم مشت کرد یدندون هاش رو رو اهورا

 گفت؟ یدرست بده، سوگند بهت زنگ زد چ زهرمار... جوابم رو-

 پا انداخت ... یسرش برد و پا رو رِیدستهاش رو ز هومن

 کنه. هی! کم مونده بود گرگهیناراحت بود د ی... طفلکیچیه-

 شد رهیخندانش خ یکنارِ هومن نشست و به چشمها اهورا

 چرا ناراحت بود؟ چش شده؟-
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 یکنه... بنده خدا به اندازه  یم جادیداره مدام برام مزاحمت ا یدست از سرم بر نم شیریس یاهورا نیگفت ا یم-

 داداش؟ یفهم ی... چرا نمادیمرگ ازت بدش م

 

 خشک شده بود، لب زد تیباز که از شدتِ عصبان مهین یبا دهان اهورا

ستِ مودبانه با مزاحمت درخوا هی یدهنش تا بفهمه معنا یحرفهارو سوگند گفته؟ حقشه برم بزنم تو نیا ؟یچ-

 کنه یفرق م یلیخ

 

نه، نک یرو عمل مشیتا نره و تصم ره،یبتونه جلوش رو بگ نکهیا یتخت بلند شد و هومن برا یشتاب زده از رو اهورا

 او پرتاب کرد. یشونه ها یخودش رو رو

 

 بکشم.زبونِ تورو  ریخواستم ز ی... سوگند اصال بهم زنگ نزده، من فقط میبابا روان سایوا-

 هومن رو از دورِ شونه اش باز کرد و با ضرب به سمتش برگشت یدستها اهورا

 به دختره بگم آبروم بره؟ یزیچ هی تیبرم تو عصبان ی... نگفتکهیمرت یتو غلط کرد-

 

 دیمحکم گونه اش رو بوس یلینگاه کرد و خ یعصبان یبا لذت به اهورا  هومن

 واقعا از خدا ممنونم نم،یرو بب یروز نیکردم همچ یآرزو م یباورت نشه اهورا... ول دیشا-

 ؟یو االنم به آرزوت برس یدرمون داشتم که، نذر کرده باش یمگه دردِ ب-

 یآدمها تو ،یرسما فراموش کرده بود گهیقلبت از سنگ نباشه... تو د یول ،یحاضر بودم سرطان داشته باش-

 دارن. ازیبه عشق هم ن شونیزندگ
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 کرد یسوگند رو تجسم م یبود و در ذهنش، فقط چهره  رهیخ ینا معلوم یاست و به نقطه از جا بر خو اهورا

 کفِ دستِ خاله؟ یبذار ینر ید یبهت بگم، قول م یزیچ هیاگه -

 

 ستادیبا اخم به اهورا نگاه کرد و صاف ا هومن

 یبگ یزیخوام بهم چ یهم نم یریشعور... اصال اگر بم یمگه من خاله زنکم ب-

 

 تخت یهومن زد و هولش داد رو ی نهیاهورا با کفِ دو دستانش به پسِ س 

شوهرِ بخت برگشته  چارهیوگرنه ب ،ی... فقط خدا رحم کرد تو زن نشدشترهیهومن به خدا که نازت از صدتا دخترم ب-

 ات

 

 کرد یاهورا، روش رو از او برگردونده بود و بهش نگاه نم یتوجه به خنده ها یب هومن

 مایباش نییپا دیبا گهید قهیتا ده دق م،یحوصله ندارم باهات کل کل کنم اهورا... حاضر شو زودتر بر-

 

 کرد ختشونیبهم ر یاو برد و حساب یموها یکنارِ پسرخاله اش نشست و انگشتهاش رو تو اهورا

رواِ چشمت اب یهت بگه باالب یهواتو داشتم و نذاشتم کس شهیلوس بارت آوردم، انقدر هم یخودمه... از بچگ رِیتقص-

 یکه، سوسول شد

 سوسول باباته-

 زد یشکمش خم شده بود و قهقهه م یاز شدتِ خنده رو اهورا

 سوسول باشه شیزیچنگ یها لیبیمن با اون س یخدا خفه ات کنه هومن... فکر کن، بابا یوا-
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از  ریهم، ابهتِ مردونه اش رعشه به اندامِ همه، البته به غ یلومتریکه از صد ک یعمو مصطف یاز تصورِ چهره  هومن

 انداخت، خنده اش گرفت یاهورا م

 مادرم خبردار بشه؟ یدیکه ترس یبهم بگ یچ یخواست ینگو بابا... حاال م یور یدر-

 گل کرده تیرادارهات راه افتاد؟ فضول ه؟یهان! چ-

 

 اهورا دوخت یو به لبهاشکمش جمع کرد و نگاهِ منتظرش ر یپاهاش رو تو هومن

 ؟ید ی... چرا آدمو دق مگهیبگو د-

مامان و بابامو  یها یپرداز ایرو ینگه که اصال حوصله  یزیاول قسم بخور مادرت خبردار نشه و به خانواده ام چ-

 ندارم

 گهیگم د یگم نم ی! مایهست یبابا، تو چه خر یا-

 

 لبهاش نقش بست یرو یواملبهاش رو تر کرد و لبخندِ کم رنگ، اما با د اهورا

دت م نیهم ی...اما تومیمثلِ موش و گربه بود شهیو هم مینداشت یخوب یکه من و سوگند اصال باهم رابطه  یدون یم-

  دمیفهم

 !دمیکه تا به امروز د هیدختر نیو خانم تر نی... در واقع، پاک ترهیدختره سالم یلیخ

رو  ییگذره، برام جالبِ و حسِ تازه ا یمردها هم م نیراحت از بهتر یلیده و خ یمحل نم یپسر چیکه به ه نشیهم

 نبوده! یدختر چیکه تا به حال ه یجور هیهومن،  هیجور هیدر من متولد کرده... اصال 

 خواد داشته باشمش، دوست دارم واسه من باشه یم دلم

 واسه تو باشه؟ یکه دوست دار یزن یموردِ عالقت حرف م نِیراجع به شلوار ج یمگه دار-
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 هومن زد یبه پهلو ییسقلمه ا اهورا

 رفته ادمیعاشقانه بزنم... اصال  یحرفها ستمیبلد ن ه؟یخب چ-

 گرفته و االن فراموش کرده؟ ادیو کجا  یکه تا به امروز عاشق نشده، قبال از ک یرفته؟ آدم ادتی-

 

 به هومن انداخت یهینگاهِ عاقل اندر سف اهورا

 ؟یریمچم رو بگ یکن یم یسع یدار ،یبهم مشورت بد نکهیا یبه جا ه؟یاالن فازت چ-

 یم یاهورا خان غرورشون رو کنار گذاشتن و از بنده هم فکر نم؟یب یخدا! دارم خواب م ایمن؟ به تو مشورت بدم؟ -

 خوان؟

 

 قدم برداشت یاز جا بلند شد و به سمتِ درِ خروج اهورا

 یکه نطقمو کور کرد میرف بزنه... پاشو بربخواد باهات ح یکس یستیاصال تو آدم ن-

 

 در گذاشت تا مانعِ خروجِ او بشه ی رهیدستگ یبه سرعت خودش رو به کنارِ اهورا رسوند و دستش رو رو هومن

 کنم؟ کاریتونم برات چ ی... تورو خدا بگو مدیغلط کردم ببخش-

 

 داد هیتک واریو به د دیکش یپوف اهورا

تونه به مردها اعتماد کنه،  یاون قبول نکرد، گفت نم یخوامش... ول یغرورمو گذاشتم کنار و رفتم بهش گفتم م-

 االنم

به  ییوراج هیکنه و  یفرق م دمیکه د ییدخترها ی هیبکنم تا بهش بفهمونم واقعا برام با بق یچه رفتار دیدونم با ینم

 دلم نشسته



 خواهمتیم

 
279 

 

 اهورا نگه داشت و گفت: ی نهیس یبا ذوق، کفِ دستش رو جلو هومن

 ختنه سرونِ پسرتون میایداداش بزن قدش، مبارکا باشه... انشاهلل ب-

 

 هومن نگاه کرد یزد و به دستِ باال اومده  یپوزخند صدا دار اوهورا

 مینز یراجع به پسردار شدنِ من حرف م ای... بعدش بزمیتو سرم بر یچه خاک دیبهم بگو با ایلوده باز نیا یاالن جا-

 

 دیتوشون کش یموهاش برد و چنگ یدستش رو تو هومن

 برن یرنگ و وارنگت رو دک کن ی... بعدشم اون دوست دخترهایدوستش دار یبهش ثابت کن دیاول از همه با-

مطرح و درست و  یکه من باهاشون در ارتباطم، از خانواده ها ییکنم، تمامِ دخترها ینم یسکیر نینه... همچ-

 شهرن هیحساب

 بپرونمشون و خودمو تنها بذارم یراحت نیتونم به هم ینم

 

 به اهورا نگاه کرد ظیبا غ هومن

 ؟یدار کاریاونها چ ی هیبا بق گهیخب د ؟یسوگند رو دوست دار یگ یمگه نم-

دلش  رِیز یها بشم... اگه سوگند من رو وسطِ راه ول کنه و خوش یکیاون  الِیخیب شهینم لیدوستش دارم، اما دل-

 بزنه که

 ادیازم بر نم یکار نیعمرا همچ یدون یافتاده ها و تو هم که م لیاون از دماغِ ف یبرم منت کش دیبا

 

 باال انداخت ییشانه ا هومن
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 بود نیتونستم بهت بدم هم یکه م ییخواد بکن... من تنها راهنما یدلت م یپس هر غلط-

 اش انداخت... یبه ساعتِ مچ ینگاه اهورا

 کنم! یم یفکر هیبعدش هم  یرو روشن کنم... برا لمیموبا م،یمشهد هست یتو یفعال که قصد ندارم تا وقت-

 .ادیدرم یدیحم یشد، االن صدا رید م،یبر ایب

 

 کرد! یتک تکِ چهره ها زوم م یجمع شده بودن و اهورا نگاهش رو رو یالب یبچه ها تو یهمه  بایتقر

درهم رفته و ناراحتِ سروش  یبه چهره  ینگاه می... اهورا ابتدا ندنیخند یگفتن و م یشاد بودن و باهم م همه

 ... سپس از او رو گرفت و به سوگند چشم دوخت!دیکش یانداخت و نفسِ راحت

 ...ومدیبه چشم م شتریو قدِ بلندش ب یدگیکه به تن داشت، کش یبلندِ بافت یپانچو با

شد  یبود که نم فیداد و انقدر صداش ضع یلب سالم ری... سوگند زستادیبه سمتش حرکت کرد و کنارش ا اهورا

 بر زبان آورده. یزیچه چ قایکه دق دیفهم

 دمیرو خوب شن ادهاتیو فر غیج یباشه، من صدا دهینشن یهرک ؟یزن یچرا انقدر آروم حرف م ؟یچ-

 

 رسا گفت: ییاهورا دوخت و با صدا ینگاهش رو به عمقِ چشمها سوگند

 سالم... سالم... سالم-

 او رو از نظر گذروند یابروش رو باال انداخت و از سر تا پا یتا کی اهورا

 سوگند خانم. یشد پیخوشت اد،یبهتر شد! چقدرم لباست بهت م ینجوریآهان... ا-

 یوخواست جل یزد و گونه هاش گل انداخته بود، اما نم یم یحس کرد گر گرفته... صورتش کامال به سرخ سوگند

 ارهیاهورا ضعف نشون بده و کم ب

 یدید یبودم... منتها شما نم پیخوشت شهیمن هم-
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 کرد گفت: یهمونطور که با لبخند به سوگند نگاه م اهورا

 نظر بدم دنتیدرموردِ لباس پوش شتریدم ب یبه بعد بهت قول م نیتا االن کور بودم... اما از ا-

 

شه،  یمردونه جذاب م راهنِیو پ نیبا شلوارِ ج شهیدونست، او هم یخت... نمبه اهورا اندا ییا دارانهینگاه خر سوگند

 رسه. یبه نظر م کیانقدر به چشمش خوش پوش و ش دایجد ای

 رون؟یب دیایب رهنیال پ هیشه با  یشما سردتون نم-

 

 دیکش یتاسف تکون داد و آه یسرش رو به معنا اهورا

 امیبشه و بهم زن ندن م دیشم... به خدا که اگر موهام سف یم ریپ یحرف نزن یبدم باهام رسم ادیبه تو  امیتا من ب-

 رمیگ یخودتو م

 

 اهورا که تا بنا گوشش باز بود نگاه کرد شِیگشاد شده، به ن ییبا چشم ها سوگند

 خودت بچه پررو شِیپ یکرد یزنِ تو بشم؟ چه فکر امیدستِ مامان و بابام موندم که ب یمگه من رو-

 

 برق زد طنتیچشمهاش از شدت ش اهورا

حرص درآوردنِ  هیچقدر راحت با  نیشناسمت، بب یواسه خودم... تورو مثلِ کفِ دستم م میمن استاد یلیخدا وک-

 ایواسه من ادا ب یو مفرد کردم... حاال ه یمیالفاظتو صم ک،یکوچ

 

 نیهم یبرا قایخبره بود و دق زیهمه چ یدونست... الحق که اهورا تو یم دونیم یخودش رو بازنده  سوگند

 رو بچشه دیجد یتونست بهش اعتماد کنه و طعمِ رابطه ا یاو نم اتش،یاخالق
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 زنه یم رونیگرفته و زبونه هاش از قلبش ب شیشد و حس کرد تا عمقِ وجودش آت رهیخ شیچشم ها به

 ترسم اهورا خان یتو م یرفتارها نی... من از همهیچ یدون یم-

 ؟یوروجک ازش بترس یم هست که توه یزیترس! مگه چ-

 

 یکه حت ییجمله ا دنِیبا شن دیلبهاش نشست و از ادامه دادنِ به بحث منصرف شد... شا یرو یحیلبخندِ مل سوگند

نگه که  یچیگرفت سکوت کنه و ه میبه آدم دست بده، تصم یشد حسِ قشنگ یعاشقانه هم نبود، اما باعث م

 ارهیبه وجود ب یدلخور

 

 صورتش زد و گفت: یجلو ی... بشکندیکه سکوتِ سوگند رو د اهورا

 ؟یترس یم ییزهایکه از چه چ یکن یفکر م نیبه ا یدختر؟ نکنه دار ییکجا-

 

 دیکش نیزم یرو یمنحن یخط ها ش،یانداخت و با نوکِ کتون نییسرش رو پا سوگند

 نه! فقط نخواستم بحث رو ادامه بدم-

ه ش یکه باعث م یمشکل دار اتمیاز اخالق یکی... کنجکاوم بدونم تو با کدوم مینخوام باهم حرف بز یاتفاقا من م-

 میباهم باش یینخوا

 

 یذهنش بود تا اهورا رو دست به سر کنه که... صدا یتو ییآب دهنش رو به زور فرو داد و دنبالِ جمله ا سوگند

 همه کرد. یو خنده رو مهمونِ لبها دیبه گوششون رس یدیاستاد حم

 !شگاهیبه سمتِ نما میو بر میها بش نیآوردن، سوار ماش فی... اگر همه تشرونیخب، خانم ها و آقا-
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هاشون  یصندل یرو روشن کرد و منتظر شد تا هومن و سوگند هم رو نیرفتن... اهورا ماش نگیبه طرف پارک همه

 تا زودتر حرکت کنن ننیبش

 یلبها یرو یجلو بنشونه... لبخندِ پر رنگ هیصندل یه زور روهومن، که اصرار داشت سوگند رو ب یصدا دنِیشن با

 اهورا نشست

 تورو خدا! من عقب راحت ترم دی... ولم کنیحق یآقا-

 عقب بخوابم هیصندل یخوام رو یمن م ن،ینه سوگند خانم... به خدا اگه بذارم، شما برو جلو بش-

 و دیبخواب قهیچند دق نیهم یتو دیتون یشما که نم ربع، کی تاینها م؟یراه یآقا هومن؟ مگه چقدر تو هیخواب چ-

 دیبلند بش

 انقدرم بحث نکن گهی... برو جلو دیدار کاریخوابِ من چ ستمِیبابا خانم، شما با س یا-

 

 دیلب غر ریدر رو با حرص باز کرد و ز سوگند

 ... خودخواه و زورگوییاهورا یالحق که پسر خاله -

 

 به صورتِ اخمالود سوگند انداخت ینگاه مین اهورا

 بوده، درسته؟ نیبدم هم یاز رفتارها یکیکه معلومه  نجوریکنم، خوبه؟ ا ینم یخودخواه گهید-

 

 و بر چشم زد! دیکش رونیب فشیک یرو از تو شیآفتاب نکِیسکوت کرد و جوابش رو نداد... ع سوگند

 کار رو کرد و هومن با خنده گفت: نیهم قایاز او دق تیهم به تبع اهورا

 به من؟ یبد یاضافه ندار نکِیداداش ع-
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 با حرص به سمتِ هومن برگشت و گفت: سوگند

 نکنه تتونیاذ دیکه موقعِ خواب، نورِ خورش دیآورد یبا خودتون چشم بند م دیشما با-

به عقب  نکهیو بدونِ ا دیکش رونیرو ب ییا گهید یِدود نکِیرو باز کرد و ع نیخم شد و درِ داشبورد ماش یکم اهورا

 برگرده اونو به سمتِ هومن گرفت و گفت:

ه ب نیاز ا نیافته رحم کنه! حاال بب یکه سوگند باهاش لج م یبه کس دیآخ آخ هومن جان، آشت پخته شد... خدا با-

 ارهیخورم اشکت رو درب یکنه و قسم م یم ادهیسرت پ ییبعد چه برنامه ها

 

 ه اهورا رو صدا زد و متوجهِ خودش کردطلبکاران سوگند

 دو سرم وِیکنن د یمردم فکر م یکن یم فیاز من تعر یکه دار ینجوریاهورا... ا-

 ... اون که بر منکرش لعنت.زمینه عز-

 

 تا متوجه بشه اهورا قصدِ سر به سر گذاشتن با او رو داشته  دیچند لحظه طول کش سوگند

 ! آره؟گهیدوسرم د وِیکه من د یکن یم دییتا یدار یعنیبر منکرش لعنت؟  ؟یچ-

 

 فرمون برداشت و باال گرفت یجفت دستهاش رو از رو اهورا

 زنم خوبه؟ یحرف نم گهی... اصال دممیآقا من تسل-

 

 باهاش فاصله داشتن رو با اشاره به اهورا نشون داد یکه کم یبزرگ دونِینگاه کرد و م ابونیبا استرس به خ سوگند

 دونیبه م میرس یم میفرمون... دار یدستهاتو بذار رو-
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 دونم یم-

 میکن ینکرده تصادف م یی... خداادایخوشم نم ایمسخره باز نیمن اصال از ا نیبب ه؟یدونم چ یم-

خنده  دیکش یکه اهورا م یدیپل یچشمهاش گذاشت و از نقشه ها یوساعدش رو رو دیدراز کش یصندل یرو هومن

 اش گرفت

 بهشت صدام کن میدیزنم، رس یچرت م هیاهورا جون من -

 کنن دارتیاز خواب ب انیب گریج هیگم دوتا حور یبخواب داداش راحت باش... م-

 

 شد و نفس هاش به شماره افتاد رهیدستش رو به فرمون گرفت و با ترس به روبرو خ سوگند

 مایش یبدبخت م یکیزنم به  یم چیپ یتو هویم، ندار دیها د نهییاهورا تورو خدا فرمونو نگهدار... من به آ-

 

 ارهیب نییبود و قصد نداشت دستهاش رو پا دنیهمچنان در حالِ خند اهورا

 شرط داره-

 ؟یچه شرط-

 میحرف بزن دیبا-

 ریرو بگ ونتیکام نیفرمونِ ا ایباشه بابا قبول... تو فعال ب-

 

 انگشتانِ سوگند که دورِ فرمون گره خورده بود گذاشت یدستش رو به عمد، رو اهورا

چقدر خوبه آدم ها قبول کنن با حرف زدن و بدونِ تنش مشکالتشون رو حل  نی... ببیپا ایپا یمعامله  هیشد  نیا-

 کنن



 خواهمتیم

 
286 

 

 

 کی یخواست حت یکه اصال دلش نم ینشست... جور یبه پوست و استخونِ سوگند م بیاهورا، عج یدستها یگرما

و اون  دیفرمون کنار کش یبه خودش اومد و انگشتانش رو از رو عیسر یلیهم دستش رو جا به جا کنه! اما خسانت 

 ها رو به بازی گرفت

 .ستادنیا یشدن و منتظر م یم ادهیپ کیبه  کیپارک کردن و بچه ها  ضیعر یابونیها کنار خ نیماش ی همه

 بشه! داریرو خاموش کرد و هومن رو صدا زد تا از به اصالح خوابِ قبل از ظهرش ب نیماش اهورا

 

 میدیهومن، پاشو رس-

 تواِ  ینکره  یکه صدا نیاِ... ا-

 صدات کنه؟ پاشو پسر همه منتظرِ ما هستن یمگه قرار بود ک-

 سراغت؟ انیب یتا حورگم دو  یم یتو مگه خودت نگفت ،یشد شمس یبابا... من اگر شانش داشتم اسمم م یا -

 تموم شده احمق یینمایس لمیهومن پاشو... پاشو ف-

 

 شد... ادهیپ نیو با همون حالت از ماش دیخند یشد م یدو پسر خاله رد و بدل م نِیکه ب ییها الوگیبه د سوگند

 ی... خودش هم نمستادیازش رو برگردوند، به ناچار کنار اهورا ا عیسر یلیسروش افتاد و خ ی رهیبه نگاهِ خ چشمش

 ذهنش نقش بسته بود. یتو یحام کیرو کرده، اما اون پسر مثلِ  نکاریدونست که چرا ا

 

 ؟یشد میشده سوگند، چرا مثلِ موش پشتِ من قا یچ-

 .هیبق شِیپ میمن؟ نه بابا، فقط خواستم باهم بر-
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 ستادیکرد و خودش پشتِ سرِ او ا تیبزرگ شدن... اهورا سوگند رو به جلو هدا یسالن واردِ

 میوقت از هم جدا نش هیتو جلوتر باش چشمم بهت باشه -

 اهورا جان ستمیبه خدا من بچه ن-

 که داده شد...  یکه زده و گافه بزرگ یاش تموم نشده بود که تازه متوجهِ حرف جمله

 به سمتِ او خم شد یکرد و کم زیگوش هاش رو ت اهورا

 !یا من بوداهورا جان رو ب ؟یچ-

 ؟یبابا... حاال چرا انقدر خوشحال شد دیاز دهنم پر-

 

 لبهاش نشست یرو یبار طنتیو لبخندِ ش ستادیکنارش ا اهورا

 چند ساعته رو داره یحکمِ قربون صدقه  دنیمثلِ تو، جان شن یاز دهنِ دخترِ سفت و سخت-

 

توش راه  یقند و شکر ساز یشده و انگار که کارخونه  یلبهاش رو به دندون گرفت و حس کرد ته دلش خال سوگند

 انداختن

 گفتم یزودتر بهت م یش یدونستم انقدر خوشحال م یاگه م-

 بگو شتریبه بعد ب نی... از ایدیحاال که فهم-

 

ده ه شگذاشت شیبه نما ییبایز هی... تابلوها با نور پردازدنیرد شدن و به نگارخانه رس یو نسبتا بزرگ یچوب یدر از

 بودن و فضا کامال آرامش بخش بود!
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 به هومن رفت ییداد و چشم غره ا رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 نه؟یا شگاهیموضوعِ نما یچرا بهم نگفت-

 میداستان داشت تونییفرما فیتشر یبرا یهم کل ینطوری... هممیایسفر ب نیخب دوست داشتم باهم به ا-

 ومدمینم یگفت یحداقل امروز م-

 اوردیکرد و از صحبت هاشون اصال سر در نم یهاج و واج به اون دو نفر نگاه م سوگند

 د؟یدار یچه مشکل یلیهشت سال جنگِ تحم یبا موضوعِ شهدا دیشه بگ یم-

 

 و بغضش رو فرو داد دیموهاش کش یتو یبچه ها رفت... اهورا دست ی هیانداخت و به طرفِ بق نییسرش رو پا هومن

 یروز هیکردم  یآرزو م شهی! همدمیبود که د یمرد نیتر یو قو نیعاشقش بودم... بزرگ ترداشتم،  ییدا هیمن -

نبودم و کنارش  مییشدم که زمان جنگ همسن و ساله دا یوقتها ناراحت م یکنم و بعض یبتونم مثل او زندگ

 .دمینجنگ

 

بشه فقط عذاب  دیکه شه یحلبچه ماسک نداشت و تا زمان هیایمیش یحمله  یخدا سال شست وشش، تو ی بنده

 !دیکش

 

 کنه نگاه کرد یریاشکهاش جلوگ زشیداشت از ر ینمناکِ اهورا که سع یبا تاسف به چشمها سوگند

 بهشتن یخدا رحمتشون کنه... حتما االن جاشون خوبه و تو-

ه من رو خون ایما،  یخونه  ادیاون ب ایکردم که  یمجبورش م هییبا قسم و آ شهیوابسته بودم... هم میبه دا یلیمن خ-

د ش ادیسرفه هاش ز هوی... میخونه تنها بود یمن و او تو یروز، وقت هینداشتم که  یادیمادربزرگم نگهداره... سنِ ز ی

نتونستم  چوقتیکردم ه یمن بود، هنوزم هست، اما من هرکار ی ورهاسط مییشد... دا دیبغلم جون داد و شه یو تو

 کنم. یمثلِ اسطوره ام زندگ
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 اهورا خوند یشده  دیشه یاسطوره  یبرا ییلب، فاتحه ا ریو ز دیکش یآهِ جان سوز ندسوگ

 تا بچه ها برگردن؟ مینیبش نیماش یتو میبر ییخوا یکنه، م یم تتیاذ نجایاگر جو ا-

 به سالن انداخت و به صورتِ سوگند نگاه کرد یاجمال ینگاه اهورا

 و همرزم هاش بکنم  مییهم از دا یادیاومدم،  نجایدم، حاال که تا ا یم حیترج یاز محبتت، ول یمرس-

 با فکرِ به گذشته و شتریبه اونها نگاه نکنه و ب یلیکرد خ یم یگذشتن... اهورا سع یم ینقاش یکنارِ تابلوها از

  یکه تو یخاطرات

 اش، داشت قدم بزنه و وقت بگذرونه. یبچگ

 

 داد... یقرار م یکارشناسانه، آثار رو موردِ نقد و بررس دِیتمامِ دانشجوها رو جمع کرد و از د یدیحم استاد

 !ارهیتونه دوام ب یاز اون نم شتریحس کرد عرصه بهش تنگ شده و ب اهورا

 

هاش کرد و  هیتازه رو واردِ ر یهوا یحرکت کرد... کم ابونیخارج شد و به سمتِ خ تیجمع یاز تو یحرف چیه یب

 جا گرفت! یصندل یرو باز کرد و رو نیفرستاد... درِ ماش رونیمحکم باز دمش رو ب

 سفر کرد شیهاش رو بست و به پانزده سالِ پ چشم

 خواد برم جنگ و مثلِ شما قهرمان بشم! ی... منم دلم مییدا-"

 یصلح زندگ یتو رنیگب ادی دی... آدم ها باستیجنگ که خوب ن ،یمهندس بش ،یدکتر بش دیجون... تو با یینه دا-

 "کنن

 

 خارج کرد... ایخورد، او رو از عالمِ رو نشیماش ی شهیکه به ش ییچند ضربه ا یصدا
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 چشم دوخت ستادهیمنتظر ا ابون،یرو گشود و به نگاهِ نگرانِ سوگند که کنارِ خ چشمهاش

 سرده یلیخ رونیآخه ب ن؟یماش یتو امیب یشه قفلِ درو باز کن یم-

 

 ی چهیدر یداخل شد و دستهاش رو رو عیسر یلیرو زد و سوگند خ یبه خودش اومد و قفل مرکز یجلد اهورا

 گذاشت یبخار

 دنیکش یپوستِ صورتم کاتر م یباور کن انگار رو زه؟یانقدر ت نجایا یچرا سرما-

 ؟یرو از دست ند شگاهینما نیا ی هیکه افتتاح یومدین نجایمگه از تهران تا ا رون؟یب یچرا اومد-

 به صورتِ اهورا زد یلبخندِ پر مهر سوگند

 وفتمیب شگاهینما ی هیشه حاله دوستم بد باشه و من به فکرِ افتتاح یمگه م-

 

 زد یمکث کرد و پوزخندِ صدا دار ییلحظه ا اهورا

ورا ... چون اهیبر نجایاالن از ا نیکه بهتره هم هینجوریدوستِ ساده رو دارم سوگند؟ اگر ا هیمن فقط برات حکمِ -

 بهش ترحم کنه و دلش به حالش بسوزه. یمتنفرِ کس

 

 ی رهیانگشتانش به سمتِ دستگ یکرد... گاه یرو عوض م مشیتصم هیدر جدال با عقل و قلبش بود و هر ثان سوگند

 رفت و یدر م

 انداخت یاهورا م یبه چهره  ینگاه مین یگاه

 

ول نداره، بهت ق یاشکال میباهم باش یاگر دوست ندار ؟یکن یرابطه رو مشخص نم نیا فِیشد سوگند؟ چرا تکل یچ-

 و خراب نشه یرابطمون جنگ میمثلِ قد ایدم مزاحمت نشم،  یم
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 خواص به اهورا داشت و مغزش یحالِ خودش نبود... قلبش احساسِ کشش یکرد و اصال تو یدست دست م سوگند

 یبکن ییا گهیردِ دم رِیکه نه! تو دوباره نباید خودت رو درگ دیکش یم ادیفر مدام

 

 .رمیبگ میتونم تصم ینکن... من نم تمیکنم اذ یاهورا خواهش م-

 او گذاشت هیصندل هیپشت یبرداشت و دستش رو رو زیخ یکم اهورا

 ! سوگند تویو فکر و ذهنت خارجش کن یمگه قرار نبود از زندگ ،یکن یفکر م ارشیچرا؟ فقط بگو چرا هنوز به ک-

  ؟یهنوز عاشقش

 به اهورا نگاه کرد  تیجد با سوگند

 یو اساس هیپا یسواالتِ ب نیهمچ گهیاهورا... پس لطف کن و د ستمین زاریاون آدم ب یبه اندازه  یکس چیمن از ه-

 ازم نپرس!

اعتماد کنم و بعد از گذشتِ سه سال، تو  یمرد چینتونم به ه گهیرو نابود کرد... با رفتنش باعث شد د میزندگ ارشیک

 کنم و کنارش راحت باشم. تیمیکه تونستم باهاش احساس صم یهست یپسر نیاول

 

 لبهاش نقش بست یرو یداد و لبخندِ کم رنگ رونینفسِ حبس شده اش رو ب اهورا

 کندم یکله ات رو م ،یهنوزم دوستش دار دمیفهم یاگه م-

 چرا؟ مگه دوست داشتن جرمه؟ -

 

 کردن ینگاه م گریکدیبودن و با دقت به  رهیهم خ یدو در عمقِ چشم ها هر

 بزنه گهید یکی یتونم تحمل کنم قلبت برا یحسود بودم و خبر نداشتم... اصال نم دمیها فهم یتازگ-
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 لبش رو به دندون گرفت یانداخت و گوشه  نییاز خجالت سرش رو پا سوگند

 فکر کنم حالت بهتر شده شگاه،ینما یبهتره من برگردم تو گهیراحت، االنم د التیرو دوست ندارم... خ یمن کس-

 

 داد هیتک یصندل هیچشمهاش رو بست و سرش رو به پشت اهورا

 نیماش نیاز ا یشه که به خواسته ام برسم... و در ضمن، تا بنده به مرادِ دلم نرسم، حق ندار یخوب م یحالم وقت-

 یبش ادهیپ

 

 صورتش نقش بست یرو ییدِ دندون نمااهورا سوء استفاده کرد و از شدتِ شوق، لبخن یبسته  یاز چشمها سوگند

 سوگند شد یبایز یپلکش رو باز کرد و متوجهِ خنده  یدر همون لحظه گوشه  اهورا

 ؟یکن یناز م یو ه یدلِ من رو برد یسرتق خانم؟ االن خوشحال یخند یم یبه چ-

 

 به اهورا نگاه کرد رتیکشد دستش رو دو طرفِ صورتش گذاشت و با ح ییخفه ا غِیج سوگند

 خاک تو سرم... تو که چشمهات بسته بود یوا-

 رمیتونم مچِ تورو بگ یبسته ام م یبا چشمها ینیب یفعال که م-

گذشته  یو به کارها یمن رو دور بزن یتون یراحت م یلیمطمئنم خ نکهیوحشت دارم... از ا اتیزرنگ باز نیاز هم-

 .بارِ دوم نابود بشم یو برا یکن انتیکنم ممکنه بهم خ یاهورا... مدام فکر م تونم بهت اعتماد کنم ینم ،یات ادامه بد

 

 برگشت دیبار یم تیپلک هاش رو باز کرد و به سمتِ صورتِ سوگند که از چشمهاش مظلوم اهورا
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 ؟یچ یکه برام ارزش دار ییاگه بهت ثابت کنم فقط تو ؟ینباشم چ یاگه بهت قول بدم با کس-

 

 و جذابِ اهورا زد بایبه صورتِ ز یزیت آملبخندِ محب سوگند

 ؟یچ تیقبل یسراغه دوست دخترها یو برگشت یاوردیاگر دوام ن ؟یچ یاگر نتونست-

 

 خاموش شده اش رو به طرفِ سوگند گرفت و گفت: لِیموبا یِدست دراز کرد و درِ داشبورت رو گشود... گوش اهورا

 خوبه؟  ،یمن واسه تو، از امروز خودت جوابشون رو بده و اصال بگو زنم هیگوش نی... اصال اایب-

 

 تر کرد یدستِ اهورا رو پس زد و لبهاش رو کم سوگند،

 خوره. یرابطه به درد نم نیشرطِ اول اعتمادِ... اگر نتونم به حرفهات اعتماد کنم که ا-

ش باعث شد تا او خودش رو عقب بکشه و کتفش، کار نیجهشِ کوتاه به سمتِ سوگند کرد و هم کیمشتاقانه،  اهورا

 ناله اش کلِ فضا رو بپوشونه. یمحکم به در اصابت کنه و صدا یلیخ

 

 به آدم؟ یکن ی... دستم له شد اهورا، چته؟ چرا حمله میآ-

 شوکه شدم، دلم خواست بغلت کنم هویخب  دیبرات... ببخش رمیبم یاله-

 

 خوشحالِ اهورا انداخت یبه چشمها ینگاه ظیکتفش بود، با غ صاف نشست و همونجور که دستش رو سوگند

 نیکنم... دلم خواست بغلت کنم و دوست دارم ببوسمت و از ا رفهمتیرو بهت بگم و خوب ش یزیچ هیبذار از االن -

 کشم. یدورت رو خط م نمیبب یزیچ نیهمچ کباریفقط  کبار،ی... به خدا اگر مایها ندار یور یدر
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 دیکش نییسرش تا چشمهاش پا یو کلفتِ سوگند رو گرفت و از رو یشالِ پشم اهورا

 خورمت جوجو یباشه بابا، نم-

 ؟یرسون یکارت متنفرم، چرا آزار م نیاَه... از ا-

 

 رو کم کرد نشونیب یجلو رفت و فاصله  یکم اهورا

کنم  یحال م ،یت دخترم! اصال دوسیش یخوشگل تر م ینجوریا ،یخور یحرص م ادیدوست دارم... خوشم م-

 کنم. تتیاذ

 اهورا گرفت ی نهیس یو کفِ دستش رو جلو دیخودش رو عقب کش یکم سوگند

 داشته باش تیمالک یاز جوابِ مثبتم بگذره، بعد ادعا قهیدق کی سایصبر کن! صبر کن... وا-

 اش رو جلو داد نهیغبغبش انداخت و س یتو یباد اهورا

به بعد نوبتِ شماس دنبالم موس  نی... حاال از ایبود که قبول کن نیها واسه قبل از ا دنیناز کش نیا یهمه  نیبب-

 یموس کن

 ! من دنبالِ تو موس موس کنم؟یچ-

 هوا نقاپنش یرو گهید یتا دخترا یتمامِ تالشت رو بکن دیافتاده و تو با رتیگ یپسرِ لوبت نیهمچ-

 

 با حرص به اهورا نگاه کرد سوگند

 حلقت یکنم تو یکشم و بعدش به زور م یم خیو به س ارمیدخترها رو در م تو و اون گرِیج-
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 نشست نهیدست به س ییبا گشاده رو اهورا

اومد طرفم خودم قبلِ  یو من خبر نداشتم؟ چشم خانم، چشم... اصال اگه کس یبود یرتیجون... تو انقدر هم غ یا-

 کنم یشما اقدام م

 اونوقت؟ یاقدام به چ-

 رونیکشم ب یاز شکمش م گرشویبعدش ج ارم،ی... اول لباسهاشو درمگهید یچیه-

 

 دیکش غیبلند ج سوگند

 یکن یم تمیاذ یاالنش دار نی... تو از همیشعور یب یلیاهورا خ-

 

 اش انداخت ینیب یبه رو ینیگوشش گذاشت و چشمهاش رو محکم بست و چ یدستهاش رو رو اهورا

 خوبه؟ ارمیدرن گرشویدم ج ی... اصال قول مدیغلط کردم خانم ببخش-

 اهورا گرفت... یاز بازو یدردناک شگونِیرو به سرِ انگشتهاش فرستاد و ن روشیتمامِ ن سوگند

 رمیگ یم هیکنم د یم تیرم ازت شکا ی! به خدا میگوشتم رو کند ،ی... قاتل، قصاب، جانیآ-

 ادیب رتیگ یشتریپس بذار گردنت رو هم بشکنم تا پولِ ب-

 

 بازوش گذاشت و تند تند، روش رو ماساژ داد تا از دردش کم کنه یدستش رو رو اهورا

 یمن باش یفلک زده  یبازو یجوابگو ایاون دن ییایب دیکنم... با یحاللت نم ییخدا-

 

 در گذاشت و به سمتِ خودش کشوند ی رهیدستگ یدستش رو رو سوگند



 خواهمتیم

 
296 

 

 اوردمیسرت ن ییبال هیبچه ها تا  شِیپ میبر ایب ز،یبسه... انقدر زبون نر-

 

 بشه که مچِ دستش توسطِ اهورا گرفته شد ادهیگذاشت و خواست پ نیزم یاز پاهاش رو رو یکی سوگند

 وروجک؟ یکن یفرار م یکجا دار-

 دستمو ول کن ؟یمگه دزد گرفت-

 مهمونت کنم یکباب برگِ مشت هیکه نرفته؟ بهت قول دادم ببرمت  ادتی... گهیدِ نه د-

 

 رو نشون داد و ابروهاش رو باال فرستاد ابونیخ یبا چشمهاش آن سو سوگند

 م؟یبگ یچ هیآخه به بق-

 نهیبش یصندل یو مجبورش کرد تا دوباره رو دیاخم هاش رو درهم گره زد و دستِ سوگند رو کش اهورا

 و مدام حواست به حرف یباش یتو هم انقدر استرس ادیخوشم نم چیو ه ستمین ییسوگند، من اصال آدمِ ترسو نیبب-

... االنم محکم میباهم دار یینداره که ما چه رابطه ا یربط چیدانشگاه باشه... به اونها ه یغازه بچه ها هیصد من  یها

 خواد. یکنم و دلم کباب م یضعف م یکه دارم از گرسنگ نیبش

 

 که امکان داشت صداش رو باال برد... ییرو روشن کرد و تا جا نیپخشِ ماش ستمِیس اهورا

 کرد. ینگاه م اوردیرو درم یاون طرفِ آب یخواننده ها یادا یکه با لودگ ییو به اهورا دیخند یم سوگند

 

ر به مردمِ  منتظ یاجمال یبودن... سوگند نگاه ستادهیا شیصفِ ورود یتو یادیز تِیشلوغ بود و جمع یلیخ رستوران

 گوشِ اهورا گفت: ریآروم، ز یلیانداخت و خ

 ستادن؟یا ابونیخ یدن که همه تا تو یم ینذر نجایمگه ا-
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 فشار داد یاو گذاشت و کم یشونه  یدستش رو رو اهورا

 یرو بهت بگم... فقط قول بده ترکم نکن یقتیحق هیخوام  یم-

 

 به او نگاه کرد یآب دهنش رو به زور قورت داد و با شک و دو دل سوگند

 باشه... بگو-

 رو نگاه کرد ابونیکفِ خ یها کیانداخت و  موزا نییسرش رو پا اهورا

... االنم چون ستیخودم ن یهم واسه  نیماش نیکنم و ا یکار م یکیمکان یچطور بگم! من تو یعنی... زهیچ ن،یبب-

 بهت بدم! یکپن یو غذا ارمتیمجبور شدم ب مت،یپول نداشتم ببرمت رستورانِ گرون ق

 ؟یترکم کن ییخوا یازم رو ازت پنهون کردم... االن مکه تا االن ر ببخش

 اهورا رو باور کنه یتونست حرفها یو نم دیلرز یوجودش م یبلندِ سوگند به شماره افتاده بود، سر تا پا یها نفس

 گه؟ید یکن یم یشوخ یدار-

 

 سرش رو تکون داد یگرفت و فقط چند بار ینم نیهمچنان چشم از زم اهورا

 و بهم جوابِ مثبت یرو قبول کن شنهادمیکنم! مجبور شدم بهت دروغ بگم، وگرنه امکان نداشت پ ینم ینه... شوخ-

 یبد

 

 و لرزشِ صداش رو کنترل کنه یکرد، ناراحت یمحابا به اهورا لبخند زد و سع یب سوگند
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 میرفت یم گهیدکه باهم  ییبارها نیشه؟ من از همون اول یجوابم عوض م تیمال تِیبه خاطرِ وضع یچرا فکر کرد-

به پنهان  یازی... نادیکم کم داره ازت خوشم م دمیگرفته بود، فهم یدیجد یهامون رنگ و بو یودعوا ها و آشت دیخر

 نبود. یکار

 

 به سوگند زد یسرش رو باال گرفت و چشمک اهورا

 ؟یپس چرا نگفت ؟یعاشقم شده بود یعنیپس -

 یگفته من عاشقت بودم؟ چرا حرف تو ی... کهیباشه، اعتماد بنفس و توهم زدنهات ذات یو قالب یالک تیزیهر چ-

 ؟یذار یدهنم م

 

 دیدستِ سوگند رو گرفت و انگشتهاش رو نوازش گرانه روش کش اهورا

که بهت گفتم  ییاالن واقعا تمامِ چرت و پرت ها ؟یهات بشم... آخه تو چرا انقدر خنگ یمن قربونِ زود باور یاله-

 باورت شد؟

 

 نه ای نیکرد و مطمئن نبود گوش هاش درست شند یاهورا نگاه م یناباورانه به لبها سوگند

ه آسمون ب یکه مرغ ها ارمیبه سرت م ییبوده باشه، چنان بال یالک یکه االن گفت ییها یزیاهورا واقعا اگر تمامِ چ-

 کنن هیحالت گر

 به اطراف نگاه کرد گذاشت و شینیب یدستش رو رو اهورا

دونستم واقعا باورت  ی! آخه چه منمیخواستم عکس العملت رو بب ینکن سوگند، فقط م یزی... تورو خدا آبرورسیه-

 شه! یم

 هم بده؟ یکُپُن یحرمِ که غذا یآشپزخونه ها هِیرستوران شب نیا یجون، آخه کجا دختر
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 تونست فشارش داد یکه م ییو تا جا دیکفشِ اهورا کوب یبا حرص، پاش رو محکم رو سوگند

  میبر وفتیاالن راه ب نی... همارمیازت درب یپدر هی-

 

 ناله کنان گفت: اهورا

شدم به  چیپامو، پ یکرده تو لیدر یکی یخواد به حرفت گوش کنم، اما انگار یسوگند جون، به جونِ مادرم دلم م-

 نیزم

 

وگند تونه س یهم نم یبا زبون باز گهیکه آشش پخته اس و د دیهمشد... تازه ف دهیکاپشنش که توسطِ او کش نِیآست

 رو آروم کنه

که  یشه، زن یهم م ترشی... البد تیصفحاتِ مجاز یو پخش کنه تو رهیبگ لمیازمون ف یکیزشته خانم... االنه که -

 دیترس یکه از زنش مثلِ سگ م ینوشتن، مرد دینه شا ایقصد داشت مثلِ سگ شوهرش را بزند... 

 

 تلخ گفت: یاهورا رو رها کرد و با کام نِیسوگند آست دن،یکه رس نیماش هیکینزد به

 کن. دایخواد... زود باش برام پ یدلم از همونها م قایاز قضا االن دق ؟یبد یبهم غذا کُپُن میآورده بود یمگه نگفت-

 چشمهاش رو تو کاسه چرخوند و قهقهه زد اهورا

 یو نمصف، آخه ت یما رفتن تو یکه تا االن ده نفر به جا میبرگرد ایحاال ب م،یب ترسوندبه تو! خو نیباشه بابا... آفر-

 یکن ینم دایجا پ چیه گهید یتیفیک نیداره... حاضرم شرط ببندم همچ یمرگ یرستوران چه کباب ها نیا یدون

 داد هیتک نیخونسرد به ماش یلیخ سوگند

 یکن دایبرام پ دیاالن با نیخوام، هم یامام رضا م یندارم باهات... غذا یمن شوخ-
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 ستادیبه سمتش رفت و کنارش ا ریآشنا بود... ناگز اریسوگند بس یها یاحساسِ خطر کرد و با لجباز اهورا

 ایکنم کوتاه ب یحرمِ! خواهش م یمرغ راحت تر از غذا رِیکردنِ ش دای... به جونِ خودت، پیسوگند-

 

 سرش رو باال انداخت و با سماجت گفت: سوگند

شاگرد  یفرستمت بر یتهران، م میدیرس یاولشه، وقت نی... تازه ایمن رو سرکار نذار گهید ینوچ! تا تو باش-

 یبش کیمکان

 یدمم بذار یپا رو دینبا یریبگ ادی تا

 

 سرش رو خاروند و به پشتِ کمرِ سوگند نگاه کرد  اهورا

 دیکه شما داشته باش یتره، هر امر کیکه من پا روش بذارم... االنم بنده گردنم از مو بار یبه خدا تو اصال دم ندار-

 شو یکیو مکان یشاگرد الِیخ یشه... فقط ب یاطاعت م

 

 کنه... لبهاش رو به دندون گرفته یریجلوگ دنشیکرد تا بتونه از خند یسکوت کرده بود و تمامِ تالشش رو م سوگند

 کرد ینم بود و به اهورا نگاه

 شه ها یصف، غذاشون تموم م یتو میبرگرد ای! بگهی... لج نکن دایو جلوشو گرفت یبخند ییخوا یتابلواِ م-

 مییا ونهیکنن د یشه برگردم اونجا... االن مردم فکر م یروم نم گهیمن د-

 هات یباز یروان نیهم ی ونهیتوام، د ی ونهیحداقل من که د م؟یستیخب مگه ن-

رو بهشون نشون داد و  ییدونفره ا زِیگارسون صداشون زد و م ستادن،یصف ا یکه تو یساعت میبعد از ن بالخره

 مکث، روش ولو شد! یو ب دیرو عقب کش شی... اهورا صندلننیکرد که اونجا بنش شونییراهنما

 کرد یبود و به او نگاه م ستادهیهنوز ا سوگند
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 گهید نیخب بش ؟یسادیچرا وا-

 قرارِ اول مثلِ آدم برخورد کن اهورا جان حداقل واسه-

 باور کن من همون فرزانه جونتونم! م،ینیب یرو م گهیهمد ستین یبار نیاول نکهیکردم؟ بعدشم ا کاریمگه چ-

 و نشست دیرو با حرص کنار کش یصندل سوگند

 حرفها نیشه، وگرنه جنسِ مذکرو چه به ا یم دایها و رمانها پ لمیف یفقط تو کِیمردِ با شعور و رمانت یواقعا هرچ-

 

 منو رو به سمتِ سوگند گرفت و نگاهِ پرسشگرانه اش رو بهش دوخت اهورا

 کردم که نکردم؟ یم کاریچ دیچی شده؟ من با نمیدرست حرف بزن بب-

ت جات رو قو هینکنه  ،یو نشست یبدو بدو رفت نم،یتا بش یمن کنار بکش یرو برا یصندل ییایاول ب نکهیا یبه جا-

 رن؟یبگ

 

 هاج و واج به سوگند نگاه کرد اهورا

 یبعدشم باور کن تا به امروز برا ره؟یمن رو بگ یجا ادیب یکیکه  هیباز یمگه صندل-

 دونستم الزمه ینکرده بودم و نم نکارویا یزن چیه 

 ؟یگرفت ادیهاشون رو  نیماش چوندنِیفقط پ یاز دختر باز-

 ادی یخوشت نم ادیتو ز نکهیام بلدم، منتها مثلِ ا گهید یها زیچ هینه -

 اهورا به ارمغان آورده بود یرو برا یزیهوس انگ یکه سفارش دادن حاضر شد و صحنه  ییغذاها
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شه... سوگند خانم عجله کن من اصال اهلِ  یم زونیخدا... رخِ غذا رو نگاه کن، آدم آب از لب و لوچه اش آو یوا-

 ستمین نایتعارف و ا

 

 کرد یتونست به اهورا نگاه نم یکه م ییکم حرف شده بود و تا جا یلیخ وگندس

 خورم یم یباشه، مرس-

 

نا به جا و احمقانه اش سوگند رو  یها یقاشق و چنگال رو کنار گذاشت... خودش هم متوجه شده بود، با شوخ اهورا

 ناراحت کرده

 ؟یکن یم ی... اگه بگم نوکرتم آشتیسوگند-

 مگه من قهرم؟-

ز به بعد، قبل ا نیدم از ا ی! اصال قول مدیکردنهات از صدتا فحش هم بدتره... تورو خدا ببخش یمحل یب نیا ینه! ول-

 تورو آماده کنم هیصندل نم،یخودم بنش نکهیا

 

 دوخت یاهورا یرو به لبخندِ لبها نشیغمگ یچشم ها سوگند

الن ا یول ،یکردم دوستم دار ی... اون موقع کامال حس میه فکرم بودب شتریبهت جوابِ مثبت بدم، ب نکهیقبل از ا-

 و همش حواست به شکمته یکن یبهم توجه نم گهیپل گذشته... د یکه خرت از رو یانگار

 

 دهنش گذاشت یدستش رو مشت کرد و جلو اهورا

 قمه دوستت دارم... من همه ریکردم؟ فسقل یتوجه م شتریقبال بهت ب یبگ ادیاِ.اِ.اِ... چطور دلت م-
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از کباب رو به چنگال زد و به صورتِ او نزدیک  ییا کهیکنجِ لبهاش نشست و اهورا ت یرو یلبخندِ کم جون سوگند

 کرد

 یبش یکباب رو بخور که مثلِ هم سن و سالهات بزرگ و قو نیدهنتو باز کن، ا-

 

 بلند قهقه زد و سرش رو باال گرفت سوگند

 ؟یزن یگولم م یپنج ساله ام که دار یخدا... مگه من بچه  یوا-

 

 زد ییا روزمندانهیگوشت رو داخلِ دهانِ سوگند برد و به او لبخندِ پ یبه زور چنگالِ حاو اهورا

 داد رو بلدم! یبچه بودم، انجام م یوقت شهیجاهاش که مامانم هم نیها تا هم دنیمن از قربون صدقه ها و ناز کش-

خوام انقدر دور و ورت بگردم  یشم برات، اصال م یم نی... مطمئن باش بهتررمیگ یم ادیبه خاطرِ توهم که شده  یول

 رنیو از حسادت بم رنیکه همه حالت تهوع بگ

 

 نیا یو جلو دیخند یاهورا گذشت... سوگند مدام م بِیو غر بیعج یغذا خوردنشون با همون کارها ی ادامه

 گذاشت. یداد که او دوست داشت و اسمش رو محبت م یرو انجام م یاهورا کوتاه اومده بود و فقط کار یرفتارها

 

 توش گذاشت ینوشابه رو باز کرد و دو عدد ن یِدرِقوط اهورا

 تا حاال؟ یبود دهیعاشقانه د یبرات چه کردم، نوشابه  نی... ببایب-

 زد و با تعجب به اهورا نگاه کرد یپوزخند سوگند

 شصت و هفتاده یکارا فقط مختصِ ده  نیآره؟ آخه ا یدید دایمامان و بابات رو ز هیعروس لمِیف-

 به مامانم بگه دوستت دارم ستیخنگ بوده بنده خدا، هنوزم بلد ن یلیمن خ یبابا ی... ولمیدیآره د-
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رو عاشقانه در آغوش گرفته  گریدرآورد و عکسِ پدر و مادرش که همد فشیک یاش رو از تو یبا عجله گوش سوگند

 نشون دادبودن به اهورا 

 به هم محبت داشتن شهیو هم دمیبلند حرف زدنشون رو نشن یمن عاشقِ مامانمه... تا به امروز صدا یبابا یول-

 

 با دقت عکس رو نگاه کرد و به فکر فرو رفت اهورا

 ؟یعشقت بمون یپا شهیو هم یعاشق بش یبلد یعنی ؟ییگما... سوگند توهم مثلِ اونا یم-

 

 لبش رو به دندون گرفت یباال انداخت و گوشه  ییشانه ا سوگند

 گهیبلد باشم د دیباشه، احتماال با یارث یاگه عشق و عاشق-

که کنارم هست، واقعا و  یدوست داشتم کس شهی... همیقلبم صعود کرد یتو گه،ید یپله  هیاالن  نیخب پس هم-

تونن بهم  یشدن و آدم ها نم نیهمشون دروغ یامروز یتمارض عاشقم باشه! اما متاسفانه رابطه ها ییبدونِ ذره ا

 اعتماد کنن

 

 هومن خنده اش گرفت یسوگند در دستش بود، که با زنگ خوردن و افتادنِ شماره  هیگوش هنوز

! االنِ که دوباره داد و رونیب میاومد شگاهیکه از نما میهومنِ بدبخت خبر بد نینبود به ا ادمونیدختر... اصال  یوا-

 هوار راه بندازه

 

 اش نگاه کرد یگوش یخم شد و به صفحه  یکم سوگند

 ... بنده خدا نگرانهگهیخب جوابش رو بده د-

 شه. یگم ناراحت م یبهش م یزیچ هی هویاخم و تخمش رو ندارم،  ینه! خودت جواب بده... من حوصله -
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 مییشه بهش بگم ما کجا ینداره، درضمن... بنده اصال روم نم یتا با من کارتواِ... االنم قاعد یاهورا اون پسرخاله -

 ابروهاش رو باال فرستاد و با تعجب لب زد اهورا

  ؟یکه روت نشه بهش بگ مییشه؟! مگه ما کجا یروت نم-

 گهینکن د تمیکشم اهورا... اذ یخجالت م-

 

 جواب داد تیو با جد دیخطِ سبز رنگ کش یبه سوگند رفت و دستش رو رو ییچشم غره ا اهورا

 میتو حاله خودمون باش قهیدق کی یبله هومن... اگه گذاشت-

و نابود شدن و به احتمالِ  ستیسوگند خانم هم ن دمیدنبالت گشتم تا بالخره فهم یزد؟ کل بتیتو دوباره کجا غ-

 دیباهم ادیز

 برگرد هتل هیکه خال ییها نیاز ماش گهید یکیتوام با  م،ینهار بخور میآره... اومد-

 دیکن یمنم خال یباشه... خوش بگذره، جا-

 یبا یفعال با م،یکن یم یچشم... خال-

 

 آورد به دستِ سوگند داد نییرو از کنارِ گوشش پا یگوش اهورا

 ددر میپاشو خانم گل... پاشو بر-

 

 دوشش انداخت و لبخند زد یرو برداشت و رو فشیک سوگند

 م؟یبر میخوا یکجا م-

 خانم... امروز، روزِ تواِ  یهرجا شما دستور بد-
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 دوست دارم یلیو گردش رو خ حیمن رو ببر و بگردون، تفر شهیروزِ من باشه... هم دیهرروز با-

 گرفت و با محبت فشرد یدستِ سوگند رو به آروم اهورا

 لحظه بنده غالمِ حلقه به گوشتونم نیچشم عروسکِ من... چشم خانم خوشگله، از هم-

 

 شد کیبه اهورا نزد یبود، سوگند لرزش گرفت و کم دنیدر حالِ وز یرستوران خارج شدن... بادِ سرد از

 ادیداره م یزنم، چه سوزِ بد یم خیخدا... دارم  یوا-

 

کرد و  یدست شیپ عایاو بندازه، اما سوگند سر یشونه ها یو رو ارهیخواست کاپشنِ چرمش رو از تنش در ب اهورا

 مانع شد!

 دوشت یسوگند جان... اجازه بده کاپشنم رو بندازم رو یخور یسرما م-

 نه اهورا، خدایی نکرده مریض می شی و کارت به قرص و آمپول می رسه ها-

 

 رهیکارش باعث شد، تا او در آغوشش جا بگ نیو هم دیو دستِ سوگند رو کش ستادیاز حرکت ا اهورا

 پس بچسب بهم که گرمت بشه-

 

بدنش به سمتِ صورتش هجوم آوردن  یرفت... احساس کرد، تمامِ خونِ تو یم یاهیو چشمهاش س گر گرفت سوگند

 شد رهیاهورا خ یچشمها ین یو گونه هاش سرخ شدن... آب دهنش رو به زور قورت داد و در ن

 

 م؟یشه زودتر بر یحاال م ،یگرمم شد مرس-
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او نشسته  هیشونیپ یکه رو یسوگند انداخت و ذراتِ عرقِ شرم ی دهیو کش بایز یبه چشمها ینگاهِ پر محبت اهورا

 بود رو پاک کرد

 ؟یبیبهت گفته، چقدر نج یتا حاال کس ؟یخانم یلیکه خ یدونست یم-

اومدن، براش از  رونیهست که تا به حال درِش بوده و از آن ب ییجا نیداشت، آغوشِ اهورا پر آرامش تر نیقی سوگند

 مرگ هم

 یذهنش بگذره، که سوگند به رفتنِ تو یخواست او راجع بهش فکر بدی بکنه و تو یاما دلش نمتر بود...  سخت

 اشاره کرد نیو به ماش دیکش رونیپهنِ اهورا ب یبازوها ونِیخودش رو از م متیآغوش مردها عادت داره! پس با مال

 

 تحملِ سرما ندارم گهی... من دمییتا اونجا بدو ایب-

 ؟یمن مسابقه بدبا  ییخوا یم یمطمئن-

 هیبه سا هینه سا م،یهم باش یشونه به شونه  دیما با ست،یدر کار ن ییمسابقه ا-

 

 یصندل یرو یمعطل یدستِ سوگند رو گرفت و هردو شروع به دویدن کردن...  قفلِ در رو باز کرد و سوگند ب اهورا

 جا گرفت

 انقدر سرد شد؟ هویبستم... چرا  لیقند ایخدا یوا-

 

بافتِ سوگند رو گرفت و با انگشت، جنسش رو لمس  یپانچو یدرجه گذاشت و گوشه  نیآخر یرو رو یبخار اهورا

 کرد 

 یپشم دیبا یگرمت هم بشه؟ همش سوراخ سوراخه، لباسِ زمستون یانتظار دار ،یدیکه پوش یلباس نیآخه با ا-

 باشه
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 گفت: زونیآو ییهم نظر اهورا رو قبول داشت... با لب و لوچه ا سوگند

 کنه یتهران که انگار بهاره و آدم با لباسِ گرم تب م یحد سرد باشه، تو نیتا ا نجایکردم ا یخب آخه فکر نم-

 

 کردن انداخت یسوگند که از شدتِ لرز، به هم اصابت م یپاها یکاپشنش رو درآورد و رو اهورا

 هتل، برو لباس گرم تنت کن میگرد ی... االن بر میلرز یتازه سر از تخم درآوره م یقربونت برم که مثلِ جوجه ها-

 بهش چشم دوخت یبه سمتِ او برگشت و با ناراحت یکم سوگند

 رون؟یب میبر یم یاِ... مگه قول نداد-

 زم؟یباشه عز ،یتا سرما نخور یخوب خودت رو بپوشون دیاول با یهنوزم سرِ قولم هستم خوشگل خانم... ول-

 

 و گل از گلش شکفتلبش به خنده باز شد  سوگند

 زیممنونم بابتِ همه چ ،یکه انقدر مهربون یآخ جون... مرس-

 یشناس یتهران، اون موقع تازه اهورا جونت رو م مینکردم دختر... بذار برگرد یمن که هنوز برات کار-

 

 از مبل ها نشست و به سوگند گفت: یکی یشدن... اهورا رو یالب واردِ

 شه یبره و برنامه کنسل م یخوابم م ییایب ریها... اگه د یزود برگرد-

 

 یذهنش کم یپا تند کرد و ازش دور شد... اهورا چشمهاش رو بست و تو عایو سر دیبه صورتِ او پاچ یلبخند سوگند

 با خودش خلوت کرد

 !یستیو نسبتِ بهش بد بین ن یکن یم مشیتقد یدلت رو دو دست یکه کم کم دار نمیب یخب، آقا اهورا... م"
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 "یکنارش به آرامش برس ینکنه و بتون دینا ام نازیاون هم تورو مثلِ پر دوارمیام

 

 دینا خواسته اخم هاش رو درهم کش ناز،یاسمِ پر هیادآوری با

 یکجا و آن کجا... چطور م نیبه سراغش اومد؟ ا یفکر نیبودن که چن سهیبا هم قابلِ مقا نازیمگه سوگند و پر اصال

 دونست؟ یکی نازیمثل پر یو با زنِ کثافت و عوضر یشد، دخترِ پاک و خانم

 سوگند، چشمهاش رو باز کرد یصدا دنِیدر حالِ سر و کله زدن با خودش بود که با شن اهورا

 فکر کردم خوابت برده ؟یداریب-

 دمید یخوشگل و ناز رو م هیپر هیاتفاقا داشتم خوابِ -

 

 و دست به کمر شد ستادیروبروش ا سوگند

 ؟یدید یجز من رو م یخوابِ کس یداشت یغلط کرد با شما... اصال به چه حق هیپر-

 

 ستادیمبل گذاشت و قامت راست کرد و ا یها رهیدستگ یدست هاش رو رو اهورا

هم سراغم  ایعالمِ رو یتو یحق نداره، حت یموجود چیه ،ی... بجز خانمِ سوگند اسکندرونهید گهید ییمن تو هیپر-

 بخند که خنده هات رو دوست دارم ؟یشد ی... حاال راضادیب

 

 اهورا ناز کرد و گفت: یبرا یسوگند به خنده کش اومد و کم یلبها

 ها... دروغگو دشمنِ خداست یراستش رو بگ ؟یچندتا دوستم دار-
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 خم شد و صورت به صورتِ او توقف کرد یکم اهورا

 از چند تا؟-

 هش رو به سقف دوختانگشتِ اشاره اش رو داخلِ دهان برد و نگا سوگند

 از ده تا-

 تا ازدهی-

 دیدو انگشتش گرفت و کش نِیاهورا تکون داد و نوکِ دماغِ او رو ب یتاسف برا یبه معنا یسر سوگند

 که انتظار دارم؟ یرو بد یهمون جواب قایسوالِ ازت بپرسم و تو دق هیشد من -

م تا باش ینیب شیقابلِ پ رِینو بمونم، غ شهیخواد هم یشم، دلم م ینواخت م کیباشه که برات  یجور نینوچ... اگر ا-

 کنم فیو من ک یکنم تا تو حرص بخور تتیاذ یگاه

 

 دیکرد، پرس یم یبود و رانندگ رهیخ ابونیشدن... اهورا همانطور که به خ نیسوارِ ماش دوباره

 د؟یو گشت و گذار کن دیببر فیتشر دیخب ارباب... کجا دوست دار-

 ارت؟یز میشه بر یم-

 

 به صورتِ  مشتاقِ سوگند انداخت ینگاه مین اهورا

 باشه یقو دی... زن بانمیکردنت رو بب هیگر ادیمن اصال خوشم نم ؟یریاونجا و آبغوره بگ یبر ییخوا یدوباره م-

 

 به طرفش کش اومد یاهورا گذاشت و کم یزانو یدستش رو رو سوگند

 اشکهام خشک شده یچشمه  گهیجودِ تو دکنم، اصال با و هیخوام گر ینه... باور کن نم-
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 اونها گذاشت و نوازششون کرد یانداخت و دستش رو رو یزانوش نشسته بود نگاه یبه انگشتانِ سوگند که رو اهورا

 مردمم بده ی هیحاجتِ بق دیآخه، اون بنده خدا با ییخوا یاز جونِ امام رضا م ی... چیتو که تازه حرم بود-

 

 داد هیتک یصندل هیفرستاد و سرش رو به پشت رونیشد... نفسش رو پر صدا ب رهیروبرو خ صاف نشست و به سوگند

 که بعد از سالها سراغم اومده برسم یکردم، دوباره به آرامش یخوام برم ازش تشکر کنم... فکرشم نم یم-

 

 شونه اش گذاشت و کنارِ گونه اش رو نوازش کرد یدستش رو دورِ گردنِ سوگند انداخت و سرِ او رو رو اهورا

 یخواد ازم دور بمون یده... اصال دلم نم یآخ که چقدر در کنارِ تو بودن، به آدم حسِ خوبی م-

 

 دیداد و عطرِ تنش رو نفس کش هیاهورا تک یبه بازو شتریسرش رو ب ،یمقاومت چیبدونِ ه سوگند

 میرو دوست دار گهیکه چقدر همد میبفهم یروز هیکرد، من و تو...  یفکرش رو م یک-

 

راست درِ  هیخواد و  ینم ی! وقتِ قبلرهیگ یسراغِ آدم، اجازه نم ادیبخواد ب یسوگند... عشق وقت هیچ یدون یم-

 از اونجا یتون ینم گهید ،ی... حاال تو اگر خودت رو هم بکشتیریمد هیصندل یرو نهیش یکنه و م یقلبت رو باز م

 رونیب شیبنداز

 

 شد رهیرخِ اهورا خ میبرگردوند و به ن یسرش رو کم سوگند

 ؟یتو االن عاشق شد یعنی-
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 یمگه تو نشد-

 سوالم رو با سوال جواب نداده، لطفا رک باش و راستش رو بگو-

 

 فکر کردن، جواب داد هیمکث کرد و بعد از چند ثان یکم اهورا

 یتو دوست نداشتم و نخواستم! حاال تو هرچ یاندازه  رو به یکس چیدونم... تا به امروز ه یرو م یزیچ هیفقط -

 یاحساس رو نسبت به من داشته باش نیتو هم هم دوارمیاسمش رو بذار... ام یدوست دار

 داد رو به او دوخت یعشق م یکه بو یاهورا بلند کرد و نگاه یشونه  یسرش رو از رو سوگند

 قلبم دوستت دارم میادم... اما از صمقابلِ درکِ که چرا بهت دل د رِیخودمم غ یهنوز برا-

 

به سمتش برگشت و  عیسر یلی! اهورا خدیداد و آه کش رونیحرم شدن... سوگند نفسش رو پر صدا ب اطِیح واردِ

 ستیدر کار ن ییا هیکلِ صورتش چرخوند، تا مطمئن بشه، اشک و گر ینگاهش رو تو

 

 ؟یکردن که ندار هیاحتماال قصدِ گر-

 دلم خواست آه بکشم هوی! هیچ هینه بابا، گر-

 ؟یستین یاالنت راض طِیشده مگه؟ از شرا یآه چرا؟ چ-

 

 رنگ رو نشون داد و گفت: ییبا انگشتِ اشاره اش، گنبدِ طال سوگند

 میاون هست ونِیاالنمون رو مد طِیباورت نشه... اما من و تو، شرا دیشا-
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 تادتکون داد و دستِ سوگند رو گرفت و به راه اف یسر اهورا

 مونم. یمنتظرت م یقبل یهمون جا یبرگرد... من تو یرو بکن و زود ارتتیبرو ز ایب-

 ستهیو باعث شد تا اهورا هم از حرکت با ستادیا سوگند

 !یستینکنه مسلمون ن ؟یکن ینم ارتیتو چرا ز-

از حد از درونش سر  شیب یخواست کس یو اخم هاش درهم رفت... او اصال دلش نم دیبه صورتش کش یدست اهورا

 گذاشت ینقطه ضعف هاش م یدست رو شهیو سوگند هم ارهیدر ب

از همون دامن  ،یبچگ یاعتقاداتِ خودش رو داره... لطفا بهم اصرار نکن، فقط  مطمئن باش منم  تو یهرک زمیعز-

راحت  التی. پس خآوردم.. مانیبه اسالم ا یو حساب دمیکنند، پوش یمسلمون م یتمامِ پسر بچه ها یکه پا ییها

 باشه

 

 کرد یباز به اهورا نگاه م مهین یبا دهان سوگند

 ؟یر یاومدن به داخلِ حرم در م رِیخب پس چرا از ز-

 

 دیکش یپرپشتش کرد و پوف یموها یتو یدست اهورا

 ؟یش یدادن به منِ بدبخت م ریگ الِ یخ یب ارت،یاالن برم ز-

 یو دعا کن ینیحرم بنش یتو یو کم یبله... من دوست دارم توهم بر-

 من، حاجتِ دلم بر آورده بشه؟ یکه با دعا ها ادیبارون م اهِیمگه به حرفِ گربه س-

 

 دیدستِ اهورا رو گرفت و کش سوگند
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منم دعا کن... مطمئن باش، امام رضا دست  یداخل دورکعت نماز حاجت بخون، برا ی... رفتمیریوضو بگ میبر ایب-

 ده یهم که شده بهت م کیکوچ هیتو راه هیفرستت تهران و  ینم یخال

 

 برد یکه داشت، او را دنبالِ خودش م یو سوگند با تمامِ زور دیکش یم نیزم یشلخته وارانه پاهاش رو رو اهورا

 م؟یکن ممیَشه ت ی! حاال نممیزن یم خیبابا... هوا سرده،  هیوضو چ-

 بدنت زخم باشه و نشه بهش آب زد ای ،ینداشته باش یکه به آب دسترس هیواسه وقت ممی... ترینخ-

 ایباش یحد آدمِ معتقد نیتا ا ومدیات نم افهیاصال به ق ،یبش ینیمعلمِ د یبر دیاوه اوه... تو با-

و دندون هاش بهم  دیلرز یکاپشنش پنهان کرده بود و فکش از شدت سرما م بِیج یرو تو سشیخ یدستها اهورا

 خورد یم

 که ستهیمیوا اطیوسطِ ح ادیو بعدش م رهیگ یآب م رِیسال، دستهاش رو تا آرنج ز فصلِ نیا یآخه کدوم آدمِ عاقل-

 کار رو انجام بدم؟ نیا یتو مجبورم کرد

 

 اهورا رو پاک کرد سِیپر از اونها صورتِ خ کیآورد و با  رونیب فشیک یرو از تو یدستمال کاغذ یبسته  سوگند

 حرم... اونجا گرمه یتو میر یانقدر غر نزن... آبِ صورتت رو پاک کردم، االن م-

 

 دیدم یاونها م یگرمش رو به رو یدهانش گرفته بود و پشتِ سرهم، نفس ها یدستهاش رو جلو اهورا

 بستم خیراحت بشه و برم داخل، به جونِ خودت  المیقسمتِ زنونه، تا خ یباشه... پس بدو برو تو-

 

 کرد یاهورا تکون داد و خداحافظ یبرا یدست سوگند

 ها ینکن ریباش، د نجایهم گهیساعت د میمن رفتم... ن-
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 دادنِ اونها، وارد شد! لیپا تند کرد و خودش رو به حرم رسوند و کفشهاش رو از پا درآورد و بعد از تحو اهورا

 نا منظم کرد. یرنگ افتاد... قلبش شروع به تپش ها ییطال حِیکه ضر چشمش

 ...دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک یروبروش چشم دوخت و قطره  یو مبهوت به صحنه  مات

رو به زور حرکت داد و جلو رفت... نا خواسته دستش  نشیسنگ یدونست! پاها یحسش رو نم نیا لِیهم دل خودش

 دستِ خودش نبود. گهیدراز شد و انگار حرکت کردنش د

  زهیرو درک کرد! دلش گرفته بود و فقط دوست داشت اشک بر تشیزد، تازه موقع حیکه به ضر ییبوسه ا با

که قدرت داشت، انگشتانش رو دور  ییحرم حضور داشتن، اهورا در صفِ اول بود و تا جا یکه تو یتیوجودِ جمع با

 لب زمزمه کرد ریمانند گره زد و ز یگو ییفوالد ها

گه تو آدم هارو  ی! سوگند میکنم به شدت جذبم کرد یحس م ی... وللمست نکرده بودم کیحاال انقدر از نزد تا

عشقِ  هیاومدم، فقط یک درخواست ازت دارم،  نجای... پس حاال که تا ایفرست ینم رونیاز خونه ات ب یدستِ خال

 قسمتم کن! یواقع

 رو داشته باشم که واقعا دوستم داشته باشه و از تهِ دل عاشقش باشم یخواد کس یم دلم

 

و چه  هیآدابِ نماز خوندن چ ادیب ادشیفکر کرد تا  یگذاشت... کم نیزم یبرداشت و رو یکنار اومد و مهر اهورا

 کنه! تیرعا دیرو با ییزهایچ

 مهر گذاشت و چند صلوات فرستاد. یکلنجار رفتن... نمازش تمام شد و سرش رو رو یبعد از کل بالخره

 

 !ارهیدتِ تعجب گرد شد و کم مونده بود شاخ دربنگاه کرد... چشمهاش از ش شیساعتِ مچ به

که او و سوگند گذاشته بودن هم  یاز قرار ییا قهیاز هم سبقت گرفته بودن و چند دق یزود نیها به ا قهیدق چطور

 گذشت؟ یم
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و  ستادیاو ا یبعد، روبرو ی... لحظاتدییکه سوگند منتظرش بود دو ییعجله کفش هاش رو  پا کرد و به سمتِ جا با

 نفس زنان گفت:

 زمان چطور گذشت دمی... اصال نفهمدیببخش یسوگند یوا-

 

 به صورتِ او زد یحیو مل بایلبخندِ ز سوگند

 کنه یم ریدرگ دای... اومدنت با خودته، برگشتنت با خداست، آدم رو شدهیجور نیهم نجایا-

 کردم که اون تو انقدر آرامش داشته باشه  یوقت فکرش رو هم نم چیآره حق با تواِ... من ه-

 شده گفت: نیغمگ یشد و با حالت رهیچشمهاش خ هیاهیهر دو دست اهورا را گرفت و فشرد... به س سوگند

 هیخودمم اعتماد ندارم، اصال فکر کن با  یبه چشمها گهیچون د ه،یکارِ سخت یلیاهورا... در کنار من موندن خ نیبب-

 ...یروان ضِیمر

 نیچن یتون یخوام بدونم م ی! میخودت رو بهش ثابت کن شهیهم یو مجبور یدوست شد ایدخترِ دن نیکاک ترش ای

 نه! ای ؟یرو انجام بد یکار

 

 صورتش دو چندان بشه تِیزد و باعث شد، جذاب ییلبخندِ مردانه ا اهورا

 خوشگلم؟ یشد ینباشه... حاال راض ییشک و شبهه ا چیه یجا گهیکنم، که د یخودم رو بهت ثابت م یانقدر-

 بره ادتی... نکنه ایقول داد-

 ره سوگند خانم یشاهرگم بره، حرفم نم-

 

 صورتِ اهورا تکون داد یوارانه جلو دیابروش رو باال داد و انگشتِ اشاره اش رو تهد یتا کی سوگند



 خواهمتیم

 
317 

 

 یدیمنم د ،یدیلحظه بهت شک کنم، پشتِ گوشت رو د هیروز...فقط  هیخدا شاهده، اگر -

 

 دیرنگ دوخت و آه کش یینگاهش رو به گنبده طال اهورا

رو داشته باشم که عاشقش باشم!  یعشقِ پاک بده... از ته دل خواستم کس هیخواستم بهم  نجایمن از صاحبِ ا-

 ... چون در کنارت آرامش دارم و امکان نداره از دستت بدمیتو باش شهیو هم شهینفر، هم کیاون  دوارمیام

 

 ی ندهیآ یو برا دیاز ته دل کش یهر دو قفلِ به حرم و صحنش شد... سوگند چشمهاش رو بست و آه نگاهِ

 نامعلومشون دعا کرد و 

 ومدیکش م یو خوشنود یهر لحظه بیشتر لبخندِ کنجِ لبش از فرطِ شاد  اهورا

 گذشت... دوماه

 کردن یم دیو خر زندن یشهر قدم م یبازارها  یو سوگند، دست در دستِ هم تو اهورا

 سایاِ... اهورا وا-

 زم؟یعز ییخوا یم یچرا؟ چ-

 هنوز میدیقرمز نخر یماه-

 

 گرفت یشگونیاش رو ن ینیقدم به سمتِ او برداشت و نوک ب کی اهورا

 به مراقبت داره ازیزبون بسته ن نی... ادیمون یآخه؟ شما که اصال تهران نم کاریچ ییخوا یرو م یوروجک، ماه-

 

 دیکوب نیزم یبا لجاجت پاش رو رو سوگند
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 شیاالن برام بخر نیهم دیخوام... با یخوام، م یخوام، م یم-

 

 نگاهش کرد یخاص طنتِیدستش رو دورِ کمرِ سوگند انداخت و با ش اهورا

 ؟ید یم یبهم چ زهیاگه بخرم، تو جا-

 

 رونیفشار، خودش رو از آغوشِ او ب یاهورا گذاشت و با کم یو جلو آمده  یعضالن یها نهیس یدستش رو رو سوگند

 دیکش

 بغل کردنِ؟ یجا ابونیتو... آخه وسطِ خ یهست ییا ونهیچه د-

 ستین یمن، اونجا که جز ما کس یخونه  میبر ایباشه... پس ب-

 گفت و با خنده به اهورا نگاه کرد ینوچ سوگند

 وانیل هی ییخوا یم شهیخونه ات، مثل هم می... االنم اگر بردمیخطرتر از تو ند یب تِیمن تا به حال، کبر ییخدا-

 و بس نیبرنامه باشه... هم یدو تا دونه ماچ و بوسه هم تو تا،یو نها یبذار لمیف هیدستمونو و  ینسکافه بد

 

 رِیخوشرنگ و براقِ او رو ز یچشمها ،یو با لبخندِ کج دیاز دو طرفِ شالِ سوگند گرفت و به طرفِ خودش کش اهورا

 نظر گرفت

بلدم که حتما  ییهنرنما یباور کن من کل ؟یبود که از ماچ و بوس خسته شد ومدهیپس چرا تا امروز صدات در ن-

 ادیخوشت م

 

 اهورا در حالِ حرکت شد یچشمها نِیزد و نگاهش ب یچشمک سوگند

 میخونت باهم نسکافه خورد امیب دیشا ،یبخر یاگه برام ماه-
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نره، من در هر  ادتیوقت  چیسرت آوردما... ه ییبال هیواقعا بردم  یدید هوی ؟یانقدر نترس شد ینه بابا! تو از ک-

 ینکن تیمیاحساسِ صم یادیمونم... برات بهتره ز یاهورام و اهورا هم م یصورت

 

 میکرد، ن یپولش رو خارج م فِیشلوارش، ک بِیرو به دستِ سوگند داد و اهورا همونطور که از ج یتنگِ ماه فروشنده

 ها کرد و گفت: یماهبه  ینگاه

 ؟یحاال چرا سه تا گرفت-

 ماست. یمنم، اون کوچولو احمقه ام بچه  گرهیو ج کلِی... اون خوش هییاون گنده زشته که تو-

 اهورا به هوا رفت یخنده ها کِیشل

 آره از خنگ بودنش معلومه به تو رفته-

 ییایردِ دنم نیتر کلیو بد ه نیزشت بودنش هم به تو رفته... اصال تو زشت تر-

 نشستن نیماش یکوفته شده، تو ییخسته و بدن ها ییبا پاها ،ییرو ادهیپ یاز کل بعد

 هست که برات انجام بدم؟ یکار گهیو تموم شد، د دیهاتونم که کرد دیخانم... خر خب

 

 دیکش ازهیبه بدنش داد و خم یکش و قوص سوگند

 تو؟ یخونه  میاهورا... بر ادیخوابم م-

 

 زد یبه صورتِ او انداخت و پوزخندِ صدا دار ینگاه مین اهورا

 ها یستیشده... اصال فکر عواقبِ حرف هات ن تیزیچ هیتو امروز  نکهینه مثلِ ا-
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 اهورا گذاشت و چشمهاش رو بست یشونه  یسرش رو رو سوگند

 نداره از کنارِ تو بودن بترسم یلیدل گهیخب د ؟یخواستگار نییایم دیمگه مامانت به مامانم نگفته بعد از ع-

ما که  ؟یکن کاریچ ییخوا یبرام افتاد و مردم... بعدش م یاتفاق هیچهارده روزه، من  التِیتعط نیهم یو تو میاومد-

 ام روش! گهیچند روزِ د م،یکرد تیهمه مدت رعا نیا

 

 مستِ خواب بشه گفت: نکهیچشمهاش گرم شد و قبل از ا سوگند

 میکن یتو... اونجا باهم بحث م یخونه  میحاال بر-

 

 دیرو باز کرد و اخم هاش رو درهم کش نشیسنگ یکرد، پلک ها یگونه هاش رو نوازش م یکه رو یدست یگرما با

 خودمون؟ یدمِ خونه  یاِ... اهورا! پس چرا من رو آورد-

 گفت: یا مهربونو ب دیسوگند نقش بسته بود کش یابروها ونِیکه م یظیخطِ اخمِ غل یدستش رو رو اهورا

 بوسِ امروزم رو بده و برو خونتون ی هیمونه، االنم سهم یاخم نکن، جاش م ینجوریا-

 

 چشم دوخت ابونیاز او رو برگردوند و به خ سوگند

 رمینم تیبغلت کنم تا از دلتنگ ریدلِ س هیرم مسافرت... دوست داشتم قبلش  یمن امشب م-

 

 سوگند گذاشت و صورتش رو به طرفِ خودش برگردوند یچونه  رِیدستش رو ز اهورا

آغوشِ تو آرامش ندارم... اما باور کن، حاال که قصدمون  یبه اندازه  ایدن یجا چیکه ه یدون یخانمِ خوشگلم... م-

 شده و قرارِ  یجد
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 من! یخونه  ییایب ادیز ستیصالح ن گهی... دمیکن یبه بعد، تا آخرِ عمر کنارهم زندگ نیا از

 

 به اهورا نگاه کرد زونیآو ییبا لب و لوچه ا ندسوگ

 افتاد یهم نم یاتفاق چیه ومدم؟یچطور قبلش م-

 

 شد رهیسبز رنگش خ یچشمها یدستهاش رو قابِ صورتِ سوگند کرد و تو اهورا

 یتونم قول بدم پسرِ خوب یاصال نم م،یدونم قرارِ مالِ هم بش یمطمئن نبودم... اما حاال چون م ندهیاون موقع از آ-

کنم، اما فقط به احترامِ تو و خانوادت دلم  یم یبا تو بودن لحظه شمار یباشم و دسته گل به آب ندم... باور کن برا

 .میبش مونیجفتمون پش عدشکنم و ب ینکرده بهت دست دراز ییخواد خدا ینم

 

 دیسبوند و عطرِ تنش رو نفس کشدست هاش رو دورِ گردنِ اهورا انداخت و خودش رو به او چ سوگند

سامان هم داره  ینرم، اما اجازه ندادن، از طرف نایشه... به خدا تمامِ تالشم رو کردم که با مامان ا یدلم برات تنگ م-

 !امیکنه و اصال نتونستم بهش بگم که نم یم یدلتنگ یادیز

 خونه تنها بذارن. یتونن من رو تو یگه، چون سفرشون به خارج از کشورِ، نم یهم م بابا

 

 گردنِ سوگند فرو کرد و کنار گوشش زمزمه وار گفت: هیگود یصورتش رو تو اهورا

شه! مراقبِ  یدلم برات تنگ م ،یکن ینم ییو سر به هوا یزود برگرد، بهم قول بده مراقبِ خودت هست یبرو... ول-

 عشقِ من باش

 

 شدن... رهیکه تلخ بودنِ لبخند هاش از زهر هم مرگبارتر بود به هم خ یینم گرفته و لبها ییچشم ها با
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 کرد. یکنن و سوگند پاره پاره شدنِ قلبش رو حس م یاز جانش رو دارن ازش جدا م یمیکرد ن یاحساس م اهورا

 

 رو کنارشون بمون باشه؟! لیمامان و بابات، سال تحو شِیها! برو پ یاهورا جان... خونه تنها نمون-

 تا ختنه یخواستگار یمغزم رو بخورن و برا یحساب ،ییدوهفته ا التِیتعط یرم اونجا تا اونها تو یچشم خانمم... م-

تا آسمون فرق  نیخوام ازدواج کنم، اخالق هاش زم یم دهیفهم یکنن... اصال بابام از وقت یزیسرونِ بچمون برنامه ر

 کرده

 

 اهورا زد یگونه  یرو ییبوسه ا سوگند

 شه یتنگ م یلیمامان و بابات هم خ یدلم برا ییه پدرشوهرم عروس دوستِ... خدابس ک-

حرف بزنم و حاال که داره  یگفت، عادت کردم هر روز با سوگند تلفن یزنگ زده بود و م شبیمامان د یآره... طفل-

 کنم. کاریچ دیدونم با ینم یره سفرِ خارج یم

 میدیخند یو م میزد یگن، هر روز با هم پشتِ سرِ تو حرف م یآره... راست م-

 به تمامِ انگشتانش زد و با هزار مکافات بغضش رو فرو داد ییدستِ سوگند رو گرفت و بوسه ا اهورا

 برم یهم، لذت م یکن بتیاگر پشتِ سرم غ ی... حتیخواد بکن یکه دلت م یهر کار یتو مختار-

 

 دیدار شد و اشک هاش دونه دونه چک حهیا با لرزشِ صدا و فکش، احساساتش جربده... ام یخواست جواب سوگند

 کردم که خدا تو رو بهم داد یریو کجا، چه کارِ خوب و خ یدونم ک ی... نمییایمردِ دن نیو بهتر نیتو مهربون تر-

 

 شد رو پاک کرد یم یخورد و راه یگونه هاش سر م یبا دو انگشتِ شستش... قطراتِ اشکِ سوگند که رو اهورا

 کنم یمونه و دق م یم شتیدلم پ یبر ییبخوا ینجوری... به خدا اگه اگهینکن د هیگر یدمِ رفتن-
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 سوگند صدا دار شد و به هق هق افتاد یها هیگر

بودن رو  اری یهمه روز، ب نیا یمن چطور ،ییایشد تو هم با ما ب یم یآخه هنوز نرفته دلم برات تنگ شده... کاشک-

 تحمل کنم؟

 

 یبار نیآخر نیداد که انگار ا یاش فشار م نهیاو رو به س یو جور دیسوگند رو محکم تر از قبل در آغوش کش اهورا

 ننیب یم گرویهست که همد

 نکن! به خدا حالم بد شده، قلبم درد گرفته هیجونِ اهورا گر نم،یبهتر م،یی... تمامِ دارامیعشقِ من... زندگ-

 

 مانتوش پاک کرد نِیو اشکهاش رو با آست دیکش رونیودش رو از آغوشِ او بخ سوگند

م گذره و بعدش که برگرد یدو هفته ام مثلِ برق و باد م نینکنم! ا هیگر گهیدم د ی... اصال قول مدیغلط کردم ببخش-

 که چرا زن گرفتم یکنم، هر روز به خودت فحش بد یخورم کار یکنم... قسم م یچاره ات م یب

 گرد شده گفت: ییلبهاش رو به دندون گرفت و با چشم ها اهورا

 مونینه قبلش که من رو پش ،یبعد از عقد بگ یبذار دیحرفها رو با نیدختر... ا یتو چقدر خنگ-

 تا دمم رو بذارم رو کولم و فرار کنم. یکن 

 

 راحت گفت: یالیو خ یدیق یباال انداخت و با ب ییشانه ا سوگند

 یاریلحظه هم بدونِ من دوام ن کیکه  یعاشقم هست یپل گذشته... مطمئنم انقدر یخرم از رو گهیمن د-

 

 او تکون داد و نوچ نوچ کنان گفت: یبرا یسر اهورا
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 یکن کاریچ دیبا یدون یخوب م یلیو خ یدستِ من رو خوند یتو حساب نکهیمثلِ ا-

 در نره یآب رینکرده، آقاهه ز ییشوهرش رو خوب بشناسه، تا خدا دیزنِ موفق با هی-

 

 به صورتِ سوگند زد یتصنع یاخم اهورا

 ؟ینداز یم کهیت یاالن دار ه؟یچ یآب ریز-

فهمم و دمار از روزگارت  یمن م ،یبکن ییمدت غلطِ اضافه ا نیا ینکرده تو یی... فقط خواستم بگم، اگر خدارینخ-

 ارمیدرم

 

 نشست نهیدست به س اهورا

همون مشهد ازم  یتو ممیرفته... اون خطِ خاک برسر ادتی نکهیه پاکِ چه منتش به خاکِ! مثلِ انه خانم... طال ک-

جنسِ مونثی بجز سرکارِ خانم و مادر و خاله ام بهم زنگ  چیه گهیبخرم! د دیکارتِ جد میس هیو مجبور شدم  یگرفت

 راحت التیزنن، پس خ ینم

روزمَرَشون، باهم خدا  یعاشقانه و کل کل ها یساعت، حرفها کیکه بود... بالخره بعد از  یو جون کند یهر سخت با

 کردند یحافظ

 رو به دستِ اهورا داد و گفت: یسوگند تنگِ ماه ستادن،یهم ا یشدن و روبرو ادهیپ نیهر دو از ماش 

 خوامشون یبرگشتم زنده م یمراقبشون باش... وقت-

 ؟یچ دیخورد و به هالکت رس ریفرار ت نِیدر ح شونیکیچشم قربان، اما اگر -

 

 به غبغش انداخت یو باد ستادیصاف ا سوگند،

 یزنده نگهشون دار دیبا یعنیخوامشون،  یگم زنده م یم یاز فرمانده اش اطالعت کنه... وقت دیسرباز، فقط با هی-
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 آورد رونیسوگند ب ی دهیانگشتانِ کش ونِیگذاشت و با دقت، تنگ رو از م ینظام یاحترام اهورا

 ... برو تا دوباره هوس نکردم بغلت کنم و بچلونمتگهیخب د-

 ایزیاهورا شام و ناهارت رو به موقع بخور... اعصابمو بهم نر-

 زمیراحت عز التیتونم از شکمم بگذرم... پس خ یهم، نم طیشرا نیو سخت تر نیبد تر یمن تو یدون یتو که م-

 

 یپدریش بود قدم برداشت و گهگاه یکه خونه  ییالیآهسته و مردد به سمتِ ساختمونِ و ییبا قدم ها سوگند

 انداخت. یم یکرد، نگاه یداد و او را نظاره م هیتک نشیکه هنوز به ماش ییگشت و اهورا یعقب بر م به

 

 اهاشیمردِ رو یره بار به چه نیآخر یو برا دیدر گردن کش یشد... از ال اطیقفل چرخوند و واردِ ح یرو تو کلید

 چشم دوخت...

 ی...اصال نمدیاز ته دل کش یو سوگند آه دیاهورا به گوشش رس نِیماش یها کیالست یبسته شدنِ در... صدا با

 رفت یبرادرش م دنِیبه د دیهم نداشت و با یگرید یچند روز رو بدونِ اهورا بگذرونه... اما چاره  دیدونست چطور با

 ستاره ها اوج گرفته بود. ونِیبه آسمانِ شب نگاه کرد... قطعا عشقش م اهورا

در حالِ بلند شدنِ انداخت و نفسش رو  ماشونیکه سوگند براش فرستاد و خبر داد که هواپ یامکیپ نیبه آخر ینگاه

 فرستاد. رونیپر صدا ب

 سپردمش دستِ خودت... سالم برش گردن ایخدا-

 

 ...ارهیاز سوگند رو تاب ب یدور دن،یاش رو بست، تا بلکه با خوابو چشمه دیتختش دراز کش یرو

 داد! یم دیروزِ جد کیبود و خبر از  دهیاتاق تاب یتو دی... نورِ خورشدیاز خواب پر فون،یزنگِ آ یصدا دنِیشن با
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 در رو باز کرد... یسوال چیه یسوزناک از اتاق خارج شد و ب ییو چشمها جهیسرگ با

ذهنش  یتو ییخالص بشه! جرقه ا یجیو گ یصورتش کرد، تا از منگ یشد و چند مشت آب حواله  سیسرو داخلِ

 خورد.

 

 !ومدیاو نم یمالقات به خونه  یبرا یبا او کار داشت؟ حاال که سوگند رفته بود، کس یزود نیصبحِ به ا یکس چه

 "یپرواز دار شبیه دک یدختر... نکنه دروغ گفت ینکنه نرفت"صورتش نقش بست  یرو یپهن لبخندِ

 

 خارج شد... یبهداشت سِ یاز سرو مهیسوگند، سراس یچهره  دنِیتصورِ د با

 مثلِ مجسمه ها سرِ جاش خشکش زد تا،یب هیقامتِ الغر و استخون دنِید با

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو... تو ا-

 قدم به طرفِ اهورا برداشت کیچمدونش رو رها کرد و  یدسته  تایب

 چیخاموشه و من ه لتیآدم ممکنه نگرانت بشه؟ دو ماهِ موبا یکن یخودت فکر نم شِیاصال پ ؟یکش یخجالت نم-

 ازت ندارم یخبر

 با عجله از کنارِ او گذشت و در رو چهار طاق باز گذاشت اهورا

 یشش ماه اونجا بمون دیواسه اقامت گرفتن با یتو که گفت ؟یچرا انقدر زود برگشت-

 

 مبل ولو شد یاز پاگرد گذشت و رو تایب

 سرت اومده یینکرده بال یی... شب و روز نداشتم، فکر کردم خداارمیتو نتونستم اونجا دوام ب هیاز نگران-
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 داد واریاش رو به د هیخورد و تک یاز کنارِ در تکون نم اهورا

 یباش نجایتونم اجازه بدم االن ا یمن نم یول ،یکه نگرانم شد یجان... مرس تایب نیبب-

 

 با تعجب به اهورا نگاه کرد و لب زد تایب

 گهیوگرنه من بودم د ،یکن یکارا نم نینه بابا... تو از ا ؟ینکنه زن گرفت-

 

 فرستاد رونیانداخت و نفسِ حبس شده اش رو ب نییسرش رو پا اهورا

 ببر رونی... لطفا من رو از ذهنت بتایکنم ب یدارم ازدواج م-

 

اش چشمه یتو ضیو با غ ستادیاو ا ی نهیبه س نهیبرد و س ورشیبه سمتِ اهورا  مبل بلند شد و یبا حرص از رو تایب

 زل زد

 یکرد یم یباهام شوخ یبگو داشت ،یگ یدروغ م یخفه شو... بگو دار-

 میباهم حرف بزن نیبش ایآروم باش... ب-

 !دیکش یم غیو ج اوردیاهورا فرود م ی نهیبر س یدر پ یدو دستش مشت شد و اونها رو پ تایب

 ؟ینباش یبا کس ستمیکه ن یمدت نیا یتو یتو مگه قول نداد ؟یعوض یچه صحبت-

 

ها رو کنجکاو نکنه، در رو  هیاو همسا یها ادیفر یصدا نکهیا یدر آروم کردنِ او داشت... به ناچار برا یسع اهورا

 رو در پنجه گرفت و فشار داد تایبست و مچِ هر دو دستِ ب
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 دم. یم حیبرات توض سایوا ؟یو داد راه انداخت غیآروم باش... چته؟ چرا ج-

 روان شد و به هق هق افتاد تایاز دو طرفِ صورتِ ب اشک

 شب و ،یکم گذاشتم؟ هروقت اراده کرد یمگه برات چ ؟یکن انتیبهم خ یچطور تونست ؟یکارو با من کرد نیچرا ا-

از دختر  یزیکردم به خودم برسم و چ یسع شهیگذاشتمت... هم ازین یب شهینصفه شب خودم رو بهت رسوندم و هم

 کم نداشته باشم! یآن چنان یها

 ...یفقط بهم بگو چرا؟ من عاشقت بودم لعنت پس

 

 کرد تشیآروم به سمتِ کاناپه هدا یلیاو گرفت و خ یدستش رو به بازو اهورا

 ...میصحبت کن میتا بتون یآروم بش ارمیآب ب وانیل هیبرم برات  نیجا بش نیهم-

 

 کردن ادامه داد! هیاونها گذاشت و به گر یزانوهاش رو داخلِ شکمش برد و سرش رو رو تایب

دونست که  یگفت و پوستِ سرش رو چنگ زد... خودش هم م یو پوفِ بلند دیموهاش کش یدستهاش رو تو اهورا

 .دیکش یم یکیبار یداشت، حتما کارشون به جاها تایکه از ب یافتاده و با شناخت ریگ ییبد مخمصه ا یتو

 رفت خچالیبرداشت و به سمتِ  نتیاز کاب یوانیآشپزخانه شد و ل داخلِ

او رو به خاکِ  تایشد، وااِل ب یم دایپ یماجرا راهِ چاره ا نیا یبرا دیرو پر کرد... با وانیو ل دیکش رونیآب رو ب هیبطر

 نشوند. یم اهیس

 یحیبگه و چه توض یبه او چ دیدونست که با ی... ذهنش قفل شده بود و اصال نمدیجوش یو سرکه م ریمثلِ س دلش

 ارهیب
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 رو بهش نشون بده! یزیتونست راهِ گر یاو م دیهومن افتاد... شا ادِیکوتاه،  یاز چند لحظه  بعد

 آب رو به طرفش گرفت یحاو وانِینشست و ل تایب کنارِ

 آب بخور حالت بهتر بشه. یکم کی ایب-

 

شده بود و  اهیس هیگونه هاش از شدت گر یکه داشت، تا رو یچشم شِیسرش رو باال گرفت... به خاطرِ حجمِ آرا تایب

 کرد یاهورا اضافه م یقرمز رنگش که به دلشوره  یداد... مخصوصا چشمها یچهره اش رو ترسناک نشون م

 

سرم رو گرم نکن، فقط بهم بگو  زهایچ نیابا  یببخشه... الک امیمن رو الت یگرفته  شیآت گرِیتونه ج یآب هم نم-

 و ستین ایدن یجا چیتر از من ه یکه روان یدون یاهورا... وگرنه خودت خوب م یبد حیتوض دیبا ؟یکارو کرد نیچرا ا

 .ستمیماجرا ن نیا نِشونمت... مطمئن باش ول ک یم اهیخدا شاهده به خاکِ س

 

 دیرفت و کفش هاش رو پوش یمبل بلند شد و به سمتِ درِ خروج یطلبکارانه از رو اهورا

 برم تا بانک و برگردم دیبا ن،یجا بش نی... االنم همرمایگ یحالت رو م ینکن که بد جور دیمن رو تهد-

 

 ستادیاو ا یمبل بلند شد و پا تند کرد و روبرو یپر شتاب از رو تایب

 اون؟ آره؟ شِیپ یر یم یدار-

 به او زد دیرو که نبا یو حرف دیز دهنش پرناگهان ا اهورا

 برادرش دنِی... رفته دستین رانیسوگند ا-

 

 با بغض به او نگاه کرد و لبهاش رو به دندون گرفت تایب
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 حتما خودش هم مثلِ اسمش قشنگه آره؟ ،یبود قهیخوش سل شهیهم داره... تو هم یکیچه اسمِ ش-

 

 در رو کامل ببنده به اتاق اشاره زد نکهیتاسف تکون داد و قبل از ا یبه معنا یسر اهورا

 گردم یتخت استراحت کن... من زود بر م یبرو رو-

 یاون اتاقِ لعنت یتونم برم تو ینم-

 چرا؟-

 شم یازت متنفر م شتریب شونیآور ادیخاطره دارم که با  یچون اون جا کل-

 

 شد رهیخ تایب یبه چشم ها یشانه هاش رو باال انداخت و با سرد اهورا

 گردم یبر م گهیدو ساعتِ د یکیمبلِ سه نفره بخواب، من تا  یرو ی... پس اگر اونجا رو دوست نداریهرجور راحت-

 

 داد و چشمهاش رو بست هینشست ... سرش رو به فرمون تک یصندل یرو باز کرد و رو نیماش درِ

 "شدم ینبود، وگرنه بدبخت م نجایکرد سوگند امروز افقط خدا بهم رحم  زم؟یسرم بر یتو یحاال چه خاک"

 دیکش ییقوتِ قلب گرفت و نفسِ آسوده ا یخاله اش، کم یصدا دنِیرو فشار داد... با شن فونیآ زنگِ

 د؟یشه در رو باز کن یسالم خاله... اهورام، م-

از  حهیشد... خاله مل ییرایاز خونه از پا خارج کرد و واردِ سالنِ پذ رونیراه پله باال رفت و کفش هاش رو ب از

 او گشود و بغلش کرد. یاومد و آغوشش رو برا رونیآشپزخونه ب
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چاقالو دلشون  یآدم ها یدون یمعرفت، آخه مگه تو نم یخاله فدات بشم... چقدر دلم برات تنگ شده بود ب یاله-

 ؟یپرس یو حالِ من رو نم یزن یزنگ نم هی پس چرا حداقل ره؟یگ ینازکِ و زود م

 

 دیمحکم خاله اش رو در آغوش گرفت و خند یلیخ اهورا

 کنن یسالِ اروپا معرف یجزء مانکن ها دیرو با یکلیخوش ه نیخانمِ به ا زم؟یعز یگفته شما چاق یک-

 

 به صورتِ او زد یتصنع یو اخم دیکش رونیخودش رو از آغوش اهورا ب ملیحه

اضافه وزن دارم، پس الزم نکرده واسه  یدونم چاقم و کل یخودم که م ؟یکن یمن رو مسخره م یکش یخجالت نم-

 یدروغ بگ میدل خوش

 خوبتونه تِیفیاز ک نمیباالست، اتفاقا ا رتیفقط وضوحِ تصو ،یستینه به خدا... شما اصال چاق ن-

 

 چوندیگوشِ اهورا رو در دست گرفت و پ ملیحه

االن فلفل  نیهم ؟یبهم بگ یتون یخواد م یدلت م یمن مثلِ خواهرم مظلومم و هرچ یفکر کردبچه پررو... تو  یآ-

 یسر به سرم بذار دینبا یریبگ ادیدهنت تا  زمیر یم

 

 چشمش رو بست کیدوال مونده بود و از شدتِ درد،  اهورا

 یطور نیهومن رو هم هم یشه، طفل یواسه من گوش نم گهیگوش د نیخاله جانِ مادرت ولم کن... به خدا ا یآ ،یآ-

 بره! یکه مثلِ سگ ازت حساب م یزن یکتک م

و در آخر با تعجب به اهورا  دیپلک هاش دست کش یرو یباز از اتاق خارج شد و چند بار مهین ییهومن با چشمها 

 نگاه کرد
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 مرده؟ یکس-

 هومن نگاه کردن یو به حالتِ شوکه شده  ستادنیصاف ا حهیو مل اهورا

 ره؟یبم یکس دیبا یچ ینه مادر، برا-

لوده رو فرستادن تا سرِ  نیافتاده و ا یاتفاق یکس یما؟ حتما برا یخونه  ادیصبح باید ب یکله  یچ یآخه اهورا برا-

 سالمه؟ نیزنگ بزن بب هیمارو گرم کنه! مامان به بابا 

 

 به اهورا نگاه کرد یبا استرس و نگران لحهیم

 ؟یکن یم کاریچ نجایوقتِ صبح ا نیگه... اصال تو ا یشده خاله؟ هومن راست م یزیچ-

 

 دیزد و سرِ خاله اش رو بوس یپوزخند اهورا

 ششیپ امیب ینه عشقِ توپولوم... به خدا فقط اومدم با هومن صحبت کنم، کارش داشتم، گفتم بهتره حضور-

 

 دو به شک به اهورا نگاه کرد و گفت: هومن

 گردم یو بر م رمیگ یدوش م رمیمن م ،یبخور ییچا هیتا تو -

 زودتر برگردم دیخوام، با یهم نم یینه... نرو عجله دارم، چا-

 و اهورا کنارش نشست دیتخت دراز کش یرو هومن

 سراغِ من؟  یکه اومد یزد یچه گند نمیخب بگو بب-
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 گفت:پا انداخت و  یمستاصل و نگران، انگشتانش رو درهم کرد و پا رو اهورا

 بخورم یچه شکر دیدونم با یکردم، اصال نم ریگل گ ی... مثلِ خر تودیشده شد یهومن گند کار-

 

 گاهِ گردنش قرار داد هیسرش برد و تک رِیبه پهلو شد و دستش رو ز هومن

 شده یافتاده؟ خب درست حرف بزن بفهمم چ یحدس بزنم که چه اتفاق دیاالن من با-

 

 دیقلبش لرز تایب یها دیحرف ها و تهد یِادآوردیانداخت و با  نییسرش رو پا اهورا

 زنگِ درِ خونه ام رو زد و اومد باال هوی شیساعتِ پ مین نیبرگشته هومن... هم تایب-

 

 تخت نشست... پتو رو کنار زد و متحیر به اهورا چشم دوخت یبا شتاب از جاش بلند شد و رو هومن

 ؟یکن یم یشوخ یدار-

 من و منتظرِ که برگردم یخونه  یاالنم نشسته تو کهیومن... زنه هیچ میشوخ-

 

 زد و گفت: شیشونیبا کفِ دست، محکم به پ هومن

 ؟یبکن یچه غلط ییخوا یکه، حاال م ی... بدبخت شدیوا-

 انِیکرد و به هومن گفت که او از جر فیرو تعر تایب ییِا کدفعهیاومدنِ  یو ماجرا دیبه صورتش کش یدست اهورا

 اندازه. یرو به خطر م شونیهاش حتما زندگ دیازدواجش با سوگند خبر داره و با تهد

 

 ستیول کن ن زهی... تا زهرش رو نردمیکه من د یداداش اون آپاچ-



 خواهمتیم

 
334 

 

ه عم شِیدادم بره پ شنهادیکه خواستم از سرم بازش کنم و بهش پ یخودمه، اون موقع رِیدونم بابا... همش تقص یم-

 کردم یفکرِ آخر و عاقبش رو هم م دیبا م،یرو جور کنه و بعدش منم برم و اونجا ازدواج کن اقامتش یاش کارها

 

 دینشست و غضب آلود به اهورا توپ نهیدست به س هومن

 یو فکر م یدیخند یشاخه به اون شاخه نکن، آخر و عاقبت نداره! بهم م نیگفتم انقدر از ا یکه بهت م یاون موقع-

  یکرد

 اش. جهیهم نت نیافتاده ام... االنم بفرما، ا عقب

 

 شد رهیهومن خ هیعصب یبه چشمها خ،یسرد و  یبا نگاه اهورا

 ؟یبد لمیچرت و پرت ها رو تحو نیکه ا نجایبه نظرت من اومدم ا-

 ؟یاومد یچ یپس برا-

 رمیدرست بگ مِیتونم تصم ی... مغزم قفل کرده، اصال نمیراهکار جلوم بذار هیکه -

 

 به اهورا انداخت یهینگاهِ عاقل اند سف نهوم

 داشته باشه. یشنهادیاون پ دیشا م؟یقرار بد انینارگل رو در جر هینظرت چ-

 ستادیهومن ا یتخت برخواست و روبرو یچشمهاش از شدتِ تعجب گرد شد و از رو اهورا

 .یرو کفِ دستش بذار زیهمه چ یبر ی! احمق نشاینگ یزیوقت به اون چ هی-

 ی هنیبه س نهیاز جاش بلند شد و س کبارهیانداخت و به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه به  نییسرش رو پا هومن

 ستادیاهورا ا
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 تا طرف باورش بشه یکن یباز لمیف یحساب یبتون دیدارم، فقط با شنهادیپ هی نیبب-

 

 گشاد و کش اومده گفت: یبا لبخند اهورا

 ذهنتِ؟ یتو یچ نمیبگو بب-

کردن و االنم  تیو اون و خانوادش هم ازت شکا یسرِ دخترِ آورد ییبهش بگو از دستت در رفته و بال شش،یبرو پ-

شه  یو اونم مجبور م یکن یم گرشیخون به ج یبده که بعد از عروس نانی... بهش اطمیباهاش ازدواج کن یمجبور

 .یکن یم اجو اون طرف باهاش ازدو تایب شِیپ یر یبعدش م ره،یازت طالق بگ

 

 هومن گذاشت و ناله کنان گفت: یشونه  یدستش رو رو اهورا

 جوابش رو بدم یچ دیخواد با سوگند حرف بزنه با یکرد که خودش م دیاگه کل ؟یاگه باورش نشد چ-

 گرده یو بر م ادیمطمئن باش اونم کوتاه م ،یکن یتو اگر خوب نقشت رو باز-

 

 دیو سرش رو بوس دیهومن رو در آغوش کش اهورا،

 یمرس ،یاما االن نظرم راجع بهت عوض شد... دمت گرم، واقعا کمکم کرد ،یکردم تو خنگ و کودن یفکر م شهیهم-

 و حرفِ ما برات ارزش نداشت ینبود ندتیوقت به فکرِ آ چیکه ه ییخنگ تو-

 یو خوشحال باش یریبگ یذهنت پارت یتو یچند سال دیکه ازت تشکر کردم، با نیپررو نشو... هم گهیحاال د-

 قفل چرخوند و واردِ خونه شد... یرو تو دیکل یبه آهستگ اهورا

که تمامِ  ییتایب دنِیبه سمتِ اتاق خوابش رفت و با د مهینبود! سراس تایاز ب یبه اطراف انداخت، اما خبر ینگاه

  یلباسها

 و درآغوش گرفته بود، شوکه شد دیکش رونیکمد ب یرو از تو او
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 رون؟یب یختیچرا لباسهام رو ر ؟یشد ونهیمگه د تا؟یب یکن یم کاریچ-

 

 آهسته به سمتِ او آمد ییبلند شد و با قدم ها نیزم یاز رو تایب

 اون یتونست ی! چطوریدیمن خر ی قهیو به سل میباهم رفت گشونمید یلی... خدمیمن برات خر نهارویاز ا یلیخ-

 ؟یرهام کرد یچ یاهورا؟ برا یهمه خاطرات رو فراموش کن

 

 دهنش احساس کرد! یکه طعمِ خون رو تو ییشد... تا جا دهیبه شدت بوس تا،یبزنه که توسطِ ب یخواست حرف اهورا

 شده اش رو با پشتِ دست پاک کرد و با حرص گفت: سیخ یو لبها دیانزجار خودش رو کنار کش با

 

 رو برات رقم زده یدیجد یبه هاتجر نکهیخارج از کشور مثلِ ا ؟یشد یتا حاال انقدر وحش یاز ک-

 

 دیکش یاهورا خط یقرمز شده  یلبها یرو کم کرد و با نوکِ انگشتِ اشاره اش، رو نشونیب یفاصله  تایب

 یچه کثافت کار یوجدان فکر کردم و خبر نداشتم دار یب ینبودم... مثلِ احمق ها هرشب به تو یکس چیمن با ه-

 یکن یم ییها

 

 انداخت نییداد و سرش  رو پا واریاش رو به د هیتک اهورا

 ستین یکن یکه تو فکر م یموضوع اونجور-

 ؟یاریمن ادا در م یواسه  یکه االن دار یاهورا؟ مگه مجبورت کردن با اون ازدواج کن هیپس چطور-
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 به چهره اش داد و گفت: ینیسرش رو باال آورد و حالتِ غمگ اهورا

 خانواده نبودم لِیکه من اهلِ ازدواج و تشک یدون یخوب م یلیخ یکیندونه، تو  یآره... مجبورم کردن، وگرنه هرک-

 

 و دوبه شک به اهورا نگاه کرد دیاخم هاش رو درهم کش تایب

 ؟یمجبورت کرده با اون ازدواج کن یک نمیاصال بگو بب ه؟یمنظورت چ-

 

 اتیشدنِ ب یاما از احساسات نه،یگرفت و به سمتِ تخت خوابش رفت... خواست روش بنش واریاش رو از د هیتک اهورا

 نظرش عوض شد و به طرفِ او برگشت عیسر یلیو خ دیترس

 

 کنه یفضاش خفه اس... حالم رو خراب م نجایا ،ییرایپذ یتو میبر ایب-

 یشده اهورا؟ جون به لبم کرد یچ-

 

 هیمبلِ تکنفره نشست و سرش رو به پشت یر قرار گرفت و واردِ سالن شد... روچهار چوبِ د یزودتر از او تو اهورا

 دیکش قیعم یداد و چشمهاش رو بست و نفس هیتک شیصندل

 

 سرم اومده ییچه بال یو گوش کن تا بفهم نیبش نجایا ایب ،ییبشنو ییخوا یاگه م-

 او قرار داد یزانو یاهورا نشست و دستش رو رو یپا رِیز قایدق تایب

 زمیکن عز فیانقدر داغونت کرده؟ برام همش رو تعر یک نمیبگو بب-
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دست به بدنش بزنه و  یعمرش، عذابِ وجدان گرفت... اصال دوست نداشت بجز سوگند کس یبار تو نیاول یبرا اهورا

 خطابش کنه! زمیعز

 

 یدونم توش چه زهرمار یرف کردم و نممص یالکل هیدنیاز دوستان، نوش یکی... به اصرارِ یمهمون میرفته بود-

 کنم. یم یدارم چه غلط دمیفهم یکه کال نم ختنیر

 

 درهم گره خورده، حرفِ اهورا رو قطع کرد و گفت: ییبا اخم ها تایب

 ؟یبدن مضره و امکان نداره استفاده کن یبرا ی... مگه اعتقاد نداشتیزد ینم زهایچ نیمشروب؟! تو که لب به ا-

 

 شد تایب هینیب زیآب دهنش رو به زور فرو داد و متوجهِ ر اهورا

قاعده  نی... منم از استیوقت قابلِ جبران ن چیکنن که ه یم یاشتباهات شونیزندگ یوقت ها تو یآدم ها بعض-

 مستثنا نبودم!

 

 شد رهیخ تایب یفرستاد و به چشمها رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 کنم! یم کارینبود دارم چ میکردم و حال یرو ادهیاز بچه ها ز یکیاون شب، اصال حالم خوب نبود... به قولِ -

 

 کردن... یو نگران نگاهم م دنیپاچ یهام دورم رو گرفته بودن و به صورتم آب م قیبه خودم اومدم که رف یوقت

 شده! دهیراشخ قایکردم عم یسوخت... حس م یها و پشتِ کمرم به شدت م بازو
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 یو لختم... چشم چرخوندم و دختر ستیلباس تنم ن دمیکه خارج شدم، تازه فهم یجیو گ یاز حالتِ منگ یکم

 نظر گرفتم. رِیکرد و ز یم هیشده که به شدت گر چیملحفه پ

 

دم، دخترِ باکره آور هیسرِ  ییاونها بهم گفتن چه بال یکنه و وقت یم هیچرا داره گر نیکه ا دمیتعجب از بچه ها پرس با

 دهن باز کنه و من رو ببلعه... نیخواست زم یدلم م

 

 کنن! یم یاز حالِ بدم سوء استفاده کردن و دارن باهاش شوخ دیباورم نشد، گفتم شا اولش

 مطمئن شدم گند زدم. گهید دم،یچشمهاشون د یرو تو تیجد یوقت یول

 

اومدن اونجا و من رو با اون حالِ  یریو مامور، به جرمِ خفتگ سیدختره، با پل یکه خانواده  دیساعت نکش مین به

 کردن... یکالنتر هیخراب راه

 

 ریتمام درگ ی کهفتهیاومد و جرمِ من شد تجاوز به عنف! مامان و بابام  یقانون یهمون شب، گزارش پزشک یفردا

 نشم... یگرفتن که شالق نخورم و زندان تیبودن و با التماس رضا

 پرونده ام شد. دِیدادگاه ق یداد که آزاد بشم و تو تیدخترِ فقط به شرطِ ازدواج رضا یبابا اما

 

 او نشست و سرش رو در آغوش گرفت یپا  یبلند شد و رو نیناباورانه به اهورا نگاه کرد و از زم تایب

و  گهیکشورِ د هی میر یم میکن یفرار م یینداره، دوتا یتو، اما اشکال یدیکش بتیبرات... چقدر مص رمیبم یاله-

 میش یپناهنده م

 به تایمبل بلند شد، که ب یاز رو یرگ هاش منجمد شده و قلبش از تپش افتاده... جور یاحساس کرد، خونِ تو اهورا

 کرد. یصندل هیکنه و دستهاش رو قفلِ پشت یریخوردنش جلوگ نیتونست از زم یسخت



 خواهمتیم

 
340 

 

 

 یمن رو درک م تِیآبرو بشه؟... اصال موقع یبابام ب ییخوا یمامانم سکته کنه؟ م ییخوا یم تا؟یب یگ یم یدار یچ-

 ؟یکن

 امکان نداره بتونم ازت دست بکشم ؟یکن یمن رو درک م تِ یاهورا؟ تو موقع یتو چ-

 

 فکِ  منقبض شده اش گفت: ونِیو از م دیکش یپوف  اهورا

 یتحمل داشته باش یو کم یبرگرد دی... فقط باینگفت از من دست بکش یکس-

 

 شد رهیاهورا خ یملتمسانه به چهره  تایب

 ؟یدوستم ندار گهید اه؟یدنبالِ نخود س یمن رو بفرست ییخوا یم-

 

 به صورتش زد یو لحنش رو مهربونانه کرد و لبخندِ کم رنگ دیبه سرِ او کش یبالجبار دست اهورا

 دختررو دک کنم نیتا من بتونم ا یصبور باش دیبا ی... ولیتونم دوستت نداشته باشم؟ تو عشقِ من یچطور م-

 

 او چسبوند ی نهیآغوشِ اهورا انداخت و سرش رو به س یخودش رو تو تایب

مجبورت کردن با دخترشون ازدواج  ییاون ها با حکمِ قضا یگ یمگه نم ؟یکار رو بکن نیا ییخوا یم یآخه چطور-

 ؟یکن

 

 یصحبت کردن، ازش خواست تا رو یخودش دورش کرد و به بهانه  گذاشت و از تایب یبازو ها یدستش رو رو اهورا

 نهیمبل بنش
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 !ادیگندم کنار ب یتونه با اخالق ها ینم چکسیجان... ه تایب یشناس یتو که من رو از همه بهتر م-

 بشه و از دستم فرار کنه... یعاص دهیدم به شش ماه نرس یقول م بهت

 امیب یتا بعدش من بتونم به راحت ،یاقامتت رو انجام بد یعمه ات و کارها شِیپ یاون مدت برگرد یتو دیتو با فقط

 شتیپ

 

 به اهورا نگاه کرد دیدرخش یم یکه از شدتِ خوشحال ییزد و با چشمها ییلبخندِ دندون نما تایب

 فحشت دادم یکه اولش راجع بهت بد فکر کردم و کل دیببخش-

 یکن یبعدا جبران م زم،ینداره عز یاشکال-

 

 او دراز کرد یآروم و با ناز به سمتِ اهورا اومد و دستش رو برا ییبا قدم ها تایب

 هست تمیموقع نی... اتفاقا بهترزمیکنم عز یاالن برات جبران م نیهم یاگه دوست دار-

 

اون  یتو دیدونست با یو دستِ دراز شده اش، در حالِ رفت و آمد بود... واقعا نم تایخمارِ ب یچشمها نِیاهورا ب نگاهِ

 و قامت راست  کرد ستادیاو ا یبگه... بعد از چند لحظه، روبرو یانجام و بده چ یچه کار تیموقع

 

و دارم  ششمیصبح تا بوقِ سگ پ یروزها از کله  نیا یاومده... تو شیواسه بابام پ یمشکلِ مال هیمن  زمیعز-

 شده، بهتره باشه واسه بعد رمید یکنم... االنم به حدِ کاف یحساب و کتاب هاش رو جمع و جور م

 

 قلبش گذاشت یشده دستِ اهورا رو گرفت و رو زونیآو ییبا لب ها تایب

 دلم برات تنگ شده... دوست دارم باز هم مثلِ گذشته، شب رو کنارِ تو صبح کنم-
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فرمون جا  کرد و خودش هم پشتِ نشیاو، سوارِ ماش لِیرغمِ م یرو در دست گرفت و عل تایبا عجله چمدونِ ب اهورا

 گرفت

 گهیبمونم د نجایهم یذاشت یاهورا جان خب م-

 تو باشه شِیحواسم پ دینه، اون وقت فقط با ایشب برگردم خونه  ستینه عشقم... من اصال معلوم ن-

 

 اهورا ضعف رفت یطور حرف زدن ها نیا یلبش به خنده کش اومد و دلش برا تایب

 رفتم یحتما زودتر م ،یش یدونستم دو، سه ماه نباشم، تو انقدر باهام مهربون م یگما... من اگر م یم-

 

 گل کرد طنتشیقهقهه زد و ش اهورا

 کنم یبرات م ییچه کارها ییاین گهیو د یاگه بر نیپس بب-

 

 شد رهیرخِ اهورا خ میبه ن یبا شک و دودل تایب

 م؟یچونیکه بپ ییاخو یاحتماال نم ؟یمن ندار یبرا ییتو که نقشه ا نم،یبب-

صال ا ،یکه دار یهمه محاسن نیمثلِ تو رو از سرم باز کنم، ماشاهلل با ا یخر باشم، زن نکهیدختر... مگه ا یشد ونهید-

 از دستت بدم! ادیدلم نم

 راحت باشه اهورا؟ المیخ-

 ؟یقرارِ برگرد یدلم... اصال فکرت رو مشغول نکن، حاال ک زِیآره عز-

 

 و دستِ اهورا رو در دست گرفت و نوازش کرد دیکش یآه تایب
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 گردم یاحتماال بعدش برم یرو که هستم... ول دیع التِیتعط-

رو  گریکرد، با هومن تماس گرفت و ازش خواست تا دوباره همد ادهیدرِ خونه اش پ یرو جلو تایب نکهیمحضِ ا به

 مالقات کنن...

 و هم زد! ختیآماده رو داخلِ آب جوش ر یش نسکافه ا شهینشست و طبقِ عادتِ هم یناهار خور زِیم پشتِ

 

 .دیلرز یاز سرما م یگرفت و گاه یگر م یگاه تیمشغول بود و از شدتِ عصبان بیعج فکرش

 فت...داد ر یسوگند رو نشون م یکه چهره  لشیموبا هیبلند شد و به طرفِ گوش زینا آشنا از پشتِ م یزنگ دنِیشن با

 

 .دیخطِ سبز رنگ کش یبه خنده کش اومد و دستش رو رو لبش

 دیکش ادیرو فراموش کرد و بلند فر شیسوگند تمامِ استرس و نگران یبایصورتِ ز دنِید با

 

 من دوستت داشته باشه؟ یجرات داره بدونِ اجازه  یاز من دوستت داره؟ اصال بگو کس شتریب یفقط بگو ک-

 

 از گوشش دور کرد یرو کم یگذاشت و هندزفر شینیب یرو رو دستش دیخند یهمونجور که م سوگند

 یزد یبا بابام و سامان حرف م یمن االن داشت یگوشم نبود که به جا یتو نیاگه ا ؟یزن یسالم عشقم... چرا داد م-

 

 کرد زیو چشم هاش رو ر دیاخم هاش رو درهم کش اهورا

 رنیاز من اجازه بگ انیب دیبا تو حرف بزنن با نکهیا ی... اونوقت برایکه زنم شد گهید یتا دوهفته  سایوا-

 شه ها یباورم م گه،ینگو د یاِ... اهورا، اونجور-
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 هات دوستت دارم خره یمنگول نیدورت بگردم خنگ خانمم... واسه هم-

 کرد و حالتِ قهر به خودش گرفت زونیلب هاش رو آو سوگند

 ستیمثل ب یدور از تکنولوژ یبا تو دیباهوشم، وگرنه االن باهم  یلی... من کجام خنگه؟ اتفاقا خیشعوریب یلیخ-

  شیسالِ پ

 زدم یبود حرف م یخارج یکه مخصوصِ تماس ها ییطال یاون کارتها با

 

 صورتش قرار داد یو دوباره روبرو دیرو بوس یگوش یصفحه  اهورا

 یهست یک گهیبابا تو د ؟یختیر میگوش یبرنامه رو تو رو نیپس ا-

 نمیماهت رو بب یکه هروقت دلم برات تنگ شد، رو ختمیبله من ر-

 یم یریزنم و تماسِ تصو یبهت زنگ م قهیشم و دم به دق یدلتنگت م هیپس کارت در اومده... چون من هر ثان-

 رمیگ

 

 تا کلِ اتاقش رو به اهورا نشون بده دیچرخ نیاز جا بلند شد و به همراهِ دورب سوگند

 هیهم صورت میبرام آماده کرده... تازه رو تخت یداداشم چه اتاقِ قشنگ نیبب-

 

 درشت و سبز رنگش بود یسوگند باشه، محوِ چشم ها یها فیگفته ها و تعر یِحواسش پ نکهیاز ا شتریب اهورا

 سوگند...-

 جانِ دلم-

 دختر. یامیخوامت... تمامِ دن یم یلیخ-
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 اهورا نگاه کرد یغم زده  یسوگند خشک شد و با دقت به چهره  یلبها یرو لبخندِ

 اومده؟ شیپ یمشکل م،یباهم حرف بزن ایب ؟ییشده؟ چرا انقدر گرفته ا یزیعشقم... چ-

 برگشت ینهارخور زیو دوباره به پشتِ م دیکش یآه اهورا

 ریچرا انقدر د یبود، راست شتیکنه، همش فکرم پ تمیکردم رفتنت انقدر اذ ی... فقط فکرش رو هم نمزمینه عز-

 پروازتون خوب بود؟ د؟یدیرس یک ؟یزنگ زد

 

 اش رو بغل گرفت یو عروسکِ خرس دیتخت دراز کش یرو سوگند

سامان،  یخونه  میایب نکهیا یبود و ما برا گهیشهر د هی یبود، منتها فرودگاه تو یآره بابا... پروازمون که عال-

 شد رید رم،یبگ نترنتیو من از داداشِ چموشم ا میو تا برس میومدیم نیبا ماش دیبا یدوساعت

 

 :دیپرس ی... سوگند با کنجکاودیبه گوش رس فونیزنگِ آ یصدا

 ؟یقرار داشت یبا کس ه؟یک-

 لمونهیخطرِ فام یب تِینگران نباش کبر شم،یشکاکِ خودم... هومن اومده پ یآره موش کوچولو-

 

 گونه اش زد یآروم رو یلیلبش رو گاز گرفت و خ سوگند

داره  یک نمیمن کجام شکاکه! فقط کنجکاو شدم بب ؟ید یرو م یالقاب نیرا به من همچ... خدا مرگم بده، چیوا یا-

 شتیپ ادیم

 

 رو به سمتِ آسانسور گردوند یرو باز کرد و گوش یدرِ ورود اهورا

 .ینیب ینحسشون رو م ی افهیق ارنیم فیاالن شاخِ شمشاد تشر-
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 تکون داد و گفت: یسوگند دست یچهره  دنِیرو باز کرد و با د یدرِ آهن هومن

 یها شد یخارج هیآب و هوا بهت ساخته ها، شب یبه به... سوگند خانم، احوالِ شما چطوره؟ حساب-

 او فرستاد یبرا ییرو به سمتِ خودش برگردوند و بوسه ا یگوش اهورا

 کنم یرو خاموش نم نترنتمیبهم زنگ بزن، ا یشد داریاستراحت کن و بخواب... هروقت ب یعشقم برو کم-

 عالمه بوووس هیمراقبِ خودت باش...  م،یباشه زندگ-

 

م چش یمبل ولو شد و ساعدش رو رو یو رو دیکش یبه آسودگ یقطع شد... اهورا نفس نشونیتماسِ ب نکهیمحضِ ا به

 هاش گذاشت

 رو ازش یزیچ هیبفهمه دارم  نکهیزنه، از ترسِ ا یچشم هام زل م یتو یتونم به سوگند دروغ بگم... وقت یاصال نم-

 کنم یپنهون م

 لرزه. یو دست و پاهام م رهیگ یم مییبچه ها دستشو مثلِ

 

 هومن به هوا رفت یخنده ها کِیشل

کارش درسته، حال  یی... دمش گرم، خدایشده که مثلِ سگ ازش حساب ببر دایپ یکیشه  یبه خدا هنوز باورم نم-

 کنم با رفتارش یم

 

 به هومن رفت ییاو چشم غره  دیساعدش رو کنار کش اهورا

 ؟یخند یمن م شِیهرهر به ر یکش یجلف، خجالت نم ی کهیزهرمار... مرت-

 ادیهم خوشم م یلینه، چرا خجالت بکشم؟ اتفاقا خ-
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 هاش گفت: دنیتوجه به خند یکل کل کردن با هومن رو نداشت... پس ب یحال و حوصله  اهورا

 نیا دوارمیجمعش کردم، فقط ام یرفت که با بدبخت یگرفت... البته وسط هاش داشت لو م یدیکه کش ینقشه ا-

 که ازش اومده یینفهم زودتر گورش رو گم کنه و برگرده همون خراب شده ا ی کهیزن

 به اهورا زد یابروهاش رو باال فرستاد و پوزخند هومن

 یی تو که مربوط به قبل بوده کار هیاضاف یخدا که با غلط ها یاون بنده  ؟یکن یچرا گذشته رو از سوگند پنهون م-

 نداره.

 

 گفت: ادیمبل کرد و با فر ی هیپا یحواله  یتکون داد و با مشت به زانو زد و  برخاست... لگد یسر اهورا

 ؟هشیبرام شر م تایب ی هیشم و قض یعاشقش م هویدونستم  یهام بهت بگم کم گفتم... چه م تیاز خر یآخه هرچ-

 

 :دیقدم به سمتِ او برداشت و هاج و واج پرس کی هومن

 باعثِ شر بشه؟ دیبا یچ یکه واسه قبل از سوگند بوده، پس برا تایب ی هیداره؟ قض یچه ربط-

 

 به هومن انداخت و لبهاش رو تر کرد ینگاه مین اهورا

 لرستان بزنن! عتِیبه طب یمسافرت... خانم هوس کرده بودن سر میبر دیداد با ریگ تایبود که ب وریشهر-

 ...میداشته باش دریتا ل میو قرار شد با تور بر میکرد یزیدوست هاش و شوهر هاشون برنامه ر با

و  میریگاتاق ب کیهتل،  یتو میکه بتون مینامه داشته باش غهیص هی دیکرد که اال و بال با دیبعدشم کل گه،ید یچیه

 خرم قبول کردم. کنارهم بمونیم تا بهمون خوش بگذره... منِ
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سر دوباره مجبور نشم درد یبعد هیسفرِ احتمال یکه برا یتنبل یاز رو شعوریمنِ ب م،یبه هم محرم بش میخواست یوقت

فهمه من و ب نهیاگر سوگند اون دفترچه رو بب ر،یتفاس نی... حاال با اسهیساله بنو کیرو  غهیص خِیبکشم، گفتم تار

 کنه؟ یم کاریمدت زن داشتم چ نیتمامِ ا

 تو پرفسورِ  یسرِ خرت کنن... به خدا که گاو جلو یاهورا؟! خاک تو-

 دیکه داشت اون ها رو کش یبه موهاش زد و با تمامِ زور و حرص یچنگ اهورا

چه  ستیکنه کارم زاره، معلوم ن دایبه خدا که اگر سوگند رو پ ،یشناس یرو نم تایکنم... تو ب یهومن دارم سکته م-

 بهش یاتیجفنگ

 کنه... یم نیگه و اون رو نسبت به من بد ب یم 

رو جلب  نانشیمردها شک داره و من دهنم آسفالت شده تا تونستم اطم یهم به همه  شینجوریسوگند هم هومن،

 کنم.

 

 شد، وگرنه عاقبتِ اهورا و سوگند یم دایپ ییراهِ چاره ا دیکرد با یزد و فکر م یقدم م یبا درموندگ هومن

 خورد یخوب رقم نم یلیخ 

 نامه کجاست؟ غهیص-

 داشیکردن پ یرفت و آمد م نجایام که ا گهید یوقت دوست دخترها هی... گفتم اون نگهش داره تا تاستیب شِیپ-

 نکنن

 

 فشرد... یاهورا گذاشت و کم یشونه  یدستش رو رو هومن

 رو نداره که حرفش رو بخونه و ازش حساب ببره؟ یدخترِ کس نی... امیکن یخدا حلش م دینداره، به ام یاشکال-
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 زد و سرش رو تکون داد یزهرخند اهورا

 من چطور باهاش آشنا شدم؟ یدون یبره، اصال م یاز خدا هم حساب نم دهیپاچه ورمال نینه بابا... ا-

 ینکرد فینه... تا به حال برام تعر-

پول  یداره و حاضرِ برا هیما یآدم ها دنِیغیدخترِ کارش ت نیگفتن ا یپسرها م ی... همه میبود یمهمون هی یتو-

 بکنه! یهرکار

رجِ زده خ بیکه تا حاال به ج ییکنم تا تمامِ پول ها یم یزنم و کار یسرِ کل کل با اونها بهشون گفتم مخش رو م منم

 من بکنه

 یآن چنان یبا کادوهاعاشقم شده، شروع کردم به سگ محل کردنش و اونم  یمطمئن شدم حساب یهم وقت بعدش

کردم خودش رو  یکه اراده م یبرد و هر ساعت یقصد داشت توجهم رو به خودش جلب کنه... ازم مثلِ سگ حساب م

 رسوند! یبهم م

 

و برگردوندنِ  یخداحافظ هیدارم بعدشم با  یبرام درد سر نشه نگهش م یکردم، تا وقت یخودم فکر م شِیپ منم

 شه. یما هم تموم م یبطه بود، را دهیکه برام خر یهرچ

 

اش  عمه شِیکردم که بره پ شیراض یبشه، نشد که نشد... با هزار بدبخت الیخ یکردم ب یمدت، هرکار کیبعد از  اما

 گهید یدون یداستان رو که خودت م ی هیبق

 

 دییجو یلبش رو م یداد و گوشه  یپاش رو تکون م یکیریبا حالتِ هست هومن

 کنه یم یبه سوگندِ... باور کن من مطمئنم چشم پوش قتیراه، گفتنِ حق نیبه نظرم بهتر یاهورا ول-

 مین رِیز ییکنه کاسه ا یفسخِ اون اقدام نکردم، فکر م یداشتم و برا ییا غهینه هومن... سوگند اگر بفهمه من زنِ ص-

 کاسه اس...
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و ر قتیاون موقع امکان نداره اون هفت خطِ روزگار حقو  تایب شِیخواد ببرمش پ یازم م اد،یز یلیبه احتمالِ خ بعدش

 بهش بگه.

 بکنم یسکیر نیتونم چن یمنِ... نم هِیعل زیچ همه

 ؟یبود چ نجایاومد دمِ خونت و خالفِ امروز سوگند ا هوی... اگه ینگهش دار یتون یهم که نم ینجوریخب ا-

 

 فکر کرد یو کم دیمشت هاش رو چند بار بهم کوب اهورا

فروشم و جا و  یاز رفتنش مطمئن شدم، خونه رو م نکهیره... به محضِ ا یگرده و م ینوروز بر م التِیبعد از تعط-

 میریبزرگ تر بگ یخونه  میبر دیو با کهیبرامون کوچ نجایگم ا یکنم... به سوگند هم م یمکانم رو عوض م

 بعد... کهفتهی

 و منتظر شد تا او جوابگو باشه!هومن رو گرفت  یلرزون شماره  ییبا دستها اهورا

 شده؟ یزیجونم داداش... چ-

 نمیرو بب گریامروز همد دیکرده با دی... کلستمیدخترِ بلد ن نیا چوندنِیواسه پ یراه چیه گهیهومن به خدا د-

 خواد بخورتت؟ یمگه م نش،یخب برو بب-

 خونه ات امیخوام ب یگه م یهومن... طرف م یواا-

 اریب ییبهانه ا هیخب -

و داد راه  غیو دکِش کردم، االن زنگ زده و ج چوندمشیگذشته رو مدام پ یندارم... کلِ هفته  یراهِ فرار چیه-

 جااون امیگه دارم م ی... هرچقدر گفتم نه، باور نکرد که نکرد! میدست به سرم کن ییخوا یدونم م یانداخته که من م

 

 فرستاد رونینفسش رو پر صدا ب هومن

 باشه شتیپ یو چند ساعت ادی! بذار بگهید یتحملش کن دیبره، با شیبفرست یبتون نکهیا ی.. برااهورا. نیبب-
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 به گوشش فشرد و با حرص گفت: شتریرو ب یگوش اهورا

تختِ  یتو دیره؟ مطمئن باش با یافته و م یکارش راه م ییو چا وهیشام و م هیبا  نجا،یا ادیب نیا یتو فکر کرد-

 کنم شیخوابمم همراه

 

 ذهنش بود به زبون آورد یکه تو یزیمکث کرد و چ یکم هومن

 در یخواد که تو حت یدوست دارم و اصال دلم نم یلیکردن مخالفم... سوگند رو هم خ انتیبا خ قایکه عم یدون یم-

 یبش یکار نیمجبور به چن دیرفته که شا شیپ یجور تی... اما موقعیبکن یینبودش غلطِ اضافه ا

 بده شنهادیرو بهش پ یراه کارِ مزخرف نیشد او همچ ینداشت و باورش نم یهومن درکِ درست یاز صحبت ها اهورا

 چیکنم، قسم خوردم به جونِ خودش که ه ینم انتیبه سوگند خ رممیمن اگر بم ؟یتو عقلت رو از دست داد نمیبب-

 ینفرم که مطمئنم تا بغلش کنم حالت تهوع مهرزه مت ی کهیزن نیانقدر از ا ،یوقت دست از پا خطا نکنم... از طرف

 ارمیو باال م رمیگ

 

 گفت: تیلبهاش نقش بست و با رضا یرو یلبخند هومن

 ؟یرو دک کن تایب ییخوا یم یحاال چطور یمثلِ سوگنده، ول یدخترِ خوب اقتتیبه تو... الحق که ل نیآفر-

رو بلندگو هست و اون داره  یگوش ادیز یلیلِ ختو آخرِ شب بهم زنگ بزن، فقط حواست باشه که به احتما نیبب-

 شنوه! یصدات رو م

 چون حالِ بابام بد شده و بردنش اورژانس. مارستانیب امیبا عجله بهم بگو ب بعدش

 

 بلند قهقهه زد  هومن
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 ندازه یم ییجنا یها لمیف ادِیشده و آدم رو  اهویپر از داستان و ه تیاز دستِ تو اهورا... زندگ-

 زنه. یهزار بار بهم زنگ م یراحت بشم... به خدا پدرم رو درآورده، روز تایدعا کن زودتر از شرِ ب-

 

 :دیذهنش خورد و با عجله پرس یتو ییجرقه ا هومن

 وقت! هیشک نکنه  ؟ییکجا یبگ ییخوا یبه سوگند م یراست-

  یرو خاموش نگهدار نترنتتی، اکن حواست باشه یلطف هیبگم قرارِ با تو برم استخر،  دیدونم... شا ینم-

 میبهت زنگ نزنه لو بر هوی که

 باشه، پس تا آخرِ شب خدافظ-

 هومن، خدافظ یگند نزن-

 یگرم و نرمش بلند بشه و برا یزنگِ در مجبورش کرد از جا یبود... صدا دهیمبل دراز کش یرو یحوصلگ یبا ب اهورا

 !ستهیبا یدرِ ورود یجلو تا،یاستقبال از ب

 گفت: هی... کامال قصد و منظورِ اونجا اومدنش رو فهمید و با کنادیاو رو که د یو ظاهرِ آراسته  چهره

 ن؟یداشت فیتشر یعروس-

 یم کهیت یدار میو دورِ خونه بچرخون یبغلم کن نکهیا یبه جا نجا،یاومدم ا کهفتهی... بعد از گریسالمت کو ج-

 ؟ینداز

 

صورتِ او  یرو یکنارش نشست و دست تایمبلِ سه نفره ولو شد... ب یره روداد و دوبا یسالم یبا سرد مزاج اهورا

 دیکش

که خسته ام و  یو تو نگفته باش شتیپ امیتا به حال نشده من ب یمن... توجه کرد یخسته  شهیمردِ هم یچطور-

 حوصله ندارم 
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 و با انزجار به او نگاه کرد دیاخم هاش رو درهم کش اهورا

 برگرد خونه ات ی... اگه ناراحتیگندِ من خبر دار یتو که از اخالق ها-

 

 یلصند یرو خیو خواست کنارش دراز بکشه که اهورا مثلِ برق گرفته ها س دیلبِ او رو بوس یدوال شد و گوشه  تایب

 نشست 

 خواستم بغلت بخوابم یعشقم؟ م یچرا بلند شد-

 که ستیمبل واسه خواب ن-

 

 اهورا نگهداشت یلبها یرو کرد و نگاهش رو زیچشمهاش رو ر تایب

 اتاق رفتن؟ یتو شنهادِیواسه پ دتهیهم روشِ جد نیپس کجا واسه خوابه؟ ا-

 کردم  تزایهوسِ پ م،یشام بخور رونیب مینداشتم، پاشو بر یمنظور نی... من همچرینخ-

کرد و با هزار مکافات او رو به بهانه  یپا فشار شنهادشیپ ی... اهورا سفت و سخت روتایمکررِ ب یرغمِ اصرار ها یعل

 برد... رونیشام خوردن از خونه ب ی

 کرد یغذا رو نگاه م یمنو یلیم یهم نشسته بودن و اهورا با ب یروبرو

 بگو سفارش بدم ؟یخور یم یچ-

 خوام ی... منم همون رو میتو بخور یهر چ-

 خوام ساالد بخورم یاشتها ندارم... م یلیمن خ-
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 شد رهیب به او خبا تعج تایب

 ... پس چرا االن اشتهات کور شده؟یبخور تزایپ یهوس کرد یگفت یوا! اهورا تو که م-

 

 هاش رو ماساژ داد قهیو شق دیبه صورتش کش یدست اهورا

 دختررو طالق بدم بتیازدواج کنم و بعدش با هزار مص دیبا گهی... تا چند وقت دتایاسترس دارم ب-

 

 اهورا گذاشت یانگشتانِ درهم گره خورده  یدستش رو رو تایب

 یخودت و من رو نابود کرد ،یندونم کار هیچطور با  نیبه خدا من هم شب و روز ندارم... بب-

 

 کرد و سرش رو تکون داد تایبه ب یهینگاهِ عاقل اندر سف اهورا

 یکن یرو درک نم طمیقوزِ باال قوز، اصال شرا یمن شد یحاال که شده... تو خودت برا-

 کردم مگه؟   کارتیمن چ-

 دک کردنِ او باشه! یفرصت برا نیتونست بهتر یم نینگاه کرد... ا یکم تایب هیبه صورتِ عصبان اهورا

 یاز صبح تا شب م شیریکردم، بعدش تو مثلِ س دایکشم و تپشِ قلب پ یشم... همش استرس م یم یمن دارم روان-

 رِیز نِیماش دیبا گهیباال آورده... تا چندروز د یبه خدا منم آدمم، بابام بدهبابا  ،یزن یزنگ م یخطِ من و ه یرو یافت

 !میرگردونو پولِ طلبکارها رو بهشون ب میپامون رو هم بفروش

 باهات قرار بذارم و از صبح تا شب در خدمتت باشم؟ یتوقع دار یجنابِ عال م،یوخ طِیشرا نیا یتو بعد

 

 دیآب دهنش رو قورت داد و لبهاش رو به هم مال تایب
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 نمت؟یبب شتریبخوام ب هیادیتوقعِ ز یعنیگردم...  یپرواز دارم و برم گهید کهفتهی-

 رو بفهم نیرو ندارم، حالم بدِ ا طشی... اما من شراستین ادینه، ز-

 

 گفت: ومدیکه ته چاه درم ییشده و با صدا زونیآو ییبا لب و لوچه ا تایب

دو  یکی یو حداقل روز یخودت باهام قرار بذار یبهم قول بد دیزنم، اما تو هم با یه... از فردا کمتر بهت زنگ مباش-

 شه یدلم برات تنگ م یلیبرم خ یآخه وقت م،ینیبب گرویساعت همد

 

 خوند گفت: یمنو گردوند و همانطور که اسمِ غذاها رو م یدوباره نگاهش رو تو اهورا

 سفارش بدم؟ یبرات چ-

 خورم یشرط غذا م هیبه -

 مخم... مثل آدم حرفت رو بزن ینرو رو تایب-

شانسمون زد و مثلِ اون موقع ها چند  دیشا م؟یرفت یبا بچه ها م شهیکه هم یهمون پارک یبر یبعد از شام من رو م-

  میبرد ضیزدن و ما ف هیدلِ بق یسازشون رو کوک کردن و برا ینفر

که  یکنه، قبول کرد و بعد از صرفِ شام به سمتِ محل دایپ یاو خالص یها یریاز شرِ بهانه گ نکهیا یرابالجبار، ب اهورا

شدن و اهورا زودتر از او واردِ  ادهیپ نی... هر دو از ماشدنیکه به اونجا رس دینکش یگفته بود حرکت کردن و طول تایب

 پارک شد! یمحوطه 

 

 میتنظ یبردار لمیحالتِ ف یو رو دیکش رونیب فشیک یاش رو از تو یکوک شد و گوش فشینوازنده ها، ک دنِیبا د تایب

 کرد...

که نواخته  یداد و آهنگ یم هیاو تک یسرش رو به بازو یگرفت و گاه لمیو از اون ها و خودشون ف ستادیاهورا ا کنارِ

 زد! یخوند و با عشق به صورتِ اهورا زل م یشد رو بلند م یم
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 رو بذار کنار یگوش ...گهیبسه د-

 هام کم بشه. یرو هرشب نگاه کنم تا از دلتنگ لمیف نیخوام ا یاِ... چرا؟ م-

 

 و با حرص به او نگاه کرد دیکش یپوف اهورا

 گهیخاموشش کن د م،یدیپد دیکنن ما ند یزشته... االن مردم فکر م-

 

 لوپش رو نشون داد یانگشت رو یکرد و با اشاره  کیگونه اش رو به صورتِ اهورا نزد تایب

 بوس بکن خاموش کنم هی-

 ... زشته باباتایدست بردار ب-

 ... زود باشیکه تو زنت رو نبوس نهیزشت ا-

 

 ستادیبه صورتِ او زد و دوباره صاف ا ییبوسه ا ع،یسر یلیبا اکراه، خ اهورا

 ردن خونه و اونجا باشن...داد تا زودتر برگ یم شنهادیموندن خسته شده و پ رونیزد که از ب یمدام غر م تایب

کرد تا  یاو رو دست به سر م م،یگذشته و زنده شدنِ خاطراتِ قد ادِیو  یقیلذت بردن از موس یاهورا به بهانه  اما

 کنه... یو نقشه رو عمل رهیهومن تماس بگ

 

 نیرو گرفت تا او ا تایاز ب عیسر یلیلبش به خنده کش اومد... خ لشیزنگِ موبا یگذشت، با صدا ییا قهیدق چند

 !نهیصحنه رو نب
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 هومن رو بشنوه یباشه و صدا کیهم نزد تایب یگرفت که به گوش ها یجواب داد و تلفن رو جور یخونسرد با

 

 ؟یسالم هومن جان، خوب-

 نایمادرت ا ابونِیسرِ خ مارستانِیبرسون به ب عیسر یلیخودت رو خ یهرجا هست ؟ییاهورا کجا-

 

 بلندگو گذاشت یرو رو ینگاه کرد و گوش تایبا دلهره به ب اهورا

 افتاده؟ یاتفاق یکس یشده هومن؟ برا یچ-

 فقط عجله کن ست،یآره... بابات قلبش گرفته و االنم اصال حالش خوب ن-

 

 گذاشت بشیرو قطع کرد و داخلِ ج یگوش یبلند شد و بدونِ خداحافظ یصندل یاز رو اهورا

 و برگرد خونتون. ری... خودت آژانس بگتایحالِ بابام خرابه ب-

 دیپشتِ سرش دو تایب

 امیاهورا... بذار منم ب-

 رمیگ یخودتون، من خودم باهات تماس م یالزم نکرده... فقط زودتر برگرد خونه -

ئن گرفته بود مطم تایتماس با ب یکه برا یدیجد هیخط و گوش یصدا ی... از حالتِ بدیدراز کش یتخت، با آسودگ یرو

 شد تا او پاسخ بده. رهیخ لشیموبا یسوگند رو با ذوق و شوق گرفت و به صفحه  یشد و شماره 

 

 نه؟ ای یهم رفت یرآبیسالم بر مردِ شناگرِ خودم... ز-

 زد...  ینم یحرف چیکرد و ه یسوگند نگاه م یبایز یفقط با لبخند به چهره  اهورا
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 ؟یزن یف نماهورا!! حواست کجاست؟ چرا حر-

 دل نه، صد دل عاشقم کرد کیکه  ییهزار رنگِ تواِ... همون ها یچشم ها شِیحواستم پ-

 ؟یشد یبود عاشقم نم یاگر چشم هام مشک یعنی-

 نمیکردم بهتر یم دایدوست داشتنت پ یبرا گهید یبهانه  هیاون موقع -

 

 قلبش گذاشت و چشم هاش رو بست و قهقهه زد یدستش رو رو سوگند

 زبونِ چرب و نرمتم نیپسر! اصال هالکِ ا یکیگاد... تو چقدر رمانت یاوه ما-

 

 صورتِ سوگند نگاه کرد یابروش رو باال انداخت و موشکافانه تو یتا کی اهورا

 یگرفتم و اومد اونجاها! پس ناز و ادا رو بذار کنار که به دلتنگ طیبل یدید هوی... یشناس یرو که م یمنِ روان نیبب-

 زم؟یباشه عز ،ینکن یاضاف شتریبهام 

 بکنم؟ ینکنم، پس واسه ک یمن واسه تو دلبر-

 بده لمیتحو هوی یبرگشت یعشوه و کرشمه هات رو نگهدار، وقت یهمه  یواسه خودم عروسک خانم... ول-

 میتنگ شده اهورا... همش دوست دارم زودتر برگرد یلیدلم برات خ-

 صبحِ همون روز باهم قرارِ مالقات گذاشتن... یگشت و برا یبر م رانیروزِ تولدِ اهورا به ا قایسوگند، دق یگفته  طبقِ

 کردنِ اهورا به او گفت! زیسورپرا یبود که سوگند برا کیدروغِ کوچ کیفقط  نیا اما

 

 ارج شدن.گرفتنِ چمدون هاشون از فرودگاه خ لیباند فرود اومد و سوگند و خانواده اش بعد از تحو یرو مایهواپ

 دوستم برسم هیامشب به مهمون دیشده... با رمیمن د ؟یشه تند تر بر یبابا م-
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 کنه ینم یفرق یلیو زود، خ رید قهیدخترم... باور کن چند دق طونِیعجله کارِ ش-

 

شد... به داخلِ خونه رفت و با عجله  ادهیرو کامل نگه نداشته بود که سوگند در رو باز کرد و پ نیجهان هنوز ماش آقا

عقب گذاشت و با سرعت به سمتِ  یصندل یاهورا رو رو یها یسوغات هیرو برداشت و چمدونِ حاو نشیماش چِیسو

 حرکت کرد. یفروش ینیریش

 

 بهش انداخت... یگرفت و با ذوق نگاه لیتحو یفروش ینیریکه به نارگل گفته بود سفارش بده رو از ش یکیک

 رو بده دنشونیتشکر بکنه و بهش خبرِ سالمت رس دهیکه کش یاو رو گرفت تا از زحمت ی شماره

 

 دمی... من رسیسالم آج-

 چقدر دلم برات تنگ شده یدون یایول... عاشقتم سوگند جونم، نم-

 که من امروز پرواز داشتم؟ یهومن لو نداد ایفقط به اهورا  نمیبب زم،یعز شتیپ امیفردا م-

 راحت، من دهنم قرصِ  التینه بابا... خ-

 قشنگ شده، جبران کنم برات کشیک یلی... خینارگل جونم مرس-

 ستیبه جبران ن یازیانگار من پختمش... ن یگ یم نیهمچ-

 شد... رهیدرآورد و بهش خ فشیاهورا رو از داخلِ ک یخونه  دِیرو پارک کرد و کل نیماش سوگند

 او بشه! یبندازه و واردِ خونه  دیبود که سرزده قصد داشت کل یبار نیاول نیا

 

 کرد. ینگاه کرد... چراغ ها روشن بود و حضورِ اهورا در منزل رو اعالم م ییرایپذ یپنجره  به
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اهورا  یشوکه شده  ی افهیداد ق حیزد و ترج ایاطالع وارد بشه... اما دل به در یخودش ب ایبه شک بود زنگ بزنه  دو

 مسخره اش کنه. بهش بخنده و یعمر کیو  نهیرو بب

 

 قرار داد و روشنشون کرد! کیک یو هشت رو رو ستیرو باز کرد و واردِ آسانسور شد... شمعِ ب یرونیب درِ

 یقفل چرخوند و ب یرو تو دیگذاشت و کل نیزم یرو رو کیبجز ک ل،یوسا یاومد و همه  رونیاز آسانسور ب اطیاحت با

 صدا وارد شد...

سوگند، خشکش  یچهره  دنِیمبل بلند بشه که با د یشد و با تعجب به در نگاه کرد... خواست از رو زیخ مین اهورا

 روبروش چشم دوخت. رِیباز موند و فقط به تصو مهیزد و دهانش ن

 

 براش خوند: بایگرم و ز ییبه حالتِ اهورا نگاه کرد و با صدا ییبا لبخنده دندون نما سوگند

 ک... مبارک، مبارک، تولدت مبارکتولد، تولد، تولدت مبار-

 

 دیکش یبلند غِیکه سوگند ج رهیو خواست محکم در آغوشش بگ دیبه سمتش دو اریاخت یب اهورا

 باش کینه... اهورا مراقبِ ک یوا-

 ؟ییایمگه قرار نبود فردا ب-

 و مهربانانه گفت: دیصورتِ او کش یرو یدستِ نوازش سوگند

 یشمع هات رو فوت کن که صد سال زنده باش اینباشم؟ حاال ب ششیشه شبِ تولدِ عشقم پ یمگه م-

 

 ستادیسوگند از حرکت ا غِیج یبفرسته که دوباره با صدا رونیخواست، باز دمش رو محکم ب اهورا

 فوت کنم؟ یمگه خودت نگفت-
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 یآرزو کن دیقبلش با-

 بهم داد یکه با لطف و دست و دلباز هم دارم خوشگلم؟ تو رو از خدا خواستم ییا گهید یآخه مگه من بجز تو آرزو-

 میکن یزندگ یکنارِ هم با خوشبخت شهیلطفا آرزو کن هم گهینه د-

 

 باشه! روزشونیتر و قشنگ تر از د نیریبا سوگند هر روز ش شیچشم هاش رو بست و از ته دل آرزو کرد، زندگ اهورا

 خونه گذاشت...کانترِ آشپز یرو از دستِ او گرفت و رو کیها رو فوت کرد و ک شمع

 

خودش رو به او رسوند و در  یمعطل یسوگند مواجه شد... ب یاز هم باز شده  یسمتش برگشت و با دستها به

 .دیآغوشش کش

خونه  یکلِ فضا یسوگند تو نِیریبلند و ش یقهقهه ها یو صدا دنیبلندش کرد و چند دور باهم چرخ نیزم یرو از

 ...دیچیپ یم

 شد رهیپر مهرش خ یگذاشتش و با عشق به چشم ها نیزم یاو را رو دوباره

 

 بود برام ایدن یشکنجه  نیعذاب آور تر تیواقعا تحملِ دور ؟یدیفهم یبر ییبدونِ من جا یحق ندار گهیسوگند د-

 ستیممکن ن بایچقدر جدا شدن از هم برامون سخته و تقر میدیمدت فهم نیهم یعوضش تو-

 در آغوش گرفت و موهاش رو پشتِ گوشش قرار داد و زمزمه کرددوباره محکمتر از قبل او رو  اهورا

 خورم تا آخرِ عمر عاشقت بمونم یخورم، به اسمت قسم م یعاشقتم، قسم م-

 

و  نیقلبش گوش کرد... قطعا اون آغوش امن تر یتپش ها یاو فشار داد و به صدا ی نهیسرش رو به س سوگند

 آرزو داشتن اون رو داشت. یبود که هر زن ایدن یجا نیمقدس تر
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 فیکه او تعر یسوگند رو در دست داشت و به صحبت ها و خاطرات یکاناپه نشسته بودن... اهورا دستها یرو کنارهم

دهنش  یو دستش رو رو دیکش ییخفه ا غِیسکوت کرد و ج کبارهیداد... سوگند به  یکرد، با جان و دل گوش م یم

 گذاشت

 

 راهرو یواهورا چمدون مونده ت یوا-

 کدوم چمدون خانمم؟-

 برش نداشته باشه یخدا کنه کس ارشون،یهات... بدو برو ب یچمدونِ سوغات-

 

 رفت یاز جا بلند شد و با خنده به سمتِ درِ ورود اهورا

 بره؟ ادشیشه آدم چمدونش رو  ی... آخه مگه مگهید یبس که خنگ-

 

 و طلبکارانه گفت: ستادیدست به کمر ا سوگند

 یکه به کل سوغات یانقدر آبلمبوم کرد م،یو چلوند یفقط بغلم کرد یدیمن رو د یاز وقت ؟یواال مگه تو امون داد-

 هات فراموشم شد

 روبروش با تعجب نگاه کرد یبه حجمِ لباس ها اهورا

 یمن بود یبرا دیکه معلومه، کلِ مسافرت در حالِ خر نجوریا-

 

 صورتِ اهورا گرفت یو بازش کرد و جلو دیکش رونیلباس ها ب ونِیرنگ رو از م یشرتِ صورت یت سوگند

 میدوست داشتم ست کن دم،یخودم خر یزنونش رو هم برا ن،یاز هم-
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 که امکان داشت گرد شد و ناباورانه گفت: ییچشم هاش تا جا اهورا

 ؟یکن یم یشوخ یبپوشم؟ دار یمن صورت ؟یصورت-

 ام یقِ رنگِ صورتهم قشنگه... من عاش یلیخ ه؟ینه! مگه چ-

 

 آب دهنش رو به زور قورت داد و سرش رو خاروند اهورا

 دخترونس یآخه باورکن صورت م؟یکرد یو باهم ست م یدیخر یرو م شیشد مثال آب یحاال نم-

 

 گفت: یجد یلیکرد و خ یاخم سوگند

ه روشنِ ک نیشلوار ج نیاالن برو با ا نیاصال هم ش،یبپوش دی... دخترونه و پسرونه نداره که! باگهیرنگ، رنگه د-

 .یش یم یچه شکل نمیتنت کن بب دمیبرات خر

 به سمتِ اتاقش رفت ضشونیتعو یبالجبار لباس ها رو از دستِ سوگند گرفت و برا اهورا

 پوشم ینم ابونیخ یرو تو نیاز االن بهت بگما... من ا-

 مقاومت نکن ی... الکزمیعز یپوش یم-

 یکنه بپوشه و تو یکه حتم داشت سوگند بعدها مجبورش م یو شلوار شرتیبود و به ت ستادهیا نهییآ یجلو اهورا

 کرد... یشهر قدم بزنه نگاه م یابونهایخ

 بندِ دلش پاره شد! د،یرس یبه گوشش م ییرایپذ یکه از تو دشیجد لِیزنگِ موبا یصدا دنِیشن با

 کرد. یبدنش به لرزه افتاد و نفس هاش نامنظم رفت و آمد م تمامِ
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اهورا، فقط به چشم  دِیجد یدرهم رفته واردِ اتاق شد و بدونِ توجه به لباس ها ییلحظه بعد، سوگند با چهره ا چند

 هاش زل زد

 ه؟یک هیگوش نیا-

 

 فرستاد تا بتونه زبان در دهان بگردونه رونیآب دهنش رو فرو داد و نفسش رو به زور ب اهورا

 دوستمه لِیاون... اون، موبا-

 دوستت؟ کدوم دوستت؟-

 

 رو از دستِ سوگند گرفت و خاموشش کرد و روی تخت انداخت یگوش اهورا

 برم براش یرو جا گذاشت، حاال فردا م لشیموبا نجا،یاومد ا شبی! دممِی... از دوستانِ قدشیشناس ینم-

 

 به صورتِ او زد یدِ معنا دارپوزخن سوگند

 ؟یلرزه؟ دست و پات رو چرا گم کرد یچرا صدات م-

 ؟یلرزه؟ تو دوباره توهمِ توطعه زد یصدام م یچرت و پرت نگو سوگند... کجا-

 رو روشن کن و بدش به من یاهورا اون گوش-

داشت  یرفت... اما سع یم یاهینشسته بود و چشم هاش س شیشونیپ یرو یاز شدتِ افت فشار، عرقِ سرد اهورا

 که داره منصرف کنه. یمینشون بده تا بتونه سوگند رو از تصم یخودش رو خون سرد و عاد

 

 شرتیت نیلباس هام رو نشونم بده... نظرت راجع به ا ی هیبق میبر ایولش کن بابا، ب ؟یدار کاریمردم چ هیبا گوش-

 ؟یلباسِ خودت نکرده و همچنان دنبالِ ست کردنِ با رییهنوز تغ هیصورت
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 خاموش شده رفت لِیغازِ اهورا، از کنارش گذشت و به طرفِ موبا کیصد من  یتوجه به حرف ها یب سوگند

 یکن یازم پنهون م یرو دار یزیچ هیلنگه اهورا... مطمئنم  یکارت م یجا هیتو -

 

 ستادیاش ا نهیبه س نهیاو انداخت و س یجهشِ بلند، خودش رو جلو کیبا  ع،یسر اهورا

 اریسگِ من رو درن ی... اون رواینزد یزد یدست به اون گوش-

 

 لباسِ اهورا رو گرفت و او رو کنار زد ی قهی تیبا عصبان سوگند

 یبکن یچه غلط ییخوا یم نمیزنم بب یدست م-

 

 کشید ادیاو زد و به طرفِ خودش کشوند و فر یبه بازو یچنگ اهورا

 یزن یم یحرف از دوست داشتن و عشق و عاشق یکن یغلط م یاگه به من اعتماد ندار-

 

 دیصورتش توپ یآورد و تو رونیقدرتمندِ اهورا ب یاز حصارِ پنجه ها یبازوش رو به سخت سوگند

 یدیمنم د ،یدیوگرنه پشتِ گوشت رو د ،یچیکه ه یرو بهم داد یاالن اون گوش نیاهورا به جونِ خودت... اگر هم-

 یدست بزن یلعنت لِیخوام تو به اون موبا یکنم بهم اعتماد کن، من نم یشه سوگند... خواهش م ینم-

 

 نظر گرفت رِیصورتِ اهورا رو ز یشده، تمامِ اجزا زیر ییبا چشمها سوگند
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ماجرا  نیذارم ا یرو بده اهورا، فکر نکن م ی... گوشیترس یکه االن مثل سگ م یکرد ییکثافت کار هیتو -

 یو من رو خر فرض کنتموم بشه  یکشک یکشک ینجوریهم

 

 و نعره زد دیکوب واریرو برداشت و با تمامِ قدرت به د لیموبا اهورا

 گهیهم که کردم به خودم مربوطه... د یموردت خسته شدم، اصال هر کار یب یاز دستِ شک ها گهیخسته شدم... د-

 رو بدم. یروان یتو یها تیخوام با سکوت جوابِ حساس ینم

 

 دهیاو هم شن یشکسته شدنِ قلبش رو حت یبا بغض به اهورا نگاه کرد و مطمئن بود صدا سوگند

مرموزشون  یها یو گوش یمیقد یکنم تا با دوست ها یترکت م رم،یعذابتم م هیباشه... پس حاال که انقدر  ما-

 یخوش بگذرون

 

 رسوند و محکم بغلش کرد خواست از درِ اتاق خارج بشه که اهورا از پشتِ سر، خودش رو به او سوگند

 خوام یبه خدا کنترلم رو از دست دادم، معذرت م دی... ببخشیغلط کردم سوگند-

 

 اهورا کرد یپهلو یقدرت حواله  تِیو آرنجش رو با نها دیاو کوب یپا یبا لگد، به رو سوگند

 برو گمشو کثافت... به من دست نزن آشغال، ازت متنفرم-

 داد بزنم سرت گهیگوشم،غلط بکنم د یبزن تو ایکنم، بابا اصال تو ب ی، به خدا جبران مخرتم سوگند... اشتباه کردم-

 بره ها هیدرو همسا یزدن آبروت جلو غیکنم به ج یشروع م نیاهورا ولم کن... بب-

 نرو نجایبکن، فقط االن از ا ییخوا یکه م یتو هرکار ه،یهمسا یآبرو... گورِ بابا یگورِ بابا-

 



 خواهمتیم

 
367 

 

 یکه رو تایمنتظرِ ب یاهورا، از دورِ تنِ سوگند شل شد و مات و مبهوت به چهره  ی... دست هافونیزنگِ آ یصدا با

 افتاده بود، نگاه کرد... شگرینما یصفحه 

 

 دیبا دلشوره پرس سوگند

 زنه؟ یتو رو م یزنگِ درِ خونه  یچ یاهورا؟ برا هیک نیا-

 ره. یشه و م یحتما اشتباه زنگ زده... ولش کن، االن متوجه م-

 

 زد یگرفت و غر م یاهورا که خاموش شده بود رو م لِیموبا یبارِ دوم زنگ رو فشار داد و همچنان شماره  یبرا تایب

 .رمیکنم و برات تولد بگ زتیسورپرا یندار اقتی... اصال لشعوریب یپسره  یا-

 

 خاموش کرد و خواست برگرده که یرو با فوت کیک یرو یروشن انداخت و شمع ها یبه چراغ ها ینگاه نییاز پا تایب

 لبهاش نقش بست... یباز شدنِ در، خنده رو یصدا با

 شده! رهیدو دستش گرفته و به فرش خ نِیکه سرش رو ب دیمبل د یخونه شد و اهورا رو رو واردِ

 :دیپرس عیاو قرار داد و سر یشونه  یشد و کنارش نشست و دستش رو رو کیعجله  نزد با

 ؟یشد یشکل نیشده؟ چرا ا یزیچ زمیاهورا جان، عز-

 ...ستادیاون ها ا یاومد و روبرو رونیجون، از پشتِ کانترِ آشپزخونه ب یآهسته و ب ییبا قدم ها سوگند

 بم و گرفته، اهورا رو خطاب قرار داد ییرو به زور فرو داد و با صدا بغضش

 

 باشن. دهیخوندم، البته اگر چشم هام درست د تایکنم اسمشون رو ب یبود؟ فکر م شونیا تیمیدوستِ قد-
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 که توش افتاده نجات بده... یدونست چطور خودش رو از منجالب یپلک هاش رو محکم بهم فشار داد و نم اهورا

 غم گرفته سوگند نگاه کرد. یشد و با نفرت به چشم ها یم شتریاما بر خالفِ او هر لحظه اعتماد بنفسش ب تایب

 

 شد! زونشیاهورا سوء استفاده کرد و آو تِیکه از موقع ی... هموندیسوگند باش دیشما هم با-

 چشم غره رفت تایو با خشم به ب دیمثلِ فشنگ از جا پر اهورا

 

 کن فیتعر آدم براش یمثل بچه  ایتواِ! االنم ب یها یباز شیریکشم از دستِ س یم یبس کن... بس کن که هرچ-

 .یاز من نداشت یخبر چیو ه یچندماهِ گذشته کجا بود یتو

 

 شد نهیو دست به س ستادیا تایب یرفت و روبرو کینزد یکم سوگند

 اهورا سوء استفاده کردم؟ تِیمن از کدوم موقع-

 

 تکون داد یبه صورتِ او زد و سر یپوزخند تایب

 یذارم اهورا رو بدبخت کن یاما نه... من نم ؟یتا تنور داغِ بچسبون یطرف مست کرده و حالش خرابه، گفت یدید-

 دیکش ادیمبل بلند کرد و فر یرو گرفت و از رو تایبا حرص، دستِ ب اهورا

دم،  یرو از سرم باز کنم، من عاشقِ سوگندم و براش جون م یروان یهمش دروغ بود تا تو اتیخفه شو... اون چرند-

 یگند زد یبه حد کاف رون،یمن برو ب ی... االنم گمشو از خونه ییمنِ، فقط تو هیوسط باعثِ بدبخت نیکه ا یکس
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 به خون نشسته به او و سوگند نگاه کرد ییبه سمتِ چپِ صورتِ اهورا خوابوند و با چشم ها یمحکم یلیس تایب

 ما؟ هیخته وسطِ زندگو اون خودش رو اندا یهنوز شوهرم یدونه من زنتم؟ بهش گفت یم تهیسل نیا-

 

 یبانقر یکه برا یرو تحمل کنه... گردنش رو در پنجه گرفت و مثلِ گوسفند تایاز اون نتوست حضورِ ب شتریب اهورا

 کشوند و از داخلِ خونه، به سمتِ راه پله ها هلش داد و در رو بست. یشده، پشتِ سرش او رو م یداریشدن خر

 

 خورد! یبه چشم نم یاتیاز عالئمِ ح یاثر چیصورتِ سوگند نگاه کرد... ه به

ازش مراقبت کنه... او رو  ش،یاحتمال یِخوردگ نیو دستش رو پشتِ کمرِ او گذاشت تا در مقابلِ زم ستادیا کنارش

 اون نشوند. یبه سمتِ مبل برد و رو یکم

 

 شد رهیبه او خ یدیپاش زانو زد و با نا ام رِیز

 ... باور کن اصال بهش دست هم نزدمنکردم انتیسوگند به خدا من بهت خ-

 

 یو اهورا برا اوردیدر فرود م یمشت و لگدش رو با تمامِ قدرت به رو تای... بدیشدنِ در به گوش رس دهیکوب یصدا

 رفت یبلند شد و به طرفِ درِ ورود نیزم یاز رو عایساکتش کنه، سر نکهیا

 یمادرش گوش بده و دست رو حتِیتونست به نص ینم نیاز ا شتریب گهیچشم هاش رو گرفته بود... د یجلو خون

 بلندِ او رو در دست گرفت و به سمتِ آسانسور کشوند! یبلند نکنه، با تمامِ قدرت، موها ییزنِ هرزه ا نیهمچ

 کرد... یم شتریو ب شتریتوجه به او فشارِ دستش رو ب یو اهورا ب دیکش یم غیفقط ج تایب
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به او  یبا حالتِ ناله و زار تایوگند از پشتِ سر صداش زد و اهورا به سمتش برگشت... بدر رو باز کنه، س نکهیاز ا قبل

 و پوستِ دیکش رونیدستِ اهورا ب رِیکرده و با مکافات، خودش رو از ز داینجاتش رو پ یکرد و انگار فرشته  ینگاه م

 .ختیسرش رو خاروند اشک ر

 

نگاه کرد و  یجد یلیاهورا خ یاش رو به طرفش گرفت و در چشم ها بدونِ نگاه کردنِ به او... انگشتِ اشاره سوگند

 گفت:

 خوام باهاش حرف بزنم یداخل... م ارشیب-

 بره یروان نیکنم، بذار ا یم فیرو برات تعر زیسوگند من خودم همه چ-

 حرف بزنه دینه... فقط اون با-

 

 یها احساسِ خطر کردن و برا هیبود... اهورا متوجه شد، همسا دهیچیساختمون پ یراهپله ها یتو یپچ پچ یصدا

فهموند که با هم  تایگذاشت و با اشاره به ب شینیب یآروم دستش رو رو یلیماجرا کنجکاو شدن... پس خ دنِیفهم

 خونه یبرگردن تو

 

 آروم گفت: یلیرو نگاه کرد و خ رونیب یبست و از داخلِ چشم یرو به آهستگ در

 باال. انیب ستین دیو بع رونیاومده بودن ب ینییطبقه پا یها هی... همسامیاتاق حرف بزن یتو میبر-

 یشکمش جمع کرد و چشم هاش رو بست...اهورا رو یداد و زانوهاش رو تو هیتخت تک هیسرش رو به پشت سوگند

 گرفت یتخت جا یلبه  یهم رو تاینشست و ب نیزم

 آروم گفت: ییحالتش بده، با صدا یتو یرییتغ نکهیبدونِ ا سوگند

  ؟یکن فیشه از اولش رو برام تعر یم-

 او تکون داد یوارانه برا دیبگه که اهورا مانع شد و انگشتِ اشاره اش رو تهد یزیخواست چ تایب
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 واسه از دست دادن ندارم  یزیچ گهیکنم... من د یات م کهیت کهیت ،یخدا شاهده دروغ بگ-

 

 کرد فیزد و شروع به تعر یپوزخندِ صدا دار تایب

 یو ب میموقت بخون ی غهیص میگرفت میتصم میبهم محرم بش نکهیعاشقِ اهورا شدم... به خاطرِ ا شیپ کسالِی-

 میایو ب میبر  م،یکه خواست ییدردسر هرجا

 

 گفت: ضیو با غ دیوسطِ حرفِ او پر اهورا

 یکه آخرش مجبورم کرد یتو انقدر کنارِ گوشم زر زد م،یبهم محرم بش مینگرفت میتصم-

 

 چشم هاش رو باز کرد و سرش رو به سمتِ اهورا برگردوند سوگند

 خانم رو بشنوم نیا یخوام فقط حرف ها یفعال م ؟یشه ساکت بش یم-

شم چوبِ دو سر  یکه من م ینجوریکنه... خب ا یم فیاولش داره اتفاقات رو جا بجا تعر نیاز هم نیسوگند ا یول-

 طال!

 

 لب گفت: ریره چشم هاش رو بست و زدوبا سوگند

 ... دیکن فیرو تعر قتیشه فقط حق یخانم اگر م-

 دم یتمامِ حرف هام سند دارم، بعدش همه اش رو نشونت م یگم... برا ینم یدروغ چیمن ه-

 ... دیماجرا رو بگ ی هیلطفا بق م،یرس یباشه، به اونجاش هم م-

 و لب زد دیکش یآهِ جان سوز تایب
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بهش گفتم عمه ام اصرار داره تا  شیسه ماهِ پ نکهیخوب بود... من کنارِ اهورا خوشبخت بودم، تا ا یلیخ زیهمه چ-

 بهتر از قبل بشه... طمیکنم تا شرا یاو زندگ شِیبرم و پ رانیگرفتنِ اقامت از ا یبرا

اونجا و باهم  ادیم بخوشحال شد و استقبال کرد، بهم گفت زودتر اقدام کنم تا بعدش اون یلیخ دیفهم یوقت اهورا

 !میازدواج کن

 

 زنگ لشیو نابود شد، هرچقدر به موبا ستیاهورا ن هوی... اما یو دلتنگ ینداشتم بجز دور یمشکل چیماهِ اول ه کی

 بکنه... داشیدمِ خونه اش، اما اون هم نتونست پ ادیبه دوستم گفتم ب کباری یداد و حت یزدم جواب نم یم

 .رمیبگ یازش نداشتم و با دوستاش هم در ارتباط نبودم تا از اونها خبر ییا گهیآدرسِ د چیه

 

 !نجایراست اومدم ا کیو  دمیرس دی... روزِ اولِ عرانیگرفتم برگردم ا میتصم

مدت کجا بوده که بهم گفت،  نیا یشده و تو ینجوریکه چرا ا دمیاهورا داغون و شکست خورده بود... ازش پرس اما

 و مجبورِ باهات ازدواج کنه. دیکرد تیآورده و بعدش ازش شکا ییمشروب خورده و سرِ تو بال یمهمون هی یتو

 

رِ از ش نکهیو اونم بعد از ا یو خودت درخواستِ طالق بد یکنه که کالفه بش یم یکار یداد بعد از عروس نانیاطم بهم

 ...میمن و باهم ازدواج کن شِیپ ادیتو خالص شد، ب

رم، اما ب دیبرگشت دارم و با طِیکنم، آخه فردا بل یو خداحافظ رمیتا براش تولد بگ نجایباورم شد و امشب اومدم ا منم

 خودم هم سوالِ که چرا اهورا راجع به تو اون دروغ ها رو گفت؟ یاالن برا

 :دیآروم پرس یلیفرستاد وخ رونینفسش رو پر صدا ب سوگند

 ار داره؟اعتب ینامتون تا ک غهیص خِیتار-

 تخت رسوند و گفت: یسکوتش رو شکست و چهار دست و پا، خودش رو به لبه  اهورا

 شه یتموم م گهیفکر کنم سه ماهِ د-



 خواهمتیم

 
373 

 

 

 اهورا دوخت ینم گرفته اش رو به صورتِ رنگ باخته  یچشم ها سوگند

 یکرد یرو تموم م زیهمون موقع همه چ ،یاگر دوستش نداشت ؟یفسخش اقدام نکرد یچرا برا-

 

گرفته بود رو پخش کرد و به طرفِ  شیکه چند شبِ پ یلمیو ف دیکش رونیمانتوش ب بِیج یرو از تو شیگوش تایب

 سوگند گرفت

 داد بیما رو فر یاهورا هر دو شه،یپ یواسه هفته  لمیف نیخودت نگاه کن، ا ایدوستم داشت... ب-

 

اشک هاش رو از دست داد و به هق هق افتاد و به  ارِیتوسطِ اهورا، اخت تایشدنِ ب دهیبوس یصحنه  دنِیبا د سوگند

 و عشق شده بود نگاه کرد یپاک یکه براش اسطوره  یمرد

و  داده هیکه سرش رو به بازوت تک ینیبود؟ ا یک شیدیکه االن بوس ینی... اون وقت ایپس که بهش دست هم نزد-

 اهورا؟ هان؟ هیک یستادیکنارش ا یمقاومت چیه یتو ب

 

 گفت: تایرو از دستِ سوگند گرفت و با انزجار به ب لیموبا اهورا

خواستم بدونِ  یفقط م ،یبر رانیحاال برو گورت رو گم کن... من اگر موافقت کردم که از ا ؟یدیبه هدفت رس-

خورد... االنم خودت  یحالمم ازت بهم م یبهت حس نداشتم و گاه ییذره ا چوقتیدردسر از شرت خالص بشم... ه

 اعصابم مسلط باشم. یرو نیااز  شتریتونم قول بدم ب یوگرنه نم رون،یمن برو ب یپاشو از خونه 

 

شدنِ در به گوش  دهیکوب یاز اتاق خارج شد... چند لحظه بعد، صدا یحرف چیتخت بلند شد و بدونِ ه یاز رو تایب

 رفت تایو ب دیرس
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 یقطره اشک رو نیزد و با هربار باز و بسته شدنِ پلکانش، چند یهرخندهمچون شبش ز اهِیبه بختِ س سوگند

 ...ختیر یگرفت و فرو م یاش  راه م دهیصورتِ رنگ پر

 

 چه دیبا طیاون شرا یدونست تو یبود و نم رهیکفِ اتاق خ یها کیبه سرام دهیرنج یو قلب نیسنگ یبا سر اهورا

 ...ارهیبزنه تا بتونه سوگند رو آروم کنه و دوباره اعتمادش رو به دست ب یحرف

 م؟یشه باهم حرف بزن یسوگند جان... م-

به نظرم بهتره اول از بغل کردن ها و  م؟یاز کجا شروع کن یحاال؟ دوست دار میبگ ی... فقط چمیباشه، حرف بزن-

 نیاهم گذروندکه ب یی... بعدش از شبهایکن فیهاتون برام تعر دنیبوس

 

 رهیخ نیو دوباره به زم دیموهاش کش یتو یچشم در چشم با او صحبت کردن رو هم نداشت... دست یرو یحت اهورا

 شد

 خواستم از سرم بازش کنم یسوگند به خدا من اصال باهاش رابطه نداشتم... به جونِ خودت فقط م-

 

ه به آنک ی... صداش رو صاف کرد و بستادیو با مکافات بلند شد و ا دیتخت کش یجونش رو رو یبه زور تنِ ب سوگند

 اهورا نگاه کنه گفت:

تلخ، خدا  یشدم که نامزد داشت و ترکم کرد... برام جالبه که چرا بعد از اون تجربه  یمرد ش،عاشقِ یمن سه سالِ پ-

 خبر بودم. یشدم که زن داشت و من ب یدوباره همون بال رو سرم آورد و باز هم عاشقِ مرد

 

 قلبش گذاشت یو دستِ سوگند رو گرفت و رو ستادیصورت به صورتِ او ا اهورا

 گهیفرصتِ د هیکنم بهم  یفقط ازت خواهش م ستم،ین یچکسیتپه... من بجز تو عاشقِ ه یقلب فقط واسه تو م نیا-

 بده
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 اهورا جدا کرد و مصمم گفت: ی نهیس یدستش رو از رو سوگند

زدم؟ گفتم من به  یمشهد بهت چه حرف یتو ادیم ادتیشه اهورا خان...  ینم دهیسوراخ گز هیز آدم عاقل دوبار ا-

 نگفتم؟! ایکنم، گفتم  یترکت م یکن انتیخاطرِ گذشته ام شکاک شدم... گفتم اگر بهم خ

 

 سوگند رو محکم گرفت و فشرد یافتاد و دستها نیزم یبا دو زانو رو اهورا

 یننداختم، تو برام کاف یهم به زن ییا دانهینگاهِ خر یبهت عالقه دارم، حت دمیفهم یتخدا... از وق هیبه خداوند-

 یم مونیبعدا خودت پش یاگر بر ،یکن یاشتباه م یبه جانِ مادرم سوگند دار ،یبود یادی... اصال زی... بس بودیبود

 .یش

 

 او نشست و با نفرت و حرص به چشم هاش زل زد یروبرو سوگند

بازهم بهت دل  ،یهست یدونستم آدمِ لجن و زن باز یحال که م نیمعنا داره... که چرا با ا هیبرام فقط  یمونیپش-

 دادم

مونده باشه که دست از  یباق تیاز مردونگ یهنوز کم دوارمی! امینیب یرو نم میمونیپش چوقتیمطمئن باش، ه االنم

اما االن از تمامِ آدم ها  ومد،یمردها بدم م یاز تو از همه ... قبل میقبل هیبرگردم به همون زندگ یو بذار یسرم بردار

 متنفرم.

 زنه! یاسمت هم حالم رو بهم م دنِیدوست ندارم صدات رو هم بشنوم و شن ی... حتنمتیخواد بب یدلم نم گهید

  

استوار، اونجا رو  ییو با قدم ها دیکش رونیاهورا ب یبسته  خیانگشتانِ  ونِیدستهاش رو از م ،یبا خونسرد سوگند

 ترک کرد.

  

 او نگاه می کرد و زمزمه وار با خودش حرف می زد هیخال یهاج و واج به جا اهورا



 خواهمتیم

 
376 

 

 رفت... یم دیترکم کنه؟ اون نبا یراحت نیتونستم اجازه بدم به هم یکردم... چطور کاریچ میمن با زندگ"

 "نطورهیالش... آره، حتما همو منتظرِ که برم دنب ستادهیاالن پشتِ در ا دیبرگرده، شا دیشا

 ...ستهیو نتونست متنظرِ آسانسور با دیبه سمتِ راه پله دو مهیسراس اهورا

ازه سوگند که ت نِیتا خودش رو زودتر به سوگند برسونه، درِ ساختمون رو باز کرد و ماش دیپر یم یکیها را دو تا،  پله

 ...دیو به طرفش دو دیرو د دیروشن شدنش به گوش رس یصدا

 

 هاش از خشم راننده خبر داد! کیالست غِیج یبه شدت از جا کنده شد و صدا نیدر رو باز کنه که ماش خواست

 برهنه اش نگاه کرد... یو به پاها ستادیا یدی... نفس زنان، با نا امدیپشتِ سرِ او دو ابون،یتا سرِ خ اهورا

 

 یجلو چوقت،یو ه ختیر یم نییاو پا یسخت از چشمها یلیکه خ یشد... اشک ریشکست، اشکش سراز بغضش

 گذاشت... ینم شیجز سوگند، اونها رو به نما یکس

 

ساختمون ها گرفت تا بتونه خودش رو به خونه اش  وارِیتحملِ وزنش رو نداشت و دستش رو به د گهید پاهاش

 برسونه.

 ...ستادیدوشِ آب سرد ا رِیتنش، درِ حمام رو باز کرد و ز یتو یهمون لباسها با

گشت و  یاما دلش خنک نشد... دوست داشت زمان به عقب بر م د،یدوش کوب هیآهن ی لهیسرش رو به م یچندبار

 تایکه ب یلمیف یگفت و اون زمان حداقل، او با صحنه ها یرو به سوگند م زیماجراها همه چ نیقبل از شروع شدنِ ا

 شد. یگرفته بود مواجهه نم

 

 و نگاهش رو به سقف دوخت... دیدراز کشتخت،  یرو
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هومن رو گرفت  یرو برداشت و شماره  لشیگرفت... موبا یم یازش خبر دیاز همه نگرانِ حالِ سوگند بود و با شتریب

 کرد... فیو تمامِ ماجرا رو تعر

به خونه اش اومده،  تایکه ب یراه انداخت که چرا به حرفِ او گوش نکرده و همون روزِ اول ادیابتدا داد و فر هومن

از  ینارگل خبر قِیگرفت از طر میمتوجهِ حالِ خرابِ اهورا شد، تصم یرو به سوگند نگفته... اما بعد، وقت قتیحق

 رهیسوگند بگ

 رو جواب داد و از اتاق خارج شد شیسوگند متوجهِ اسمِ هومن بشه، گوش نکهیبدونِ ا نارگل

 سالم-

 ؟یاز سوگند خبر دار ؟یسالم نارگل خوب-

 منِ شِیبله، پ-

 حالش خوبه؟-

 

 کنه ادهیرو که از اهورا داره سرِ او پ یخواست تمامِ حرص یداد و دلش م رونینفسش رو پر صدا ب نارگل

دوستم نابود شده آقا هومن... پسرخاله محترمت  یما زن ها بذاره؟ طفل یبرا یتونه حالِ خوش یمرد جماعت مگه م-

 ره؟یو بم نهیکنه فردا صبح رو نب یگوشه و فقط دعا م هیه نشسته ش یکرده، باورت م رشیس یاز زندگ

 

 بهتر کنه و بهش آرامش بده ینارگل رو کم شونِیکرد حالِ پر یسع هومن

 ... آروم باش! یخور یحاال تو چرا انقدر حرص م-

 یدونم چ ینم یولکردا...  یدر موردِ اهورا درست فکر م شهیآروم باشم هومن؟ سوگند داغونه... واقعا هم یچطور-

 مشهد. ادیبا شماها ب ییمنه که گذاشتم تنها رِیعاشقش شد، همه اش تقص هویشد 
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 کرده؟ فیسوگند تمامِ ماجرا رو برات تعر نمی... اصال بگو ببستینارگل به خدا اهورا مقصر ن-

 به آب داده یکرده... گفته اهورا چه دسته گل فیبله، تعر-

دوباره با اهورا حرف بزنه و اجازه بده اونم از  دیکنم سوگند رو آرومش کن... بهش بگو با ینارگل جان، خواهش م-

 خودش دفاع کنه

 شناسم عمرا اگر دوباره اهورا رو قبول کنه یکه سوگند رو م یاونجور یگم، ول یباشه، من بهش م-

شد و  یحاضر م گرانیدانشگاه تق و لق بود، اما اهورا هر جلسه زودتر از د یکالس ها الت،یاولِ بعد از تعط ی هفته

از دردِ دلش کم بشه، اما سوگند تمامِ  یو کم نهیرو بب باشیز ینشست تا حداقل بتونه چهره  یمنتظرِ سوگند م

 داشت. بتیجلسات رو غ

 

 از سوگند نبود! یست، اما همچنان خبرنش یدوم شروع شد... اهورا افسرده و پژمرده حال، سرِ کالس ها م ی هفته

ازش فاصله  عیسر یلیهم نشد تا جوابِ سالمِ او را با اکراه نده و خ کباری یکرد و حت یم یهم از اهورا دور نارگل

 .رهینگ

 

 تونست به اونها بده... ینم یجوابِ مشخص چیگرفتن و او ه یبچه ها سراغِ سوگند رو از اهورا م ی همه

 دانشگاه. ادیتونه ب یشده و فعال نم ضیگفت، مر یم گهید یها گفت خارج از کشورِ و به بعض یبعض به

 

 تونست تحمل کنه... ینم نیاز ا شتریشده بود و ب زیصبرش لبر ی کاسه

دستگاهِ مشترکِ موردِ  هیکه خبر از خاموش یاپراتور یسوگند زنگ زده بود و فقط با صدا لِیهزاران بار به موبا یباال

 شد... یداد، مواجه م ینظر م
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و و راهش ر ستادیروبروش ا رون،ینارگل فرصت کنه و زودتر از او بره ب نکهیروز بعد از تمام شدنِ کالس، قبل از ا کی

 سد کرد

 خوام رد بشم یاونطرف م دیببر فیشه تشر یفرزانه اگه م یآقا-

 رو بده. تیگوش-

 اهورا نگاه کرد و گفت: که از تعجب گرد شده بود به ییبا چشمها نارگل

 د؟یندار لیشما مگه خودتون موبا یول دیبله! ببخش-

 رم؟یبه زور بگ ای ید یبا من بحث نکن بچه... گوشیت رو م-

 کشوندشون ییاونها جا داد و به گوشه ا نِیخودش رو ب عایسر هومن

 ؟یشد یشکل نیشده اهورا؟ چرا ا یچ-

 رو بده شیهومن بهش بگو گوش-

 

 با حرص به هومن نگاه کرد و گفت: نارگل

کرده، دختره کارش شده از  یزده دوستم رو روان کهیدم... مرت یسوگند رو بهش نم یهم شماره  رمیبهش بگو بم-

کنن، داداشش درس و دانشگاهش رو ول کرده و  یکردن و زار زدن، پدر و مادرش دارن سکته م هیصبح تا شب گر

سوگند رو  تِینفهمت بگو، موقع یپسرخاله  نیاسرِ خواهرش اومده، به  ییه چه بالتا بفهم رانیگرده ا یداره بر م

 اهورا رو بشنوه. یبفهمه... اون االن طاقت نداره صدا

 

 یم شینشست و تا عمقِ وجودش رو آت یبه قلبِ اهورا م یزیت رهیت ومد،یم رونیکه از دهانِ نارگل ب ییهر جمله ا با

 زد
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! شب تا ستیخوام باهاش حرف بزنم... به خدا حالِ من هم از اون بهتر ن یکنم بهش بگو م ینارگل، ازت خواهش م-

من رو  ی افهیمادرم... اونم اگر ق شِیکنم برم پ یزنم، به جونِ خودش جرات نم یخونه قدم م یصبح خواب ندارم و تو

 کنه. یسکته م نهیبب ینجوریا

 اسف تکون دادت یشدت گرفت و سرش رو به معنا تشیعصبان نارگل

 شرمنده ست،یاز دستِ من ساخته ن ی... کاریکرد یفکرِ االنت رو م دیبا یاون موقع که دنبالِ عشق و حالت بود-

 

که هومن دستش رو به  وفتهینارگل ب یسوگند به دست و پا دنِید یشده برا یبزنه و حت یخواست دوباره حرف اهورا

 یاهورا برگشت و دستش رو رو شِیکرد و دوباره پ یدرِ کالس همراه یسکوت باال آورد و نارگل رو تا جلو یمعنا

 او گذاشت یشونه ها

 خواد یم یخدا چ مینیزمان بگذره، تا بب یآروم باش داداش... اجازه بده کم-

تا  ره،یاستادهای سوگند رو بگ تِیتونسته بود رضا یهم شروع شد... اهورا به هزار بدبخت بهشتیدومِ ارد ی دهه

 کنه... دایو اجازه بدن تا او دوباره سرِ کالس ها حضور پ رنیبگ دیپر شده اش رو ند یها بتیغ

 

از نارگل خواهش کرده بود با سوگند صحبت کنه و ازش بخواد تا قبل از شروعِ امتحانات خودش رو به کالس  اهورا

 هاش برسونه.

 اهورا نشست یسلفِ دانشگاه، روبرو یبرگشت و تو یکه با اوحرف زد، بالخره با جوابِ قطع یبعد از چند بار نارگل

 

 شده برگرده سرِ کالس  یسوگند فقط به شرط راض-

 شرط گذاشته اون وقت؟ یک یشرط؟ برا-

 تو یبرا-

 به من داره؟ یمن چرا؟ دانشگاه اومدنِ اون چه ربط یبرا-
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 انداخت و گفت:ابروش رو باال  یتا کیبه صورت اهورا زد و  ییا روزمندانهیپوزخندِ پ نارگل

دانشگاه هم  اطِیح یتو یوگرنه گفته امکان نداره پام رو حت نه،یکه شما رو سرِ کالس هاش  نب ادیشرط م نیبه ا-

 بذارم...

گذاشته،  ریاش تاث هیروح یتو یلیشه و اومدنِ داداشش خ یبه نظرِ من هم حق داره، تازه داره حالش بهتر م البته

 شما دوباره حالش بد بشه. یچهره  دنِیاحتماال دوست نداره با د

 

بود و خودش هم  ایموجودِ دن نیکه نارگل به لب داشت زد... الحق که سوگند خنگ تر یگشاد تر از اون یلبخند اهورا

 او باز کرده... یبرا یو آسون یریکه زده، چه راهِ سراز یدونست با حرف ینم

دنده و  کیشه دخترِ  یدونست که چطور م یفقط او مشناخت و  یاهورا سوگند رو خوب نم یبه اندازه  چکسیه

 دردسر به دانشگاه برگردوند یلجباز رو ب

دونست حرصِ دخترها رو  یخوب م یلیکه خ یکرد و با لحن زیبرداشت و چشم هاش رو ر زیبه جلو خ یکم اهورا

 گفت: ارهیدرم

 کنه. یم فیو تکل نییه من نوکرشم که برام تع! به جهنم، مگایکه ن ییای یخنگِ احمقت بگو... نم قِیبرو به اون رف-

کنم، مخصوصا االن که باید پایان نامه ام رو تحویل  یبگو اهورا گفت، من به خاطرِ بابامم دانشگاهم رو ول نم بهش

 یدخترِ شکاک و روان هیبدم ،چه برسه به خاطرِ 

 

 باز به اهورا نگاه کرد وگفت: مهین یبا دهان نارگل

 بدم؟ لشیمزخرفاتت رو تحو نیبرم تمامِ ا یمطمئن-

دختره  نم،یب یرو هم نم ختشیر گهیخوشحالم که د یلیحرف هام رو بهش بزن و بگو خ یآره خانم... برو مو به مو-

 وزغ ی



 خواهمتیم

 
382 

 

 

 کاناپه لم داده بود نگاه کرد یکه رو ییبا نارگل، گوشش رو خاروند و به اهورا شیبعد از قطع کردنِ تماسِ تلفن هومن

 ایکرد شیکفر یامروزت حساب ی... با حرف هادیکش غیدختره ج نیگوشم پاره شد انقدر ا یپرده -

 حرفهام رو به سوگند بزنه؟ یبره مو به مو یکرد قشیتشو-

 

و اگر سر تمام کالس ها  ستیبا اون ن یدنبالِ عشق و عاشق گهیآره بابا، بهش گفتم بگو تا سوگند بفهمه اهورا د-

 به خاطر جمع آوریه اطالعات برای پایان ناممونیمحضور داریم فقط 

 رهیحالِ من رو بگ نکهیلج و به خاطرِ ا یدنده  یافته رو یم اد،یاگه حرصش درب ینجوریباورکنه هومن... ا دوارمیام-

 شناسم یخوب م یلیگرده دانشگاه... من اون رو خ یحتما بر م

 

 نگاهِ تحسین برانگیزی به اهورا انداخت و براش دست زد هومن

 تنها راهِ ممکن بود نیکنه، ا ی... واقعا عقلت خوب کار منیآفر-

 یو با شلوارِ کتونِ کرم رنگ و کالج ها دیکش رونیکمدِ لباس هاش ب یرنگش رو از تو یمشک یمردونه  راهنِیپ اهورا

 ست کرد! اهشیس

 ش بست و موهاش رو حالت داد و از خونه خارج شد...به مچ یبند چرمِ کرم ساعتِ

 یشاگرد جا هیصندل یاومد و کنارش رو رونیخاله اش ترمز زد و در همون لحظه هومن از در ب یدرِ خونه  یجلو

 گرفت

 

 یدختر کُش شد یو حساب یدیماه به خودت رس کیاوف... بالخره بعد از -
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ر بهش فک گهیکه به نارگل زدم رو باور کنه و مطمئن بشه من د ییهومن... فقط خواستم سوگند حرفها زیزبون نر-

 کنم ینم

 من هم مشکوک شدما یزد پیکه تو ت ینجوریداداش ا-

 

 دیخوش حالتش کش یموها یتو یرو به حرکت درآورد و دست نیماش اهورا

 نصفِ اون دوست داشته باشم. یرو حت یمونم... امکان نداره بتونم کس یمطمئنم بعد از مرگمم عاشقِ سوگند م-

 

 ...دنیبعد از شروع شدنِ کالس به دانشگاه رس یو هومن کم اهورا

 استاد وارد شدن... اهورا با لبخند گفت: یبه در زدن و با اجازه  ییا تقه

 استاد اگر اجازه بدید ما بازهم سر کالستون باشیم و تحقیقاتمون رو کامل کنیم-

 

 نوشت! ینارگل م یجزوه ها یروبود و از  نییسرش پا سوگند

 کرد... دنیکرد، بندِ دلش پاره شد و دستهاش شروع به لرز یاهورا که با استاد صحبت م یصدا دنِیشن با

 باخته اش رو دوباره به صورتش برگردونه. یقوتِ قلب داد تا رنگ و رو یدستش رو گرفت و بهش کم نارگل

 

 پشتِ سرِ او نشست... فیبه چهره سوگند بندازه از کنارش گذشت و دو رد ینگاه مین یحت نکهیبدونِ ا اهورا

 انداخت یدرهم رفته اش  نگاه یبه اون دو داد و کنارِ اهورا نشست و به چهره  یبا سر، سالم هومن

 ؟یخوب-

 خوام صدامون رو بشنوه ی... نمسیه-
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 لب گفت: رِیشد و ز رهیبا بغض به نارگل خ سوگند

و رفت، اصال برای چی میاد سر  نییبودم، مثل گاو سرش رو انداخت پا نجایانگار نه انگار که من ا شعوریکثافتِ ب-

 کالس ما می شینه؟!

 فهمه یم ریتورو نداشت، االنم آبغوره نگ اقتِیولش کن، ل-

 وفتهیبا من درب دیبشه نبا شیکه حال امیازش درب یپدر-

 

 رفتن. رونیهاشون رو جمع کردن و ب لی، دونه وسااز دو ساعت، کالس تموم شد و بچه ها دونه بعد

 و پشتِ سرش برد دیدوشش انداخت و دستِ نارگل رو کش یرو رو فشیک سوگند

 

خودش؟ حتما انتظار داشته بعد از  شِیکرده پ ی... چه فکروفتادهین ایح یتا چشمم به چشمِ اون ب میزودتر بر ایب-

 کنم. یکه زده من برم ازش معذرت خواه یگند

 

 دیو با محبت به او خند دیلپِ سوگند رو کش نارگل

 دانشگاه یتنگ شده بود، چه خوب شد که دوباره برگشت اتیباز یقربونت برم... دلم واسه وحش یاله-

 هست که من به خاطرش از درسم بزنم یخر مگه ک یگشتم... اصال اون پسره  یمعلومه که بر م-

بفهمه منم ازش  دنمیکردم تا با د یم یاومدم و کار یکاش از همون اول م یا م،یاالن از دستِ خودم عصبان اتفاقا

 متنفرم

سوگند حضور داشته باشه و هومن هم  یکرد در تمامِ کالس ها یم یمنوال گذشت و اهورا سع نیبه هم یروز چند

 ذاشت.گ یرفت و او رو تنها نم یآن دو نفر، معموال با اهورا به دانشگاه م هیاحتمال هیریدرگ یبرا
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 ونهینامه ات برس... بخدا آخرش استاد راهنمات از دستت د انیپا یکارها نیهم به ا یکم کی ایاهورا جونِ مادرت ب-

 شه یم

نکنه دست بردار  ونهی... اون ما رو دیشناس یرو نم یدیشه که انگار حم یم ونهیاستاد راهنمات د یگ یم نیهمچ-

 ستین

 

 قهقهه زد و به اهورا گفت: هومن

 ها شرف داره یلیسگش به خ ونهیبه خدا همون آدمِ د-

 

 گفت: یدیبه حم ههیشب یخندانِ هومن انداخت و صداش رو صاف کرد و با لحن یبه چهره  ینگاه مین اهورا

شما  ینامه  انیموضوعِ پا یبرا تهیمدرن ی هیو فرهاد بر نقاش نیریش ینگاره  رِیتاث یفرزانه به نظرم مطالعه  یآقا-

 هیعال

 

 خودش یاستادِ راهنما یصدا دِیهومن به هوا رفت و او هم شروع کرد به تقل یخنده ها کِیشل

هم شد  زیمکتبِ تبر یو نگاره ها یمذهب هینقاش یقیتطب یآخه مطالعه  ؟یکرد یکار م یچ یمن بود یجا-

 کردم یهفته فقط داشتم اسمش رو حفظ م هیموضوع؟ به خدا 

 

 نشست و به هومن گفت: زیو پشتِ م دیرو عقب کش یصندل اهورا

... تو چرا یدینگاه کنم دادم دستِ حم نکهیکاغذ نوشته بود رو بدونِ ا یکه سوگند رو یمن خر بودم و موضوعات-

 ؟ینامه ات انتخاب کرد انیپا یرو برا یکثافت نیهمچ
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 شد رهینشست و به رو برو خ نهیدست به س هومن

 کنم یم ریگل گ یدونستم آخرش مثل خر تو ینامه ام سنگ تموم بذارم، چه م نایجو گرفته بودتم... گفتم واسه پا-

 

 او کرد و گفت: یبازو یحواله  یمشتِ محکم اهورا

 وسه!ب یاونها هم دستِ خودت رو م ی هیکرده بود و بق لیرو سوگند تکم شییبکشم... چند تا دیبا یدوازده تا نقاش-

سرش و خودم رو  نمیده بش یعمرا اعصاب و روانم اجازه نم یدون یکه خودت م م،یصفحه تئور صدیمونه س یم فقط

 کنم ریدرگ

 

 زد گفت: یصداش موج م یکه تو یتییبا جد هومن

 مشکلت رو خودت حل کن ام،یمزخرفم برب ینامه  انیبرو بابا... من خودم شاهکار کنم بتونم از پسِ پا-

 یهم بکش زحمتِ دوتاش رو دیهومن، با یندار ییچاره ا-

 

نامه اش رو بر عهده  انیپا هیتئور یکنه تا کارها یبحث و جدل... بالخره اهورا موفق شد، هومن رو راض یاز کل بعد

 تابلوهاش بکنه. دنِیو خودش فقط وقتش رو صرفِ کش رهیبگ

 

و  دیچیپ یکلِ راه پله م یبلندِ سوگند که تو یخنده ها یهاشون بود که اهورا با صدا یگوش یدو نفر سرشون تو هر

 شد، سرش رو باال گرفت و اخم هاش درهم رفت... یم کیکم کم به کالس نزد

پس چرا تذکراتِ اهورا  اد؟یخوشش نم یعموم یمکان ها یدخترها تو دنِیدونست او از بلند خند یسوگند نم مگه

 گرفت؟ یم دهیرو ناد
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او  یبازِ مانتو ی قهیکنار رفته و  یمقنعه  یشد و چشمش رو تر ظیاهورا غل یوارد شدنِ نارگل و سوگند، اخم ها با

 ثابت شد

 کرد. دنیلبش رو به دندون گرفت و شروع به جو یانداخت و مشتش درهم گره خورد... گوشه  نییرو پا سرش

 فرمانِ قتلش کارش از نظرِ اهورا امضا کردنِ نیبا اون لباسِ نا مناسب به دانشگاه اومده بود؟ ا ییبه چه اجازه ا سوگند

ه ب نیو خشمگ ستادیاش ا نهیبه س نهیو استوار خودش رو به او رسوند و س دهیکش یشد و از جا برخواست با قدم ها

 او چشم دوخت...

 

 :و گفت ستادیصاف ا ییکه دوباره با پررو دینکش یخودش جمع شد، اما طول یکرد و تو یاز ترس قالب ته سوگند

 ؟یدیچته؟ آدم ند-

 

 شده و فکِ منقبضش گفت: دیکل یدندون ها نِیاز ب اهورا

 دن یدانشگاه راه م یها روهم تو ونهید یاما برام جالبه چطور نم،یب یم ادیآدم که ز-

 

 کمرِ او گذاشت و گفت: یو دستش رو رو ستادیکنارِ اهورا ا هومن

 ؟یشد یشده؟ چرا وحش یباز چ-

 

تحمل نداشت، هومن که مثلِ  ی... حتدیبازِ مانتوش کش ی قهی یروسوگند رو  یکنار رفته  یبا حرص، مقنعه  اهورا

 یتو شهیصحنه هم نیو ا نهیعشقِ او رو بب دِیداشت، رنگِ پوستِ سف مانیا شیبه چشم پاک شهیبرادرش بود و هم

 ذهنش هک بشه

 سرِ جات نینشده... حل شد، تو برو بش یچیه-
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 و با حرص گفت: دیاهورا کوب ی نهیمحکم به س یلیبار، خ نیانگشتِ اشاره اش رو سوزن وارانه، چند سوگند

 یدیمفه اره،یگم پدرت رو درب یبه داداشم م ،یمن دخالت کن هیمسائلِ شخص یتو گهیباره د هی... فقط گهیباره د هی-

 نه ای

 سوگند نگاه کرد وگفت: یتر از قبل به چشمها یو عصبان دیخند کیریهست اهورا

 ؟ینکن دیمن رو تهد ینگرفت ادینم... هنوز ز یالزم باشه داداشتم م-

من  نِدیو واسه لباس پوش یداغ تر از آش شد یداره که مثلِ کاسه  یبه تو چه ربط نمی... اصال بگو ببیکن یغلط م-

 اریجونت در ب تایب یاداهات رو برا نیبرو ا ؟یخور یحرص م

 

 دیابروش رو باال انداخت و تلخ خند یتا کی اهورا

 یحت ،یمن گوش بد یبه حرف ها ینشد یراض یکه حت یشعوریمتاسفم... تو انقدر ب تیاون مغزِ فندق یواقعا برا-

 کرده بودم ریرابطه باهاش گ یدخترِ به درد نخوره که من تو هیفقط  تایب ،یقبول کن ینخواست

 

چند ماهِ گذشته از  یکردن... آخه تو یکالس حضور داشتن، با تعجب بهشون نگاه م یاز بچه ها که تو یسه نفر دو،

 بودن... دهیند ییا گهید زِیباهم، چ زیمحبت آم یاونها بجز رفتارها

 به صورتِ سوگند زد و گفت: یتصنع یاو لبخند دنِیسروش وارد شد و اهورا با د نیح نیهم در

دلش برات تنگ شده و مدام  یلیهم به مامانم بزن، خ یزنگ هی یبرم خونه، وقت کرد دی... من بازمیعز گهیخب د-

 .رهیگ یسراغت رو از من م

 

ت لباسش از پش نِیرو برداره که آست چشیو سو لیبرگشت تا موبا شیاز سوگند رو برگردون و به سمتِ صندل اهورا

 شد  دهیکش
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کان ام هگیبهشون سالم برسون و بگو، د گه؟ید یکیبا  یدر نبودِ من رفت یگفت ؟یکرد یچه غلط یبه مامانت گفت-

 هستن. یآدمِ با فرهنگ و انسان یلیبر خالفِ پسرشون خ شونیمن رو بشنون، هرچند ا ینداره صدا

 

 شد... رهیسروش خ یگرد شده  یچشم ها یتو یبا حرص برگشت و کفر اهورا

 آروم زمزمه کرد یلیگوشِ او برد و خ کِیسوگند تکون داد و لبهاش رو نزد یتاسف برا یبه معنا یسر

 جز من یفکرِ کس ،یشم؟ نه خانم خوشگله... تو فقط مالِ خودم یم التیخ یب یمن رو ببر یآبرو یاالن فکر کرد-

 .رونیرو از فکرت ببر ب

 

کنه و هومن در  یریدهانِ سوگند گذاشت تا از جواب دادنِ او جلوگ یمداخله کرد و دستش رو رو عیسر یلیخ نارگل

ر دست گرفت و با گرفتنِ بازوش، او رو دنبالِ خودش کشوند و از کالس خارج اهورا رو د یها لهیفاصله، وس نیهم

 شدن.

 

 ی... بابا زن ها عاشقِ محبتن، چرا سعیباش دونیم یبرنده  شهیهم یتون یبودن، نم یاهورا به خدا با خروس جنگ-

 ؟یبهش ثابت کن یبهتر یدوباره عشقت رو با روش ها یکن ینم

 

 داد واریاش رو به د هیزد و تک یبه سطلِ آشغالِ آهن یلگد اهورا

 وهمر زهیبر دههیاتو کش اروی نیبره با ا اره،یحرصِ من رو درب نکهیواسه ا ستین دیکله خر بع یدختره  نیاصال از ا-

 !صد ایصفرم  ای ،یشناس یکنم هومن، من رو که م یم کهیت کهیبکنه جفتشون رو ت یغلط نیجانِ مادرم اگر همچ به

 

 و درش رو باز کرد و به سمتِ او گرفت دیکش رونیرو از کوله اش ب یآب معدن هیبطر هومن
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 نقطه ضعف هات بذاره یدست رو دیدونه نبا یشناسه و م یکنه... اونم تورو خوب م ینم یکار نینگران نباش، همچ-

 

 داد رونیو نفسش رو پر صدا ب دیرو الجرعه سرکش یکلِ آبِ داخلِ بطر اهورا

 بزنه شیجفتمون رو آت هیترسم خر بشه و زندگ یترسم هومن... م یم-

و سختِ امتحانات بودن و هومن و اهورا هم  یعمل یکارها یدر تکاپو انیشروع شدنِ تابستان... تمامِ دانشجو با

 کردن... ینامه شون م انیوقتشون رو صرفِ پا شترِیب

ار ک نیکرد و ا یخلق م ییبایشد و آثارِ ز یبه بوم و قلمو م ... دستاوردیسوگند بهش فشار م هیهروقت دلتنگ اهورا

 داشت... یدر دلش زنده نگه م شیاز پ شتریعشقش رو ب ادِی

 

چشمهاش جمع  یاشک تو دن،یکش یم یرنگ روغن ینشستن و تابلوها یکه کنارهم م ینیریش یروزها هیادآوری با

 شد!

 داد... یسوگند چقدر عذابش م یها یمحل یبهش تلخ و سخت گذشته بود و ب ریسه ماهِ اخ نیا چقدر

 

خنده  یکردن و صدا یباهم صحبت م یتوجه به اهورا گهگاه یشدنِ او با سروش بود که ب یمیهمه بدتر، صم از

 ...اوردیحرصِ هومن رو هم در م یو حت دیچیپ یصلفِ دانشگاه م یهاشون تو

 

 گهینارگل و هومن رو هم تحت الشعاع قرار داده بود و اونها هم د یدوستانه  یگند، رابطه اهورا و سو رِیاخ یها دعوا

 داشتن. یکوتاه و مختصر هیگرم آبه و گلستان نبودن و فقط  باهم سالم و احوالپرس قِیمثلِ گذشته رف
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 کیبه سروش نزد دیه نبابهش تذکر داده بود ک دیخوش و چه با تهد یسوگند رو گرفت و چه با رو یبارها جلو اهورا

گرفت و  ینم یهاش رو جد دیخورد ، انگار سوگند هم دستِ او رو خونده بود و تهد یبه سنگ م رشیبشه و هربار ت

 رسونه. یبه او نم یبیآس چیدونست اهورا ه یم

 

 یکرد که چرا برا یم ینداشت و هرروز از اهورا پرس و جو یمحبوبه خانم تمام یها تیو شکا یتلفن یها تماس

برادرش  شِیگفت که سوگند هنوز پ یکنه و اهورا به دروغ هربار م یسوگند دست دست م هیرفتن به خواستگار

 برنگشته رانیهست و ا

 دیو گونه اش رو بوس دیفرودگاه، سامان رو محکم در آغوش کش یتو سوگند

 شمونیبرگرد پ شهیهم ی... زودتر کارات رو تموم کن و برایشه داداش یدلم برات تنگ م-

نت ذه یرو از تو شعوریب یفکرِ اون پسره  گهید یبهم قول بد دیتو هم با یقربونِ خواهرِ خوشگلم بشم... باشه، ول-

 یخارج کن

 تلخم عذاب ندم یدم خودم رو به خاطرِ گذشته  یقول م گهیباشه، د-

نم ک داشیخواست پ یو حالت خراب شده، دلم م یدیرو دوباره د ارشیک یبهم گفت یسوگند... باور کن وقت نیآفر-

زن گرفته بود و قسمتِ  شیرو نداشت، خداروشکر همون چهار سالِ پ اقتتیل یو پوست از سرش بکنم... اون عوض

 .دیهم نشد

 

 انداخت... نییسامان نگاه کرد و از خجالت سرش رو پا یبه چشم ها سوگند

ارِ دوم ب یبهش نگه برا نکهیا یبرگشت و سوگند برا رانیالِ خرابِ او به ابود که برادرش به خاطرِ ح روزید نیهم انگار

و به دروغ گفت،  اوردیاز اهورا ن یاسم ده،یکش اهیتمامِ آرزوهاش خطِ س یکرده که رو شیرو واردِ زندگ یشخص

 شیباهاش داشته و سوگند دوباره حالِ روح دیجد ییه رابطه ایو او قصدِ برقرار دهید یرو به صورتِ اتفاق ارشیک

 خراب شده.
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 ترک کرد... ایتالیرو به مقصدِ ا رانیکردن و سامان ا یبا پسرشون خداحافظ یاسکندر یو آقا خانم

و همسرش، به مناسبتِ  ینیخانم حس هیراهِ برگشت از فرودگاه، نارگل با سوگند تماس گرفت و خبرِ مهمون در

 داد و گفت: سالگردِ ازدواجشون رو

 م؟یبپوش یحاال چ یآج-

 امیمن نم-

 بچه ها هستنا یهمه  گه،ید میاِ... چرا؟ بر-

 وفتهیاز اونها ب یسر کیهام هم چشمم به  یخوش ی... دوست ندارم توامیموضوع نم نیبه خاطرِ هم قایدق-

... االنم که چونمیپ یرو م امیشم و با هزارتا مکافات ن یدعوت م یمهمون هی ی... منِ بدبخت سالگهید ایسوگند ب-

 هاشون قیبردن مسافرت با رف فیفرصته، چون آقا دو هفته تشر نیبهتر

 

 اسمِ نارگل رو بلند صدا کرد و گفت: ،یبا کالفگ سوگند

 نه یعنیگم نه  یم ینکن، وقت دینارگل... تورو خدا کل یواا-

 

 داد و چشم هاش رو بست... هیپنجره تک ی شهیرو قطع کرد و سوگند سرش رو به ش یگوش یبا ناراحت نارگل

 !دیکش یکه عاشقانه دوستش داشت پر م ییروزها یاز اهورا متنفر بود و چقدر دلش برا چقدر

ه پوچشون نقش ی ندهیآ یاحمقانه، برا یاالتیکردن و سوگند با خ یم یرو در کنارِ هم سپر ییایو رو بایز یلحظات چه

 کرد... یم یزیاونها برنامه ر یبراو  دیکش یم جانیجانانه و پر ه ییها

 

 به خودش زد! یدر حقش بد کرده بود... سوگند پوزخند اهورا
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تر از او  طونیدونستن دخترباز تر و ش یاو بود... وگرنه همه م یها یپرداز الیو خ یاز زود باور رادیبد نبود، ا اهورا

 .دهیافریخدا ن

 

شد و او رو  یم شتریخشمش ب شِیفقط آت دنشیکالس هاش تحمل کنه و با د یمجبور بود حضورِ اهورا رو تو هرروز

گرفت و خالفِ  یبا سروش گرم م اد،یبهش بفهمونه واقعا ازش بدش م نکهیا یبرا یگاه یسوزوند... حت یاز درون م

 که لرزه دیکش یهم م یوحشتناک یو نشون ها خط یشد و در کمالِ ناباور یم کیبهش نزد شتریتصوراتش، اهورا ب

 که از کله خراب بودنِ او خبر داشت... یانداخت... چه برسه به سوگند یآدم ها هم م نیبه تنِ سرسخت تر

از  که قرار بود بعد یبار، سرِ صحبت با دخترش رو باز کرد و خواست بدونه، اون خواستگارِ پرو پا قرص نیچند افسانه،

بودنِ درس هاش بحث رو  نیسنگ یشد؟!... اما سوگند هربار به بهانه  یچ اد،یاونها ب یبه خونه  ییآشنا یبرا د،یع

 داد. ینم یقیدق حِیکرد و توض یعوض م

 

 و امتحانات تموم شد... دیرس انیبه پا ترم

به دستِ سوگند  یکارتِ دعوت ره،یسالگردِ ازدواجش با همسرش رو جشن بگ نیکه قصد داشت، دهم ینیحس خانمِ

 گفت: ینیداد و با لبخندِ دلنش

ز ا شهیهم م،یکه با هم به سفرِ مشهد رفت ییبچه ها نِیهمسرم ب د،یجشنمون باش یدوست دارم شما هم تو یلیخ-

ه، شکر آب ونتونیدونم م ی... البته من مدیش یم یخوب یلیگه مطمئنِ زوجِ خ یکنه و م یم فیفرزانه تعر یتو و آقا

 کنه. قرارقشنگتون رو بر یما دوباره رابطه  هیمهمون نیهم دیشا یول

 

 دیکش رونیانگشتانِ او ب ونِیزد و کارت رو از م یبه تلخ یلبخند سوگند،

شرکت کنم، خوشبخت  تونیمهمون یکنم بتونم تو ی... اما فکر نمدینیرو هم بب تونیجشنِ صد سالگ دوارمیام-

 دیباش

 ییایمن دوست دارم ب یچرا؟ ول-
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 مونه ینه باشه، برام مثلِ جهنم مفرزا یکه آقا ییاما جا د،یلطف دار-

 یتا اون روز نظرت عوض شد و اومد دیفکرهات رو بکن... شا شتریحاال ب-

 

 و لبخند زد دیاو رو بوس یگونه  متیبا مال سوگند

 سالگردتون مبارک شیشاپی... پامیدم ب یقول نم یچشم، ول-

 قسمتِ خودت بشه دوارمیام زم،یعز یمرس-

 دیتخت، کنارِ او خواب یکرد و بعد، خودش هم رو زونیاهورا رو پشتِ درِ اتاق آو ی دهیاتو کش راهنِیبا حرص، پ هومن

 میبر ریپاشو برو دوش بگ دم،یلباستم اتو کش نی... مسخره ببگهیپاشو د-

بذار کپه  ومده،یتا االن خواب به چشم هام ن شبیندارم، دست از سرم بردار، از د یشلوغ یهومن، حوصله  امینم-

 گم رو بذارم المصب.مر

 

 بسته اش نگاه کرد یو به چشم ها دیسرِ او کنار کش یپتو رو از رو هومن

 گه؟یتنها باشه د یاون مهمون یسوگند جونت تو یعنی-

 

 دیاز چشمهاش رو باز کرد و اخم هاش رو درهم کش یکی اهورا

 اد؟یو سوگند به خاطرِ وجودِ من نم ادینارگل گفته تنها م یمگه تو نگفت-

نن ک یو االن اون دوتا فکر م چوندمیپ انهیموز یلینارگل رو خ روزیرو بهت نگفتم که د نیبله، خودم گفتم... اما ا-

 یندار فیتهران تشر یجناب عال
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 سرِ جاش نشست و مات و مبهوت به هومن نگاه کرد خیس اهورا

  ؟یدروغ رو گفت نیچرا ا-

 گهید ادیکه اون ب-

شم و بدو بدو لباس  یمنم خوشحال م یاالن فکر کرد ؟یکرد یکار نیکه چن یدید لی... من رو انقدر ذلیغلط کرد-

رو زهر مارش  شیشب خوش هیخوام  ینم نه،یمن رو بب ی افهیبابا جان طرف دوست نداره ق ؟یمهمون امیپوشم م یم

 کنم

 باال انداخت یتفاوت یاز ب یاومد و شونه ا نییتخت پا یاز رو هومن

 بشن ریهم پ ی... انشاهلل به پاگهیکنه د یم شیتو سروش همراه یبهتر، به جا ا،یبه من چه... اصال ن-

 

 تشک، رها کرد یو دوباره تنش رو رو دیکش ییپوفِ کالفه ا اهورا

 حاضرم گهیساعتِ د مین رم،یگ یرم دوش م یلباس هام رو آماده کن... م-

 

 شکست یبا دمش گردو مصورتش نقش بست و  یرو یلبخندِ پهن هومن

 پاشو آقا داماد... لباس هات حاضره-

 

م از بدنش هم به چش ییا کهیت یخواست حت یبه تن داشت و اصال دلش نم ییا دهیلباسِ بلند و کامال پوش سوگند

هاش فکر کنن حاال که او و اهورا از هم جدا شدن، سوگند  یو باعثِ سوء تفاهم بشه تا دوست ها و هم کالس ادیب

 .دهیپوش ماگذاشتنِ خودش لباسِ باز و بدن ن شیو به نما ییخود نما یراب

 

 به سمتِ سوگند گرفت و گفت: یرنگ یرژِ لبِ کالباس نارگل
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بکش که رنگِ سبزشون رو شفاف تر نشون  یچشمهات هم مداد مشک ی... توادیبهت م شتریب هیرژِ لبت از بق نیا-

 بده

 ستیبابام که ن هیعروس ه؟یرنگِ چشم هام رو شفاف تر کنم؟ مگه خبر دیالزم نکرده، اصال چرا با-

 

 و گفت: دیخند زیر نارگل

 و پوست از سرت بکنه یاریسرش هوو ب یبلندتر بگو تا مامانت بشنوه که دوست دار یدار جرات

 اجتناب کرد... ظیکردنِ غل شیبارِ حرفش نرفت و از آرا رِینارگل، سوگند ز یرغمِ اصرار ها یعل

سوگند، گل از گلش شکفت و به سمتش اومد و  دنِیبا د ینیشدن، خانمِ حس یبزرگ واردِ مهمون یدسته گل با

 دستش رو در دست گرفت

 

 یباش نجایخواست امشب ا یبا اومدنت، واقعا دلم م یدختر چقدر خوشحالم کرد یوا-

 از دعوتِ شما یبود، مرس فهیوظ-

 

 کودکانه گفت: یداد و با لجاجت رونینفسش رو پر صدا ب نارگل

 ... اصال اگه مزاحمم برمجمیهو نجایمنم که ا گه؟ید ادیسوگند ب نیفقط دوست داشت-

 

 لبخند زد حیرو به سمتِ نارگل کرد و مل ینیحس خانمِ

 ... اگهگهیهم پونزده سالِ د مونیدخترِ خودم شو، اختالفِ سن ایاصال تو ب ،ییخانم... شما تاجِ سرِ ما هیچه حرف نیا-

 کردم دخترم االن هم سن و سالِ شماها بود. یزود ازدواج م
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 نشستن... یصندل یکردن و رو یو نارگل، با تک تکِ مهمون ها سالم و احوالپرس سوگند

اون، چشم هاش  یبود که با خاموش کردنِ صفحه  شیگوش یاومد و سرش تو رونیاز اتاق ها ب یکی یاز تو سروش

 !ننیسوگند رو ببکردن تا  دایفرصت پ

  

 نشست شیکنار هیصندل یکرد، رو یم یبه طرفشون رفت و همونجور که سالم و احوالپرس یگشاده رو با

 شد نظرت عوض شد؟ ی! چییاینم یشما؟ گفته بود یچطور-

او شد و موشکافانه  هیبه صورتِ او زد و بدونِ جواب ازش رو برگردوند... سروش متوجهِ ناراحت یلبخندِ سرد سوگند

 آروم گفت: یلیرخش نگاه کرد و خ میبه ن

 بشه؟ تیگفتم که باعثِ ناراحت یزیچ-

 نه-

 ؟یپس چرا جوابم رو نداد-

 و به خودم ربط داره هیهم شخص ومدنمیاومدن و ن لِیدوست نداشتم دروغ بگم... دل-

 

از سرش پروند... نارگل هم شوکه شده  که برق دیبه گوشِ سوگند رس ییآشنا یهمون لحظه در باز شد و صدا در

 دستِ سوگند و گرفت و فشار داد

بودم وگرنه امکان نداشت حرفش  دهی... به خدا تا االن ازش دروغ نشنستیبه جونِ مادرم هومن گفت اهورا تهران ن-

 رو باور کنم

 

 دیکشبلند بشه که، نارگل مچِ دستش رو محکم گرفت و  یصندل یشد تا از رو زیخ مین سوگند

 ؟یر یم یکجا دار-
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 لرزون گفت: ییغضب آلود به او نگاه کرد و با صدا سوگند

 خوام برگردم خونمون یخبرِ مرگم م-

 هیتو  یحت یتون یکنن مشکل از تواِ که نم یزشته، اون وقت همه فکر م یلیخ ینجورینه! سوگند صبر کن... ا-

 یهست یفیو آدمِ ضع یساده هم اهورا رو تحمل کن هیمهمون

 باشم نجایکه دوست داره فکر کنه! اما من اصال دوست ندارم ا یهرجور یبه جهنم... بذار هرک-

رو از  فشیو ک دیلباس بود... مانتوش رو پوش ضِیکه مخصوصِ تعو یاز جا بلند شد و پا تند کرد به طرفِ اتاق سوگند

 اهورا مواجه شد هیعصب یهره باز و بسته شدنِ در برگشت و با چ یصدا دنِیبرداشت که با شن زیم یرو

 

 ؟یکنارِ آقا سروش رو تحمل کن هیکوفت هیهم اون صندل قهیدق کی یبود که نتونست نیقدمِ ما انقدر سنگ-

 یپرس یاتاق و سوال م یتو یو باز هم اومد یدون یرو م نیخوبه که ا-

 

از زورِ درد  یشد... آه یقدرتمند او زندان یحصارِ پنجه ها یبا حرص از کنارِ اهورا گذشت، اما بازوش تو سوگند

 رخِ صورتِ او برد و گفت: میبه ن کِیو صورتش رو جمع کرد، اهورا لبهاش رو نزد دیکش

 

 ایمن  ؟یاریبه دست ب ویکه دلِ ک یهمه وسواس به خرج داد نی! ایدی... خوب به خودت رسیخوشگل شد-

 سروش؟

 .زارمیچقدر ازت ب یرسه تا بفهم ینم نیشعورت به ا یکه حت یتهس یآدمِ توهم هی... تو شیولم کن روان پر-
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رو  گروشید یدستِ آزادش بازو یکیسوگند رو محکم تر فشار داد و به سمتِ خودش کشوند... با اون  یبازو اهورا

 شدن رهیهم با لجاجت خ یچشم ها یو تو ستادیگرفت و رخ به رخِ او ا

 

 نییپا ییایب طونی... برات بهتره از خرِ شیبش مونیعمر از کرده ات پش هیکنم تا  یم یسوگند خدا شاهده، کار-

 کنم، پس آدم باش. یم اهیرو س تیبه جانِ خودت، زندگ وگرنه

 دیشده اش غر دیکل ییدندون ها نِیرو کم کرد و از ب نشونیب یفاصله  سوگند

 یو دلم م ادیمن از سروش خوشم م ه؟یچ یدون یهم که دلت خواست بکن، اصال م یبرو به جهنم اهورا... هر غلط-

 خواد باهاش رابطه داشته باشم

 یمحکمی بشه و به صورت او بخوره... سوگند از ترس، صورتش رو برگردوند و کم هیلیدستش رو باال برد تا س اهورا

 یپا یآورد و رو نییپا یهوا مشت کرد و به آهستگ یزانوهاش خم شد و به عقب رفت... اهورا دستش رو رو یرو

 و گفت: دیخودش کوب

 

 یاسه پاسنگه که و یلعنت به هرچ تا،یهات، لعنت به من... لعنت به ب تیلعنت به تو... لعنت به عشقت، لعنت به خر-

 لنگه!

 نمونه، اون شخص منم نه تو یمهمون نیا یتو ی... اگر هم قرار باشه کسیو فرارکن یلباس بپوش عینکرده سر الزم

 

و  ی... با ورودش هر دو لبخندِ مصنوعستادیسرِ جاش ا ینیخانمِ حس یبه طرفِ درِ اتاق رفت که با شنیدن صدا اهورا

 قابلِ باور به صورتش زدن و سکوت کردن... رِیغ

 

 یشد... پس اخم یاهورا و سوگند خام نم یبود که قاعدتا با رفتارها ییجا افتاده و با تجربه ا یزن ینیحس خانمِ

 د و گفت:بهشون کر
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 !دیبد لیو خانواده تشک دیازدواج کن دیبا یروز کیچه باهم و چه بدونِ هم... شما دوتا بالخره -

دعواتون  یمهمون هی ینکرده با همسرتون تو ییخدا دی... شادیکردن رو شروع کن نیاالن تمر نیبهتره از هم پس

 یخودش و بعد آبرو یاز شما اون جمع رو ترک کنه و اول از همه آبرو یکی یشه به راحت ینم لیدل نیشد، ا

اتاق  نیو پشتِ درِ هم دیکه باهم دار یکلمردم رو خراب کنه... پس هر مش هیهمسرش رو ببره و در آخر هم مهمون

م و ن برگردوندم بعد از تموم شدنِ جشن، خودم مشکالتتون رو دوباره بهتو یمن بهتون قول م رون،یب دیایو ب دیبذار

 بفرستمتون خونه هاتون.

 

 ونشیینها مِیاز اتاق خارج شد تا اهورا و سوگند تصم یگذار رو گفت و به نرم ریتاث یچند جمله  نیهم ینیحس خانمِ

 !رنیرو بگ

 گذاشت... زیآو یمانتوش رو باز کرد و اون رو دوباره رو یدکمه ها یبه آروم سوگند

 کرد و گفت: ینگاه م به حرکاتِ او یبا خونسرد اهورا

 یکنارِ خودم باش دیاون پسره ها... با شِیپ یبر یحق ندار-

 و خشک، گفت: یجد یدر پنهان کردنِ اون داشت و با لحن یاز حرفِ اهورا خنده اش گرفته بود... اما سع سوگند

داره ن یمونم، پس به شما ربط یم نجایبهم نخوره ا ینیخانم حس هیمهمون نکهیپسرِ خوب، من فقط به خاطرِ ا نیبب-

 باشم یکنارِ ک

 

 هوا گردوند  یبه صورتِ او زد و انگشتِ اشاره اش رو تو یپوزخند اهورا

خط کش خراب کردم  یسرِ تو و اون پسره  یرو رو یسگ شدم و مهمون هوی... فقط اگه زمیعز یهرجور راحت-

 !ایناراحت نش

 

 سروش هم بود نشست... هیبغل هینارِ نارگل که در واقعِ صندلزودتر از اهورا اتاق رو ترک کرد و ک سوگند
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د، که به دندون گرفته بو ییکج شده و لبها ینشسته بود و با گردن نهیاو قرار داشت و دست به س یروبرو قایدق اهورا

 کرد. ینگاهش م

 

 ..صورتش رو پاک کنه. یتا قطراتِ عرقِ رو دیکش شیشونیبه پ یاو گر گرفت و دست هیعصب یاز طرز نگاه ها سوگند

 نگاهش کرد و گفت: یاو شد و با دلسوز هیمتوجهِ آشفتگ نارگل

 

 م؟یبر ییخوا یم زم؟یسوگند! حالت خوبه عز-

 رو ترک کنم نجایعنوان قصد ندارم ا چیهم خوبم، به ه یلینه... اتفاقا خ-

 !یبر یلباس بپوش یگفت؟ تو که رفته بود یاتاق بهت چ یاهورا تو-

 گفت یکرد و چرت و پرت م یم دینگفت... طبق معمول تهد یمهم زِیچ-

 

 او کم کنه و آروم بشه یها یپوستِ نرمش رو نوازش کرد، تا از استرس و نگران یدستِ سوگند رو گرفت و رو نارگلِ

 کرد. یدرهم رفته فقط و فقط به سوگند نگاه م ییبودن... اما اهورا همچنان با چهره ا یمشغولِ کار همه

 گوشش گفت: رِیصورتش رو به سمتِ او برگردوند و ز هومن

 

 مردم آب شد از خجالت ی... بچه یانقدر نگاهش کرد شیداداش خورد-

 یتو ینیبب یشده واسه خودش... نبود ییایح یوقته خجالت رو کنار گذاشته و ماشاهلل ب یلیخ گهیمردم د یبچه -

 کنه. یواسه من سرکش دینبا رهیبگ ادیتا  نمیدمش رو بچ نیهمچ سا،یکرد... وا یدراز م یاتاق چه زبون
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 فیتشر یغذا خور زِیصرفِ شام به سمتِ م یاز تمامِ مهمون ها دعوت کرد تا برا ،ینیهمسرِ خانمِ حس ن،یهمون ب در

 .ارنیب

ش کرد و نگاه یمتنوع بودن... سوگند اما از سرِ جاش بلند نشد و سروش با کنجکاو یغذاها دنِیدر حالِ کش همه

 گفت:

 

 غذا بکش می... پاشو بریمینگو که رژ-

 دیراحت باش دییندارم... شما بفرما لیم ینه مرس-

 کشم یبشقابِ پر شام م هیرم برات  یخانم، االن خودم م دیدار اریاخت-

 

 کتفش فرو برد... یشونه اش نشست و با فشار، پنجه هاش رو تو یرو یهنوز از جاش بلند نشده بود که دست سروش

 رو از کنارِ او گذروند و به سمتِ سوگند گرفت ییبشقابِ غذا اهورا

 

 رو دوست ندارن و ممکنِ رو دل کنن! مگه نه خانم؟ ییهر غذا ی... خانم اسکندریالزم نکرده شما زحمت بکش-

شد آرومش کرد،  ینم یوحشتناکِ اهورا که معموال به راحت یشدن ها یو عصب یاحتمال یاز ترسِ دعوا سوگند

 نگفت... یزیچ چیبشقابِ غذا رو گرفت و ه

 

محکم به  یلیبود و بشقابِ غذاش رو با دو دست، خ نییکه سرش پا یدرهم گره خورده به سوگند یبا اخم ها سروش

 شام رفت. زِیبلند شد و به طرفِ م لشیصند یداد نگاه کرد و از رو یپاهاش فشار م
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کرد و به سمتِ  یوش نشست و همونجور که قاشقِ غذا رو از توی بشقاب سوگند پر مسر یسرِ جا ییبا پررو اهورا

 برد گفت: یدهنش م

 افته ها یشه از دهن م یسرد م ؟یخور یچرا نم-

 نوشِ جونتون د،یفرزانه، شما بخور یندارم آقا لیمن م-

  ؟یبا من ندار یخاص یمثال رابطه  نکهیا ؟یثابت کن ییخوا یم ویبا فرزانه، فرزانه راه انداختن هات چ-

 لحنِ مسخره ات متنفرم نیکه از ا اریاالنم کم ادا درب ،یبغلِ بابات نبود یتو یبغلِ من بود یکه تو یاونقدر تو

 

 کفِ سالن چشم دوخته بود و به فکر فرو رفت یمتفکرانه به پارکت ها سوگند

 یداد و باز هم سع یحد وقاحت به خرج م نیکرده بود، تا ااو وارد  هیزندگ یرو تو ییا گهیکه زنِ د ییاهورا چرا

 خودش کنه؟  یها یداشت او رو خامِ چرب زبون

به قلبش تشر زد...  عیسر یلیکار داره؟ عقلش خ انتیبه اون مردِ خ یهنوز هم احساس ایکه آ دیخودش سوال پرس از

 یها یزبون نیریدوباره گولِ ش یپس تو هم حق ندار د،یبوس یوقت اون دختر رو نم چیاگر اهورا دوستت داشت ه

 .یوفتیدامش ب یو تو یاون رو بخور

 گوش کنن شنهادشیسکوت بره و همه با توجه، به پ یبلندِ سروش باعث شد تا کلِ جمع تو یصدا

 یبتا بزرگنس یالیشمال؟ ما اونجا و میبر یسر هی م،یالتیتعط یحاال که هوا گرم شده و ما تو هیبچه ها نظرتون چ-

 گذره یو احتماال خوش م میش یهمه توش جا م م،یدار

 

 زد و بلند گفت: ییا روزمندانهیلبخندِ پ سوگند

 کنم یتخت رزرو م هیاز االن  ام،یمن که م-
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 در جوابِ سوگند گفت: عیسر یلیخ مسعود

 خوام. یشه... اصال منم تخت م یکه نم ینجوریا-

که هنوز از تعدادشون خبر نداشتن بحث  ییو خنده به جونِ هم افتاده بودن و سرِ اتاق ها و تخت ها یها با شوخ بچه

 کردن یم

 

 به سوگند چشم دوخت و گفت: دیدرخش یم یکه از خوشحال ییزد و با چشم ها یبخش تیلبخندِ رضا سروش

ها هم  بچه ی هی... بقدیکنم تا راحت باش یم متونیمن اتاق و تختِ خودم رو تقد د،یاریب فیو تشر دیشما افتخار بد-

 .گهید انیباهم کنار م یجور هی

 

و متوجهِ  دیزده از صورت و گردنش رو د رونیب یشد رگ ها ینفس هاش به شماره افتاد... به وضوح م اهورا

 شد! تشیعصبان

 که کامال حرص خوردن توش مشهود بود، رو به سروش کرد و گفت: یلحن با

 بذارم. ارتیاونجا تا منم اتاق و تختم رو در اخت ایشما قدم رنجه کن ب م،یدار یشیدرو یکلبه  هیاتفاقا ما هم -

 لب گفت: رِیاهورا وارد کرد و ز یبه بازو یزیخیلی سریع خودش رو کنار او رسوند و فشارِ ر هومن

 ستیاصال واسه دعوا کردن مناسب ن نجایبه خدا ا ؟ینش یشه وحش یم-

اهورا نگاه کرد و  یقرمز شده و به خون نشسته  یزده... با ترس به چشم ها یبود چه گند دهیخودش هم فهم سوگند

 با گرفتنِ دستِ نارگل از جا بلند شد و به سمتِ اتاق رفت...

 

 اتاق؟ یتو یکشون یمن رو م ینجوری... چته؟ چرا ایسوگند دستم رو کند-
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 گفت: یاربا استرس به درِ بسته نگاه کرد و با حالتِ ز سوگند

 کنه به خدا یم کمونیت کهیاهورا ت میبمون نجایا گهیکمِ د کی... مینارگل بدو لباس هات رو بپوش بر-

ده  یحد عذابت م نیاصال اگر تا ا ؟یترس یپسره م نیکنه، مگه مملکت قانون نداره که تو انقدر از ا یواا! غلط م-

 میکن تیازش شکا میفردا بر

به جونِ خودم اگر اراده کنه  ،یشناس یرو نم یوحش نیکنم دهنت رو ببند، تو ا یخفه شو نارگل... ازت خواهش م-

 اهیبه خاکِ س

 میشونتم... پس بدو لباس بپوش بر یم 

 

زد و سروش وبچه ها قرارِ سفر رو  یم یحاضر و آماده از اتاق خارج شدن... اهورا هنوز پوستِ صورتش به سرخ هردو

 کردن. یم یزیبرنامه ر ندهیدو روزِ آ یبرا

 ...هوفتیسر، به سوگند فهموند که زودتر به دنبالش راه ب یبلند شد و با اشاره  یصندل یاون دو، از رو دنِیبا د اهورا

 

 با اونها بودن که سروش رو به سوگند کرد و گفت: یدر حالِ خداحافظ همه

 گه؟ید دیایپس شما هم م ...میر یم گهیکه مشخص شد، دو روزِ د نجوریا-

 خواد، فعال خدافظ یم یخدا چ مینیتا بب-

اونها  رِینارگل هم ز یتند بود که حت یو وحشتناکِ اهورا به قدر یعصب یچهار نفر سوارِ آسانسور شدن... نگاه ها هر

 انداخت! نییو سرش رو پا اوردیتاب ن

 

داشت با چشم و ابرو به اهورا  یداد و بدنش به رعشه افتاده بود... هومن سع یآب دهنش رو به زور قورت م سوگند

او گره خورد، نظرش عوض  یاهورا به چشم ها زِینگاهِ ت یکنه، اما وقت یم یرو ادهیعالمت بده و بهش بفهمونه داره ز
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 هیقض نیدونست ا یو م دیترس یاهورا م یاز چهره  مهومن ه یحت گهیانداخت... حاال د نییشد و سرش رو پا

 .ستیبردار ن یشوخ

 

 خشک و خش دار گفت: ییرو به سمتِ هومن گرفت و با صدا نشیماش چِیباز شدنِ درِ ساختمون، اهورا سو با

 من برو نارگل رو برسون نِیبا ماش-

 

گرد شده به سوگند نگاه کرد و محتاطانه  ییرو از دستِ اهورا گرفت و نارگل با چشم ها چیچون و چرا سو یب هومن

 گفت:

 آخه... ؟یمن رو برسون یتون یمگه تو نم-

 

 دنیاز جا پر یاهورا، همگ ادِیفر یصدا دنِیتموم نشده بود که با شن حرفش

 نیماش یتو نیآدم برو بش یتونه برسونتت... االنم مثلِ بچه  ینه نم-

 

چشمش  یجلو نیاز ا شتریبه حرفِ اهورا گوش کنه و ب عیسر یلیسر، به نارگل فهموند که خ یبا اشاره  سوگند

 نباشه...

سوگند دراز کرد  ینارگل رو گرفت و دنبالِ خودش کشوند... با رفتنِ اونها، اهورا دستش رو جلو یمانتو نِیآست هومن

 و گفت:

 چیسو-

 د رو کفِ دستِ او گذاشت...بو زونیآو دیکه بهش چند کل یخرس یعروسک فشیک یلرزون، از تو یبا دستان سوگند

 تونست فشار داد یکه م ییزد و مشتش رو بست و عروسک رو تا جا یپوزخندِ معنا دار اهورا
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 کنم سوگند خانم یامشب بزرگت م نیمن هم ی... ولیکن یعروسک باز دیکه با یبچه و احمق یاونقدر قایدق-

 

نظر  رِیگفت... پشتِ سرِ اهورا به راه افتاد و تمامِ حرکاتش رو ز ینم یزیچ چیهمچنان سکوت کرده بود و ه سوگند

هر لحظه امکانِ منفجر شدنش  یبمبِ ساعت کیهنوز هم مثلِ  نکهیا ایاو کم شده  تِیگرفت تا متوجه بشه از عصبان

 هست...

 

 شاگرد جا گرفت! هیصندل یپشتِ فرمون نشست و سوگند رو اهورا

زد و روش رو به طرفِ سوگند  یو ترمزِ محکم دیکش یکرده بود که اهورا پوفهنوز صد متر هم حرکت ن نیماش

 او قرار داد. هیصندل هیپشت یبرگردوند و دستش رو رو

 

  ؟یاریحرصِ من رو در ب یمثال بلد یبگ ییخوا یم ؟یرو ثابت کن یچ ییخوا یکارات م نیبا ا ؟یکش یتو خجالت نم-

 ؟یاون مغزِ پوکت رو آکبند نگهدار ییخوا یم یتا ک ؟یکن یبه عواقبِ کارهات فکر هم م اصال

 

 کرد گفت: یم یبود و با انگشت هاش باز نییهمونجور که سرش پا سوگند

 کردم؟ کاریمگه من چ-

 

 کم کرد و گفت یرو کم نشونیب یدرهم گره خورد و فاصله  شتریاخم هاش ب اهورا

 بشه؟ یبغلِ اون پسره که چ یدیتمرگ ی... رفتینکرد کاریبگو چ ؟یکرد کاریچ
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و مودبم اتاقش رو  زیآقا سروشِ عز یالبد فکر کرد ؟یکن یمن تختِ خواب رزرو م یجلو یکش یشرف خجالت نم یب

 آره؟ یدعا کن شیریو عاقبت به خ یسالمت یخواد برا یکنه و به جاش ازت م یم متیخدا تقد یدر راهِ رضا

 

 دیصورتِ اهورا توپ یکرد، سرش رو باال گرفت و تو دایجرات پ سوگند

 شِیپ ادیگم ب یاتاقِ اون بخوابم... اصال اگر دوست داشته باشم به خودشم م یخواد برم تو یبه تو چه؟ اصال دلم م-

 من بخوابه

 

 نِیو رو با یکه چونه  دینکش هیسوگند گوش داد... اما به ثان یکرد و با دقت به حرف ها زیچشم هاش رو ر اهورا

کرد نتونست  یو هرچقدر سع دیکش یبلند غِیکه قدرت داشت فشرد... سوگند ج ییانگشتاش گرفت و تا جا

کرد استخونِ چونه اش خورد  ی... حس مگرفتبکشه و درد تمامِ بدنش رو فرا  رونیانگشتانِ او ب نِیصورتش رو از ب

 سوزوند. یشده و درد تا مغزِ استخونش رو م

 دیکش یبلند یفاصله قرار گرفت و نعره  نیکمتر یخِ او، تورخ به ر اهورا

 

و چرت  یچشم هام زل بزن یشه تو یروت م یو من خبر نداشتم! چطور یبود ی... تو چه موجود لجنیکثافتِ عوض-

 و نگاه کن نیکنم، هم تورو... حاال بش یامشب هم خودم رو خالص م نیبه خدا هم ؟یو پرت بگ

 

 رو به حرکت در آورد... نیصورتِ سوگند و با ضرب رها کرد و ماش اهورا

 بود دهیچونه اش رو در دست گرفته بود و درد امونش رو بر ست،یخم شد و از تهِ دل ضجه زد و گر سوگند

 منِ هیکه هر روز و هر شب کارت گند زدن به زندگ یریبم یاهورا... اله یریبم یاله-

من مرده باشم و  نکهی... چون مگه امیش یو راحت م میریم یامشب م نیدرسته، هم قای... دقنیآره سوگند، آفر-

 خواهرش رو جمع کنه؟  ادیکجاست که ب رتتیبهت بخوره... اون داداشِ با غ یا گهید یاجازه بدم دستِ کس
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که هنوز چونه اش رو دربر  یبوقِ هشدار بلند شد و سوگند با دستان یرفت... صدا یسرعت باال و باال تر م ی عقربه

 نگاه کرد... نیگرفته بود به سرعتِ ماش

 ؟یر یچرا انقدر تند م ونه؟یچته د-

 

 پدالِ گاز فشار داد یحدِ ممکن رو نیو پاش رو تا آخر دیخند کیریهست اهورا

 جان باختن یرانندگ یدر اثرِ سانحه  یزنن، دختر و پسرِ جوان یروزنامه ها م یفردا تو-

 

ها رو  ربگیاز کار افتادنِ ا یرو بست... اهورا متوجه شد و دکمه  شیمنیعجله دست انداخت و کمر بندِ ا با سوگند

 فشار داد 

 که کمربند هم نتونه جونت رو نجات بده! میتصادف کن یجور هیدم  ینگران نباش... قول م-

 

 کرد دنیشک غیخونسردِ اهورا ترسش صد برابر شد و شروع به ج یچهره  دنِیبا د سوگند

 رهیم یبشه م میزیبه خدا اگر چ ضِ،ی! من بابام مرسایتورو خدا نگهدار... جونِ مادرت وا-

 

 شد گفت: یتر م کیو نزد کینزد شییجلو ونِیهمونجور که به کام اهورا

 دختر مثلِ تو داشته باشه هیکه  نهیبهتر از ا رهیبه جهنم... بم-

 

با اونها داشت، چشم هاش  یکم یلیخ یفاصله  بایکه تقر ونیبزرگ و وحشتناکِ کام یها کیالست دنِیبا د سوگند

 دیکش ادیرو محکم بست و بلندتر از قبل فر

 سای... جونِ من وایلعنت سایوا یاگه هنوزم دوستم دار-
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و به سمتِ راست ر نیپدالِ گاز بلند کرد و فرمونِ ماش یجمله از دهانِ سوگند... پاش رو از رو نیا دنِیبا شن اهورا

 آورد... نییگردوند و سرعتش رو پا

 فرستاد! رونیگذاشت و نفسِ حبس شده اش رو ب نهیس یچشم هاش رو باز کرد و دستش رو رو سوگند

 

 بشه گفت: ادهیکرد تا پ یرو کنارِ اتوبان نگهداشت و همونجور که در رو باز م نیماش اهورا

 برم خونه ادهیراه رو پ ی هیخوام بق یپشتِ فرمون... من م نیخودت بش ایب-

 

خواست  یبود که اصال دلش نم یو کفر یاز دستِ سوگند عصب یها به راه افتاد... اونقدر نیخالفِ حرکتِ ماش اهورا

 صداش رو هم بشنوه... یحت

 

 شد نشیارِ ماشباال انداخت و سو ییشونه ا د،یدور شدنش رو د یاسمِ او رو صدا زد و وقت اد،یبا فر یچند بار سوگند

 و به سمتِ منزل حرکت کرد.

 

 ...ستیهمراهش ن دشیرو به هومن داده و دسته کل نشیافتاد ماش ادشیخونه اش بود که تازه  یها یکینزد اهورا

 پر استرس جواب داد ییبوق، هومن با صدا کیاو رو گرفت و بعد از خوردنِ  یشماره  ریناگز

 

 ؟ییالو... اهورا کجا-

 شون؟یاریب یشه زحمت بکش ی... منهیماش یهام تو دیکل یونه، ولرم خ یدارم م-

  شتیپ امیآره،آره... االن م-
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زانو گذاشت و انگشتانش رو  یکرد... هومن آرنج هاش رو رو یم یبار ط نیصدم یطول و عرضِ سالن رو برا اهورا

 کرد. یاو نگاه م یگاهِ چونه اش کرد و به راه رفتن ها هیتک

 

 بگو چه مرگته؟ نیبش ایخب ب ؟یو اومد یرو رفت ریمس نیانقدر ا یخسته نشد-

 ره  یبا منم که شده با سروش م شیره هومن... شک ندارم به خاطرِ لجباز یمطمئنم م-

 

 او قرار داد ی نهیس یو راهش رو سد کرد و دستش رو رو ستادیاهورا ا یبلند شد و روبرو یصندل یاز رو هومن

 ؟یش ینم الشیخ یخوادت اهورا... چرا ب ینم گهیواقعا د دیخب بره، شا-

 

 و براق نگاهش کرد دیدستِ هومن رو کنار کش ض،یبا غ اهورا

 ه؟یعشق چ یدون یهم از دستش بدم؟ عاشقشم هومن، م یراحت نیبه دستش آوردم که به هم یمگه من به راحت-

 

 تکون داد  یگذشته سر هیآور ادیاخم هاش درهم رفت و با  هومن

 یستین یفروخت و ترکم کرد... مگه تو همون اریپوستِ خ هیکه من رو به  هی... عشق همونهیدونم عشق چ یآره م-

من رو نداشت و همون  اقتِیل یشاد یگفت یشدم! مگه تو نم یسرم که احمق بودم عاشقِ شاد یتو یزد یعمر هیکه 

 گه؟ید یکیبهتر که رفت با 

 که بره با سروش باشه؟ ینک یپس چرا االن سوگند رو ول نم خب

 

چشم  یخاص که عالوه بر صداش، تو یتیبه هومن انداخت و لبهاش رو تر کرد و با جد یهیعاقل اندر سف ینگاه اهورا

 زد، گفت یهاش هم موج م
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زدم و اجازه نمى دادم  یم شیتو بودم به آب و آت یکنه... من اگر جا یاستفاده م گرانید اتِیآدمِ عاقل از تجرب-

 عشقم ترکم کنه!

 شتریخواستم ب یبود که نم نیا یرو نداشت، فقط و فقط برا اقتتیبعد از اون اتفاقات، بهت گفتم که اون دختر ل اگر

 ...یداغون بش

 .یاز دست داد یرو که دوست داشت یهات کس یباز یتو با دست و پا چلفت وگرنه

 

 که راهِ گلوش رو بسته بود گفت: ینیگو بغضِ سن یدیو نام اسیبا  هومن

حد  نیاگر تا ا یفرق داره اهورا، ول یلیما با شما خ ی هیکرده ولش کردم... قض انتیبهم خ دمیکه فهم یمن وقت-

ه برگرده که دوبار میکن کاریچ دیفقط تو بگو با ،یکنم که بهش برس یرو م میپس منم پشتتم... تمامِ سع ،یعاشقش

 شتیپ

 

 فرستاد رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 نه؟ ایبره  یخواد به اون سفرِ زهرمار یسوگند م ینیبب یزبونِ نارگل رو بکش ریز یتون یم-

 

 کرد نییباال و پا یبه فکر فرو رفت و سرش رو به عالمتِ منف یمکث کرد و کم هومن

کرده من بهش بابتِ سفر  یکرشم نمکرد و گفت ف ممیتقس یامشب زد به دو قسمتِ مساو نینه بابا... نارگل هم-

 شد و رفت ادهیپ نیاز ماش یدروغ بگم... بعدشم با قهر و ناراحت یمهمون یرفتن و نبودنِ تو تو

 

 کفِ خونه ثابت موند یها کیسرام یو چشم هاش رو دیبه صورتش کش یدست اهورا

 ه؟یاز کجا بفهمم برنامه اش چ زم؟یسرم بر یتو یپس چه خاک-
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 ارمیتا فردا آمارشون رو برات در م سایمونه، وا یسفر جا نم نی... مطمئنا اونم از ایشناس یمسعودِ خوره رو که م-

 برام ییایبرادرِ دن نیواقعا بهتر ،یکنارم شهیکه هم یدمت گرم هومن... مرس-

او داد و گفت که طبقِ گفته  ظهر بود که هومن با اهورا تماس گرفت و خبرِ رفتنِ صد در صدِ سوگند رو به یها کینزد

با سروش تماس گرفته و  یکردن و سوگند هم همون شبِ مهمون یزیزود برنامه ر یلیفردا صبحِ خ یمسعود، برا یها

 خبرِ رفتنش رو داده!

 

 مسعود صحت داشته باشه و سوگند واقعا با اونها قصدِ سفر رفتن داشته باشه یتونست باور کنه حرف ها ینم اهورا

 گه! یداره دروغ م دیهومن؟ شا یتو مطمئن-

 داره بخواد دروغ بگه؟  یچه لزوم-

 بکنه یکار نیتونه همچ یهومن، سوگند نم یول-

 کنه یداره م ینیب یفعال که م-

 

 و گفت: دیکش یاز کالفگ یپوف اهورا

 اون راستش رو بهت بگه دیبزن، شا یزنگ هیبازم به نارگل  ییخوا یحاال م-

 جوابم رو نداد، گفتم که بهت، باهام قهر کرده یزنگ زدم داداش... ول-

 زنم. یدوباره بهت زنگ م زم،یسرم بر یتو یچه خاک دیبا نمیباشه هومن، فعال قطع کن بب-

 یآب یبه ملحفه  یو چنگ دیبه پهلو چرخ د،یتخت انداخت و دراز کش یجونش رو رو یقطع کردنِ تماس... بدنِ ب با

 زد ادیت و فررنگ انداخ

فقط بدون خودت  ،یخودت خواست ،یبهت گفتم من رو سرِ لج ننداز گوش نکرد یسوگند... ه ارمیپدرتو در م"

 "بشه ینجوریا یخواست
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کرد و  دایقرصِ خواب آور رو پ ی... بسته دیداروها دو یبه سمتِ قفسه  مهیتخت بلند شد و سراس یعجله از رو با

 مشتش فشارشون داد یبهشون انداخت و تو ینگاه

اونها  یبا فاصله از درِ خونه  یسوگند ترک کرد و کم هیشد... اهورا خونه رو به مقصدِ منزلِ پدر کیکم هوا تار کم

 !ستادیا

 دید ییالیو یکه کامال به درِ بزرگِ اون خونه  یخوابوند، اما جور یرو کم شیرو خاموش کرد و صندل نیماش چراغِ

 داشته باشه.

 

 که گرفته بود فکر کرد... یمیهم نذاشت و بارها به تصم یصبح چشم روخودِ  تا

تمامِ  ر،یچند ماهِ اخ نیا یحال که اهورا تو نینذاشت... با ا یاو باق یبرا ییا گهیتنها راهِ چاره بود، سوگند راهِ د نیا

بوده، اما سوگند هربار با  سوء تفاهم کیفقط  تایرو کرد تا به او بفهمونه عاشقانه دوستش داره و موضوعِ ب شیسع

 رو اعالم کرد. شیمنف بِشکلِ ممکن اهورا رو پس زد و جوا نیبدتر

 

 نظر داشت... رِیزد و اهورا همچنان مثلِ جغد، همه جا رو ز دهیسپ

 نه!ک هیکرا ینیتماس گرفت تا ماش سیسرو  یبه تن کرد و با تاکس یمناسب یساکش رو بست و لباسها سوگند

 پدر و مادرش نشه... دارشدنِیاومد، تا باعثِ ب نییسرو صدا از پله ها پا یتلفنش رو قطع کرد، ب نکهیاز ا بعد

 

 اذیتش می کرد! یکرده بود، اما بازهم حسِ دلتنگ یقبل از خواب با اونها خداحافظ شب،یحال که د نیا با

 دیتونست از شرِ اهورا خالص بشه و شا یبود که م یتنها راه نیداشت... اما ا دیسفر ترد نیرفتن به ا یهم برا هنوز

 یکرد و ازش دست م یم هودهیسوگند با سروش به مسافرت رفته، هزاران فکرِ ب دیفهم یم نکهیاو هم بعد از ا

 .دیکش
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 یتاکس یکه مشخص بود راننده  یمرد دنِیو با د دیبه صدا در اومد و سوگند با عجله به سمتِ اون دو فونیآ زنگِ

 هست...

جمله اش رو تموم کرد و کفش هاش رو  "دیآقا، لطفا صبر کن امیاالن م " یکلمه  کیرو برداشت و فقط با  یگوش

 و از خونه خارج شد دیپوش

که بعد از زدنِ  ییشد و به طرفِ راننده ا ادهیپ نیسوگند... از ماش یدرِ خونه  یجلو یتاکس ستادنِیبه محضِ ا اهورا

 سالم کرد و گفت: ییبشه رفت و با لبخندِ مردونه ا نشیه سوارِ ماشقصد داشت تا دوبار فون،یزنگِ آ

 

مجبور شد درخواستِ  نیدنبالش، به خاطرِ هم امیدونست من دارم م یهستم، خواهرم نم یسالم جناب... اسکندر-

 بده! نیماش

 رسونمش یمن خودم م د،یببر فیتشر گهید شما

 

 ت:اهورا انداخت و گف یبه سر تا پا ینگاه راننده

 میبرس مونیبه کارو زندگ میتا بر دیمارو بد هیکنسل-

 

 گرفت یپولهاش در آورد و به طرفِ راننده تاکس نِینو از ب یبرد و اسکناس بشیج یدستش رو تو اهورا

 میکرد تتونیآقا... شرمنده اذ دییبفرما-

 

و  دیشن اطیح یرو از تو ییگام ها ی... بعد از چند لحظه  صداستادیتنومند زد و منتظر ا یاش رو به درخت هیتک اهورا

 ...ستادیصاف و شق و رق ا
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 شد و بعد دستها و سپس به صورتش! رهیاومد خ رونیکه جلوتر از او ب یباز شد و نگاهِ اهورا اول به ساک در

 

گند قصدِ رفتن به سفر رو و سو نهیچهار چوبِ در بب یبجز او رو تو یداشت کس دی... تا اون لحظه امدیخند تلخ

 نداشته باشه...

 روبرو شد و دلش به حالِ خودش سوخت! قتیدر همون لحظه با حق اما

 که تا حد مرگ از تو متنفر باشه  یباش یتلخ بود عاشقِ کس چه

 درشت شده بود به اهورا نگاه کرد... یکه از شدتِ بهت و ناباور ییشد و با چشم ها نیسوگند قفلِ زم یپاها

 از قبل شوکه شد! شتریب د،یلبخندِ اهورا رو د یخونه، اما وقت یداشت پا به فرار بذاره و برگرده تو میترس تصم از

 

 ریصبحت بخ ؟یسالم سوگند خانم... خوب-

 ؟یکن یم کاریچ نجایس. س. سالم... تو ا-

 کنم و برم یفقط اومدم بابت اون شب معذرت خواه ؟یدیبابا... چرا ترس یچیه-

 

تونست اون لبخندِ مهربون رو باور داشته  یشد... نم رهیبه چشم ها و صورتِ خندونِ اهورا خ دیبا شک و ترد سوگند

 گفت: ییباشه، پس با پررو

 حاال برو گه،ید یرو کرد تیخب، معذرت خواه یلیخ-

 

 گفت: نیح نیساکش رو گرفت و در هم یقدم به سمتِ او برداشت و دسته  کی اهورا
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 یتو نیبش ایاگر ممکنه لطف کن و ب م،ی... جفتمون نابود شدمیخورد یگذشته شکستِ عشق یمن و تو جفتمون تو-

 شهیهم یدم برا یکنه بهت بگم و بعدش قول م یم ینیدلم سنگ یحرف هام رو که تو یسر هیخوام  یم ن،یماش

 برم.

 

کرد  یگرفت... اصال تا اون لحظه فکرش هم نم ینم یاهورا رو جد یشد... تا به امروز رفتن ها یته دلش خال سوگند

 شه. یو جدا نم دهیبهش چسب هیمثلِ سا شهیو هم شهیاهورا اون رو ترک کنه و مطمئن بود او هم یروز کی

 زد... حرف از تموم شدنِ رابطه! یم ییحاال اهورا داشت حرف از جدا اما

بشه؟ خب شد  التیخ یسفر که ب یبر یخواست ینممگه  ؟یخواست یرو نم نیمگه هم "زد بیبه خودش نه سوگند

 "حاال چته؟ گه،ید

حرکتِ سوگند بخوره و او رو از عالمِ هپروت  یبه بدنِ ب یو باعث شد، تا تکون دیساک رو دوباره کش یدسته  اهورا

 بکشه رونیب

 رسونمت یم یهم که خواست ییهرجا میبر ایدختر؟ ب ییکجا-

 

خواست در همون لحظه او رو  یدلش م دیغم زده به اهورا نگاه کرد... شا ییاز نهادِ سوگند بلند شد و با چشم ها آه

! ؟یرو خراب کرد مونیو عشق و عاشق یرو نگفت تایداستانِ ب قتِیسرش داد بزنه، که چرا از اول حق رهیدر آغوش بگ

 اما فقط لب زد و گفت:

 

 گرده. یکه سرو ته کنه و االن بر م ابونیخ یاحتماال رفته تا انتهانه! ممنونم... آژانس گرفتم، -

 کرد گفت: یطرف و اون طرف م نیدستش رو ا یاهورا به هوا رفت و همونجور که ساکِ تو یخنده ها کِیشل

 رفته بود بهت بگم... راننده رو من فرستادم رفت ادمیاصال  دیببخش-
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 اهت داشت گفت:زدن شب غیبه ج شتریکه ب ییبا صدا سوگند

 ؟یکرد نکارویا یچ ی!... برا؟یچ-

 داره؟ یباهات حرف بزنم... اشکال یخواستم خودم برسونمت و کم یم-

 یروش م نیو با ا یآدم دزد بود هیتو  دیرفت، شا یمن م یبدونِ اجازه  دیبله که اشکال داره... اون راننده نبا-

 رفت یبدونِ اطالع م دی... اون آقا نبایمن رو بدزد یخواست

 

 داشت گفت: یقدم برم نشیزد و همونجور که سمتِ ماش ییمندانه ا روزیلبخندِ پ اهورا

خانواده چقدر خوش  نیبود... چون تا چشمش به من خورد، بهم گفت آقا ا دهیبابا بنده خدا فکر کنم قبال تورو د-

 و پیپسرِ خوشت نیخوش به سعادتشون که همچ ،یدنبالِ دخترشون... حاال اگر دزد هم هست یشانسن که شما اومد

 قرارِ دخترشون رو بدزده ییخوش برو رو

 اهورا نازک کرد یبرا یبا حرص در رو بست و پشتِ چشم سوگند

 یپنبه دانه... از خداتم باشه اجازه بدم من رو بدزد ندیشتر در خواب ب-

 نبودم انیمن در جر رن؟یگ یمگه دزد ها اجازه م-

 به بعد باش نیاز ا-

 

 رو به حرکت در آورد و از کوچه خارج شد نیزد و ماش یپوزخندِ صدا دار اهورا

 ن؟یخب... حاال کجا با بچه ها قرار گذاشت-

 درست بشه یدیخواست دردِ سرِ جد یزد و نم ینه! دلش شور م ایمردد بود جوابِ اهورا رو بده  سوگند

 شم... دستت درد نکنه یم ادهیدرِ دانشگاه پ یجلو-
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 دیپر پشت و حالت دارش کش یموها یتو یفرستاد و دست رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 ...یرو بچش یایی طعم خوشبخت گهیدر کنارِ مردِ د دوارمی... اما اممیبرس ییبه جا میما که با هم نتونست-

 من و نارگل.درست مثلِ هو م،یدوتا دوست خوب بمون شهیبده! هم یقول هیبهم  فقط

 

 جون یلرزون و ب ییرو کم کرده بود... با صدا دشیاشک د یداد و حلقه  یسوگند رو فشار م یگلو ینیسنگ بغضِ

 گفت:

گذشته رو  یشه به راحت یدوست قبول کنم، اصال چطور م کیتونم حضورت رو به عنوانِ  یتونم اهورا... نم ینم-

 اورد؟ین ادیبوده رو به  نمونیکه ب یگرفت و عالقه ا دهیناد

 میتونم مثل گذشته عاشقت باشم... پس بهترِ کال فراموش کن یساده رو تحمل کنم و نه م هیتونم دوست ینه م من

 وجود داشته یعاشق معشوق یسوگند و اهورا

 رونیرِ در برو از کنا یرنگ یزرشک هیورزش هیدوخت... بطر ابونیاش رو به خ رهیمکث کرد و نگاهِ خ ییا هیثان اهورا

لبهاش جدا  یاز رو عیسر یلیدرونش بنوشه... اما خ عِیاز ما یدهانش برد تا کم کِیو درش رو باز کرد و نزد دیکش

 کرد و به طرف سوگند تعارفش کرد

 

 که نگو هیخفن زِیچ هی... یهفته شارژ ش هیکه ساختم بخور  یمعجون نیاز ا ایب-

 من صبحانه خوردم ،ینه مرس-

 ی... هرروز توگهید زهیو چندتا چ رهیعسل و خاکِ ش ست،ین یخاص زهیداره دختر؟ چ یبه صبحانه چه ربط نیا-

 .یو کسل نش رهیراه خوابت نگ یکنم، بخور تو نیتمر نیتونم سنگ یخورم که م یم نیباشگاه از ا
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 دیشد فهم یاز بوش هم فقط م مشخص نبود و یخاص زِینگاه کرد ... اما چ یموشکافانه به محتواتِ داخلِ بطر سوگند

 شتریب ومدیداشت، اما دلش ن یخوب یلیو مزه کرد، طعمِ خ دیاز اون رو نوش ی... کمستیالکل نداره و خطرناک ن

 بمونه. یدنیباشگاه بدونِ نوش یبنوشه و اهورا تو

 

 بود... دستت درد نکنه یعال یلیخ-

دم تا هروقت دوست  یم ادیکنه! بعدش دستورِ درست کردنش رو بهت  ی! بخور بابا... تا تهش بخور، معجزه من؟یهم-

 .یخودت درستش کن یبرا یداشت

 

 شد رهیخ ابونیو دوباره نگاهش رو از او گرفت و به خ دیرو سر کش یبطر شترِیاهورا، سوگند نصفِ ب یاصرار ها با

 حالت خوبه؟-

 ؟ینامه ات رو کرد انیپا یکارها یآره خوبم... راست-

 داروها شد رِیتکه داده بود نگاه کرد و متوجهِ تاث یصندل هیکه سرش رو به پشت یبه سوگند ااهور

 شه... یخدا، امروز تموم م دیبه ام-

 

تونه تعادلش رو حفظ کنه... اما اصال دوست نداشت اهورا متوجهِ  یکرد نم یشده بود و حس م نیسرش سنگ سوگند

 بشه ادهیپ نیگرفت هرچه زودتر از ماش میحالِ خرابش باشه ، پس تصم

 

 ؟یجا نگهدار نیهم یشه لطف کن یم-

عجونم م یبدون ییخوا ینم نمیدنبالت؟ بب ادیب یو بگ یبه سروش جونت زنگ بزن یبر ییچرا موش موشک؟ که بدو-

 کنم؟ یدرست م یرو چجور
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گه... سرش رو به سمتِ او  یم یتونست بفهمه اهورا داره بهش چ یشده بود و نم نیگوش هاش سنگ سوگند

 محض هیکیشد... سکوتِ مطلق و تار اهیس اهِیلحظه همه جا س کیبرگردوند و در 

 

 ...دیسوگند گرفت و به سمتِ خودش کش یآورد و از بازو نییپا یسرعتش رو کم اهورا

 ق،یعم یخواب! سوگند خواب بود... دیدست کش شییپاهاش گذاشت و نوازشگرانه به صورتِ پنبه ا  یرو رو سرش

 شد... یرو به اون رو م نیاش از ا یشدنش تمامِ زندگ داریکه بعد از ب یخواب

 

 یگذاشت و سوگند رو محکم در آغوش گرفت و به سمتِ آسانسور رفت... به چهره  نگیپارک یرو تو نیماش اهورا

 گونه اش زد. یرو ییمعصومِ او نگاه کرد و بوسه ا

 تخت خوابوند  یدرِ آپارتمان رو باز کرد و واردِ خونه اش شد... به طرفِ اتاقش رفت و سوگند رو رو یسخت با

 ها جا داد... نتیاز کاب یکی یرو تو دشیبه سالن برگشت و در رو قفل کرد و کل دوباره

 شد رهیسوگند که غرقِ در خواب بود خ یباینشست و به صورتِ ز نیزم یتخت، رو کنار

 "قصد نداشتم آزارت بدم چوقتیبشه، وگرنه من ه ینجوریا یستخودت خوا"

 

... با دیسرِ او کش یرو یروشن و شفافِ سوگند براشت و دست یموها یرو از رو یبلند شد و روسر نیزم یرو از

 عشقش چشم دوخت! یفرستاد و دوباره به چهره  رونینفسش رو ب یکالفگ

 

 اونها رو باز کرد. یاو برد و به سخت یمانتو یلرزونش رو به سمتِ دکمه  یکرد... دستها یسره م کیکارو  دیبا

 تخت نشست یگذاشت و دوباره لبه  زیآو یرو رو شیو روسر مانتو
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دونم اگر  یطرفم م هیبه تو دست بزنم... از  ادیتنم و اصال دلم نم یهام نم یهمه لج باز نیلعنت به من که با ا"

 "یکن یدار ولم نم یچوبه  یباال میبکنم، تا نفرست یکار نیهمچ

 

خودش و او قرار  یو پتو رو رو دیکنارِ سوگند دراز کش انیعر ییمردونه اش رو از تن کند و با باال تنه ا شرتِیت اهورا

مدت  نیا یاو برد و عطرش رو استشمام کرد... چقدر تو یانبوهِ موها یسرش رو تو ،یداد و قبل از انجامِ هر کار

 یگذشته شون م یها یعشق باز نِیریش یایخواب با رو زوش گرفتنِ عشقش بود... هرشب قبل ادلتنگِ در آغ

 .رهیگ یبوسه و بغل م یاو رو م وستهیکه محکم و پ دید یسوگند رو م ا،یعالمِ رو یتو یو گاه دیخواب

 

 خودش کامال انِیعر یکه صورتِ سوگند و باال تنه  یکرد ... جور میتنظ یبردار لمیحالتِ ف یرو رو شیگوش نِیدورب

 مشخص باشه!

 از پلک یکیلبهاش نقش بست و  یرو تیگونه اش باال اومد... لبخندى از سر رضا یبه گردنِ او زد و تا رو ییا بوسه

 هاش رو به حالتِ چشمک باز و بسته کرد

گوشش نجوا  رِیرو محکم در آغوش گرفت و ز گذاشت و سوگند یکنار زِیم یرو رو یگرفتنِ چند عکس، گوش بعداز

 کرد

 نیمونم، گفته بودم تو ارزشمند تر یعاشقت م شهی... گفته بودم همیدم ترکم کن یوقت اجازه نم چیگفته بودم ه"

 "... من رو ببخش که نتونستم ازت دست بکشمیداراییم هست

 

را داشت بدونِ کابوس  شیسه ماهِ گذشته آرزو یکه تو یچشم هاش رو بست و با آرامش به خواب رفت... خواب اهورا

 ...ادیو راحت به سراغش ب

 

شبِ  یها یخواب یو ب یخستگ یفرو رفته بودن... اهورا از رو قیعم یبود که هردو به خواب یاز دوازده ساعت شتریب

 خواب آور... یگذشته و سوگند به خاطرِ اثرِ داروها
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 باشن! ختهیخورده ر شهیمردمکِ چشم هاش ش یکسی رو داشت که توچشم هاش رو باز کرد... احساسِ  یسخت به

از حدش اجازه نداد و  شیب هیکرد و بدنش کرخت بود... خواست از جا بلند بشه، اما خواب آلودگ یم ینیسنگ سرش

 دنِیبا دپلک هاش رو باز کرد و  ییا هیثان یکرد، پهلو به پهلو شد و برا یدوباره چشم هاش رو بست... بازوش گز گز م

 منجمد شد. هاشرگ  یاهورا... قلبش از تپش افتاد و خونِ تو یچهره 

 

 خورش کرده بود!؟ زیاومد، اهورا چ ادشیکرد...  یداشت اتفاقات رو مرور م تازه

... به سرعت پتو رو کنار زد و از دیکش غیاهورا قفل شد و با تمامِ وجود و از ته دل ج انِیعر یباال تنه  یرو نگاهش

 ...دیپر نییتخت پا یرو

کرد هر  یکه حس م دیتپ یتند م یوحشت زده از خواب بلند شد و دستش رو روی قلبش گذاشت... اونقدر اهورا

حالِ خرابِ خودش شد و دستش رو به سمتِ سوگند که  الِیخ یبزنه... ب رونیاش ب نهیس یلحظه ممکنه از قفسه 

 زدن بود دراز کرد غیهمچنان در حالِ ج

 !وفتادهین یاتفاق چیه زم،یآروم باش عز... سیه-

 افتاد و هق هق کنان ضجه زد هیو به گر دیبه تمامِ بدنش دست کش دیبا ترد سوگند

 

 پدر و مادرم؟ شِیبرگردم پ یی... حاال با چه رویعوض ینامرد یلیاهورا؟ خ یکرد کاریبا من چ-

 پامِ نمیهنوز شلوار ج نیبودم، بب دهینکردم... به خدا فقط کنارت خواب یکار چیسوگند به جونِ خودت ه-

 

 دیکش غیگوشش گذاشت و ج یدست هاش رو رو سوگند

 رشیز یبزن ییخوا یو االن م یدلت خواسته سرم آورد ییکه هر بال یکثافت هی... تو یگ یدروغ م یدار-
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 ستادیاومد و با فاصله از او ا نییتخت پا یاز رو اهورا

 یلج باز به ییو عکس گرفتم... اگر بخوا لمیازت ف ،یشه که خوشحال بش ینم لیدل نیا یخواستم، اما نتونستم... ول-

 یهات ادامه بد

 نکرده... ییو خدا ارهیو حتما قلبش طاقت نم ضِیبابات... اون بنده خداهم که مر یفرستم برا یاونها رو م ی همه

 

برد و با مشت و لگد، به جونِ سرو صورت و دست و پاهاش  ورشیاهورا تموم نشده بود که سوگند به طرفش  حرفِ

 افتاد!

 یم یرفت جا خال یسوگند که به سمتِ صورتش م یگره خورده  یبود و فقط در مقابلِ مشت ها ستادهیصاف ا اهورا

 برد. یطرف و اون طرف م نیداد و سرش رو ا

 

 یاز چند لحظه، هر دو مچِ او رو گرفت و بدنِ گر گرفته و عرق کرده اش رو به طرفِ خودش کشوند و اونقدر بعد

نفس  یاهورا قرار گرفته بود و صدا ی نهیس یتونست تکون بخوره، سرش رو ینم گهیمحکم بغلش کرد که سوگند د

 دیچیپ یفضا م یبلندش تو یها

 ینیب یمن رو نم گهیو د یکه کور شد ییعاشقِ تو سوگند... فقط عاشقم، ستمیمن نامرد ن-

 

 یواز ب یو حاال حت دیکش یم ریکرد... قلبش به شدت ت یاهورا گوش م یبود و فقط به حرف ها دهیامونش رو بر هیگر

در ذهنش خورد و پاهاش  ییاهورا هم حالتِ تهوع بهش دست داده بود... همون لحظه، جرقه ا هیشگیعطرِ خاص و هم

 سست شد...
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تختِ خواب  یبلندش کرد و رو نیزم یزانوش برد و از رو رِیاز دستهاش رو ز یکیمتوجهِ حالِ خرابِ او شد و  اهورا

 قرارش داد

 ادیحالت جا ب یبخور ارمیم نیریش زِیچ هیاالن برات -

 

 لب زد ومدیکه از تهِ چاه در م ییدستِ اهورا رو گرفت و با صدا سوگند

 کو؟ لمیموبا نجام؟یمن چند ساعته ا-

 

رو روشن کرد تا ساعت رو به سوگند اعالم کنه... اما  شیگوش یکنارِ تخت رفت و صفحه  زِ یبا عجله به سمتِ م اهورا

 هومن شوکه شد. یاز دست رفته  یتماس ها دنیبا د

 

 اش رو تر کرد و با ضعف گفت: دهیخشک یلبها یبه سخت سوگند

 شن یمن کجاست؟ االن مامان و بابام نگرانم م لِیه اهورا؟ موباساعت چند-

 

 زد و با استرس گفت: شیشونیلبهاش رو به دندون گرفت و محکم به پ اهورا

 دمیشن یزنگ خوردنش رو م یهمراهت نبود، وگرنه صدا لتی... موبامیینجایسوگند دوازده ساعته ا-

 ...دیدو یتخت بلند شد و به طرفِ درِ ورود یبا عجله از رو سوگند

 ؟یبود... اون رو کجا گذاشت فمیک یتو لمیموبا-

 ارمشیرم م یاالن م سای... وانهیماش یتو-

 بگم؟ یبه خانواده ام چ دیاالن با یبدو اهورا... عجله کن، واا-
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دوباره خاموش و روشن  لشیموبا یحه رفت... صف نییاز پله ها پا  مهیبرداشت و سراس نتیکاب یرو از تو دیکل اهورا

 اسمِ هومن، تماس رو وصل کرد و نفس زنان جواب داد دنِیشد و با د

 بله هومن-

رفتم باشگاهت اونجاهم  ،یآموزشگاهت اونجا نبود یالمصب... صدبار زنگ زدم، رفتم تو یسالم اهورا کدوم گور-

 راهِ خونه ات هستم ی... االنم توینبود

 بودم دهیبود، خواب لنتیسا لمیموبا دیببخش-

 بار به نیسرش اومده، چون نارگل زنگ زد و گفت، خانواده اش تا ظهر، چند ییفکر کنم بال ؟یاز سوگند خبر ندار-

 دهیشدن، به نارگل گفتن و اونم با سروش تماس گرفته و فهم دیاز جواب دادنش نا ام یزنگ زدن و وقت لشیموبا

 ته.سوگند اصال امروز سرِ قرار نرف

 

 داشت گفت: یسوگند رو بر م یها لهیکرد و وس یرو باز م نیهمونجور که درِ ماش اهورا

 کنم، االنم برگرد خونتون یم فیبرات تعر دمتیاش مفصله، د هیمنه، قض شِیسوگند پ ینگو... ول یزیبه نارگل چ-

 این نجایا

 ست؟یسرتون ن یها رو گشتن، تو و سوگند عقل تو یها و کالنتر مارستانیب ی! اونجاس؟ پدر و مادرش همه ؟یچ-

 د؟یچرا جوابِ تلفن هاتون رو نداد

 فعال خدافظ ارم،یب ییچه بهانه ا دیبا نمیهومن بس کن... بذار فکر کنم بب-

 کنه! کاریچ دیدونست با یکرد... اصال نم یم هینشسته بود و فقط گر نیزم یرو سوگند

کرد و  یو دلشوره صدبار مرده و زنده شدن... فکرش کار نم یساعت، پدر و مادرش از نگران نیداشت که تا ا نییقی

 باشه. بتشیغ یبرا ییبگه تا بهانه ا یبکشه و دروغ ییتونست نقشه ا ینم
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 نییخجالت پا یکه از رو یسوگند گذاشت و با سر یرو کنارِ پا فیدر رو باز کرد و به سمتِ او قدم برداشت... ک اهورا

 کاناپه نشست... یافتاده بود، رو

 اوردیدوام ن نشیسنگ یاون نگاه ها رِیکرد... اهورا ز یو فقط به او نگاه م ختیر یهمچنان، در سکوت اشک م سوگند

 و گفت:

 

 رو بردار به مادرت زنگ بزن لتی... موباگهیرو آوردم د فتیک-

 همه مدت؟ نیبگم کجا بودم ا ؟یزنگ بزنم بگم چ-

 خبر داره. زیاوضاع چطوره... حتما اون از همه چ  نیخب به نارگل زنگ بزن بب-

 

 ...دیکش رونیرو باز کرد و تلفنِ همراهش رو ب فشیک پِیکه از شدتِ ضعف، سست شده بودن، ز ییبا دستها سوگند

 ر زدبلند زا یبا صدا هیاز دست رفته اش، چشم هاش گرد شد و بعد از چند ثان یتماس ها دنِید با

 

 زم؟یسرم بر یتو یاهورا... صد و چهل بار بهم زنگ زدن! االن چه خاک یریبم یاله-

 اش چشم دوخت یگوش ینشست و به صفحه  نیزم یمبل بلند شد و کنارِ سوگند رو یاز رو اهورا

 نبود که! زهایچ نیاصال اون موقع حواسم به ا یعنی... فتیک یتو یرو گذاشت لتیدونستم موبا یخب من چه م-

 شدن رهیخ شگرینما یسوگند، هر دو با ترس و لرز به صفحه  هیزنگِ گوش یصدا با

 بگم بهش؟ یاهورا بابامه... چ یوا-

 نترس جواب بده-

 هستم؟ یجواب بدم بگم کدوم قبرستون ؟یگ یچرت و پرت م-
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نجات  تیسوگند رو از اون وضعتا  دیکش یم یینقشه ا دیو به فکر فرو رفت... قطعا با دیبه صورتش کش یدست اهورا

 رو که زده جبران کنه. یبده و گند

 

وادت گفت خان ینه... چون هومن م ایخبرِ نرفتنت رو به پدر و مادرت داده  نیمن به نارگل زنگ بزن، بب هیبا گوش ایب-

 .رهیت خبر بگمسافرت زنگ بزنه و از دیکه قرار بوده باهم بر ییبه نارگل زنگ زدن و ازش خواستن تا به بچه ها

 

 یصدا ،ینارگل رو گرفت... بعد از خوردنِ چند بوقِ طوالن یو شماره  دیرو از دستِ اهورا کش یبا انزجار گوش سوگند

  دیچیگوشش پ یاو تو یگرفته 

 بله-

 نارگل... سوگندم-

 میو زنده شد میاز صبح تا حاال مرد ؟یهست یمعلومه کدوم قبرستون چیدختر، ه یریبم یسوگند!... اله-

 دونن که من شمال نرفتم؟ یمامان و بابام م نم،یولش کن نارگل... فقط بهم بگو بب نارویا-

بهشون خبر دادم تا  یاصال سرِ قرار نرفت دمیفهم ی... منم وقترمیدونن، بهم گفتن از بچه ها آمارت رو بگ یبله م-

 میدنبالت بگرد گهید یجاها میبر

 ؟یگرفت ید زبون به دندون مش یم یزیتو... چ یریبم یا-

 زد ادیفر ت،یبا عصبان نارگل

 اصال ؟یدون یمن رو مقصر م ،یکه نصفِ جونم کرد یکن یمعذرت خواه نکهیا یسوگند... به جا یشعوریتو چقدر ب-

 به من چه

 یپاره پاره شده، به چشم ها یکرد و کلِ صورتش رو در بر گرفت... اهورا با دل ختنیسوگند هم شروع به ر یها اشک

 بود. مونیشد و از کرده اش، سخت پش رهیاز خون، غرق شده بود خ ییکاسه ا یسبز رنگش که تو
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 کرد... فیمادرش تعر یذهنش ساخته و پرداخته کرده بود، برا یرو که اهورا تو ییهق هق کنان، تمامِ ماجرا سوگند

 دامنِ سوگند رو گرفت و حاال با حرص به دخترش گفت: شتریمش بخش شِیافسانه نه تنها آروم نشد، بلکه آت اما

 

و  نجایا میتا برس مارستان،یاالن با آمبوالنس رسوندمش ب نیشب رو به صبح برسونه... هم ستیبابات که معلوم ن-

رش س ییزد... به جونِ خودش، اگه بال یزنگ م دهیند ریخ یداشت به تو رن،یرو ازش بگ لشیدکترها به زور موبا

 نشه شیزین دعا کن چیبه اسمِ تو دارم... االنم برو بش یره دختر یم ادمی اد،یب

 

 ... دیلرز یبه سکسکه افتاده بود و لب هاش م هیاز زورِ گر سوگند

 اونجا امیاالن م ؟یمارستانیکدوم ب-

 نمرو روشن ک فتیهمونجا تکل امیرو ببر خونه تا ب فتیتشر نم،یرو بب ختتیخواد ر یالزم نکرده... اصال دلم نم-

 

و اهورا  دیکوب واریبار به د نیتنش مونده بود، پشتِ سرش رو چند یکه تو یداد و با اندک قدرت هیتک واریبه د سوگند

 زد ادیشد و فر شتریگذاشت و مانعِ ضرباتِ ب واریسرِ او و د نِیدستش رو ب عیسر یلیخ

 کنم. یرو درستش م هیقض نیخودم ا نگران نباش، من ؟یشد ونهینکن دختر... مگه د-

 اهورا دوخت و زمزمه وار گفت: یحالش رو به لب ها ینگاهِ ب سوگند

من رو دخترِ خودش  گهیشده، مامانم د مارستانیب هیبابام به خاطرِ کارِ تو راه ؟یدرستش کن ییخوا یم یچطور-

  ؟یدرستش کن ییخوا یرو م یدونه، فقط بگو چ ینم

 شد رهیصورتِ سوگند رو پاک کرد و با عشق به چشم هاش خ یسر خورده رو یبا پشتِ دست، اشک ها اهورا

خواد ازدواج کنه، کال امروز  یدخترشون م ننیبب ی... مطمئن باش، خانواده ات هم وقتتیخواستگار امیآخر هفته م-

 شه. یمثلِ قبل م زیکنن و همه چ یرو فراموش م
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 شده و متعجب گفت: زیر ییبا تنفر دستِ اهورا رو پس زد و با چشم ها سوگند

 یزندگ یعوض یهم کنارِ تو هیثان کی یحت یکنن ول میخونه زندان یمن زنِ تو بشم؟ حاضرم تا آخر عمر تو ؟یچ-

 نکنم

 

که ازش گرفته  ییرو برداشت و فیلم و عکس ها لشیموبا هیبه صورتِ او زد و گوش یو محکم، پوزخند یجد اهورا

 چشم هاش گرفت یگذاشت و جلو شیبود رو به نما

کنم  فیمالقاتِ پدرت و من براش تعر میاالن بر یهارو به بابات نشون بدم؟ اصال اگر دوست دار نیا هینظرت چ-

 میکرد ییو چه کارها میامروز کجا بود

 

 براش سخت تر از مرگ بود یزیچ نی... باورِ همچدیکش ییخفه ا غِیدهنش گذاشت و ج یدستش رو جلو سوگند

 یبه من دست نزد یتو... تو که گفت-

با سند و مدرک به  ییکنه و تا تو بخوا یعکس ها خالفِ حرفِ مارو ثابت م نیگم... اما ا یرو م نیآره، هنوزم هم-

 دم قلبِ بابات نتونه تحمل کنه یاحتمال م م،یبا هم رابطه نداشت یخانواده ات بفهمون

 

 صورتِ اهورا فرود آورد... یکه داشت، رو یتیرو باال برد و با تمامِ حرص و عصبان دستش سوگند

 یواقعا لجن ،یبود ی... تو چه موجودِ پستیکثافتِ عوض-

خوفناک شده بود، دستِ سوگند و گرفت و انگشتانش رو مشتش گرفت و  تیکه از شدتِ عصبان ییبا چهره ا اهورا

 سوگند بلند شد غِیج یمحکم فشار داد، که صدا یاونقدر
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 وونیدستم شکست... ولم کن ح یآ-

 نه؟ ای یدیکنم، فهم یسوم، دستت رو قلم م یِ... سریمن دست بلند کرد یبود که رو یبار نیدوم نیا-

 

 لب زد یکه از درد جمع شده بود، به سخت ییبا چهره ا سوگند

 یباشه، باشه... ولم کن روان-

 

 و ماساژ داد دیکش رونیسوگند با سرعت، انگشتانِ مچاله شده اش رو از مشتِ او بفشارِ دستش رو کم کرد و  اهورا

 یلیتر رِیز یبر شاهللیدستت بشکنه اهورا... ا-

گم بعد از مرخص شدنِ بابات زنگ بزنه و  یها حاضر شو ببرمت خونتون، به مادرم م نیناله نفر نیا یپاشو به جا-

 کن یباش و سع تیمتاهل هیدمِ بخت، از امشب به فکرِ زندگ یتمامِ دختر ها رو بذاره... توهم مثلِ یقرارِ خواستگار

هات با سروش رو  یلحظه کثافت کار نی... درست مثلِ من که از همیمزخرفمون رو از ذهنت پاک کن یگذشته 

 کنم یفراموش م

 

ه و با تنفر به اهورا نگا ستادیبلند شد و دست به کمر ا نیزم یداشت از آبرو و عفتش دفاع کنه... از رو یسع سوگند

 کرد

 یجنس یرابطه  گهیزنِ د هینکن... تو با  یکیخودت  یها یمن و سروش رو با هرز گرد هیدوستانه و معمول یرابطه -

 اما من دست از پا خطا نکردم... البته نه به خاطرِ تو، بلکه به خاطرِ خودم ،یکرد انتیو بهم خ یداشت

 

 ستادیاو ا ی نهیبه س نهید شد و سبلن نیزم یهم از رو اهورا

 یرو تو نینخورده، ا یزن چینکنم، دستم به ه انتیدوستت دارم و بهت قول دادم بهت خ دمیفهم نکهیمن بعد از ا-

 مغزِ پوکت فرو کن
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 د،یبود ابونیخ ی... تازه اون زمان که توشیدیبوس دمیخودم د یگوش هام درازه؟ با چشم ها ایمن دم دارم  نم،یبب-

 دیکرد ییبعدش چه غلط ها ستیمعلوم ن

 

 او گذاشت و چشم هاش رو بست یشونه  یدستهاش رو رو اهورا

 نکهیکه مهرت رو به دلم انداخت قسم، من مجبور شدم به خاطرِ ا ییبه تمامِ مقدسات قسم... به همون امام رضا-

از  شتریما ب یکنم... باور کن رابطه  یدرست نکنه، براش نقش باز یمزاحمت مونیزندگ یدست از سرم برداره و برا

بابام حالش خراب شده از دستش فرار  نکهیا ینرفت و من همون شب به بهانه  شیپ یدیکه خودت د یزیاون چ

 کردم.

 

 رفت، با لجاجت گفت: یو همونطور که به طرفِ اتاق خواب م دیکش رونیاهورا ب یدست ها رِیخودش رو از ز سوگند

 زودتر برگردم خونه دیبا ،ی... االنم بگو لباس هام رو کجا گذاشتیخرم کن یتون ینم گهید-

 شه زنگ بزن از هومن بپرس یباورت نم-

 گه دمم... لباس هام کجاست اهورا؟ یم ه،یگن شاهدت ک یبه روباهه م-

 

 برداشت و به طرفش گرفت زیآو یبه اتاق رفت و مانتو و شالِ سوگند رو از رو اهورا

 دم یرقمه از دستت نم چی. همن عاشقتم..-

 میاهورا، ولم کن، بذار هر کدوممون بر رهید یلیحرفها خ نیواسه ا گهی... دیوقته من رو از دست داد یلیتو خ-

 خودمون هیسراغِ زندگ

 تونم نفس بکشم یشه... بدونِ چشم هات نم یتو خالصه م یمن تو هیزندگ-

 کنم یرو زهر م تیزندگ وفته،یق باتفا نیشم اهورا... باور کن اگر ا یمن زنت نم-
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 شد رهیاو خ یو به لبها دیتلخ خند اهورا

 یکنه، تازه م یسوزونه و ناراحتم م یلحنِ حرف زدنت تا استخون هام رو م یوقت ی... حتنهیریش زیبا تو همه چ-

ذارم  یم یباهام رفتار کنن و وقت ینجورینبودم که اجازه بدم آدم ها ا یفهمم چقدر دوستت دارم، چون من کس

 دوست داشتن رو بدون سوگند نیاز حدِ معمول عاشقتم... قدرِ ا شتریب یعنی ،یخواد بهم بگ یدلت م یهرچ

 

 مامانم برگشته باشم دنِیخوام قبل از رس یخوام بدونم آقا اهورا... االنم زود باش من رو برسون خونه، م ینم-

 رو بده لتیره موباباشه... فقط قبلِ رفتنت شما-

 

 در ذهنش خورد ییلبهاش نقش بست و جرقه ا یرو ییا روزمندانهیلبخنده پ سوگند

 رو بده شمارمو بزنم برات لتیباشه، موبا-

 

کلِ  یاو تکون داد  و موشکافانه نگاهش رو تو یتاسف برا یاز رو یاهورا به هوا رفت و سر یخنده ها کِیشل

 صورتش گردوند

که  میریخب! گ ؟یرو پاک کن لمتیو عکس و ف یریرو بگ میگوش ییخوا یاالن م ؟یزرنگ یلیخ یدتو واقعا فکر کر-

 تو! یبرا لمی... اصال موبایکارو هم کرد نیا

 ؟یکن کاریچ ییخوا یخودمم فرستادم، اونجارو م لِیمیهر دوتا ا یجون، من اون مدارکِ مهم رو برا دختر

 ؟یجراتش رو دار ،یو راحت بش یکه من رو بکش نهیاونم ا ،یراه دار هی فقط

 

 فرستاد رونیکرد و نفسش رو پر صدا ب ییدندون قرچه ا سوگند

 یمرگ کن یصد بار آرزو یکنم تا روز یم یازت متنفرم... کار-



 خواهمتیم

 
434 

 

 سوگند ترمز زد و باال تنه اش رو به سمتِ او برگردوند... هیپدر یدرِ خونه  یجلو اهورا

ات باب کِینزد میایو ب میخونمون رو عوض کن هینظرت چ ،ی... راستیکن یخونه خداحافظ نیکم کم از ا دیبا گهید-

 نا؟یا

 

 کرد گفت: یعقب برداشت و همونجور که در رو باز م هیصندل یبا حرص، ساکش رو از رو سوگند

 مسخره تر شهیاز هم نباریمسخره بوده، ا شهیهات هم یشوخ-

 میکرد یاالنشم وقت کش نیتا هم م،یکن یو کار رو تموم م میای.. آخرِ هفته مکنم سوگند. ینم یمن شوخ-

 

 دیشد و با تمامِ قدرت، در رو بهم کوب ادهیپ نیاز ماش سوگند

 گم تا یرو بهش م زیزنم و همه چ یامشب به داداشم زنگ م نیزنت بشم... اصال هم یبه زور وادارم کن یتون یتو نم-

 .ارهیو پدرت رو در ب ادیب

کنه انگار طرف  یداداشم داداشم م نیخواد بکنه... همچ یم یچه غلط نمیبب ادیآره، منم موافقم... زنگ بزن ب-

 رنجره

 

 شد... اطیرو داخلِ قفل انداخت و چرخوند و واردِ ح دیاهورا، کل یتوجه به حرف ها یب سوگند

 و نگرانِ پدرش بود. دیجوش یو سرکه م ریمثلِ س دلش

به دوشِ آب گرم  ازیسوخت و خشک شده بود... بدنش ن یامونش م یب یها و اشک ها هیاثرِ گر صورتش در پوستِ

 داشت!

 

 تخت انداخت و با حوله اش به سمتِ حمام رفت... یهاش رو رو لباس
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کرد و دوباره به هق هق افتاد... مطمئن بود اهورا نقشه اش رو  دایشد، اشک هاش هم راه پ ختهیبدنش ر یکه رو آب

 ده یبا او تن م یبدِ پدرش، اجبارا به زندگ تِیکنه و سوگند به خاطرِ وضع یم یعمل

اون رو پاک  یو با کفِ دست، بخارِ رو ستادیا نهییآ یباشه... جلو دواریام ندهیداشت خودش رو آروم کنه و به آ یسع

 کرد و به سوگندِ غم زده نگاه کرد و گفت:

 یطالق م دهیماه نرس هیو به  یاریم ییبهانه ا هی ،یاگر هم مجبورت کنه باهاش ازدواج کن ینگران نباش... حت"

اونها واسه بعد از  یبه همه بگ یتون یخوره و تو م یاون عکس ها هم به دردش نم گهی... اون وقت دیریگ

 "باش و نترس یازدواجتنونه... پس قو

 

که  یعیاز ما یناش هیتونست آثارِ خواب آلودگ ی... هنوز هم مدیتخت دراز کش یموهاش رو با حوله گرفت و رو آبِ

 اهورا بهش خورونده بود رو حس کنه!

 فرو رفته. قیعم یبه خواب یو اصال متوجه نشد که ک دیخودش کش یرو رو پتو

 

 ...دیتخت بلند شد و به طرفِ سالن دو یاز رو مهیسراس د،ینورِ خورش دنِیهاش رو باز کرد... با د چشم

 یدرهم رفته  یو آب دهنش رو به زور فرو داد و به چهره  ستادیپله ا نیآخر یرفت و رو نییها رو با عجله پا پله

 شد. رهیپدر و مادرش خ

 بود، سرِ جاش خشکش زد دهیکه تا به اون روز از پدرش نشن یبلند یبه عقب برگرده که با صدا خواست

 نیمن و مادرت بش شِیپ ایکجا؟ ب-

 

 آروم گفت: یلیاو گذاشت و خ یپا ینگران به جهان نگاه کرد و دستش رو رو ییچشم هابا  افسانه

 شه ها یم تیزینکرده چ ییتورو خدا حرص نخور... خدا-
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 یداد یتواِ، انقدر بهش آزاد رِیکنم... همش تقص دایکالنتریها دخترم رو پ یکه تو نهیبهتر از ا رمیول کن خانم... بم-

 شد ینجوریتا ا

ه رفت؟ واهلل ک یگفتم نرو، نم یکنه که بخواد به حرفم گوش بده؟ اگر م یمن رو آدم حساب م یصال مگه کسمن!؟ ا-

 گرفت یاجازه اش رو م شهیکرد و مثلِ هم یاومد برات ناز م یم

به  یگرفت... جهان حت یکه وجود داشت نشست و انگشتانش رو به باز یمبل نیدورتر یرو اد،یز ییبا فاصله ا سوگند

 بود... یقال یصحبتش با گل ها یرو بایکرد و تقر یصورتِ دخترش هم نگاه نم

 

تو  یها ی... آزادیانجام بد یرو که دوست ندار یکار میو مجبورت نکن میبهت احترام بذار میکرد یسع شهیهم-

 !میداشت نانیبهت اعتماد و اطم شهیاز برادرت بود، چون من و مادرت هم شتریب یحت

کنه... مطمئن بودم از صدتا پسر هم  ینم دشیتهد یخطر چیکردم دخترم باهوش و زرنگِ و ه یفکر م خودم شِیپ

 !دمیبه تمامِ عقا یگند زد ،یکه کرد یکنه... اما با کار یکار م شتریو عقلت ب یتر یقو

 هات احترام بذارم. میتونم مثل قبل به نظرها و تصم ینم گهید

 

 داد، به زور قورت داد و لب زد یکه گلوش رو در چنگان داشت و فشار م یبغض سوگند

 بابا... یول-

 

 به سوگند چشم دوخت نیخشمگ ییمبل بلند شد و با چشم ها یسکوت باال آورد و از رو یدستش رو به معنا جهان

از  تابستونه و کالس نداری، پات روبجز دانشگاه که البته االن  یبه بعد هم حق ندار نیبابا... حرف نباشه، از ا یبابا ب-

 ایدانشگاه تا خونه رو هم از اول پاییز  رِیخوره، مس یتکون نم نگیپارک یهم از تو نتی... ماشیبذار رونیخونه ب

 فرستم. یراننده برات م ایبرمت،  یخودم م
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 .کرد.. یافتاد نگاه م یلباسش م یکه رو یانداخت و به قطراتِ اشک نییسرش رو پا سوگند

تن و شکاف یاش رو م نهیآرومِ اون رو نابود کرد، انگار که س هیکه زندگ یاتفاقات فقط اهورا بود... پسر نیتمامِ ا مقصرِ

ا ب یپوست و گوشتش هم در بر گرفته بود و حت ی... حسِ نفرت تا تودنیکش یقلبش م یبا آهنِ گداخته شده رو

 داد یاسمِ اهورا حالتِ تهوع بهش دست م هیادآوری

 مشغولِ کارِ خودش بود... یها، همه با هم قهر بودن و هرکس یاسکندر یخونه  یروز، تو اون

رو بدونِ در نظر  یونیزیتلو یکرد و جهان کانال ها یبادمجان و کدو گرم م یسرش رو با سرخ کردنِ انبوه افسانه

 برد. یم نییکه در حالِ پخش بود، باال و پا ییگرفتنِ برنامه ا

 

که  ییا وهیو صبحانه و نهار و شامش، شد همون چند م ومدین رونیخوردنِ غذا از اتاقش ب یبرا یهم، حت سوگند

خودش و  یبرا یزیگشت تا باعثِ آبرور یبر نم چوقتیرفت و ه یکاش م یکه ا یسفر آماده کرده بود... سفر یبرا

 اهورا بشه. یسوء استفاده ها

 

 شد... داریاز خواب ب یشدتِ تشنگ از

 رو به پا کرد و از اتاق خارج شد! شیرو فرش یها ییظهر بود... دمپا یها کینگاه کرد، نزد وارید یساعتِ رو به

 

 متوجه نشه. یکرد که کس یصحبت م ی... انگار به عمد جوردیمادرش به گوشش رس فِیضع یصدا

حد  نیتا ا یمادرش با چه کسدونست  یتر شد... اصال نم کیرفت و به صدا نزد نییو آروم پله ها رو پا نیپاورچ

 خالص به قلبش خورده شد رِیآخر، ت یجمله  دنِیزنه... اما با شن یحرف م یمحرمانه و سر
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و روزش رو مشخص  رمیگ یموافقت کردن، باهاتون تماس م شونیمن شب با پدرش صحبت کنم، اگر ا دیاجازه بد-

 میکن یم

 مامان؟ یزن یحرف م یبا ک یدار-

 

 آشپزخونه گذاشت زِیم یرو رو یکرد و گوش یخداحافظ یچطور دیو اصال نفهم دیاز جا پر افسانه

 ... سکته کردم دختریاوهوم یاهم هی ؟یش یچرا مثلِ اجلِ معلق وارد م-

الِ ح نیبدتر یکرد که انگار تو یبه مادرش نگاه م ی... جورستادیا نهیو دست به س دیاخم هاش رو درهم کش سوگند

 او رو گرفتهممکنِ مچِ 

 یزد یحرف م یگفتم با ک-

 

طلبکارانه با مادرش حرف بزنه و احترامِ او رو نگه  یتونست به دخترش اجازه بده با لحن یکه بود، افسانه نم یهرچ

 نداره

 ینکن و جلو یدیچشم سف یکه زد یو من بچه؟ دو زار شعور داشته باش، العقل به خاطرِ اون گند ینکنه تو مادر-

 کمر نشو من دست به

که حسِ درد، به دندون هاش  ییدست هاش رو دوطرفِ صورتش گذاشت و فکش رو محکم فشار داد، تا جا سوگند

 کرد تیسرا

 داغونم، فقط جوابِ سوالم رو بده ینکن، به حد کاف تمیاذ یدوست دار یمامان... جونِ هرک یوااا-

 

 یو رو ختیاو ر یخوش رنگ و لعاب برا ییچا وانیل کیروش رو از سوگند گرفت و به طرفِ سماور رفت و  افسانه

 گذاشت زیم

 هم زنگ زده بود دیمادرِ همون پسرِ که قبل از ع-
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 خانم فرزانه زنگ زده؟ ؟یچ-

 یخواستگار انیخوان ب یگفت واسه آخرِ هفته وقت م یآره... م-

 

 قدم به سمتِ افسانه برداشت و دستش رو گرفت کیبا عجله  سوگند

 مامان؟ یتگف یشما بهش چ-

 دخترش گذاشت یزده  خیانگشتانِ  یلبهاش نقش بست و دستش رو رو یرو یلبخند افسانه

 یوفتیحاال مواظب باش پس ن ؟یشوهر کن یبابا انقدر منتظر بود خه؟یواا! سوگند، چرا دست هات -

 یباال م یکی... پله ها رو دوتا دیو به طرفِ اتاقش دو دیکش رونیدستِ مادرش ب یبا انزاجار دستش رو از تو سوگند

 گفت... یلب به اهورا و جد و آبادش ناسزا م رِیرفت و ز

 

اهورا رو  یمحکم، شماره  یکرد... با ضربات یخال شگرشینما یصفحه  یرو برداشت و تمامِ حرصش رو رو لشیموبا

 که قطع شد! یمتعدد و تماس ی... بوق هاستادیگرفت و منتظر ا

 تلفن. هیو بعد اشغال یبار دو بوقِ طوالن نیشماره گرفت... ا دوباره

 

 دیلب غر ریاهورا نگاه کرد و ز یچشم هایی ریز شده به شماره  با

 کالش یپسره  ارمیپدرت رو در م ؟یکن یم جکتیمن رو ر گهیحاال د-

 

 دیکش ادیجواب داد و فر عیسر یلی... خدیدستش لرز یتو یکه گوش رهیدوباره تماس بگ خواست

 هان؟ نجا؟یمادرت زنگ بزنه ا یگفت یتو به چه حق-
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 شما؟ دیببخش-

 ؟یحافظه ات رو از دست داد یخدا بهم لطف کرده و جناب عال یعنی ؟یشناس یتو من رو نم یعنیزهرِ مارِ شما... -

 ییصدات رو نشناختم... شمارتم که نداشتم بدونم تو ونه،ید یزن یچرا داد م ؟ییسوگند تو-

 

 اعصابش مسلط بشه یکرد رو یو سع دیکش قیچند نفسِ عم سوگند

 مسخره رو تموم کن... به مامانت بگو دوباره زنگ بزنه و بگه نظرتون عوض شده هیباز نیاهورا ا-

 ستمایعوض شدنِ نظرم ن انِیمگه عوض شده؟ من در جر-

که از شدتِ خشم  ییباشه، با صدا هاش دستِ خودش ادیفر ارِیاخت نکهیخونش به جوش اومده بود... بدونِ ا سوگند

 بلند و خش دار شده بود گفت:

 شرفیب ارنیدم بابات رو در ب یکنم، م یم تیرم ازت شکا ی... به خدا که میشو عوض خفه

 

زد و پاش رو  هیتک یآموزشگاه نقاش یاش تو یتیریمد هی... به صندلدیرس یاما برعکسِ او خونسرد به نظر م اهورا

 انداخت زیم یرو

وزم بابات هن شگاهِینما یکرد زنگ بزن! راست رییاگر نظرت تغ ن،یفرستادم... برو اون رو بب لیمیا هیصبح برات -

 ه؟یقبل یهمون جا

 

 باز نشده اش رفت... یها لیمیتماس رو قطع کرد و با استرس، به سراغِ ا یخداحافظ یب سوگند

پاهاش شروع به  یفرستاده شده بود، دست هاش و حت که از اون روزِ نکبت بار براش یلمیعکس ها و ف دنِید با

 کرد... دنیلرز
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بخت برگشته رو به سمتِ  هینشده بود، گوش یمشتش گرفت و فشار داد... اما هنوز حرصش خال یرو تو لشیموبا

 .ختیشد و اشک ر رهیشکسته اش خ یپرتاب کرد و به صفحه  وارید

 

دوازده ساعته کارش به  هیخبر یو ب ریتاخ کیکه با  یشد... پدر یم یچشم هاش تداع یپدرش جلو ی چهره

 آورد؟ یتاب م بهیمردِ غر کیدخترش، کنارِ  دنِیبا د یبود، چطور دهیکش مارستانیب

 

 اهورا رو گرفت... یکرد و شماره  یبود رو ط وارید کِیاش که نزد یتخت تا گوش رِیدست و پا، مس چهار

 خورد یم یوحشتناک یقلبش هم تکون ها یحت د،یلرز ی... پاهاش مدیلرز یهاش م دست

 جوابِ تماسِ سوگند رو داد ییا روزمندانهیو با لبخندِ پ دیاز نسکافه اش رو نوش ییجرعه ا اهورا

 چه زود نظرت عوض شد-

 ارمیکه کم نم یدون ی... موفتیاهورا با من سرِ لج ن-

 کم نبودن اوردن،یرو در م یرام و اهل زندگ یزن ها یکه برام ادا ییاخالق هات شدم... وگرنه دختر ها نیعاشقِ هم-

ا همون ها ب یکاشک یتا آرزو کن ارمیبه سرت م ییباهات ازدواج کنم، بال یمجبورم کن ییمطمئن باش اگر بخوا نیبب-

 یکرد یم یزندگ

 

 بلند قهقهه زد اهورا

 کردناتم دیتهد نیا ی فتهیمن چقدر ش یآخ که تو اگر بدون-

 ؟یادامه بد ییخوا یم یمطمئن ؟یرو گرفت متیصمت-

 لب زد یمحکم و جد ییبرداشت و صاف نشست... با صدا زیم یپاهاش رو از رو اهورا

 انقدر مطمئن نبودم چوقتیه-
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 ندارم، واسه آخر هفته آماده باش یمخالفت گهی... من دمیباشه، پس بجنگ تا بجنگ-

 

شد و چشم هاش از  یدلش قند آب م یرو به صورتش چسبونده بود، تو یقطع شد... اما اهورا هنوز گوش تماس

 ...دیدرخش یم یخوشحال

 دیوارد شد و پرس مهیآموزشگاه رو صدا زد... مش حسن سراس هیبلند، آبدراچ ییصدا با

 د؟یدار لیم یزیجانم آقا؟ چ-

 به همه هم تعارفش کن ،یمنش زِیم یروبذار  اریتازه بخر ب ینیریش لویزحمت بکش، از سرِ کوچه چند ک هی اینه... ب-

 !ستادیدرِ اتاقش رو باز کرد و فال گوش ا یسالم دادنِ جهان، به گوشِ سوگند خورد... ال یصدا

 رو به جهان گفته. زیکه افسانه همه چ دیشد، فهم یمادر و پدرش رد و بدل م نِیکه ب ییپچ پچ ها از

 

به در زد و  ییافسانه تقه ا د،یتخت دراز کش ی... پا تند کرد و روادیکه از پله ها باال م دیمادرش رو شن یپا یصدا

 وارد شد.

 دیبه سرِ او کش یصورتِ دخترش کنار زد و دستِ نوازش یرو از رو پتو

 

 اریپاشو ادا در ن ،یخودتو به خواب بزن یهم بلد نبود تیاز بچگ-

 آره؟ یبه بابا گفت-

 

 سوگند که هنوز هم بسته بود انداخت و باز لبخند زد یبه چشم ها ینگاه افسانه

 ینداشت، گفت هرجور خودت دوست دار یآره گفتم عروس خانم... اون بنده خدا که حرف-
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 خوام بخوابم یشه االن برو، م ی... فقط اگه مانیبهشون بگو ب-

 که میواا! چه وقتِ خوابه دختر؟ هنوز شام نخورد-

 

 دیسرش کش یره پتوش رو روو دوبا دیبه پهلو چرخ سوگند

 چراغم خاموش کن یر یم یندارم مامان، دار لیم-

 

 یاسمِ اهورا رو تو ییا هیثان یبرا یو حت رهیکرد بم ی... آرزو مدیاز اتاق خارج شد و بغضِ سوگند ترک افسانه

 نهیشناسنامه اش نب

 یخونه  یاتاقِ سوگند، عقربه ها با هم مسابقه گذاشته بودن و تو یکه تو ییروز مثلِ برق و باد گذشت... روزها چهار

 شدن... یاهورا با جون کندن از هم رد م

 

اهورا، عوض  یها یتوجه یب لِیخواست، دل یآن دو نبود... سوگند فقط از خدا م نِیب یتماس چیچهار روز، ه نیا یتو

 ...دهیبهم زدنِ مراسم کش یوگند براکه س یاحتمال ییشدنِ نظرش باشه و اهورا نگران از نقشه ا

 

ره تا مطمئن بشه چراغش روشنِ و عشقش فرار  یاتاقِ او م یدونست، که اهورا هرشب به کنارِ پنجره  ینم سوگند

 نکرده!

 گشت... یکرد و دوباره به منزلش بر م یرو از دور به اون خونه نگاه م یچند ساعت یالیخوش خ با

 

 ترِ  کیوش... شپسرم، کت و شلوار رسمی بپ-

 که میمحضر و عقد کن مشیاالن ببر نیهم ستی... قرار نیخواستگار میر یم میمامان دار-
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 .نمیب یپسرم رو م هیشه، من زنده ام و عروس یدورت بگردم... باورم نم یاله-

 به جوراب هاش انداخت یگره ی کراواتش رو محکم کرد و نگاه یمصطف

 ان؟ یچجور نایگما، اهورا جان ا یم-

 کشن یبابا جون آدمن مثلِ ما نفس م یچیه-

 

 صورتش نقش بست و به طرفِ اهورا برگشت یلبخندِ دندون نمایی رو یمصطف

 دیاب ایخونشون  یشه رفت تو یبا کفش م ن،یچجور نایگم ا یخل، بذار حرفم تموم بشه بعد جواب بده... م یپسره -

  اریم؟یدرشون در ب

 به شوهرش انداخت یهینگاهِ عاقل اندر سف محبوبه

 کنه؟ یم یحاال مگه چه فرق-

 جورابش رو با کرواتش ست کنه. اره،یخواد بدونه اگر الزمِ کفش هاش رو در ب یفرق داره مامان جون... بابا م-

 

پهن و مردونه اش  یشونه ها یو دست هاش رو رو ستادیپسرش ا یروبرو ی... مصطفدنیخند یسه نفر، بلند م هر

 قرار داد

 ،یچرا انقدر اصرار داشتم ازدواج کن یفهم یبه بعد م نیهستم... اما از ا یمن برات پدرِ بد یکرد یفکر م شهیتو هم-

رو هم خرجِ عشق و  میام نداشتم، باور کن تمامِ ارث پدر یچیرو بدون... من اگر مادرت رو نداشتم، ه تیقدرِ زندگ

خودِ   دمیمادرم عکسِ محبوبه  رو نشونم داد، فهم یوقت ی... ولتمشس یم اهیکردم و به خاکِ س یهام م قیحالِ با رف

 کردم. دایگم شده ام رو پ ی مهیخودشه... ن

 

پدرش رو که  زِیپنهون کرد... اهورا ردِ نگاهِ محبت آم شیروسر رِیشد و موهاش رو ز دیاز خجالت سرخ و سف محبوبه

 بود دنبال کرد و رو به مادرش شد دهیتا به اون روز ند
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 نسبتا عاشقانه بگن یتا بابا جان زحمت بکشن و دوتا جمله  میازدواج کن میگرفت میخوب شد ما تصم-

 

 دیبه اهورا زد و خند یآروم هیپس گردن یمصطف

و ت دوارمی... امستین یاگر اون طرف پسرم باشه، اخالقِ خوب یبه زنم محبت کنم... حت یکس یمن عادت ندارم جلو-

 شیبه ارث نبرده باش

 

 و لباس هاش رو مرتب کرد... ستادیا نهییآ یبار جلو نیآخر یبرا اهورا

داشت... ساعتش رو دورِ مچش بست و  یخاص هیکه با کتِ اسپرتش هم خون یخاکستر یو شلوارِ کتون دیسف راهنِیپ

 خارج شد یپدر یو از خونه  دیموهاش کش یتو یدست

بود و متحیر به رفتارِ او نگاه  ستادهیو جهان در وسطِ سالن ا دیدو یطرف و اون طرف م نیمثلِ مرغِ سرکنده ا افسانه

 کرد. یم

 انایاالن م گه،یبرو لباس هات رو عوض کن د ایخانمم... ب-

 رم یرو دستمال بکشم، بعدش م زیم ی شهیش یرو گهیبار د هی ساینه، وا-

 

 شد رهیهمسرش خ یدستمال رو از دستِ افسانه گرفت و با عشق به چشم ها جهان

 سرشون باشه یباال شهیات هم هیسا ،یداد هیو بچه ها رو بهم هد یزندگ نیتوام خانم ... تو ا ونیامروز رو مد-

 

 و همسرش رو جانانه بغل کرد دیبغضش ترک افسانه

 یلیخ دم،یکه تا به حال د یهست یمرد نیسرمون باشه جهان جان... تو بهتر یباال شهیتو هم ی هیسا شاهللیا-

 .یبودم که قسمتم شد خوش شانس
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 سرد گفت: یاومد و با لحن نییلخت و صاف، از پله ها پا ییو موها یراحت ییبا لباس ها سوگند

 ان؟یم یک-

 و دستش رو رو دهنش گذاشت دیکش ییخفه ا غِیسوگند، ج دنِیاومد و با د رونیاز آغوشِ جهان ب افسانه

 هنوز یستیخاک تو سرم ... دختر تو که حاضر ن-

 کنم؟ کاریمگه قرارِ چ-

 به صورتت بکش. یدست هیبرو لباس هات رو عوض کن... -

 دیموهاش کش یساقه  یاز مبل ها نشست و دستش رو نوازشگرانه رو یکی یرو سوگند

دوست ندارم عوض  نن،یرو بب میاصل ی افهیخودم رو خوشگل کنم؟ بعدشم بذار ق شیمگه زشتم که برم به زورِ آرا-

 بشم

کم طاقت، دستِ سوگند رو گرفت و کشون کشون از پله ها باال برد... درِ کمدِ لباس هاش رو باز کرد و  ی افسانه

 سوگند زد... ی نهیو محکم به س دیکش رونیکه داخلِ کاورش بود ب یلباس

رم  یمنم م ،یریهم به لب هات بزن رنگ و رو بگ یزیچ یکیمات هیحاضر شو دورت بگردم،  عیبدو مامان جون، سر-

 حاضر شم... عجله کن، االنه که برسن.

 

 انداخت  ییدستش رو مچاله کرد و به گوشه ا یتختش نشست... کاورِ تو یرفت و سوگند رو افسانه

 یریبم ی... الهادیاز خودمم بدم م اد،یباشم، از همشون بدم م یگور یخوام گر یخوام بپوشمتون... اصال م ینم"

بدم...  یارتیسفرِ ز ی نهیکمک هز ریمحروم و فق یبه چندتا خانواده  ان،یامشب ن نایکنم اگر ا ینذر م ایاهورا! خدا

 "کن منصرف شده باشن یکار هیفقط 
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 زد یبود و افسانه رو صدا م ستادهیا فونیدر به صدا در اومد... جهان کنارِ آ زنگِ

 خانم زشته گهید ایاومدن بابا... ب-

 نمونن ابونیخ یاومدم... تو درو باز کن تو-

 

 شدن یسنگ یآهسته و محترمانه واردِ محوطه  ییفرزانه، با قدم ها یخانواده  اط،یباز شدنِ درِ ح با

 دایگذاشتن قبول کن یبابا هرشرط-

 باشه بابا جان استرس نداشته باش-

 

شد... از  یبود که وارد م یفرد نیمهمون ها رو به داخل دعوت کردن و اهورا آخر ییو جهان، با گشاده رو افسانه

خنده اش رو کنترل کرده  ی... افسانه به سختدیشد پاهاش رو د یکه در دست داشت، فقط م یپشتِ سبدِ گلِ بزرگ

 گرفت... یبود و لبهاش رو گاز م

کنارِ مبل ها  زِیو پر از شاخ و برگ رو از او گرفت و به سمتِ م نیقدم به سمتش برداشت و سبدِ گلِ سنگ کی جهان

اهورا  یسرتا پا دارانهیخر یبار با نگاه نیاون جاش داد... دوباره به سمتِ مهمون ها برگشت و ا یرو یرفت و به سخت

 رو نظاره کرد

 .دینیبنش دیی... بفرمادیخوش اومد یلیخ

 

 مبل ها نشستن و جهان هم کنارشون قرار گرفت... یفرزانه، رو ی خانواده

 یتو هقیآماده گذاشته بود رو با سل وهیشربت و آبم یاز قبل براکه  ییها وانیبه آشپزخونه رفت و ل عایسر افسانه

 برگشت... ییرایو به سمتِ سالنِ پذ دیچ ینیس
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 یحرف چیکه ه ی... تنها کسیخواستگار یشباهت داشت، اال جلسه  زیاون ها به همه چ یدوستانه و صحبت ها جمعِ

 داد فقط شنونده باشه... یم حیزد اهورا بود که ترج ینم

 

کرد... اهورا استرس گرفته بود و انگشتان پاش رو تکون  یگذشت و افسانه چشم انتظار به پله ها نگاه م یساعت ربع

 داد... یم

 خوش به افسانه گفت: ییبا رو محبوبه

 ارن؟ینم فیعروس خانممون تشر-

 

 مبل بلند شد و به طرفِ اتاقِ سوگند راه افتاد یاز رو افسانه

 رسن خدمتتون. یچرا... االن م-

که شال  ی... درِ اتاق رو باز کرد و به سوگنددییسا یرفت و دندون هاش رو به هم م یها رو با حرص، اما آرام باال م پله

 کرد گفت: یتخت ولو کرده بود و نگاهشون م یهاش رو رو یها و روسر

 یاریکه انقدر ادا در م یشوهر کن میمگه ما زورت کرد ؟یلج کرد یاالن با ک ه؟یکارهات چ نیا لِیدل-

 دونم کدوم شالم رو سرم کنم! یمامان؟ فقط نم هیلج چ-

 و به دستِ سوگند داد دیکش رونیها ب یروسر نِیرو از ب یو سبز رنگ ریشالِ حر افسانه

 

 ؟یدست و پات رو گم کرد ای یگرفت مریآلزا ؟یکن یسرت م یرو با چ یکوفت نیا شهیهم-

 امیباشه مامان، برو االن م-

 نره ادتی کیمات-

 زنم یچشم... رژِ لبم م-
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 که جهان به حرف گرفته بودتش نگاه کرد! ییبه اهورا یشتریبا دقتِ ب نباری... اوستیدوباره به جمع پ افسانه

و دوست و آشنا بده و  لیبه او قسمتش بشه و پزش رو به فام هِیشب یدوست داشت داماد شهیغش رفت... هم دلش

 لذت ببره.

 

 داد یاش رو م ندهیجوابِ پدر زنِ آ نهیو او با طمان دیپرس یاهورا سوال م هیو شغل یکار طِیدر موردِ شرا جهان

 ؟یهست یو از کارت راض هینداره دوست دارم بدونم شغلت چ یخب پسرم... اگر اشکال-

مادرم هستن، اما به خاطرِ  شیرو بر عهده دارم... البته صاحبِ اصل یآموزشگاهِ بزرگِ نقاش کی تِیریبا اجازتون، مد-

 ...سیبد ن طشینتونستن باال سرِ کار باشن و به بنده محول کردن، شرا گهیکه داشتن، د یطیشرا

 

 شد... رهیافتاده خ نیاز بهشت به زم ییکه گو با،یز ییناخواسته از جا بلند شد و به فرشته ا اهورا

نرم و  ییابرها یداشت که انگار رو یقدم بر م ی... جورکرد ییخودنما بایز یو زمرد دیبه سمتِ پله ها چرخ سرها

 است... یدر حالِ طناز یمخمل

رو چند برابر  شییبایکه ز یست رِیکرد و شالِ حر یم شتریچشم هاش رو ب تِیسبز رنگ، که شفاف یو شلوار کت

 داد ینشون م

 لبهاش نشست. یرو یحیبود و لبخندِ مل دیدرخش یم بیبا لذت نگاهش به سوگند که عج اهورا

 

غب به غب یکردن و افسانه باد یزد به سوگند نگاه م یتوشون موج م یکه خوشحال ییبا چشم ها یو مصطف محبوبه

 .نهیمحبوبه بنش کِیکرد، تا نزد یاو جا خال یمبل بلند شد و برا یانداخته و از رو
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ش به گونه ا ییو بوسه ا دیکش یو دستِ او رو کم اوردیآروم و مودبانه سالم داد... محبوبه دلش طاقت ن یلیخ سوگند

 زد

 ایش یم روزتیاز د باتریسالم دخترم، ماشاهلل هر روز ز-

 دیخوش اومد یلیخ د،ینیبنش دییممنونم... بفرما-

 

 یداد و به رو یتکون م یسر ،یبخش تیکرد و فقط با لبخندِ رضا یم ریس ییا گهیعالمِ د یکه انگار تو یمصطف

 ...دیخند یسوگند م

 سانت هم کی یکه روش نشسته، حت یمبل یبه گردنِ افسانه بود و سوگند قصد نداشت از رو ییرایپذ ی فهیوظ

 تکون بخوره!

 

نظر داشت و  رِیسوگند رو ز یچشم رِیجهان گوش بده، ز یداشت به حرف ها بحث ها یهمونجور که سع اهورا

 نشست... یلب هاش م یرو یلبخندِ محو یهرازچندگاه

 

 رسم و رسوم به خودش گرفت یمحبوبه به همسرش، صحبت ها رنگ و بو یاشاره  با

 یو با کماالتتون رو برا بایکه دختر خانمِ ز میدیبا اجازتون ما امشب خدمت رس ،یاسکندر ی: خب آقایمصطف

 میهست، ما در خدمت ی... اگر شرط و شروطمیکن یپسرمون خواستگار

 فرزانه بده گفت: یبه آقا یپدرش جواب نکهیکرد و قبل از ا ییتک سرفه ا سوگند

 صحبت کنم یبا آقا اهورا خصوص ییحرف ها، چند کلمه ا نیخوام قبل از تمامِ ا ینداره، م یاگر اشکال-

 

 اطیح یتو یها یبهتر و راحت تر بتونن با هم صحبت کنن، هر دونفر به سمتِ صندل نکهیا یافسانه، برا شنهادِیپ به

 رفتن...
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 ولو شد و دست هاش رو پشتِ سرش گذاشت یصندل یمشامِ اهورا رو پر کرد... رو س،یچمنِ خ یا و بوآب نم یصدا

 

 مردم، مادر زنم نجاتم داد ی... داشتم اون تو مشیآخ-

 خوام باهات حرف بزنم ینکن، م یلودگ-

 

 دیبه سوگند انداخت و گرم خند ینگاهِ پر عشق اهورا

 میکن یم یزندگ ییهم بخوا ییندارم، هرجا یات هرچقدر باشه مشکل هیقبوله... مهر یبذار یهر شرط-

 

 گفت: یجد یلیاو نشست و خ ییروبرو هیصندل یرو سوگند

 ستماینشده تمومش کن... به خدا من برات زن بشو ن یتا جد-

 

 شد رهیسوگند خ یبرداشت و موشکافه به چشم ها زیبه جلو خ یکم اهورا

ه ب دیشا ،یخوشگل تر شد شهی... درضمن، امشب از همستین یبرام زن بشو هست و ک یبدم ک صیتشخ دیمن با-

 ...یش یعروس م یکه دار نهیخاطرِ ا

به بن  شیوقت پ یلیاز خ مونیگم... ما زندگ یبارِ هزارم دارم بهت م یاهورا... نکن، خودت رو بد بخت نکن، برا-

 دهیبست رس

 داد ینم یتیغازِ او اهم کیصد من  یزد... اصال به حرف ها یپوزخندِ صدا دار اهورا

 گذاشتم شیو پا پ دمیرو به تنم مال زیهمه چ هیِ... اما من پیکه به فکرم یمرس-
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 هاش رو ماساژ داد قهیو شق دیکش شیشونیپ یرو یلبهاش رو تر کرد و دست سوگند

خونمون اتاق هامون رو جدا  یتو میکه بر یشب نیه از اولک یرو بدون نیا دیبا ،یبا من ازدواج کن ییاهورا اگر بخوا-

 ییخوا یباز هم م طیشرا نی... با تمامِ ای... حقِ دست زدن بهم رو نداریبش کمیدم نزد یکنم و بهت اجازه نم یم

 زنت بشم؟

 

 دیتاسف تکون داد و تلخ خند یاز رو یسر اهورا

 ی زهیغر ینکنه فکر کرد نمیکنم... بب یبه خودم اجازه ندادم بهش دست دراز چوقتیکه ه یبود یتو تنها دختر-

هام آدم کم نداشتم... اما چون عاشقت شدم، خواستم که به  ازیمن واسه رفعِ ن ت؟یخواستگار امیمردونم باعث شده ب

 ییرابطه ا چیه ییوابترسم، مطمئن باش تا تو نخ هاتکردن  دیکه از تهد ستمیاونقدر ها هم خوره ن ارم،یدستت ب

 رهیگ یما صورت نم نِیب

 

 شد رهیاهورا خ یبه صورتِ جذاب و مردونه  صالیو است یدرماندگ تِیدر نها سوگند

ها آرزوشونه داشته باشنت... اما  یلیرسه، خ یدستت به دهنت م ،یکلی... خوش هیپیپسرِ خوب، تو خوش ت نیبب-

 نیبگذر از ا ،یدلِ من نفرت کاشت یعشق تو یبه جا ،یکه کرد یگم... اهورا تو با کار یم یمن نه، باور کن جد

 ازدواج

 

 فشرد یاو گذاشت و کم یشونه  یو دستهاش رو رو ستادیسرِ سوگند ا یبلند شد و باال یصندل یاز رو اهورا

در  دیهست که با یتر مهم ییداخل، صحبت ها می... پس اگر حرف هات تموم شده، پاشو بریمن یتو هم آرزو-

 میموردشون بحث کن

واحد  کیاصرار داشت  ینبود، اما مصطف نیسنگ ی هیدوختن... جهان موافقِ مهر یو م دنیبر یترها م بزرگ

 پدر و مادرش نِیآپارتمان به نامِ عروسش کنه تا بعد از ازدواج همون جا سکونت کنن... اهورا نگاهِ پر سپاسش، مدام ب

 داشت. تیدر گردش بود و حسِ رضا
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 صحبت کنه... جهان رو خطاب قرار داد و گفت: ییاجازه خواست تا چند کلمه ا محبوبه

قط ف ست،ین یدارن... پس اگر مشکل یبندیپا ینیاز مسائلِ د یسر کیسوگند خانم به  نم،یب یکه من م نجوریا-

خونده  تیمحرم ی غهیص هیو رفت و آمد ها به مشکل بر نخورن،  شیاها و آزم دیخر ینشن و تو تیاذ نکهیا یبرا

 ما خودش رو بپوشونه و حجاب کنه. یخونه  ادیم یبشه، که عروسم مجبور نشه وقت

 

 و دو به شک به افسانه نگاه کرد دیبه صورتش کش یدست جهان

 ندارم یباشه، من حرف یهم، اگر مادرش راض یزیچ نیدر موردِ همچ م،یدار نانیما به دخترمون اطم-

 

 اهورا نگاه کرد یچشم ها یتو میزد و مستق یلبخندِ کم رنگ افسانه

 ندارم! یاگر فقط به خاطرِ راحت بودنِ سوگندِ، منم مشکل-

 گرفت گفت: یم ییو همونجور که شماره ا دیکش رونیکتش ب بِیج یرو از تو لشیموبا یمصطف

دوتا جون  نیا نِیب تیمحرم ی غهیتا به لطفِ خدا، ص رمیگ یهستن... االن باهاشون تماس م خیاز اقوامِ ما ش یکی-

 خونده بشه.

 

 از او نظر هم نخواستن... یتموم شده بود! حت زیسردش حلقه بست... چه زود همه چ یچشم ها یتو اشک

شدنِ اهورا،  رایداد، حاال با پذ یورودِ خواستگارهاش رو به خونه نم یاجازه  چوقتیکه ه یبود، دختر یعیطب البته

 فرق داره. گرانیبا د یکی نیرسونده بود که ا نییقیپدر و مادرش رو به 

 هیحال تر از قبل به پشت یبلندگو بود خونده شد و سوگند هر لحظه ب یکه رو یاز پشتِ تلفن تیمحرم ی غهیص

 داد یم هیتک شیصندل

 ...دنیمبل بلند شدن و صورتِ هم رو بوس یاز کار گذشت... تماس قطع شد و همه بجز سوگند از رو کار
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 کرد و با خنده گفت: تیاهورا رو به سمتِ افسانه هدا محبوبه

 به هم محرمن گهیآقا جهان، پسرِ منم مادرِ دومش رو ببوسه، د یبا اجازه -

 

 نه! جهان متوجه شد و با محبت گفت: ایبشه  کیکرد که به سوگند نزد یدل دل م یمصطف

 کن یدخترم، پاشو با پدر شوهرت روبوس-

 

 ...ستادیپا ا یکه بود رو یمبل انداخت و با هر جون کندن یدسته ها  یوزنش رو رو ،یبه سخت سوگند

 و اهورا. دیفهم یسست و کمرِ خم شده و حالِ خرابش رو فقط جهان م ییها قدم

 

 یخودشون رو برا دیهمون روز همه با یرفتن آماده شدن... قرارها گذاشته شده بود و از فردا یفرزانه برا ی خانواده

 کردن... یمراسمِ عقد آماده م

 یدستها یاما وقت ره،یاو روبرو شد، خواست دستش رو بگ هیمحبت یو ب ی... اما با سردستادیکنارِ سوگند ا اهورا

 نظرش عوض شد و به سمتِ پدرزنش رفت د،یکرده بود رو د مشونیسوگند که پشتِ کمرش قا

 

 شما باشم هیداماد قِیال دوارمیام-

وگند س دمیفهم دمت،ید یقابلِ باور بود... اما وقت رِیبرام غ قتایحق ،یخواستگار نییایدخترم قبول کرد که ب یوقت-

 دیرو انتخاب کرده... انشاهلل خوشبخت باش نیبهتر شهیباز هم مثلِ هم

  دیکنم که پدرش شما هست یوصلت م یانمخوشحالم که با خ-

 سوت و کور شد... جهان به اتاقش رفت و افسانه رو بلند صدا زد خونه

 کارت دارم نجایا ایخانم ب-
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 امیظرف ها رو جمع کنم، االن م سایوا-

 ؟یکن یبحث م یچ ی... براایحاال ب نیگم هم یبهت م-

 

 گرد شده به سوگند نگاه کرد و گفت: ییبا چشم ها افسانه

 هو؟یکنه؟ چش شده  یم ینجوریبابات چرا ا نیوا! بال به دور... ا-

 

 که حاال باال رفتن از اونها سخت تر از صعود به اورست بود. ییرمق پله ها رو باال رفت... پله ها یب ییبا پاها سوگند

 یموهاش رو باز کرد و لباس ها ی رهیانداخت... گ یصندل یو رو دیکش رونیاز تن ب یحوصلگ یرو با ب لباسهاش

 ...دیپتو غلط رِیو به ز دیرو پوش شیراحت

 

 کم شد! شییبود و شنوا سیگوش هاش خ ی... تا توختیر یکرد و اشک م یسقف نگاه م به

 د؟یشن یسوگند اشتباه م ایدر بود  یدر اومد... صدا یصدا

 دیکش غیوارد شد و چراغ رو روشن کرد... سوگند چشم هاش رو محکم بست و ج افسانه

 کور شدم مامان، خاموشش کن-

 

رخِ دخترش چشم  مِینشست و به ن نیزم یچراغ رو خاموش کرد و آباژورِ کنارِ تخت رو روشن گذاشت...رو افسانه

 دوخت

 ؟یگ یسوال بپرسم راستش رو م هی... یسوگند، مامان-

 بغض دار گفت: ییو گلو یحوصلگ یببا  سوگند
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 بپرس مامان-

 ؟یستیازدواج ن نیبه ا یتو راض-

 

 نگران برگردوند یچشم هاش رو باز کرد و صورتش رو به سمتِ افسانه  سوگند

 مادرِ من؟ هیچه حرف نیا-

 میفردا زنگ بزن نیخواد، هم یپسررو نم نیگه اگر سوگند ا ی... مدهید یتیچشم هات نارضا یگه تو یآخه بابات م-

ل و دوباره مثلِ قب ریرو بگ نتیماش چِیسو ایب شه،یچند روز پ یگه اگر به خاطرِ دعوا ی... بابات ممیبد یو جوابِ منف

 کن... یزندگ

 یو زنِ کس یبا ما خودت رو بدبخت نکن یبه خاطرِ لجباز یافتاده، ول یچه اتفاق یره اون سر یم ادمونیما هم  اصال

 کرده دوستش نداشته باشی.ن ییکه خدا یبش

 

 به صورتِ او زد یتصنع یتخت بلند شد و دستِ مادرش رو گرفت و لبخند یاز رو سوگند

من آرزوم  ه؟یچ یدون یدعوا لگد به بختِ خودم بزنم؟ اصال م هیآخه دورتون بگردم، من مگه بچه ام که به خاطرِ -

 نکنه الیفکر و خ یبود با اهورا ازدواج کنم... االنم برو به بابا بگو الک

 

 غم زده و ناراحت گفت: افسانه

 یباش یخوشحال دیو با تهیانگار نه انگار که مراسمِ خواستگار ؟یخودت بود یپس چرا امشب انقدر تو-

برادرم کنارم  یشب نیچن یکردم و دوست داشتم تو یسامان رو حس م هیخال ینه مامان جان... دلم گرفته بود، جا-

 باشه

 رسونه... نگران نباش یم یغصه نخور دخترم... اونم خودش رو تا عروس-
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اون  یحرف ها یحال که افسانه مو به مو نیکرد... با ا یم یراجع به اهورا سپر قات،یتحق یرو جهان برا یروز چند

 شد. راحت باشه، خودش هم دست به کار الشیخ نکهیا یشبشون با سوگند رو بهش گفته بود، اما باز هم برا

شناختن و  یاو رو نم یها حت یلیشد... خ یخوشحال م دیشن یاهورا م یها و همکار ها هیکه از همسا ییها زیچ با

 اش بود. یآزار یب ینشون دهنده  نیا

 

 ینم ییکردن... سوگند بدونِ مادرش جا نییمع ندهیچند روزِ آ یتماس گرفت و قرارِ عقد رو برا یبا مصطف جهان

 هم او رو با خودش برده بود! شیآزما یبه اصرارش، برا یرفت و حت

 

که مامانت رو مثلِ ترسوها با خودت  فیح"گفت  یدرِ گوشِ او م یزیو هربار چ دیخند یرفتارِ سوگند م نیبه ا اهورا

 زد... یوبعد بلند قهقهه م "وگرنه یآورد

 کنف کنه مادرش یداد تا اهورا رو جلو یسوگند با حرص، جوابش رو بلند م اما

 "گهیخب راحت باش، همون کارو بکن د ؟یکن کاریچ یخواست یمثال اگر مامانم نبود م"

 

 داد... یادامه م دنیرفت و به خند یشد، اما باز هم از رو نم یم دیسرخ و سف اهورا

شم ها چ یتو شتریجشنِ عقد بود تا عروسِ قشنگش، ب یو مناسب، برا بایز یدنبالِ لباس قه،یبا ذوق و سل محبوبه،

 کنه. ییبدرخشه و خودنما

 

 اومد رونیکه مسئولِ پوشوندنِ لباس بود، از کنارِ او گذشت و ب یدرِ اتاق پرو رو باز کرد و خانم سوگند

 قشنگه؟ نیا دینیبب دیایمامان... مجبوبه جون، ب-

 یمادر، شکلِ پرنسس ها شد یوا-
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 !ستادیچهار چوبِ اتاق پرو ا ی... محبوبه و افسانه رو کنار زد و تویکوتاه دِیببخش کیبا  اهورا

 برهنه اش انداخت... یشونه  یرو عیسر یلیشالش رو برداشت و خ سوگند

 شد رهیاو کنار زد و با دقت به لباس خ ی... پارچه رو از شونه هایدرهم گره خورده، اما به نرم ییبا اخم ها اهورا

 

 اریبنه، درش  یقشنگه... ول-

 گفت: وا... اهورا! چرا نه؟ محبوبه

 ادیم یلیلبخند زد و گفت: بهش که خ افسانه

 

 کرد و مادرش رو خطاب قرار داد یسوگند نگاه م یفقط به چشم ها اهورا

 تنش باشه یزیچ نیجشن همچ یخواد زنم تو یلباس بازِ... من دلم نم نیمامان جان، ا-

 

 با تعجب به افسانه نگاه کرد و گفت: سوگند

 واسه عکس انداختن؟ هیآتل هیمگه من نگفتم فقط محضر و بعدشم  ؟یجشن؟ چه جشن-

 

 و گفت: دیسرِ او کش یرو یقدم به جلو برداشت و دست کی محبوبه

و حنا  ینامزدجشن  م،یخوام مثلِ زمانِ قد یآرزو دارم، م یدونه پسرم کل هیتورو خدا... من واسه  ینجورینگو ا-

 داشته باشه... یو پاتخت یبندون و عروس
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 ییا گهیلباسِ د دنِیو با نگاهش جوابِ آخر رو به اهورا داد... دوباره به پرو برگشت و در حالِ پوش دیلب برچ سوگند

 شد

 به او زد  زیمحبت آم یو لبخند دیمادرش رو کنار کش اهورا

کن، بجز اقوامِ درجه  یلطف هی... ادیخوشمون نم یمامان جان، باور کن هم من و هم سوگند، از جشن و شلوغ باز-

 نیندارم، چه برسه به عقد و حنا بندون و از ا یهم آمادگ یرو دعوت نکن... واهلل من واسه جشنِ عروس یکس ک،ی

 مونیخونه زندگ رِس میکه مختصِ خانم هاست... بذار با آرامش بر ییزهایجور چ

 امایکوتاه نم یاز االن بگم، واسه عروس ی... ولگهیخوام د یمنم نم دییباشه پسرم، شما نخوا-

 

 دیاو خند یبه سرِ مادرش زد و دوباره به رو ییبوسه ا اهورا

 یکنن مادرشوهر تیقربونِ اون قلبِ مهربونت برم که هرکار یاله-

 نیو بب ایکنن که ب یسرِ عروسشون م پوست از نی... همچیدیواا! مادرشوهر ند-

 ؟یباش یخوره اونجور یم تیهنرمند ی هیشما مثلِ اونا نباش، اصال به روح-

 تو دوست دارم ینه واهلل... به خدا که سوگندم اندازه -

 

 داخت...به سوگند ان یخودش رو رسوند و نگاهِ پر لذت هیبار اهورا زودتر از بق نیبارِ دوم درِ پرو باز شد... ا یبرا

شد و  یو بلند داشت... لباس از سرِ زانو گشاد م پوریگ ییها نیبود و آست دهیکه کامال پوش یو جذب یگلبه هیماکس

 داشت یبلند یدنباله 

 ادیهم بهت م یلی... خمیریرو بگ نیهم-
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براش مهم نبود که عروسِ و مثلِ  یبهش نداشت، حت یحس چینگاه کرد... ه نهییآ یتفاوت به لباسش تو یب سوگند

 باشه بایروزِ عقدش بدرخشه و ز دیتمامِ دخترها با

که حاال با وجودِ اهورا، دوباره چهار نفره شده بودن، پشتِ  یاسکندر یتا مراسم نمونده بود... خانواده  شتریروز ب دو

 اهورا گذاشت و گفت: یبرنج رو جلو سِینشستن و افسانه، د ینهار خور زِیم

 رسه یدونم به دست پختِ مامانت نم یم گه،یبکش پسرم... تعارف نکن د-

 

 با لذت، عطرِ برنج رو استشمام کرد  اهورا

خدا کنه دست پختِ سوگند هم به شما رفته باشه، چون اگر بخواد مثلِ مادرشوهرش گرمِ  ،ییبه به... عجب بو-

 سوزه. یو م رهیگ یکردن بشه، تمامِ غذاهاش ته م ینقاش

 

 هیکنه... غذاهاش عال یکوالک م یآشپز یبا غرور گفت: سوگند تو فسانها

 زهیر یهنر م هی: دخترم از هر انگشتش جهان

 : پس خوش به حالِ مناهورا

 

 ساالد بود گفت: دنِیگفت... افسانه همونجور که مشغولِ کش ینم یزیچ چیکرد و ه یم یباز یبا غذاش باز سوگند

 ؟یزنگ زد ر،یزنگ بزن و وقت بگ شگاهیسوگند جان... اون روز بهت گفتم به آرا-

 خوام ی... نمستینه، الزم ن-

 

 ییرو پر از آب کرد و به دستِ او داد... اهورا جرعه ا وانیو به سرفه افتاد... جهان ل دیاهورا پر یبرنج به گلو ییا دانه

 دگشاد شده به او نگاه کر ییو با چشم ها دینوش
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 ؟یستیچرا؟ مگه تو عروس ن-

بزنه و بلند بگه، نه  ادیخواست فر یمشت هاش فشار داد... دلش م یقاشق و چنگال رو تو یینقره ا یدسته  سوگند

 زد و گفت: یجون یپدرش، لبخندِ ب یچهره  دنِیچاره ام... اما با د یب یبخت برگشته  هیمن  ستم،یمن عروس ن

 

 م؟یبد شگاهیپولِ آرا یالک دیبا یچ یشم... برا یخودم آماده م-

 گفت: یشد... اما در کمالِ خونسرد یاز رفتارِ سوگند لجش گرفته بود و عصبان اهورا

خواد روزِ عقدمون حتما  یرو انتخاب کن، من دلم م نشیامروز برو بهتر نی... همینگرانِ پولش باش ستیشما الزم ن-

 .یو حاضرش یبر شگاهیآرا

 

درِ  یجلو دیو سف یگلبه ،یرنگ و دسته گل یاستخون یبود... اهورا با کت و شلوار از ظهر گذشته یدوساعت

 نشست! نیاومد و بدونِ سالم، داخلِ ماش نییتوجه به او، از پله ها پا یمنتظرِ عروسش بود... سوگند ب شگاه،یآرا

 

واسه  یکی شهیچه جورشه؟ مگه م گهید نیا "رو قدم زد... در ذهنش گذشت ادهیپ یتو یو کم دیکش یپوف اهورا

 "که دستم بود هم نگاه نکرد یعروس شدنش هم ذوق نداشته باشه! من که به جهنم، اصال به دستِ گل

 

 کلِ صورتش رو پوشوند... بایو تقر دیتر کش نییکالهِ شنلش رو پا سوگند،

 او گذاشت یپا ینشست و دسته گل رو رو نیداخلِ ماش اهورا

 ؟یاخمو باش ینجوریهم ییخوا یسرمون امروز جشنِ عقدمونه ها، م رِیانم... خعروس خ کمیسالم عل-

 ؟یدار کاریبا اخمم چ گهی... پس ددیریمن که گفته بودم مراسم نگ-
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 او بلند شد غِ یج یصدا ده،ینرس هیدستِ سوگند گذاشت... اما به ثان یدستش رو رو اهورا

 .ینیب یمنم م یاون رو یکن یکار نیهمچ گهیبارِ د هی ؟یبه من دست بزن یمگه بهت نگفتم حق ندار-

 گرفت نهیبه س ییمدرسه ا یداده بود و دستهاش رو مثلِ بچه ها هیوحشت زده به در تک اهورا

 

 نهینب یکن کس مشونیباز؟ اصال دست هات واسه خودت... قا یشد یچته؟ وحش-

از  یدهنِ من، به خدا چنان گاز یعسل بذار رتتیجو نگکنم... از االنم بهت بگما، اونجا  یکار رو م نیالزم باشه هم-

 تا گوشتت کنده بشه رمیگ یانگشتت م

 

 یم یعروس یبوق ها یکنار یها نیکرد... ماش یرو در سکوت رانندگ ریرو به حرکت در آورد و مس نیماش اهورا

 رفتن... یم دنید یاز اونها نم یتوجه یزدن، اما وقت

 .دیسف ییو شمع ها و گل ها یگلبه ییرهایبا حر زهایشده بود... م نیو تزئ یها طراح یاسکندر یخونه  اطِیح کلِ

کالهِ شنلش پنهان  رِی... سوگند زدنیپاچ یزدن... به سرِ اون ها نقل و گل م یو دست م دنیکش یها کل م همانیم

 برف کرده! یکه سرش رو تو یشده بود، مثلِ کپک

 عروس داماد که تماما گل بود نشستن... گاهِیجا یرو...تو یو نه او کس نهیاو رو بب یخواست نه کس ینم دلش

 جلو آمد و کنارِ گوشِ اهورا گفت: محبوبه

 ننیکن شالش رو برداره! دوست دارم همه عروسم رو بب شیراض-

اجازه بده بعد  نه،یموهاش رو بب بهیدم مردِ غر یکنه و نه من اجازه م یم یکار نییکه نه اون چن یدون یمامان... م-

 جدا شد، چشم. یخونه و مهمون یخانم ها رفتن تو یاز مراسمِ عقد، وقت
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م بار سو یدر گلو... عاقد برا یخوند... سوگند اشهدش رو! عاقد لبخند بر لب داشت و سوگند بغض یخطبه رو م عاقد

 خواست، مرگ یز خدا مرگ مشناخت... فقط ا یخودش رو هم نم یحت گهیاسمِ او رو صدا زد و سوگند انگار که د

 لب گفت: رِیداد و ز یکرد و دستِ او رو گرفت و فشارِ آروم دایجرات پ اهورا

 همه منتظرِ شمانا-

 ام هست؟ ییا گهیمگه بجز بله جوابِ د-

 شک نکرده یسوگند، زود باش تا کس ستینه ن-

 

وجود  یزیچ چیهوا تموم شده و ه ژنِیکساما انگار تمامِ ا ره،یبغضش رو به زور فرو داد... خواست نفس بگ سوگند

 نداشت...

 لب زد ومد،یکه از تهِ چاه درم ییو صدا یخفگ با

 بله-

 

عاقد او  نباریفرستاد... ا رونی...اهورا نفسِ حبس شده اش رو به شدت بدیچیفضا پ یدست زدنِ مهمون ها تو یصدا

پنهان شده بود انداخت و بلند و محکم  شینِ گلبهشالِ سات رِیکه ز یبه سوگند یرو خطاب قرار داد، نگاهِ پر عشق

 گفت:

 پدر و مادرِ همسرم... بله نیپدر و مادرم، و همچن یبا اجازه -

 ها رو به انگشت هم انداختن و سوگند خیلی سریع دستش رو پس کشید. حلقه

 و کوچک بود... اما به اصرارِ سوگند، همون رو هم نذاشت مختلط برگزار کنن! یخودمون مراسم

شالش شد که اهورا  یو در حالِ باز کردنِ گره  ستادیخونه، اهورا بود... افسانه کنارِ سوگند ا یمردِ موجود تو تنها

 جلو اومد و گفت:
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 نلش رو بردارمخودم ش دی... اگه اجازه بددمایمامان جان... من هنوز زنم رو ند-

 شده. یزنت چه شکل نیبب ایجانم مادرم... باشه پسرم، ب یا-

سر و صورتِ او  یشنل رو باز کرد و کالهش رو از رو یخورد... اهورا گره  یبود و تکون نم ستادهیحرکت ا یب سوگند

 کنار زد

دونست، اما حاال  یم بایسوگند رو ز شهیباور نداشت... هم دید یکه م ییهوا خشک شد... صحنه ا یهاش رو دست

 هم شگریهنرِ آرا ی... اما حتدیدرخش ی... سوگند مثلِ فرشته ها مستین ینیکه روبروشه زم ییمطمئن بود چهره ا

 چشم هاش رو بپوشونه. یتونست غمِ تو ینم

 

 غم و غصه اش بود... لِیاو رو نداشت، حاال خودش دل هیتحملِ ناراحت چوقتیشد... ه نیهم غمگ اهورا

 یقشنگ تر ایدن یاز همه  ،یشد بایز یلیخ-

 من افتضاحه یشانسش قشنگ باشه، که متاسفانه برا دیآدم با-

 

 اون طرف تر بود صدا زد و درِ گوشش گفت: یسوگند برداشت و نارگل رو که کم یشونه  یشنل رو از رو اهورا

 کنن یارن به ما نگاه مذره بخنده بابا، همه د هیبهش بگو  ایشنل رو ببر اتاقش... بعدشم ب نیا-

زنه...  یکم با من حرف م یلیخ د،یقرار شده ازدواج کن یخودشه؟ از وقت یواقعا سوگند چرا انقدر تو یباشه... ول-

و  نیخودتون زنگ زد یوقت یبا من ارتباطش رو کم کنه، ول دیو بهش گفت دیدار یاولش فکر کردم شما باهام مشکل

 کنه یم یشدم خودش داره ازم دورمتوجه  د،یمراسم دعوتم کرد یبرا

... حاال کم کم دهیشد نبخش مارستانیب هیکه کرد و پدرش راه یهنوز خودش رو به خاطرِ کار ر،ینه... به دل نگ-

 شه. یدرست م
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 رقصِ دو نفره شون، وسطِ سالن حاضر شدن... یاهورا و سوگند، برا ل،یفام یتقاضا به

 شد رهیاو خ یلبخند زد و به چشم ها اهورا

 نه؟ ای یبلد نمی... حاال بگو ببمیباهم برقص میخوا یبارِ م نیاول نیا-

 و به مهمون ها لبخند زد دینگاهش رو از او دزد سوگند

 باشم کتیحد نزد نیتا ا ادیها... من اصال خوشم نم یکن یزود تمومش م نیبب-

 طنت،یکرد... با ش کیبه خودش نزد شتریبزد و دستهاش رو دورِ کمرِ سوگند انداخت و  ییلبخندِ دندون نما اهورا

 کنار گوشش زمزمه وار گفت

بذارن  یو هشت شیبگو برات آهنگِ ش یشدنه... اگه ناراحت کیرقص، به هم نزد نیا تِیاما خاص زم،یعز دیببخش-

 یقرش بد

 

 اهورا گذاشت و جواب داد یشونه  یبا لجاجت دستش رو رو سوگند

 گوشت! رِیخوابوندم ز یدونه م هی... مطمئن باش اگر به خاطرِ بابام نبود، االن زمیازت متنفرم عز-

 

شونه هاش انداخت و کالهش رو سر  یکه بود تموم شد... سوگند دوباره شنلش رو رو یبه هر جون کندن مراسم

 کرد...

خودش رو به  ستادن،یا یمکنارِ عروس و داماد  یادگاریو گرفتنِ عکسِ  یخداحافظ یکه برا یتیجمع نِیاز ب هومن

 کرد و رو به سوگند گفت: کیاونها نزد

 ،دیکه شد دیکردم قسمتِ هم بش یدعا م شهی... همیکنارِ اهورا خوشبخت باش دوارمیسوگند جون مبارک باشه، ام-

 باش یها... زن داداشِ خوب یریداداشه من رو ازم نگ نیفقط ا

 



 خواهمتیم

 
466 

 

 زد و گفت: یپوزخند یبه سرد سوگند

 دارم و ندارم بدم که از دستش خالص شم یباور کن حاضرم هرچ-

 

که بود، فعال  ی... اما هرچیشوخ ایبوده  یلحن جد نیتونست بفهمه ا یباز به سوگند نگاه کرد... نم یبا دهان هومن

 ...دیپرس یزیشد راجع بهش از اهورا چ ینم

 و دنبالِ خودش برد دیکتِ هومن رو گرفت و کش نِیو آست دیاز راه رس نارگل

 کرده یقاط ی... اصال طرفِ سوگند نرو که معلومه حسابنوریا ایب-

 و از دور، به اهورا و سوگند چشم دوخت دیبه صورتش کش یدست هومن

 ادیوسط با عقلِ من جور در نم نیا یزیچ هینارگل -

 دارن یمشکل هی نایآره... منم دقت کردم، ا-

 یرفت واسه خواستگار ییهویشد انقدر  یازش بپرسم که چ یال وقت نشد حتبا اهورا حرف بزنم... اص دیبا-

 

 ابروش رو باال انداخت یتا کی نارگل

 جوابِ مثبت داده یزده... برام جالبه بدونم سوگند چطور یم ریاهورا رو با ت ی هیکه سا یکس هیاونم خواستگار-

 

 پدر و مادرِ اهورا! یرفتن... حت همه

پاشنه بلندش رو از پا در آورد و از پله ها باال رفت... اهورا پشتِ سرش راه افتاد و همراهِ او واردِ  یکفش ها سوگند

 اتاقش شد.

 چراغ رو روشن کنه، با سرعت به طرفش برگشت و نگاهِ پر نفرتش رو به او دوخت نکهیقبل از ا سوگند
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 ؟یچرا دنبالِ من راه افتاد ه؟یچ-

 ؟یداتاقت رو نشونم ب ییخوا ینم-

 محل ی... زود باش برو، خروسِ برینخ-

 

 دیتلخ خند اهورا

 شه یلباست از پشت باز و بسته م پِی... اومدم کمکت کنم، آخه زشعوریب-

 دمتیاز حد د یادیالزم نکرده، مامانم هست... االنم برو که امروز ز-

 کیپدر و مادرِ او بره و نقشِ  یخونه  شد به یمجبور م یبه مالقات با اهورا نداشت... اما بالجبار گاه یلیم سوگند

 کنه... یتازه عروس رو باز

 شام به منزلشون دعوت کنن! یبود تا تازه دامادشون رو برا یاسکندر ینوبتِ خانواده  نباریا

 

 و با چشم دیکش یبلند ی ازهیشد که سوگند خم یم کیرو اونجا مونده بود و ساعت به دوازده نزد یچند ساعت اهورا

 .دهیوقتِ رفتن رس گهیو ابرو به او فهموند که د

 

 زد و از جا بلند شد... افسانه با تعجب نگاهش کرد و گفت: یپوزخند اهورا

 ؟یکجا اهورا جان؟ چرا پاشد-

 ادیمرخص بشم... سوگند جون هم خوابش م گهیبا اجازتون د-

 م؟یریرو بگ دتونیجد یخونه  یپنجره ها یاندازه  میفردا باهم بر ستیمگه قرار ن نجا،یوا! خب بمون هم-
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 زیآم نطنتیش یمبل نشوند و با خنده و چشمک یگذاشت و دستِ اهورا رو گرفت و رو زیم یرو رو ییچا وانِیل جهان

 گفت:

 ستینترس پسر، سوگند آدم خوار ن-

 

 شد و نگاهِ درمونده اش رو به سوگند دوخت و لب زد دیسرخ و سف اهورا

 ... دستتون درد نکنه، من برم بهترهگهینه د-

 یکن یفرار م یکه دار میکرد ییرای: نکنه ما ازت بد پذافسانه

 یبرام سنگِ تموم م شهیام توش راحتم و شما هم یلیدومِ خودمه، به خدا خ یخونه  نجای: نه مامان جون... ااهورا

 دیذار

 دیاتاقش رو د وارِیکنجکاوِ اهورا که در و د یچهره  و به دیکوب نیزم یرختِ خواب رو محکم رو ،یبا کالفگ سوگند

 زد نگاه کرد... یم

 ؟یگرد یم یزیدنبالِ چ-

 ؟یبزرگ شد نجایا یتو از بچگ-

 خوام بخوابم یتختِ منم پاشو م یاالنم پاشو خودت رختِ خواب رو پهن کن، از رو ؟یآره، که چ-

 

 افتاده بود کرد و انگشتِ اشاره اش رو به طرفشون گرفت نیزم یکه رو یبه پتو و تشک ینگاه یچشم رِیز اهورا

 بخوابم؟ عمرا نیزم یمن برم رو-

 

 کج و کوله گفت: یدست به کمر شد و با دهان سوگند

 پررو یپسره  نم،ی... پاشو ببدیسرِ بنده بخواب یرو دیاریب فینه قربان... تشر-
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 و دستهاش رو از هم باز کرد دیتخت دراز کش یرو اهورا

 میش یجا م ییدوتا گه،ینفره... پس حله د مینفر، تو هم که همون ن هی... من مِین ینفره  کیختت ت-

 

آخِ اهورا بلند شد و  یسر و صورتِ او فرود آورد... صدا یبرداشت و محکم به رو نیزم یبالشت رو از رو سوگند

 سوگند دوباره کارش رو تکرار کرد

 سرت؟ یآباژور بزنم تو ای یش یپا م-

 زنما ی... به خدا االن مامانت رو صدا مینزن روان-

 نشست و با لجاجت گفت: نیزم یرمق رو یب سوگند،

 کردم یبخوابم اصرار نم نیزم یتونستم رو یبخواب... مطمئن باش اگر م نییپا ایب ار،یدر ن یاهورا بس کن... بچه باز-

 

 گفت: ییخفه ا یو با صدا دیسرش کش یتخت رو تا باال یرو یاو، پتو یتوجه به صحبت ها یب اهورا

 خواستم برما، مامان و بابات نذاشتن یتخت بخوابم... اصال م یمنم فقط عادت دارم رو-

 

 نیزم یکه با حرص، رختِ خوابش رو رو یو به سوگند دیکش رونیپتو ب رِیخاموش شدنِ چراغ، اهورا سرش رو از ز با

 کرد نگاه کرد یمرتب م

 

 ندارم تیمن بخواب، نترس کار شِیباال پ ای... بگهیلوس نشو د-

 مرگم رو بذارم یانقدر هم حرف نزن، بذار کپه  ،یام داشته باش یکار یکن یگمشو... غلط م-
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  ستادیسرِ او ا یتخت بلند شد و باال یاز رو اهورا

 بره یکه تنمِ تا صبح خوابم نم ییپاشو برو سرِ جات بخواب... من که اصال با لباس ها-

 

 اهورا چشم دوخت یخشن به لباس ها ییبالشت بلند کرد و با چشم ها یگفت و سرش رو از رو یپوف سوگند

 یگرفت یم یبه من چه؟ خب از بابام شلوار راحت-

 که ریبگ یگفت برو از سوگند شلوار راحت یآخه بابات م ه؟یپاس کار-

 ه؟یکیمن و تو باهم  زِیسا ؟یگ یچرت و پرت م-

 به صورتِ او زد یو چشمک دیرو دست کش پشتِ گردنش اهورا

 امتحانش کنم اریدرش ب ییخوا یکه تنته اندازم بشه، م یشرتیت نیهم دیشا-

 

داخلِ اتاق شد و اونها رو  یراحت یو شلوار شرتیپتو رو کنار زد و از اتاق خارج شد... چند لحظه بعد، با ت سوگند

 دیرختِ خوابش دراز کش یتخت گذاشت و دوباره تو یرو

 

 اونها رو بپوش... واسه سامانِ-

لباس  یر یبدو بدو م ینیب یخودت اندازم بود، آخه تا من رو م شرتِیبه زحمت نبودم... گفتم که همون ت یراض-

 وفتهیوقت چشمِ بنده به اندامِ همسرم ن هیتا  یپوش یرو م امرتیمادر بزرگِ خدا ب یها

 

 تچشم هاش رو محکم بست و گوش هاش رو گرف سوگند
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 یکنم، االنم بس کن انقدر حرف نزن م یهم م چی... پس اگر الزم باشه، خودم رو چادر پینیمن نامحرم تر یتو برا-

 خوام بخوابم

 

 سرِ سوگند نشست و شونه اش رو تکون داد یباال اهورا

 بکَنم. نجایهم یسوگند... سوگند پاشو خودت رو به خواب نزن! من کجا برم لباسم رو عوض کنم؟ اگه جواب نمید-

 

اهورا رو تحمل کنه، پس فقط با اشاره  یتونست صدا ینم گهی... مثلِ موادِ مذاب! ددیجوش یاش م نهیدورنِ س یزیچ

 .دیسرش کش یاتاق رو نشون داد و پتو رو رو هیبهداشت سِیدست، درِ سرو ی

 بلند شد...  نیزم یانداخت و از رو ینگاه یچوب دِیبه درِ سف اهورا

 کرد و دوباره به تخت خواب برگشت... ضیهاش رو تعو لباس

تخت بلند شد و به طرفِ  یزد و از رو یپنجره چشم دوخت... لبخند ی شهیگذاشت و به ش یشونیپ یرو رو ساعدش

 دست تکون داد... نییاون پا یاهورا ینگاه کرد و برا ابونیپنجره قدم برداشت... از  باال به خ

 داد یو سوگند از همون پنجره براش دست تکون م ستادیا یکنار ماشینش  م ن،ییاکه پ ییروزها و شب ها چه

 

  ؟ید یدست تکون م یواسه ک یدار-

 ...ستینگر یسوگند بود که با تعجب به او م یصدا

 واسه خودم-

 روحته؟ ستادهیا جایکه ا ینیو ا یخودت؟ نکنه خداروشکر مرد-

 یمرده باشه، گفت دوارمیخبر ندارم و ام نازیاز پر گهیبهت گفتم د یوقت یروز هی ادمِی اد؟یانقدر ازم بدت م یعنی-

 یحرف بزن ینجوریعشقت بوده ا یروز کیکه  یراجع به آدم ادیچطور دلت م
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 دیخند زیتمسخر آم سوگند

 ...ادیتا حدِ مرگ ازش بدت ب یکه حق دار یقانعم کرد ینرفته چطور ادمیتو خوبه؟ منم  یفقط حافظه  یفکر کرد-

 قای... دقیو از همه متنفر شد یرو دوست داشته باش یکس یوقت نتونست چیه گهیخاطرِ کارِ اون، د ،بهیگفت ادمهی

 که من دارم اهورا خان یهمون احساس

 

 یباال م یجهان و افسانه، تا طبقه  یخنده ها یصدا نباریداشتن، ا یآروم یکه خونه  شهیبود... برخالفِ هم صبح

 اومد...

 به کمرش داد یتنش کنار زد و کش و قوس یپتو رو از رو سوگند

 لب زد ی... به آرومدیکش ییخفه ا غِیکرد و ج زونیتخت آو یرو از لبه  پاهاش

 نیاهورا... واقعا تو زبون نفهم تر ادیباالم؟ لعنت بهت ب نیبودم... پس چرا االن ا دهیخواب نیزم یرو شبیمن که د"

 "دمیکه تا به حال د یهست یآدم

 

 ساده بافت و از اتاق خارج شد... یلیگشادش رو مرتب کرد و موهاش رو خ یها لباس

حرصش گرفت و با  دن،یخند یخوردن و بلند م ینشسته بودن و صبحانه م زیاهورا و پدر و مادرش که دورِ م دنِید با

 تند سالم داد... یلحن

 

 قهقهه هاش گفت: ونِیم جهان

 میکرده تا از خنده روده بر بش یرت کارکه شوه ایسالم بابا جان... ب-

 کرد یاجرا م شیو نما رکیرفت س یم دی... اصال باهیآره، اهورا استادِ دلقک باز-
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 :و گفت دیلبش رو گاز گرفت و با چشم و ابرو به دخترش فهموند که حرفش خوب نبوده، اما اهورا بلند خند افسانه

خانم خانما، صبحانه بدونِ  نیبش ایکردم، ب یم فیپدر و مادرت تعر یکارگاه و دانشگاه برا یاتفاقا داشتم از ماجراها-

 نداشت. ییشما صفا

 گرفت و جهان افسانه رو صدا زد و به سمتِ اتاقش رفت یجا یصندل یرو ز،یپشتِ م سوگند

 شده. رمیمن آماده کن د یلباس برا هی ایافسانه جان... ب-

 یشده و فک زیر ییدر و مادرش از آشپزخونه خارج بشن... به محضِ رفتن اونها، با چشم هاصبر کرد تا پ یکم سوگند

 منقبض گفت:

 ؟یبهت اجازه داد بهم دست بزن یک ؟یمن رو عوض کرد یجا یچ یبرا-

 گفت: یو با خونسرد دینوش شییاز چا یلب هاش رو تر کرد و کم اهورا

 ریگذشته ها گذشته! تو به دل نگ یتازه، بوست هم کردم... ول-

 نه؟ ای یدیفهم ،یبکن یکار نیهمچ یحق ندار گهی... دیغلط کرد-

شلوغش  یکنم، پس الک یکار رو م نیمن بهترِ هم یو جا ستیتو خوب ن یجا نمیبازم اگر بب دم،ینوچ... نفهم-

 نکن...*

 

 بود که به استقبالش رفت! یا کسرسوند... اهورا تنه رانیخودش رو به ا یشب قبل از عروس کی سامان،

با برادر زنش داشته باشه، سوگند هم دوست داشت  ییدوستانه ا یخواست رابطه  یخواست... دلش م نجوریا خودش

 .خونه موند یرو کنارِ اهورا باشه، نظرش عوض شد و تو یمسافتِ طوالن کی دیمتوجه شد با یبه فرودگاه بره، اما وقت
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هم رو  یتونستن چهره  یخوب نم یلیفرودگاه خ هیشلوغ یبودن... تو دهید گرویهمد یها و اهورا فقط عکس سامان

 بدن... صیتشخ

 شونه اش نشست یرو یکنه که دست دایخودش پ یهم قد و قواره  یمرد ت،یجمع یچرخوند تا تو یچشم م اهورا

 

 درسته؟ د،یاهورا باش دیشما با-

 زد و محکم، دستِ او رو فشرد ییلبخندِ دندون نما هیثان کیکمتر از  یشوکه شده به او نگاه کرد و تو اهورا

 بودم برادر دارتیبه به، آقا سامان... مشتاقِ د-

 

 رو در آغوش گرفتن  گریو اهورا همد سامان

 گل کاشته شهیخواهرم مثلِ هم دمیفهم دمت،یاالن که د ی... ولیکردم خوش عکس یفکر م-

 ییهم مثلِ سوگند خوش چهره ا ... ماشاهلل شمادیدار اریاخت-

هاشون  یصندل یجا داد و هر دو رو نیصندوق عقبِ ماش یبه سامان کمک کرد و چمدون هاش رو تو اهورا

 نشستن...

با سوگند بود و  شیآشنا یکردنِ ماجرا فیکردن و اهورا طبقِ معمول، در حالِ تعر یصحبت م یتهران، از هر در تا

 دیدرخش یم یچشم هاش از شدتِ خوشحال

 

 من سخت بود یباورش برا یقسمتمون شده، ول یبابام گفته بود دامادِ خوب-

 ؟یبود دهیچرا؟ مگه از من بد شن-

 کردم بهت یحسادت م ییجورا هیخواهر هاشون حساسن...  یخب، داداش ها رو ینه بابا... ول-
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 او گذاشت هیصندل هیپشت یقهقهه زد و دستش رو رو اهورا

 گهیاونم من ازت گرفتم د ،یخواهر داشت هینداره که...  یحسود-

 

 بهش کرد یزیاهورا زد و اخمِ ر یبه پهلو یمشتِ آروم سامان

شه،  یره تو هم... خواهرم تا آخرش خواهرمه، درضمن تند تندم دلم براش تنگ م یکالهمون م یحرف ها بزن نیاز ا-

 خونتون امیم ادیاز االن بگم ز

 

 چشم هاش گذاشت یدست هاش رو رو اهورا

و با ما  میبذار ارتیاز اتاق ها رو در اخت یکیدم  یو برنگرد... من بهت قول م رانیمنت، شما بمون ا ی دهیبه د-

 .یکن یزندگ

 و لب زد: دیکش یبه آسودگ ینفس سامان

 ام بفرستنمونده که سپردم بر لمیقصد ندارم برگردم... درسم تموم شده، فقط وسا گهیاتفاقا د-

 ها جمع شده بودن... یاسکندر یخونه  یتو لیفام ی همه

تونست او رو از برادرش جدا کنه و سامان هم سرِ او  ینم چکسیزد، ه یسامان رو محکم بغل گرفته بود زار م سوگند

 دیرو در آغوش گرفت و بوس

 ها کنه یعروس خانم؟ چشم هات پف م یکن یم هیگر یسوگند جان... داداش چرا دار-

 

ز ا یکار چیو ه دید یمتعجبِ همه رو م یداشت... نگاه ها یبود و لبخندِ تلخ ستادهیعقب تر ا یکنارِ سامان، کم اهورا

 که سرش آورد، از دستش داد. ییبود! او سوگند رو نابود کرد و با بال ی... از دستِ خودش عصبانومدیدستش بر نم
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داد تا از آغوشِ  تیسوگند ناراحت بودن، رضا هیعیطب رِیبا وساطتِ جهان و افسانه، که خودشون هم از رفتارِ غ بالخره

 .نهیمبل بنش یو کنارش رو ادیب رونیسامان ب

 

 سرش خلوت شد، کنارِ گوشِ سوگند زمزمه کرد یکم نکهیبعد از ا سامان

 نترس یزیمن بگو... از چ اومده؟ به شیپ یمشکل ؟یچته دختر؟ چرا انقدر ناراحت-

 خوبه زی... همه چینه داداش-

 

 به اهورا انداخت که مشغولِ صحبت با جهان بود ینگاه سامان

 هم نباش. یچینگرانِ ه م،یزن یرو بهم م زیامشب همه چ نیهم ،یشد مونیاگر پش ؟یستین یاز شوهرت راض-

 او زد و اهورا رو نگاه کرد یبه رو یلبخندِ کم رنگ سوگند

 ... من عاشقشم**هینه بابا، اون که عال-

 سامان اومده بودن رفتن. دنِید یکه برا ییشب شد... مهمون ها آخرِ

 سوگند رو صدا زد افسانه

 دیش داریصبح زود ب دی... بادیخودت و شوهرت رو بنداز، بخواب یدخترم، جا-

 تختم بخوابه یاهورا بره رو ست،یبه جا انداختن ن یازیسامان بخوابم... ن شِیخوام پ یمامان من شب م-

 

 کردن بودن که افسانه گفت: یو اهورا در حالِ تخته باز سامان

 تنها بخوابه؟ گهیاتاقِ د هی یزشته مامان جان... شوهرت بره تو-
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 به سوگند نگاه کرد ییا روزمندانهیبلند شد و با لبخندِ پ یاز پشتِ صندل اهورا

 باخت که!  کیبود؟ پنج  نیداداشم داداشم ا یگفت یانقدر م-

 شد رهیسوگند خ زونِیآو یاهورا زد و به چشم ها و لب ها یبه پهلو ییسقلمه ا سامان

 ... من بردمشزمیگه عز یدروغ م-

 

 گفت یدهنش برد و نوچ یمشتش رو جلو اهورا

 شرطِ منم بده. ی... ولایب ییایب یخواهرت قُپ یجلو ییخوا یدارن... م یاِاِاِ... توی روزِ روشن دارن کالهِ من رو بر م-

 با تاسف به جفتشون انداخت ینگاه سوگند

 د؟یمگه شماها قمارباز ؟یشرط؟ چه شرط-

از خواب که  ،یعروس یبهش گفتم با من شرط نبند قبول نکرد، عوضش فردا یشرطِ ساده بود... هرچ هینه خانمم، -

 گاز گذاشته تا گرم بمونه یو رو دهیبرات خر یمشت یپرس کله پاچه  هیداداش جونت  یدارشیب

ر دو ه ،ی... محبوبه و مصطفارهیدرشون ب یاونها باشه و از دلتنگ شِیبرگشت تا پ شیپدر یاون شب رو به خونه  اهورا

 شد! یپدرش متعجب م یو از اشک ها نیمادرش غمگ یها هیاهورا از گر ختن،یر یاشک م

 

 کنه. هیپسرش گر هیداشته باشه و شبِ عروس یفرزانه، قلبِ مهربون یکرد مصطف یفکرش رو هم نم چوقتیه

 شتریب یلیو حاال که ازدواج کرده، خ شهیداد خوشبخت م نانیاونها رو در آغوش گرفت و بهشون اطم یهر دو اهورا

 دونه. یزنه و تازه داره قدرِ خانواده اش رو م یاز قبل بهشون سر م

 

هاشون محکم بغلش کنه تا خوابش  یبه اتاقِ سامان رفت و ازش خواست تا مثلِ بچگاما، بعد از رفتنِ اهورا  سوگند

 ببره...
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باشه که شب،  یبار نیآخر نیا دیره و شا یبجز برادرش نم ییا گهیآغوشِ گرمِ مردِ د یمطمئن بود تا آخرِ عمر تو او

 خوابه. یم یبغلِ کس یتو

 

زود طالق  یلیرو از خودش دور کرد... سوگند قصد داشت خ یسرش رو تکون داد و افکارِ منف عیسر یلینه، خ اما

اجازه نداده  چوقتیکه ه یبشه... پشتش به برادرش گرم شد، برادر تیآغوش برگرده و حما نیدوباره به هم رهیبگ

 به او لطمه بزنه. یاحد

 

هاش، باعث  ختنیها و اشک ر هیگر یکرد، صدا یو تمامِ تالشش رو م ومدیصبح خواب به چشم هاش ن یدم دم ها تا

 بشه... دارینشه سامان از خواب ب

تونست چشم هاش رو باز کنه، تازه خواب بهش مزه کرده بود و توانِ  ینم یزنگ خورد، حت لشیساعتِ موبا یوقت

 شدن نداشت. داریب

 برسونه... شگاهیتر از او حاضر بود، تا خواهرش رو به آرا عیرتخت بلندش کردن و سامان س یاش به زور از رو خانواده

اما سامان مخالفت کرد و گفت، نتونسته  اد،یبردنِ سوگند ب یتماس گرفت و خواست تا خودش برا یچندبار اهورا

شد و با کاورِ لباس  ادهیبرادرش پ نِیکمک بکنه، حداقل امروز کمک حال باشه... سوگند از ماش یکار چیه یتو

 رفت شگاهیعروسش به آرا

 رفت... شیپدر یمردانه خارج شد و به سمتِ خونه  شگاهِیاز آرا اهورا

اش روبرو شد... هومن جلو اومد و او رو محکم در آغوش گرفت و  حهیهومن و خاله مل یرو که باز کرد، با چهره  در

 زد... یخوند و ضرب م یم یدر دست، آهنگِ حمامِ داماد رهیخاله دا

 و گفت: دیخند اهورا

 سحر حموم بودم ی... من کله یاومد ریخاله جون، د-

 آهنگ رو بلدم هی نیپسر، خب من فقط هم ایداد ریحاال توهم گ-
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 اش مرتب کرد قهی یرو رو اهشیس ونِیبغض دار،پاپ ییو هومن، با گلو دیرنگش رو پوش یو شلوارِ مشک کت

 نمتیبب یلباسِ داماد یها تو یودز نیکردم به ا ی... فکر نمیداداش، خوشبخت باش-

 

 و سرش رو در آغوش گرفت دیاو رو بوس هیشونیپ اهورا

 گم برعکسش کن یحاال م ر،یگفتم خر نشو زن نگ یقبال بهت م یهرچ نینوبتِ تواِ... بب گهید-

 رم؟یخر بشم زن بگ یعنی-

 نبودنِ  یچیخر بودن، بهتر از ه ی... گاهییزایچ نیهمچ هی بایتقر یا-

 

 عروس رفت... شگاهِیشده بود برداشت و به سمتِ آرا نیتزئ دیسف ییگل زده اش رو که سرتاسر، با رز ها نِیماش

 بودن. یبردار ریکردن و در حالِ تصو یم یرانندگ نشیو عکاس، کنارِ ماش لمبرداریف

 به دنبالش شگاهیآرا درِ یرسه و خودش تا جلو یم گهید قهیبا سوگند تماس گرفت و بهش اطالع داد تا چند دق اهورا

 ...ادیم

 حرفش حرف زد یرو یلینبود که بشه خ یاهورا جور هیابتدا مخالفت کرد، اما لحنِ دستور سوگند

 حال، از چهار چوبِ در خارج شد... یو صورتِ ب نیسنگ ییسالن باز شد و سوگند با قدم ها درِ

کرد  یم ییعروس و داماد رو راهنما لمبرداریبود، ف دهیچیکلِ فضا پ یتو یعکاس یها نیشاترِ دورب یدکمه  یصدا

 کرد ینم ریس ایدن نیا یانجام بدن، اما سوگند اصال تو ییچه کارها دیکه با

 

داماد  یآقا یآقا داماد، آروم برو جلو... دسته گل رو بده دستِ عروس خانم... عروس خانم لبخند بزن، به چشم ها-

 !نمایچشمات بب ینگاه کن و با عشق بخند... عشق رو تو
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 حس مهمه... یلیعروس رو ببوس، با احساس باشه خ هیشونیشو و پ کیداماد نزد آقا

 

 بلند شد لمبرداریف یکرد صورتِ او رو ببوسه! دوباره صدا یزد و نه اهورا جرات م یسوگند لبخند م نه

 .گهید دیی... بدودیستادیچرا ا م،یوقت ندار-

 گفت: یجد یلیبه سمتشون برگشت و خ اهورا

 بهشون بزنم. یحرفِ مهم دی... بادیخواهش کنم چند لحظه من و همسرم رو تنها بذار شهیخوام، م یمعذرت م-

 

 سوگند انداخت و یاز سر تا پا یسالن گم شدن... اهورا نگاه چِیپ یفاصله گرفتن و تو یچند قدم یلمبرداریف عواملِ

 شلوارش برد بِیج یو تودستش ر

دوستم،  یها... مجبور شدم، آخه رفته بودم خونه  یکردم، مسخره نکن یرو داشتم نگاه م ندرالیبار کارتن س هی-

 کنارش نشستم به تماشا. یکاری... منم از بدید یبود، اون داشت م یخواهرش دبستان

 

کنن و  یدرست م بایرو انقدر ز یکارتون یاه تیگفتم چرا شخص یخودم م شِیموقع خنده ام گرفته بود، پ اون

 ینه چهره اش فقط برا ندرال،یس دمیفهم دم،یپوشونن، اما حاال که تو رو د یبهشون م یپرنسس یلباس ها شهیهم

 کارتون ها بود، نه لباسش یتو

 پر حرارتِ اهورا دوخت یزده اش رو به چشم ها خینگاهِ  سوگند

 بود یلباسِ اون آب-

 توام سبزه یچشم ها-

 داره؟ یچه ربط-

 ینمیتر زی... دوستت دارم، تو عزیتا ربطش رو بفهم یمن باش یجا دیبا-
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 زد و سرش رو با تاسف تکون داد یپوزخندِ صدا دار سوگند

 من ندارم یول-

 نداره... من تحملم باالست یاشکال-

 رمیخواد بم یامروز... دلم م مهیروزِ زندگ نیبدتر-

 

 رو محکم گرفت و اجازه نداد تا او بتونه دستش رو پس بکشه... دستِ سوگند اهورا

... باهات کار میحرف ها بگذر نیکنه، از ا یام م ونهیتصورِ نبودنت هم د ی... چون حترمیزودتر از تو بم دوارمیام-

 دارم

 

 کرد دستش رو از حصارِ انگشتانِ اهورا خارج کنه اما موفق نشد یکه داشت، سع یبا تمامِ زور سوگند

 دلت خواست بگو یدستم رو ول کن، بعدش هرچ-

کله خر مثلِ من و تو دارن...  ینکردن دوتا بچه  یپدر و مادرهامون که گناه نه،یکنم، تقال نکن... حرفم ا یول نم-

کن، بذار اونها  یباز لمیبخند، ف ی... الکریامشب رو تحمل کن و مثلِ شوهر مرده ها ماتم نگ هیلطفا به خاطرِ اونها 

 از بابتِ ما راحت باشه الشونیخ

هاش، خانواده اش رو به دلشوره و  یبا رفتارها و ناراحت یبه فکر فرو رفت... حق با اهورا بود، به حد کاف یکم سوگند

 داد یآزارشون م دینبا نیز اا شتریب گهیانداخته بود، د ینگران

 

دم  یکنم، نه اجازه م یبوست م تیمن نه وسطِ جمع ،یدرازتر نکن متیپات رو از گل یقول بد دیبا یباشه، ول-

کنم، از فردا خدا به دادت  یباز لمیتونم برات ف یچند ساعت رو م نیکن، من فقط هم تی... پس خودت رعامیببوس

 برسه.
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 ادیو مرتبش به چشم ب دیسف یدندون ها فِیزد که باعث شد رد ییلبخندِ دندون نما اهورا

 خوشگله یتو بگ یباشه عروسم... هرچ-

 

 اونها زوم شد... یها رو نیرو صدا زد و دورب یلمبرداریف مِیت اهورا

 بود! یخنده ها واقع نیکاش ا ی... اهورا آرزو کرد که اشدیم رهیاهورا خ یزد و به چشم ها یلبخند م سوگند

 ...دیبوس عیرو نرم و سر شیشونیبه سمتِ او برداشت و پ یدمق

 

 بلند شد لمبرداریف یصدا

 تر ببوس یطوالن ؟یآقا داماد مگه عجله دار-

 

بار پر حرارت تر از قبل، سوگند گر گرفت... چشم هاش رو بست و بغضش رو  نی... ادیاو رو بوس هیشونیدوباره پ اهورا

 فرو داد

 بود؟ یچ اوردیو به قلبش هجوم م دیچرخ یتنش م یکه تو ییگرما نیا لِینبود؟ پس دل او از اهورا متنفر مگه

کمکش کرد که راحت  اطیسوگند باز کرد و با احت یرو برا نیاومدن و اهورا درِ ماش نییدر دستِ هم از پله ها پا دست

 نهیبنش

 !میمال ینوازش ها ره،یخ یهاش... نگاه ها دنیداغِ اهورا، محکم به آغوش کش ی... نفس هاییا هیآتل یها عکس

که تهِ دلِ آدم  ییخوب... از همون ها یبد، بلکه از اون بد ها یکرد... نه از اون بد ها یو همه حالِ سوگند رو بد م همه

 دن. یرو قلقلک م

 خسته شدم... بگو تمومش کنن-



 خواهمتیم

 
483 

 

 ها لمیو ف عکس نیمونه بجز هم یواسه آدم نم یزیچ یاز عروس زم،یصبور باش عز-

 

 به اهورا انداخت یکالفه نگاه سوگند

 هیمن... مطمئن باش زندگ زِی! نه عزمیکن یکنارِ هم زندگ یعمر هیباورت شده قرارِ  یجد یجد نکهیمثلِ ا-

 دوام نداره یلیمشترکمون خ

 رفت یتکون داد و به سمتِ مسئولِ عکسبردار یسر اهورا

 دیشه زودتر تمومش کن یخانمِ من خسته شده... اگر م د،یببخش-

 باغ مونده یتو یلمبرداریجناب، هنوز ف یول-

 مییما خسته ا گه،ی... بسه دستیمهم ن-

 

زدن و فقط  یکدوم حرف نم چیشد حرکت کردن... ه یتوش برگزار م یکه عروس یشدن و به سمتِ باغ نیماش سوارِ

 آورد. یبه وجود م نیماش یتو ییکه در حالِ پخش بود، سر و صدا یکیموز

 

شد  ادهیپ نیکرده بود، اهورا از ماش یرو خاکستر طیدودِ اسپند مح دن،یکش یباغ شدن... همه کل م یمحوطه  واردِ

 اش کرد... ادهیپ اطیو دستِ سوگند رو گرفت و با احت

 روشن بود یقرمز رنگ عبور کردن، اطرافشون پر از شمع ها یفرش از

 فرق داشت! ونیشد و سالنِ خانم ها با آقا یمراسم هم مثلِ جشنِ عقدشون، جدا برگزار م نیسوگند، ا یخواسته  به

تک پسرش فراهم کنه و  هیعروس یها رو برا نیبود... محبوبه تمامِ تالشش رو کرد تا بهتر یمجلل و با شکوه جشنِ

 کم نذاره. یزیچ چیه
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 کردن... یم فیتعر و جذابتِ جفتشون ییبایگرفتن و از ز یبا اونها عکس م همه

تا او  دیچرخ یلب هاش محو نشه، نارگل کنارش بود و مثلِ پروانه دورش م یداشت، لبخند از رو یسع سوگند

 خوش بگذره. هیاز بق شتریاسترس نداشته باشه و به خودش ب

 

 خاص گفت: یاونها شد و با محبت کِیدعوت بود... نزد ینیدانشگاه، فقط خانمِ حس یبچه ها از

نره منم  ادتونی... دیقدرِ هم رو بدون شهیهم د،یاز هم دل بکن دیتون یشما دوتا نم دمیفهم م،یهمون شبِ مهمون-

 دیسالگردِ دهمِ ازدواجتون دعوت کن یتو

 

 شدن... گهید یو سوگند هر دو از او تشکر کردن و مشغولِ مهمون ها اهورا

 .دنیرقص یرفتن و بالجبار م یطِ سالن مشدن و به وس یدست در دست م گران،یبه اصرارِ د یگاه

 

 یم یکه سع یشد... سوگند اما با حرکات یم کینزد باشیبه عروسِ ز شتریشمورد و ب یم متیفرصت رو غن اهورا

 کرد. یگرفت و آغوشش رو ترک م یبه بدنش بده، از او فاصله م دنیرقص یکرد تو

 

بزرگ به راه افتاده  یزدن... کارناوال یکردن و بوق م یم یعروس رانندگ نیتموم شد... مهمون ها دنبالِ ماش جشن

 کرد یبود که فالشر زنان دنبالِ اونها حرکت م ینیکرد، ماش یبود، تا چشم کار م

نِ به عنوا یلیوسا قه،یشد که مادر زنش با ذوق و سل ییبار واردِ خونه ا نیاول یقفل چرخوند و برا یرو تو دیکل اهورا

 بود... دهیتوش چ هیزیجه

 واردِ آپارتمان نشد. یو فرزانه، کس یاسکندر یخانواده  بجز،

 و گفت: ستادیخندون کنارِ اهورا ا یبا لب افسانه



 خواهمتیم

 
485 

 

 کنم. زتیخواستم سورپرا ی... آخه منجایا ییایماهه ب کی نیا یاگر نذاشتم تو دیببخش اد؟یچطوره؟ خوشت م-

 

 یبکو هیرو ییسرمه ا هیراحت یو کاناپه ها یو آب دیه و گلدارِ سفساد یکه با پارچه  لیاست یبا لذت به مبل ها اهورا

 شده بود نگاه کرد

 داد یبه اون ها م یشتریب یبزرگ، جلوه  یداشت و نورِ لوستر ها لیبا وسا یبیعج هیها هارمون فرش

 انشاهلل بتونم جبران کنم.  د،یبه زحمت افتاد یلی... خباستیمامان جان، واقعا ز-

 

 و دستش رو گرفت دیصورتِ اهورا رو بوس افسانه

دل  یلی... مراقبش باش، دخترم خیرو بهم کرد ایلطفِ دن نیبزرگ تر ،یکه دخترِ من رو خوشبخت کن نیتو هم-

 نازکه.

 

 دیمادر زنش رو در آغوش گرفت و سرش رو بوس اهورا

 یدم نذارم آب تو یمان جون، قول مرفته... نگران نباش ما یمادرش معلومِ دلِ نازکش به ک هیاشک یاز چشم ها-

 دلش تکون بخوره

 

 کوتاه رفتن... ی قهیبه اونها زدن و بعد از چند دق یخانواده حرف یکدوم از اعضا هر

 کرد. یدسته گلش رو پر پر م یکاناپه نشسته بود و گلها یاشک هاش رو نداشت و رو ارِیاخت سوگند

 بود نگاه کرد ختهیر نیزم یکه رو ییکنارش نشست و به گلبرگ ها اهورا

 دارن؟ ینگه نم یادگاریکنن و  یمگه عروس ها دسته گل هاشون رو خشک نم-
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 یگل پرپر م شهیخاکِ مرده هم هم یبرام حکمِ قبر رو داره... رو نجایاونا به خواستِ خودشون عروس شدن... ا-

 کنن.

 

 و دستهاش رو پشتِ سرش برد دیکش یپوف اهورا

 زنه؟  یحرف ها م نیآدم از ا یبِ اولِ زندگبس کن سوگند... آخه ش-

 

 انداخت و گفت: یدر رو ببنده، به اهورا نگاه نکهیمبل بلند شد و به طرفِ اتاقِ خواب رفت... قبل از ا یاز رو سوگند

 تو آماده کردم، لباس هات یاتاقم برا یکی... او یواردش بش یاتاقِ منه و تو حق ندار نجایساعت به بعد، ا نیاز هم-

 صورت صدام نکن نیا رِیتلفن بزن، در غ یکمدت... اگر باهام کار داشت یتو دمیکه مادرت آورده چ ییهم تا جا

 

به  که او یکاناپه بلند شد و پا تند کرد و به سمتِ اتاق یقفل شدنش، اهورا از رو یدرِ اتاق رو بست و با صدا سوگند

 خودش اختصاص داده بود رفت...

 محکم به در زد و با حرص گفت: یتقه  چند

متجاوز؟ زود باش بازش کن،  ایمگه من قاتلم  ؟یکن یدرو چرا قفل م ؟یهارو... مثال که چ یمسخره باز نیبس کن ا-

 .امیهم سمتت نم یریاصال اگر بم

 

 یو جا دیکوب یکنار وارِیبه د یگریپس از د یکیمشت شده اش رو،  یاز اتاق خارج نشد... اهورا دستها ییصدا چیه

 نقش بست. وارید هیدیسف یاستخون هاش رو

قرار  واریبه د دهیپنجره، چسب کِیتختِ تک نفره، نزد کیرفت و چراغ رو روشن کرد...  گهیحوصله به اتاقِ د یب

 روح، رنگ داده بود یسرد و ب یها واریبه اون د یزرشک هیداشت و پرده ها و رو تخت
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کر و به ف دیتخت دراز کش یکرد، رو دایکمد پ یکه تو یو شلوارک یو با رکاب دیکش رونیو شلوارش رو از تن ب کت

 فرو رفت...

 خواست بهش کمک کنه تا دوباره بتونه سوگند رو به حالتِ اولش برگردونه. یزد و ازش م یخدا رو صدا م فقط

 

 شونیشبِ عروس یکه با سوگند برا ییاو تنگ شده بود... چه روز ها شب ها یها یناز کردن ها و طناز یبرا دلش

 !دنیکش ینقشه م

 بخورن و برگردن به خونشون. یطباخ یصبحانه شون رو تو نیها بچرخن و بعدش اول ابونیخ یبود، تا صبح تو قرار

نرم و گرم که نوازش کنه و  یاز جنسِ سفت و سختِ آهن و بتن بود، نه پوست یواریاونها د نِیباطل... ب الِیخ یزه یول

 ازش بشه.نو

 گذشته بخوابه! یها ایکرد بدونِ فکر کردن به رو یچشم هاش رو بست و سع اهورا

 

 د،ید یرو م پشیز بتیکرد و با هزار مص یکه بهش نگاه م ییا نهییلباس عروسش رو به کمکِ آ یاما، به سخت سوگند

 از اتاق ولو کرد... یدر آورد و گوشه 

 سرش رو درآورد. یرو یها رهیرنگش نشست و با مکافات، گ ییتختِ خوابِ مغز پسته ا یِرو

 

 شده اش رو با درد ماساژ داد... دهیسرش کرد و پوستِ کش یهاش رو تو دست

 رو در دست گرفت و واردِ حمام شد. دشیسف ی حوله

 نرویاز انگشتش بدر دستش افتاد و با انزجار، اون رو  ی... ناگهان چشمش به حلقه دیرو پر از آب کرد و دراز کش وان

 گذاشت. ییسنگِ روشو یو رو دیکش
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 و به دیداد غلط یم یینو یکه بو ییپتو رِیتنش، به رختِ خواب رفت و ز یتو یبا حوله  ،یحمامِ طوالن کیاز  بعد

 خواب رفت...

 و با آرامش قیعم یخواب

 بود... یکیزدند  یدنبالشون بوق م شبیکه د ییها نیماش تمِیزنگِ در، با ر یصدا

 چهار چوبِ در قرار گرفت... یکه هنوز، مستِ خواب بود تو ییتخت بلند شد و با چشم ها یاز رو سمهیسرا اهورا

 شتریکه ب یشلخته و درهم رفته و لباسِ خواب ییهمون لحظه، قفلِ درِ اتاقِ سوگند هم به صدا در اومد و با موها در

 ستادیاباردارش کرده بود کنارِ اهورا  یزن ها هِیشب

 

 ؟یصبح یکله  هیک-

 نبود، داداشت آورده شرطش رو بده  ادمیاصال  یوا-

 

او باز کرد... سپس به سمتِ اهورا  یسامان گل از گلش شکفت و در رو به رو یچهره  دنِیپاتند کرد و با د سوگند

 تنش انداخت... یبه لباس ها یاجمال یبرگشت و نگاه

 بپوش یزیچ یشرتیت هیبرو لباست رو عوض کن، -

 

 زد یپوزخند اهورا

 پوشم؟ یم یمگه واسه تو مهمِ من چ-

 

 از کنارش گذشت و واردِ اتاقِ خودش شد یدیق یبا ب سوگند

 داداشم زشته یجلو یواسه من نه... ول-
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تن کرد و به استقبالِ سامان رفت... در رو باز کرد و منتظر شد تا او از آسانسور  رپوششیز یرو ،یراحت یشرتیت اهورا

 خارج بشه

 کش دار گفت: یباال گرفت و با خنده ا یدر دست داشت و اون رو کم ییقابلمه ا سامان

 که قولش رو داده بودم ییاز کله پاچه ا نمیبه به... تازه داماد، آقا الوعده وفا... ا-

 

 ابروش رو باال انداخت یتا کیو  دیهوا از دستِ او قاپ یمه رو روقابل اهورا

 ینکن یشرط بند یزیچ چیبا من سرِ ه گهید یریبگ ادیدرس عبرت، تا  هیشد برات  نیا-

 

 کرد گفت: یهمونجور که دوال شده بود و بندِ کفش هاش رو باز م سامان

 زمیر یباشه که من داداشه سوگندم... بالخره زهرم رو بهت م ادتیتو هم -

 

 سامان، به دنِیبسته بود... با د یبه تن داشت و موهاش رو دم اسب یو شلوارِ جذب شرتیاز اتاق خارج شد... ت سوگند

 دیآغوشش جا داد و عطرِ تنش رو نفس کش یو خودش رو تو دیسمتش دو

 

 خوشحال شدم ... واقعایاومد یکرد یچه خوب کار-

 یصفِ کله پز یو تو دیرفت یم یسحر یکله  دی... وگرنه اگر برده بودمش، شما بایشوهر جونت ونِیاومدنم رو مد-

 .دیگرفت یمن صبحانه م یو برا دیستادیمیوا

 

 که در دست داشت رو باال گرفت و گفت: یلونیگاز گذاشت و شعله رو روشن کرد... سامان نا یغذا رو رو اهورا
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رو با خودم  میراحت یخواهرم و شبم بمونم، لباس ها یخونه  امیدلم بخواد ب ییوقت ها هی دیکه شا ییاونجااز -

 آوردم! 

 اتاقم عوضش کنم یرم تو یاجازتون م با

 دهنش گذاشت و ملتمسانه به اهورا چشم دوخت... یبه سمتِ اتاق رفت و سوگند دستش رو رو سامان

 بود. رید یهر گونه عکس العمل یکه از سرِ سوگند گذشته شد، اما برا یتازه متوجهِ فکر اهورا

 

و سرش رو از چهارچوبِ  دیقدم به داخلِ اتاق گذاشت و سرِ جاش خشکش زد... اخم هاش رو درهم کش کی سامان

 فرستاد و رو به اهورا گفت: رونیدر ب

 ؟یدیاتاق خواب نیا یتو شبیتو د-

 

 گفت: عیسر یلیشد و خ رهیسوگند خ یبه صورتِ رنگ و رو باخته آب دهنش رو قورت داد و  اهورا

سر و  یبود که حواله  یبد خواب شده بود... تا صبح مشت و لگد شبید نکهیبگم داداش؟! خواهرت مثلِ ا یچ-

نِ و م شونهیا سیرئ دمی... همون جا بود که فهمنیتخت پرتم کرد زم یعالمِ خواب، از رو یکرد، بعدشم تو یصورتم م

 اتاق بخوابم. یکی نیا یتو امیمجبور شدم ب چارهیب

 

 چشمِ سوگند فرو رفت یلب هاش رو تر کرد و نگاهش مثلِ سوزن شد و تو سامان

 هیچطور دنیتختِ دونفره خواب یآدابِ رو رهیگ یم ادیبه بعد  نیخواهرم اشتباه کرده... حاال از ا-

 

خواست  یورا از نوعِ برخوردِ سامان با او ناراحت بود... اصال دلش نمانداخت... اه نییسرخ شد و سرش رو پا سوگند

 رهیجز خودش مچِ سوگندِ لجباز رو بگ یکس
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 یلیخ شبیشوهرش خواسته، منتها د یها رو برا نیبهتر شهیهم خوب بلده، هم یلینه آقا سامان... اتفاقا زنِ من خ-

 کرد. یخسته بود...تازه، خروپف هم م

 اهورا رو در آورد و ازش رو گرفت...* یاغش داد و دهنش رو کج و کوله کرد و ادابه دم ینیچ سوگند

و چند سالِ که  نیکه چند یآشپزخونه خوردن و سامان و اهورا، مثلِ دوستان مىیگرم و صم طِیمح یرو تو صبحانه

 .دنیخند یگفتن وم یکردن و م یم یشناسن، باهم شوخ یم گرویهمد

همسرش و برادرش تا  یدوست داشت، رابطه  شهیزد... هم یاو دو لبخند م یها یهم به کل کل ها و لودگ سوگند

 کار نبود. انتیخ کی د،ید یم اهاشیرو یکه تو یباشه... اما همسر یمیحد صم نیا

 

 نهار نموند و رفت... یاصرار کردن، سامان برا هرچقدر

اش رو به کانترِ آشپزخونه داد و او  هیبود و اهورا تک ییچا یتکان هاو اس وهیم یظرف ها هیمشغولِ جمع آور سوگند

 نظر داشت... رِیرو ز

 گما... چه خوب شد داداشت اومد یم-

 چطور؟ یآره، ول-

 .یگل و گالشادِ مادربزرگت برداشت یچون بالخره تو دست از لباس ها-

 

و محکم به اتاقش برگشت... چند لحظه بعد با همون لباس  عیسر ییرو بست و با قدم ها ییظرف شو رِیش سوگند

 رفت ییظرف شو نگِیمتعجبِ اهورا ظاهر شد و دوباره سرِ س یچشم ها یخوابِ گشاد جلو

 ازش بخرم و هرروز تنم کنم نیج هیدم  یقول م ،یرو دوست دار نهایحاال که انقدر ا-

 

 طرفِ خودش کشوند... به لباسِ تنِ او زد و به یو چنگ ستادیکنارش ا اهورا
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 یها دندون انِیبا او برقرار نکنه... با حرص، م یگرفت و  مقاومت کرد تا تماسِ بدن نتیکاب یدستش رو لبه  سوگند

 شده اش گفت: دیکل

 و داد راه ننداختم غیولم کن... ولم کن تا ج-

 شش جا داد...آغو یو تو دیکرد و سوگند رو به طرفِ خودش کش شتریقدرتِ دست هاش رو ب اهورا

 یبکن یتون یهم نم یغلط چیخواد بغلت کنم، ه ی... دلم میزنم-

 

 شد و لب زد رهینافذِ اهورا خ ینفس زنان به چشم ها سوگند

 کنم ینداره، آدمت م یاشکال ی... ولیگستاخ یلیخ-

 ،یرو بهت بگم، از بچگ یزیچ هیبذار  ی... ولیانجام بد یدوست دار یهرکار یندارم خانمم، شما مختار یمن مشکل-

 یخواست، با جون و دل براش انجام م یرو م یمهربون، ازم کار یمامانم اگر با قربون صدقه و نوازش و بوسه ها

 دادم...

کنم، اون موقع بود که  یو دعوا مجبورم کنن کار دیخواستن با تهد یاگر م د،یرس یبه دادشون م دیخدا با یول

 شدم... یم یوحش

 ... پس مراقبِ خودت باش.درمیرو م زیبشم، همه چ یوحش هم که ییوقتا

 

 اهورا، از دورِ کمرِ سوگند شل شد و به طرفِ اتاقش رفت... یها دست

 و توجهِ سوگند رو به خودش جلب کرد. دیچیفضا پ یادکلنش تو یبعد، بو قهیدق چند

 

 انداخت و گفت: یبود نگاه دهیبا تعجب به او که حسابی  به خودش رس سوگند

 ؟یکجا به سالمت-
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 پدر و مادرم دراز کنم که یتونم برم دستم رو جلو یخرج داره، نم ی... زندگیدنبالِ نون به سالمت-

 

 خشک کرد. نکیکنارِ س یباال انداخت و دست هاش رو با حوله  ییتفاوت شونه ا یب سوگند

 رفت و سوگند به اتاقش برگشت... اهورا

آموزش به هنرجوها استخدام بشه  یکه قرار بود برا ییاز استادها یکی یرش نشسته بود و رزومه کا زِیپشتِ م اهورا

 کرد... یمطالعه م

 زد و جواب داد یلبخند د،یمادرش رو د یزنگ خورد و شماره  لشیموبا

 جونِ دلم مادرِ قشنگم-

 زنت خوبه؟ ؟یبال پسرم، خوب یجونت ب-

 خداروشکر، اونم خوبه-

 ؟ییکجا-

 رسرکا-

 یداد یروز به خودت استراحت م هیاِ... حاال -

 ؟یداشت میخرج داره مامان جون... جانم، کار یبابا، زندگ یا-

تو  یکه دلم برا ایما، زود ب یخونه  دیسوگند جون، دعوت یآره پسرم، زنگ زدم بگم... امشب شما و خانواده -

 عروسم تنگ شده

 میایم نداشت یچشم... بذار به سوگند بگم، اگر کار-

 ارشیخودم گفتم بهش، فقط برو دنبالش و ب-

 ... باشه، پس فعال خداحافظ*دایدوز یو م دیبر یخوب عروس و مادرشوهر م-
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 یبه خونه هاشون دعوت م یشام و مهمون یاون ها رو برا کیهفته، تمامِ اقوامِ نزد کیهمون شب به بعد، تا مدت  از

 کرد...

 .رهیصورت نگ نشونیب ییخونه، کمتر کنار هم باشن و دعوا یشد، تا تو یدعوت ها باعث م نیا

 رفتن! یاقوام م یگشت و با سوگند به خونه  یغروب بر م یشد و دم دم ها یصبح ها از خونه خارج م اهورا

 کردن یبرخورد م یواقع یمثلِ تازه عروس داماد ها گران،ید ینقش بودن و جلو یفایبه ا مجبور

 دادن تموم شد... یکه عنوانِ پاگشا رو بهش م ییها یجشن و مهمون بالخره

 ضیچند روز، به اتاقش رفت و لباس هاش رو تعو نیخسته و کوفته از سرِ کار به خونه برگشت و طبقِ معمولِ ا اهورا

 کرد.

 

کرد... سالنه سالنه به آشپزخونه رفت و درِ قابلمه  یم کیاهورا رو تحر یبود و اشتها دهیچیکلِ فضا پ یغذا تو یبو

 هاش شد... هیگاز بود رو باز کرد و عطرِ خورشت و پلو واردِ ر یکه رو ییها

 زد و با شوق و ذوق سوگند رو صدا زد یلبخند

 خورد روده بزرگه رو کهیغذارو بکش که روده کوچ ایداره، ب ییخانم خانما... دست و پنجه ات درد نکنه، عجب بو-

 

 برداشت و یتوجه به اهورا، بشقاب یاز اتاقش خارج شد و ب دهیپول دهیژول ییو موها شیبدونِ آرا یبا صورت سوگند

نشست و قاشق و  زیکه امکان داشت، روش رو پر از خورشت کرد و پشتِ م ییکرد و تا جا یتمامِ برنج رو توش خال

 به دست گرفت و مشغولِ غذا خوردن شد. یچنگال

 

متعجب به او نگاه کرد... اما لبش به خنده کش اومد... قاشق و چنگال رو برداشت و کنارِ او نشست و خواست از  رااهو

 دیدستِ او کش رِیحرکت، بشقاب رو از ز کی یغذا مزه کنه که... سوگند تو
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 هوا خشک شد و اخم کرد یدستش تو اهورا

 اون طرف؟ یبر یچرا غذارو م ؟یکن یم کاریچ-

 ... مالِ منهستیو نت یغذا-

 من کو؟ یپس غذا-

 دهانش برد و گفت کِیقاشقِ پر از برنج رو نزد سوگند

 پاشو واسه خودت بپز-

 ؟یکن یم یشوخ-

 اهورا نگاه کرد نِیخشمگ یسرد به چشم ها یلیغذاش و قورت دادن اون، خ دنِیپس از جو سوگند

 دارم؟ پاشو واسه خودت غذا بپز یمگه من با تو شوخ-

 ؟یکن یبارم م چاریل یدار دیخسته نباش یسوگند؟ من خسته و کوفته از سرکار اومدم خونه، جا یچ یعنی-

 نکهیبه بعد، قبل از ا نی... از اوفتمیکه بخوام برات به زحمت ب میندار ینسبت چی... ما با هم هستمین زتیمن که کن-

 .ریخودت از رستوران غذا بگ یخونه، برا ییایب

 

 متورم شیشونیپ یزنه... صورتش قرمز بود و رگها یم رونیگوش هاش دود ب یرد از توک یاحساس م اهورا

 میطرف تا با هم غذا بخور نیا اریبا زبونِ خوش، خودت بشقاب رو ب-

 

 قهقهه زد کیستریه سوگند

 دمیترس ،یوا یوا یوا ؟یکن یم دیمن رو تهد یاالن دار-
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اون کرد... سوگند با ضرب،  اتِیدست برد و با لجاجت بشقاب رو به طرفِ خودش کشوند و قاشق رو داخلِ محتو اهورا

 دیکش ادیانداخت... اهورا از جا بلند شد و فر ییقاشق زد و اون رو به گوشه ا رِیز

 ! خجالت بکش.یاریدر م هیها چ یبچه باز نیا ؟یچته روان-

 اب رو در دست گرفت و مثلِ او صداش رو باال بردهم از جا بلند شد و بشق سوگند

 نه؟ ای یدیفهم ،یخواد تو ازش بخور یخودم پختم... دلم نم-

 دیبشقاب رو گرفت و کش ی گهید یدست انداخت و لبه  اهورا

 دمیرو خر اشی... منم گوشت و لوبیکه پخت یپخت-

 تونستم بخرم یاونارو که خودمم م ،یدیالنگوهات نشکنه... زحمت کش-

 

کرد که سوگند بشقاب رو از دستِ او خارج کرد و به سمتِ پنجره رفت و تمامِ  دایادامه پ ییبکش بکش ها تا جا نیا

 ابروش رو باال داد یتا کیو به سمتِ اهورا برگشت و  ختیر رونیغذا رو ب

 دیاربالشت بذ یسرِ گرسنه رو دیینه من غذا خوردم نه تو... بفرما ؟یاالن خنک شد-

 

 با تاسف تکون داد یزد و سر یشخندین اهورا

 یم یخودت باز یکنم، اونجا با همسن و سالها یبرمت مهدِ کودکِ سر کوچه ثبتِ نامت م یفردا حاضر باش، صبح م-

 شه. یم هیتخل تیره و انرژ یو حوصله ات سر نم یکن

 

ش موردِ عالقه ا ینشست و شبکه  ونیزیتلو یبرداشت و جلو یپرتقال خچالی یبه او کرد و از تو یکج یدهن سوگند

 رو نگاه کرد...
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تا  اوردیلجِ سوگند رو هم در م دیخورد... به صورتِ خون سردِ او نگاه کرد، با یبود و حرص م یهمچنان عصب اهورا

پخشِ  یرو در دست گرفت و شبکه رو عوض کرد و رو موتیشد... کناِر او با فاصله نشست و ر یدلش خنک م

 فوتبال گذاشت. مِیمستق

 

 نگاهش کرد ضیبا غ سوگند

 نم؟یب یم لمیدارم ف ینیب ینم ؟یمگه کور-

 نم؟یب یدارم فوتبال م ینیب ینم ؟یمگه کور-

 .کرد میموردِ نظرش تنظ یشبکه  یرو از کنارِ پاش برداشت و دوباره رو موتیبه سمتِ اهورا خم شد و ر یکم سوگند

 ییبلندش کرد و به سمتِ اتاقش برد و گوشه ا زیم یو از رو دیرو کش ونیزیتلو مِیدر کمالِ آرامش بلند شد و س اهورا

 گذاشت!

 

 دیکش غیبه در زد و پشتِ سرِ او وارد شد و ج یلگد سوگند

 نجا؟یا یرو آورد ونیزیتلو یچ یبرا ؟یخر شد-

 

 گفت: یو با زهرخند دیکش ونیزیتلو کِیبار یبه لبه  یدست اهورا

 ؟یدار یباشه، مشکل نجای... دوست دارم ادمیرو خودم خر نیا-

 یازشون استفاده کن یمنه، پس تو حق ندار یخونه برا نیا لِیوسا یبله که مشکل دارم... همه -

 

 اهورا به هوا رفت یخنده ها کِیشل

 یو نفس بکش یتوش راه بر یخونه هم مالِ منه... پس تو حق ندار نیا-
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 کنجِ لبش نشست ییا روزمندانهیلبخندِ پ سوگند

 ون،ریپرتت نکردم ب یمنه و بابات به نامم زده، پس تا با اردنگ ی هیخونه مهر نیاشتباه به عرضتون رسوندن... ا-

 .نمیبب لمیخوام ف یرو برگردون سرِ جاش و شلوغ نکن چون م ونیزیتلو

 داد رونیکرد و نفسش رو محکم ب ییدندون قرچه ا اهورا

 ایزودتر به خودت ب ره،ید یلیخ گهیکه د یاشتباه کرد یفهم یم یروز هی... یش یم مونیرفتارهات پش نیاز ا-

 که بهت گفتم رو انجام بده ینگرانِ من نباش... فعال بدو کار-

 ماه گذشت... کی

زدن و  یاصال با هم حرف نم ایبودن و  ادیدر حالِ داد و فر ایرفت که سوگند و اهورا  یم شیپ ییبه گونه ا طیشرا

 !دنید یرو نم گریکدی

 کرد، یم دایحضور پ ششونیوقتها سامان سرزده پ یرفتن و بعض یپدر و مادرشون م یکه به خونه  یگهگاه فقط

 کردن. یدوباره مثلِ زن و شوهر ها برخورد م

 

ر سرِ خودش رو گرم کنه و کمت ادیداشت با کار کردنِ ز یسع دیطبقِ معمول صبحِ زود از خونه خارج شد... شا اهورا

 .رهیسوگند باشه تا دعواهاشون اوج نگ شِیپ

 

 دیترمز زد و پرس یرو یپسچ دنِیشد که، با د ابونیرو باز کرد و واردِ خ نگیپارک درِ

 د؟یبا کدوم واحد کار داشت-

 فرزانه یبا آقا-
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 رفت یشد و به طرفِ پسچ ادهیپ نیاز ماش اهورا

 دییخودم هستم بفرما-

 دیبرگه رو امضا کن رِیلطفا ز د،یدادگاه دار ی هیاحظار-

 

تونست جمالت رو  یروش رو بارها و بارها خوند... اصال نم یصورتش گرفت و شوکه شده نوشته ها یرو جلو پاکت

 درک کنه!

 به نامِ او فرستاده شده بود...  یپاکت حتما اشتباه نیخانواده؟ اما ا دادگاهِ

 .دیکش یم ریهاش ت قهیرفت و شق یم یاهیپله نشست و درِ پاکت رو باز کرد... چشم هاش س یرو

 داشته! یقصدِ شوخ دیدرخواستِ طالق داده بود؟ اما نه... شا سوگند

 

پله گذاشت و قامت راست کرد...  یهم قشنگ نبود... دستش رو لبه  شیشوخ یرفت، حت یکتش نم یرقمه تو چیه

 .دیپرس یکارش رو م نیا لِید دلاز خودِ سوگن دیبا

 

ار، ب نیتونست تعادل داشته باشه و چند یکه نم دیلرز یرو داخلِ قفل انداخت... انقدر دست هاش م دیکل مهیسراس

 افتاد. نیزم یبه رو دیدسته کل

ز به در، ا یشدنِ جسم دهیکوب ی... سوگند خواب بود، با صدادیدستش رو مشت کرد و به در کوب یزورِ عجز و ناتوان از

 دیو به طرفِ سالن دو دیجا پر

 ه؟یک-

 باز کن-
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لحظه فکر  کیگفت و کنار رفت... انقدر چهره اش داغون بود، که  ینیاهورا ه یچهره  دنِیباز شد و سوگند از د در

 کرد تصادف کرده

 ؟یشد یشکل نیچرا ا-

 لب زد یترک خورده، به سخت ییو با لبها دیسوگند کوب ی نهیس یرو چندبار رو هیپاکتِ احظار اهورا

 ؟یتو.تو... تو درخواستِ طالق داد-

 و طلبکارانه گفت: دیاو انداخت و اخم هاش رو درهم کش یبه سرتا پا ینگاه سوگند

برگِ برنده دستِ منه... اون  گهیکنم؟ االن د یقرارِ تا آخر عمر کنارت زندگ یبله که دادم... نکنه فکر کرده بود-

 مدیباهاشون تهد یتون یخوره و نم یبه دردِ من نم گهی... چون دواریبه د یو بزن یچاپشون کن یتون یعکس هارم م

 یکن

 زده! خیاهورا منجمد شد... حس کرد قلبش  یرگ ها یتو خون

که سوگند رو خانمِ  شهیکرد م یدر کنارِ او عادت کرده... فکر م یکرد سوگند به زندگ یمدت، فکر م نیتمامِ ا یتو

 کنه.اون خونه 

 

 رفت... نییپا یبسته اش رو از او گرفت و پله ها رو با درموندگ خینگاهِ  ،یحرف چیه یب

 یروزها ادِیداد، حداقل  یبهش آرامش م ییاز هرجا شتریهاش شد... اونجا ب یمجرد یانداخت و واردِ خونه  دیکل

 کرد. یم یپرداز ایافتاد و رو یخوشش با سوگند م

 

 شد... یداد و سوگندش تنها م یجون م ییتنها یمرد، تو یزد، وگرنه م یحرف م یبا کس دیزد... با یحرف م دیبا

نگرانش  شهیو برادرِ هم اریقرارِ به لرزششون ادامه بدن، با هومن...  یکه معلوم نبود تا ک ییرمق، با دست ها یب

 تماس گرفت!
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 و جواب داد دیاهورا رو د یگشاد، شماره  یبا لبخند هومن

 رفته. ادتیکال مارو  ینامرد یلیمعرفت، خ یب ی. آقابه به..-

 زمزمه کرد ومدیم رونیکه از تهِ چاهِ درونش ب ییبا صدا اهورا

 شم؟یپ ییایب یتون یم-

 :دیپرس یهومن با استرس و نگران 

 ؟ییکجا ه؟ینجوریشده اهورا؟ صدات چرا ا یچ-

 خوام باهات حرف بزنم یم ای... بممیقد یخونه -

 افتم. یاالن راه م نیباشه، باشه... هم-

داد و چشم هاش رو  هیمبل افتاد و سرش رو تک یرو از کنارِ صورتش برداشت و دستِ لمس شده اش رو یگوش اهورا

 بست

 کرد و اخم هاش درهم بود... یبه صورتِ اهورا نگاه هم نم یحت هومن

 تش.عقد نشوند یکرده و به زورِ سرِ سفره  یباز یدختر هیحد با زندگ نیتونست باور کنه پسرخاله اش تا ا ینم اصال

 

 چشم هاش رو باز کرد و با همون حالِ خرابش لب زد اهورا

 کنم. کاریهومن... حاال چ رهیخواد طالق بگ یم-

 با تاسف تکون داد و براق شد یسر هومن

 یدیدم... خجالت نکش یهادت منامرد ش یتو هیو بر عل امیاگه الزم باشه منم م ه؟یچ یدون یحقشه... اصال م-

و مانعِ  دمیخاک بر سرِ من که زودتر نفهم ؟یکن یم یگرو کش ؟یکرد دیتهد ضشیمعصوم رو با پدرِ مر یدختره 

 نشدم. یعوض یبا تو شیازدواجِ اجبار
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 درهمش برد یموها یو دست هاش رو تو دیکش یپوف اهورا

 یمن م رهیاگه طالق بگ زم،یسرم بر یتو یچه خاک دیها، بهم بگو با یباز نیفرد نیا یاون؟ به جا ای یتو طرفِ من-

 هومن رمیم

 یگند زد یتونم انجام بدم، بد جور یبرات نم یمن طرفِ حقم داداش... متاسفانه کار-

 

و  او قرار گرفت و با عجز یبلند، روبرو یرفت، اما اهورا با گام ها یبلند شد و به طرفِ درِ خروج یصندل یاز رو هومن

 ناله گفت:

قفل شدنِ درِ  یرسم خونه، صدا ی... تا منمیب یماهِ سوگند رو نم کیماهِ تنهام،  کیتنهام نذار... به خدا  گهیتو د-

کنم هومن، خودمم از کرده ام  ی... دارم دق مادینم رونیاز اونجا ب ادین شیبراش پ یو تا کارِ واجب ادیاتاقش م

 اما مه،یتونم رهاش کنم... درستِ فقط زنِ شناسنامه ا یرفتم، نم شیپ نجای... حاال که تا ارِید گهیاما د مونمیپش

 .گهید یکیبعد از طالق بره با  نمیتونم بب یناموسمه... نم

 

 بود دهیند فیوقت اهورا رو ضع چیه ه،یهومن حلقه زد... تا به اون ثان یچشم ها یتو اشک

 گفت: نیسنگ یبغضاو انداخت و با  یبازو رِیرو ز دستش

ما دوتا با ش دیبا نمیفکر کنم بب یهم من رو... بذار کم ،یخودت رو داغون کرد یکه هم زد مینیبش میبر ایبابا، ب ایب-

 کرد. کاریچ

 

 رهیپاش خ رِیز یها کیو به سرام دیکش یم شهیدست هاش رو دو طرفِ سرش گذاشته بود و موهاش رو از ر اهورا

 شد! یم

 او بود. یها یگند کار یهم در سکوت فقط فکرش مشغولِ راهِ حل برا هومن
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 طالقش نده.-

 هومن دوخت یحسش رو به لب ها یسرش رو باال گرفت و نگاهِ ب اهورا

 گهید رهیگ یره طالقش رو م یمگه دستِ منه؟ م-

 ؟یاش رو نداد هیمگه مهر-

 چرا... بابام خونه رو به نامش زد-

 یقاض ،یستین یکه تو مردِ زندگ ارهیب یو نتونه سندِ محکمه پسند یاش رو داده باش هیمهر یخب پس حله... وقت-

 هم انقدر

 بشه. الیخ یکنه که خودش ب یامروز و فردا م 

 

 اهورا نقش بست یلب ها یرو یکج لبخندِ

 هومن؟ یمطمئن-

 که جواب نداد... یدید ،یرو امتحان کرد یو لج باز ییتا االن روشِ زورگو ،یاریکم ب دیتوهم نبا یآره مطمئنم... ول-

پس مطمئن باش بازهم  ،یاون رو عاشقِ خودت کن یتونست کباری... تو ریبگ شیرو پ متیامشب روشِ محبت و مال از

جنگه... تمامِ تالشت  یداره با خودش م ی! به نظرِ من سوگند هنوز هم دوستت داره، ولهیچ یدون ی... اصال میتون یم

 شیگردونرو بکن که بر

 ییکارت، به شکلِ قلب روش بود رو پشتِ درِ اتاقِ سوگند گذاشت و تقه ا کیبزرگ، که  یهمون شب، دسته گل اهورا

 به در زد

 زحمت برش دار. یپشتِ درِ اتاقته، ب یزیچ هی-
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 یتو یدیباز و بسته شدنِ درِ اتاقِ سوگند، نورِ ام یلباس هاش بود که صدا ضِیبه اتاقش رفت و مشغولِ تعو اهورا

 قلبش روشن کرد!

 ،دیرس یکه از اونها به مشام م یخوش یتوجه به بو یشد... ب رهینشت و به گل ها خ شیتختِ خوابِ مغز پسته ا یرو

 گل ها رو برداشت و باز کرد... ونِیکارتِ م

 

 ن،یبه ا هِ یشب یشعر نوشته بود و با دسته گل تیب کیخوش، شناخت... بارها براش به خطِ  یخطِ اهورا رو م دست

 داد... یعشقش رو نشونش م

به حرمتِ عشقِ گذشته،  "کوتاه یجمله  کیهم نبود... فقط  ییمتنِ عاشقانه ا یشعر نبود... غزل نبود، حت نباریا اما

 "من رو ببخش

 

 عد دوباره واردِ اتاقش شد و در رو قفل کرد.ب ی... از اتاق خارج شد و به طرفِ آشپزخونه رفت، کمدیخند تلخ

 گلدون گذاشته و حتما کنارِ پنجره قرارش داده... یاو رو تو هییمطمئن بود، سوگندش دسته گلِ اهدا اهورا

 

 .دیروبروش، برق از سرش پر یصحنه  دنِیخندون به آشپزخونه رفت و با د یلب با

 سطلِ زباله نبود، بود؟ بایز یحد از او متنفر بود؟ اما حقِ اون گل ها نیتا ا یعنی

 

روبروش  ینداد و به صفحه  یتیخورد، اما اهم یم چیدلش پ ینشست... از گرسنگ ونیزیتلو یو روبرو دیکش یآه

 نگاه کرد.

 کرد یخودش رو دوباره به سوگند ثابت م دیآورد، با یکم م دیهومن رو مرور کرد... نبا یها حرف

 او سوگند رو از طالق منصرف کنه. قِیبتونه از طر دیبا نارگل تماس گرفته بود، تا شا هومن
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 دوست، کمکش کنه! کیکرد و ازش خواست به عنوانِ  فیاون ها رو تعر نِیب یتمامِ ماجرا بالجبار

که بلد بود، او رو  یدونست... اما هومن با هر روش یداد و اهورا رو مقصر م یمخالف بود و حق رو به سوگند م نارگل

 عاشقِ هم بودن بهم بخوره. یزمان کیاون دو که  هیزندگ دیمتقاعد کرد که نبا

 

سخت... هومن از نارگل خواست که اجازه بده تا او رو  دنیاومدن... هوا به شدت گرم بود و نفس کش رونیکافه ب از

 خودش تا خونشون برسونه!

 شد. میهومن کم آورد و تسل یاصرار ها یمن و من کرد، اما جلو یکم نارگل

 

 نهیب یوقت داداشم م هی... داخلِ کوچه نرو، سایجا وا نیهم-

 ؟یخواد بفهمه تو بزرگ شد یداداشت نم نیبابا... ا یا-

فه خ غِیه جنرفته بود ک رونیتنه اش کامل ب میکرد... هنوز ن یو خداحافظ دیرو کش رهیزد و دستگ یپوزخند نارگل

 و تند تند، کلمات رو ادا کرد دیکش ییا

 کشتت یهومن فرار کن، داداشم م ،یوا یوا یوا-

 

به  یعبوس و عصب یبا چهره  کل،یدرشت ه یاز او چشم گرفت و سرش رو به سمتِ جلو برگردوند... پسر هومن

 !ومدیطرفشون م

 ...دیدو یم بایهاش تند بود و تقر قدم

 رو پر کرد ابونینارگل کلِ خ غِیج یصدا

 گم فرار کن، بدو... یبهت م-

 قرار گرفت... ماین یهومن رسوند و روبرو نِیماش یخودش رو به جلو نارگل
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 دیکش غیبود... نفس زنان، ج دنیدست هاش از صورتش دفاع کرد و بدنش در حالِ لرز با

 بهش نداشته باش یداداش، تورو خدا کار مهیبه خدا هم کالس-

 

هوا خشک  یقرص و محکمِ هومن، رو یصدا دنِی... اما با شنادیباال رفت، تا به سر و صورتِ نارگل فرود ب ماین ستِد

 شد

 ده؟ی... زورت به دختر رساینزد یدست بهش زد-

 

 یکه نارگل رو یرو بست و به سمت نیهلش داد... هومن درِ ماش ییبه نارگل زد و به گوشه ا یمحکم هیسکندر ماین

 و به طرفِ عقب برگردوند. دیچیدورِ بازوش پ ییقدم با او فاصله داشت، که پنجه ا کی... دیافتاده بود دو نیزم

 

و  رهیبراش ت ایچشمش خورد، دن رِیکه ز یمحکم یبا ضربه  سته،یپاهاش با یو رو ادیبه خودش ب نکهیقبل از ا هومن

 تار شد!

 شد. یسرش اکو م یگوش خراشِ نارگل تو یها غیج یصدا

گرفت و با  شیحواله اش بکنه... اما هومن دستِ پ ییا گهیلباسِ هومن رو گرفت و خواستِ مشتِ د ی قهی ماین

 به صورتِ او ضربه زد... شیشونیپ

 یکرد، باهم کشت یاهورا مجبورش م شهیوقت اهلِ دعوا نبود، اما هم چیهاشون غرقِ در خون بود، هومن ه لباس

 داد. یم ادیدعوا کردن رو به او  یوقت ها قلق ها یلیو خ رنیبگ

 

 کشوندن... یکردن و هر کدوم از اونها رو به طرف یدار ونهیم ینفر چند

 او تکون داد یوار برا دیزد... انگشتِ اشاره اش رو تهد یدو دو م ماینارگل و ن نِینگاهش ب هومن
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 یبا من طرف یروش بلند کندست  ییخدا شاهده اگر بخوا ی... ولیکه داداشش ،یداداشش-

 

 کردن یبه هم نگاه م ضیشدن و هر دو با غ قهیبه  قهیبه هومن حمله کرد... دوباره  ختهیشد و افسار گر یوحش ماین

 ؟یاریهم در م یالت باز یحاال دار نت،یماش یتو یبچه پررو... خواهرِ من رو نشوند-

 زن بلند کنه؟ یدست رو دیمرد نبا یکه بفهم یندار رتیغ ینره خر... هنوز اون قدر ییالت تو-

 

 به وسطِ معرکه اومد و زار زد  نارگل

 ... آبرومون رفتدیتوروخدا بس کن-

 

خارج کرد و مردم رو کنار  مایاش رو از چنگالِ ن قهیشد... با انزجار  شینارگل ر یِدر پ یپ یاشک ها یدلش برا هومن

ودِ او در نب مایکرد و نگران بود که ن یبه نارگل نگاه م نهییآ ید و فقط از تورو دور ز ابونیشد... خ نشیزد و سوارِ ماش

 پناه بلند کنه. یاون دخترِ ب یدست رو

 

 

 تونست به خونه برگرده...  ینم ،یخون یپاره و لب و دهن یلباس ها با

 او بمونه. هیمجرد یخونه  یتو یچند روز یو ازش خواهش کنه، تا برا رهیمجبور شد با اهورا تماس بگ ناگزیر

 

 دیشناخت، شک کرد و پرس یلحنش رو نم نیهومن گوش داد... ا یبه صدا اهورا

 ؟یشد ضیمر-



 خواهمتیم

 
508 

 

 رمیبگ دیازت کل امیب شهیفقط اگه م ست،ینه... االن حالم خوب ن-

 گرفت یاش رو از صندل هیابروش رو باال انداخت و تک یتا کی اهورا

 اونجا... امیتو برو دمِ خونه، منم م-

 

 رتشیاو رو گرفت و رگِ غ ی... بازوهادیشد و به طرفش دو ادهیپ نیسر و وضعِ هومن، شتاب زده از ماش دنِید با

 متورم شد

 ششیاالن من رو ببر پ نیزده ناکارت کرده؟ سوارشو هم یوجدان یکدوم ب-

 

شد و زبونش رو  زی... چشم هاش رادیکنه و به درد ب یزیلبش خونر یگوشه  هیزد که باعث شد پارگ یپوزخند هومن

 دیزخمش کش یرو

 کردم ادهیسرش پ یداده بود ادمی ینگران نباش... هرچ-

 

 هومن کرد و گفت یموها یال یدندون گرفت... دست نِیلبهاش رو به داخلِ دهنش فرستاد و ب ،یبا ناراحت اهورا

 دعوات شده مردِ شجاع؟ یبا ک-

 داداشِ نارگل-

 

 دیبا تعجب پرس اهورا

 ؟یداشت کاریآخه تو با داداشِ نارگل چ ؟یچ-

 دمونید هویرسوندمش خونشون،  یداشتم م-
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 هیوحش یلیگفت خ یاوه اوه... سوگند م-

 اره؟یسرش ب یی... فقط واسه نارگل نگرانم، نکنه بالشهیثان هیواسه  یوحش-

 یو چهره اش مچاله م دیکش یم ریکمرش ت ی... فقط گاهدیفهم یدلش نبود... درد و سوزشِ بدنش رو نم یتو دل

 شد.

 نگاهش کرد... یو به سمتش برگشت و با نگران دیتخت دراز کش یکنارِ او، رو اهورا

 

 من؟ یداداش کوچولو یخوب-

 خوبم داداش بزرگه-

 کنه؟ یبدنت درد م-

 شه یبرگردم خونه... مادرم نگران م دیکن بهم لباس بده، شب با یلطف هیشم، فقط  ی... خوب مستین یزینه بابا، چ-

 یمن بمون شِینامه ات پ انیپا یواسه کارها ییایب دیگم چند روز با یزنم خاله... بهش م یخودم زنگ م-

 

 یها غینارگل و ج یاومد، اشک ها یم ادشیکه از اون روز  یزیچ نیسکوت کرد و چشم هاش رو بست... آخر هومن

 انداختنش بود. یه سرفه مو ب دیخراش یبلندش که گلوش رو م

 

 ی... شماره ناشناس بود، اما حسدیاز خواب پر لشیزنگِ موبا یصدا دنِیهاش کم کم گرم شده بودن، با شن چشم

 جواب بده و معطل نکنه. دیگفت که زودتر با یبهش م

 

 تخت نشست و خداروشکر کرد! ی... لبش به خنده باز شد، رودیچیگوشش پ ینارگل تو یو گرفته  یتو دماغ یصدا

 بشه ینطوریخواستم ا ی... من واقعا نمدیهومن ببخش-
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 شده؟ یمگه چطور-

 ... شرمنده امگهیدعوا د-

 یتونست حدس بزنه چه کس یراحت م یلیخ د،یخنده هاش رو شن یسالن، صدا یقهقهه زد... اهورا از تو هومن

 پشتِ خطِ...

زد و  یحرف م یو با سوگندش تلفن دیکش یتختِ خواب دراز م یخونه، رو نیهم یکه تو ییگرفت، چه روزها دلش

 .دنیخند یهم، بلند بلند م یها یهر دو از دستِ شوخ

 

 دیهومن محو شد و اخم هاش رو درهم کش لبخندِ

 ؟یچرا از خطِ خودت زنگ نزد ه؟یک یشماره  نیا-

 

 لب زد یشد... هومن عصبان یبغضش شکست و اشک هاش جار نارگل

 شده؟ یچ نمیدست روت بلند کرده؟ حرف بزن بگو بب-

.. بذارم. رونیحق ندارم پام رو از خونه ب گهیاتاقم، گفته د یسرم خورد کرد... االنم حبسم کرده تو یرو تو میگوش-

 .رونیب ادیذارم از اتاقش ب یوگرنه تا آخر عمر نم دیکن دایبراش شوهر پ دیگفت بگرد یبه مامانم م دمیشن

 

 مکث گفت: یا حرص، آب دهنش رو فرو داد و با کمب هومن

 ؟یخونتون رو بهم بد یشه شماره  یم-

 ؟ییخوا یم یواسه چ-

 میایم میبگم مادرم زنگ بزنه بگه دنبالِ خواستگار نگردن... ما خودمون دار نکهیواسه ا-
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بود منظورش  دهیاصال نفهم دیکرد، شا یم یهومن رو حالج یداشت حرف ها دیسکوت کرد... شا هیچند ثان نارگل

 از شدتِ تعجب، زبونش بند اومده بود دیشا ایو  هیچ

  ؟یشد ونهیهومن؟ د یگ یم یچ-

 خانواده بدم لِیخواد تشک ینه، اتفاقا عاقل شدم... دلم م-

 

 دیشد و غر یعصب نارگل

وقت بهم محبتِ  چیو هدوستِ ساده رو داشته؟ ت هیحکمِ  تیزندگ یکه فقط تو یبا کس ؟یخانواده با ک لِیتشک-

دخترم  هیکه من  یوقت فکر نکرد چی... هیدیپسرت د یمن رو مثلِ دوست ها شهی... همیخاص و ابراز عالقه نکرد

 ...دی... شادیو شا

 

 تنگ نشده! یکس یبرا نقدریلحظه حس کرد، تا به حال دلش ا کیزد...  ییلبخندِ دندون نما هومن

 ستین زیاونها بودن، در عشق، سکوت کردن جا ی... اما مقصر هر دودیوقت نفهم چینارگل دوستش داشت و او ه پس

 

 به بعد ابرازِ عالقه هام رو نشونت بدم نیدم از ا یخونتون رو بده، بهت قول م یشماره -

 .یخواستگار ییایب ییخوا یم مایدونم که تو به خاطرِ ن یخوام، م ینم یالک یخوام... ابرازِ عالقه  ینم-

 آمده اش رو عقب فرستاد یشونیپ یرو یو موها دیبه سرش کش یدست هومن

 خوام یخودش... اما من تو رو م هیخواستگار ومدمیبود که م مایاگه به خاطرِ ن-

 

عاشقانه اش نارگل  یمخاطب حرف ها یکرد، روز یوقت فکرش رو هم نم چیجمالت براش سخت بود... ه نیا گفتنِ

 باشه...
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 دور بود، اما شد.شد! از تصوراتش  اما

داره و  یدونست که دلِ مهربون یهم در حالِ کلنجار رفتن با خودش بود... به احساسِ هومن شک داشت، م نارگل

 از خود گذشته است شهیهم

 کنم، امکان نداره. ینم یکار نینه هومن... من همچ-

 استفاده کنما! ییاهورا یمجبورم نکن از روش ها ن،یبب-

 

 دیخند زیر نارگل

 میبدزد ییرسه که بخوا یدستت هم به من نم گهیتو د-

 خوام بگم مادرم با مادرت صحبت کنه. یخونتون رو بده، م یلج نکن دختر... شماره -

 

 بزنه یکار نیو حسِ ترهم دست به همچ ینبود، هومن به خاطرِ دلسوز یدلش گذاشت... اصال راض یپا رو نارگل

 احوالت یایرو ازش گرفتم تا بهت زنگ بزنم و جو لشیمامانمه، با التماس موبا یشماره هم برا نیتونم، ا ینه... نم-

 دیاش ن،ییاومد پا طونیاز خرِ ش مای... اگر قسمت بود و نیکن دامیپ ینتون گهیکنم تا د یبشم... اما االن خاموشش م

 .یساده و معمول یبا همون رابطه  م،ید... درست مثلِ قمیدید گرویدوباره همد یروز هی

 

 کرد... نارگل تماس رو قطع کرده بود. ینگاه م شیبه گوش هومن

کنه تا بهش جوابِ مثبت بده... چشم  شیدونست امکان نداره پشتِ تلفن بتونه راض یکه ازش داشت، م یشناخت با

 رو گرفت و از اتاق خارج شد. شیینها مِیهاش رو محکم به هم فشار داد، تصم

 

 تا تهِ داستان رو خوند د،یهومن رو که د یدرهم رفته  ی. چهره مبل ولو شده بود.. یرو اهورا
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 ش؟یخواستگار یبر ییخوا یم-

 ؟یدیآره... از کجا فهم-

 شونه اش گذاشت یکه کنجِ لب هاش جا گرفته بود به سمتِ او رفت و دستش رو رو یبلند شد و با لبخند اهورا

 ببینیرو  یکس دنِیزجر کش ارهی... دلت طاقت نمیچون تو هومن-

 

 قرص و محکم به اهورا نگاه کرد هومن

 ؟یپشتم-

 پشتتم-

 

 کرد یشوکه شده به اهورا و هومن نگاه م حهیمل

 ؟یکن یاز خواهرش خواستگار یبر ییخوا یپسر؟ داداشش زده ناکارت کرده، بعد تو م یشد ونهید-

 تکون داد و گفت دییتا یبه معنا یسر هومن

 خوام یکار دارم؟ خودش رو م یبا داداشش چ-

 

 واردِ بحث شد اهورا

 ادهیبه خدا که از سرِ هومن هم ز ه،یو خوب بیدخترِ نج یلیخاله جون، نارگل خ-

 

اما نه  ره،یخواست پسرش سرو سامون بگ یدلش م شهیگرفت و دلشوره داشت... هم یانگشت هاش رو به باز حهیمل

 شکل نیبه ا
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 ؟یبرم خونشون و بگم اومدم خواستگار ییهویامشب  یشناسم... چطور ینم آخه من اصال اون خانواده رو-

 یدارم و دلم م نانیکه بهش اطم هیکنم... نارگل تنها کس یبرات مهم باشه که من احساسِ خوشبخت دی: شما باهومن

 باشه میزندگ کِیخواد شر

 به اونها نگاه کرد یبا دو دل حهیمل

 کنم. یکردنِ بابات با خودت، من دخالت نم یراض ی... ولیبود یعاقل یبچه  شهیتو هم-

 

 زد ییا روزمندانهیلبخندِ پ هومن

زنه... پس پاشو برو بهش زنگ بزن، بگو شب زود  یحرفت حرف نم یمن رو ی چارهیب یکه بابا یدون یخودت هم م-

 یخواستگار میبر میخوا یم ادیب

 

 دیرو بوس رفت و سرش حهیمبل بلند شد و به طرفِ مل یاز رو اهورا

رم خونه، به سوگند خبر  یدوتا جون سنگ ننداز، منم م نیا یپا یجلو یتپلِ خودم برم... پاشو الک یقربونِ خاله -

 .میایماهم باهاتون م دم،یم

 

 داشت.* ازیاو ن تیبا نگاهش از اهورا تشکر کرد... چقدر به حما هومن

 و چند ضربه زد ستادیبه خونه برگشت و پشتِ درِ اتاقِ سوگند ا اهورا

 نیبش یجونت جار قی... فکر کنم قرارِ تو و رفیخواستگار میبر میخوا یخانم خانما... حاضر شو م-

 

 به سمتِ مهیو سراس دیحرف، از دهانِ اهورا، مثلِ فنر از جا پر نیا دنِینشسته بود با شن ششیآرا زِیپشتِ م سوگند

 ستادیصورتِ خندانِ او ا درِ اتاق رفت و بعد از باز کردنِ قفلش، صورت به
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 ه؟یدوستم ک ؟یگ یچرت و پرت م-

 میکن شیهومن خواستگار یاونجا، برا میر ینارگل خانم... امشب م-

 و با قهقه به جلو و عقب خم شد... دیخند کیستریه سوگند

 یکرده؟ ول دیمن رو تهد ی چارهیب قِینامرد خورده و رف یتو یهم، تنه اش به تنه  زتیعز ینکنه پسرخاله  ه؟یچ-

از  یبه حد کاف ی... اون طفلدیو نارگل رو بدبخت کن دیمن رد بش یجنازه  یاز رو نکهیبهش بگو کور خونده... مگه ا

 کشه. یم یدستِ داداشش سخت

 

 لبش رو به دندون گرفت یاخم هاش درهم گره خورد و گوشه  اهورا

 هیره خواستگار یدو سرِ که داره م وِیه خاطرِ همون دب قایمن دق ی... پسرخاله دمیند میزندگ یمرد تر از هومن تو-

 .دهیصورتش نمونده، لبش ترک یسالم تو یجا هیامروز باهم دعواشون شده، هومن  نینارگل... هم

 

 دیپرس یکرد... نگاهش رنگِ غم گرفت و با دلواپس خی سوگند

 باشه؟ یتونه انقدر وحش یم ی... چطوریهومن رو زده؟ کثافتِ عوض ماین-

 

شد و سوگند سرش  یلباسِ اهورا دونه دونه باز م یبه اتاقش رفت و سوگند پشتِ سرش راه افتاد... دکمه ها اهورا

 .وفتهیاو ن یافتاد تا چشمش به بدنِ برهنه  یتر م نییو پا نییپا

 و دیکش ونریرو از تن ب راهنشینظر داشت... به عمد، پ رِیکرد و حرکاتش رو ز یبه سوگند نگاه م یچشم ریز اهورا

 کرد... فیو تمامِ ماجرا رو تعر ستادیروبروش ا

... طپشِ قلب گرفته بود و نهیاهورا رو نب یبرهنه  یهم از باال تنه  ییا هیسا یچشم هاش رو بست، تا حت سوگند

 داشت. یاحساسِ بد
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 یو رو دیبدنِ او چرخکلِ عضالتِ  یاو گذاشت و باال آورد... سوگند نگاهش تو یچونه  رِیشستِ دستش رو ز اهورا

 به او زد و سوگند مسخ شده نگاهش کرد یزیچشم هاش ثابت شد... اهورا لبخندِ محبت آم

 حاضره؟ یخانمِ خوشگلِ من ک-

 بهش انداخت ینگاه ضیصورتش جدا کرد و با غ رِیمنظورِ اهورا رو اشتباه متوجه شد... دستِ او رو از ز سوگند

من  یسر و وضع جلو نی... حاال با ارهیما صورت بگ نِیب ییرابطه ا ستیمگه بهت نگفتم قرار ن ؟یکش یتو خجالت نم-

 .ستمیبا تو بودن حاضر ن یوقت برا چیحاضرم؟ بنده ه یک یگ یو م یسادیوا

 

 دیگرد شده به سوگند خند ییجفت ابروهاش رو باال انداخته بود و با چشم ها اهورا

و  میخاله ام... آخه قرارِ ما هم امشب بر یدمِ خونه  میبر یش یحاضر م یبود که ک نیتو؟ من منظورم ا یگ یم یچ-

 .میمراسم حضور داشته باش یتو

 

 دهیشد! منظورِ اهورا رو بد فهم یبدنش به سمتِ صورتش هجوم بردن... از زورِ خجالت داشت آب م یخونِ تو تمامِ

 انداخت و دوباره واردِ اتاقش شد. نیی... به ناچار، سرش رو پاگرفت یبه بعد موردِ تمسخرِ او قرار م نیبود و از ا

 

داده بود، حاال حتما اهورا  یبیگونه هاش زد و خنده اش گرفت... چه گافِ عج یو با دو دست رو ستادیا نهییآ یجلو

 .*شییرابطه داشتن با شوهرِ شناسنامه ا یده برا یکرد، او جون م یخودش فکر م شِیپ

 

کرد و با عشق  ینگاه م یبودن... اهورا به هومن، در کت و شلوارِ داماد ستادهیا یدرِ آپارتمان یپنج نفر، جلو هر

 زد. یلبخند م

 بود... سوگند جلو رفت و زنگِ در رو به صدا در آورد... یخنث یحق یاسترس داشت و آقا حهیمل

 دیچیپ فنیآ یتو ییمردونه ا یصدا
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 ه؟یک-

 سالم سوگندم-

 یتو، خوش اومد ایسالم دخترم... ب-

 نشسته بود سالم  کرد و ونیزیکه پشت به او، رو به تلو ییمایقبل از همه وارد شد و به پدر و مادرِ نارگل و ن سوگند

 .ستادنیراه پله ا یبهشون اطالع داد که همسرش و اقوامشون هم با او اومدن و تو

 

 رو به او دوخته بود... نشیکرد و اهورا نگاهِ خشمگ یبا حرص به هومن نگاه م مایمبل نشسته بودن... ن یرو

 خانم رو به مادرِ نارگل شد و گفت: حهیمل

 دخترتون، با پسرِ ما شترِیب هییآشنا یبرا میبا اجازتون، اومد-

 

 زد ادیفر تیو با عصبان دیحرفش پر ونِیم ماین

 دم یتر نممن به شما دخ د،یبر دی... پاشدیخود کرد یب-

 

 ستادیاو ا ی نهیبه س نهیبلند شد و س یصندل یمشت هاش در هم گره خورد و از رو اهورا

زنن، خودت رو نخود آش  یچهارتا بزرگ تر دارن حرف م یوقت ار،یدرن یبچه خوشگل... واسه من الت باز ،یهو-

 نکن.

 

 نیا دنِیکه از د یکردن... تنها کس یشون مبه هول و وال افتادن... دورشون رو گرفته بودن و به آرامش دعوت همه

تو  بشه تا بتونه دایپ یگرفت و دوست داشت کس یکفرش م ماین یاز کارها شهیبرد، سوگند بود! هم یصحنه لذت م

 .ادیاو در ب یرو
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 و نفسش منقطع شده بود دییسا یدندون هاش رو به هم م ماین

 زنت دست روت بلند کنم. یخوام جلو یاحترامِ خوت رو نگهدار... نم-

 رو خطاب قرار داد مایزد و به سوگند نگاه کرد و ن یپوزخندِ صدا دار اهورا

 ارهیدر م یو بازم داره پررو باز نییگه؟ حاال خوبه هومن زده صورتش رو آورده پا یم یچ نیا-

 امینگاهِ پر نفرتش رو به نبلند شد و جلو رفت، دستِ اهورا رو گرفت و  یصندل یاحساسِ خطر کرد... از رو سوگند

 دوخت

 دیرب یسوال م رِیخودتون رو ز تِیرفتارهاتون فقط شخص نیبا ا م،ی... ما مهمونِ خونتون هستمایخجالت بکش آقا ن-

 

 و رینشست... نارگل گوشش رو به درِ اتاقش چسبونده بود و دلش مثلِ س یصندل یگفت و رو یلب نوچ رِیز ماین

 ترسوندش... یاونها م دادِیداد و ب یصدا دنِیشن د،یجوش یسرکه م

 بشنوه و در رو براش باز کنه و از زندانِ اتاقش خارج بشه. یتقه به در زد، تا کس چند

  

ا قفل چرخوند و ب یرو تو دیرسوند و کل رهیخودش رو به دستگ عیسر یبا تعجب به در نگاه کرد... با قدم ها سوگند

 رو در آغوش گرفتن و زار زدن. گریشد... هر دو همد رینارگل، اشکش سراز دنِید

 

 بپوشه و به جمعِ اونها بپیونده... عتریاو انتخاب کرد و ازش خواست تا سر یبرا یلباسِ مناسب سوگند

 سالن ظاهر شد! یافتاده و خجول، تو نییپا یبعد، با سر قهیچند دق نارگل

 پشتِ سرش بود مطلع کرد. قایحضورِ نارگل که دقلبخند زد و به مادرش اشاره داد و اون رو از  هومن

 تیکه لبخندِ رضا دینکش هینظر گرفت... به ثان رِینارگل رو ز یو با مزه  ینمک یسرش رو برگردوند و چهره  حهیمل

 از جا بلند شدن. یزد و به احترامِ او همگ یبخش
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کردن و هومن چشم از نارگل بر  یخورد... بزرگ ترها صحبت م یسکوت کرده بود، اما همچنان خون خونش رو م ماین

 داشت... ینم

 .رهیخواست تا سرش رو باال بگ یداد و ازش م یکنارِ او نشسته بود و دستش رو فشار م سوگند

داغونِ او که کارِ دستِ برادرش بوده  یخواست به چهره  یو اصال دلش نم دیکش یهومن خجالت م ینارگل از رو اما

 ه کنهنگا

 شیزندگ ارِیکرد که او بزرگ شده و اخت یقبول م دیبا گهید دینگاهش به خواهرش بود... به خودش تشر زد، شا ماین

 دستِ خودشه.

 هومن رفت و دستش رو به سمتش دراز کرد کِیمبل بلند شد... نگاه ها همه قفلِ او بود، نزد یرو از

 .میکلمه مردونه حرف بزنخوام دو  یکوچه؟ م یتو میبر ییایشه با من ب یم-

 

شد تا به طرفِ اون ها  بره و مخالفت کنه... اما اهورا دستش رو باال برد و به خاله اش فهموند که  زیخ مین حهیمل

 آرامش داشته باشه.

 بلند شد شیبه نارگلِ نگران نگاه کرد و لبخند اطمینان بخشی به او زد و از روی صندل هومن

 حرف دارم یلی... چون من هم با شما خمیباشه، بر-

 

 سرش رو به سمتِ اهورا برگردوند و ملتمسانه لب زد سوگند

 ؟یباهاشون بر ییخوا یتو نم-

 حرف بزنه ییمراحل رو خودم گذروندم... حاال نوبتِ هومنِ که با برادرزنش تنها نینه، من تمامِ ا-
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 دیکش یقیه آسمون کرد و نفسِ عمسرش رو روب مایبودن... ن ستادهیخلوت ا ابونِیخ یتو

 ادیات نم افهیها... اصال به ق نهیدستت سنگ-

 

 داد یمرمر وارِیاش رو به د هیزد و تک یپوزخند هومن

 قرار باشه کتک بخورم، مجبورم دفاع کنم یوقت گهید ی... ولستمیمن اصال اهلِ دعوا ن-

تا آخرش همینجوری هواش رو داشته  ید یقول م ،یسادیخواهرم وا یپا ،یخوشم اومد... فرار نکرد تیزیچ هیاز -

 اگر طرف حسابت من باشم یحت ؟یباش

 و صداش رو صاف کرد دیکش یپوف هومن

 یخورم نذارم تو یکنه، قسم م تشیدم اذ یاجازه نم یکس چیخانمِ، نه به خودم و نه به ه یلینارگل، مظلومه... خ-

 نهیبب بیآس یزندگ

 

 هومن گذاشت یشونه  یبغضش رو قورت داد و دستش رو رو ماین

 یبهت بدهکارم، ول یمعذرت خواه هی... دیشروع کن یرو به خاطرِ رفتارِ امروزِ من، با تلخ تونیخواد زندگ یدلم نم-

 برادر به خواهرش داره. هیکه  یرتیتو بذار به حسابِ غ

 کنن ینم راتیدعوا که حلوا خ ی... توستمیمن از شما دلخور ن-

 *دیقدر هم رو بدون دوارمی... امدیخوشبخت باش-

 

رو باهم رفت و آمد داشته  یهر دو خانواده، مدت شترِیب ییآشنا یاون مراسم، بزرگتر ها قرار گذاشتن، تا برا یتو

 فکر کنن... مشونیتصم یرو شتریباشن و نارگل و هومن هم ب

 بزنه. یکار نیخواست هومن چشم بسته دست به چن یدرخواستِ نارگل بود، چون دلش نم نیا البته
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 شد... ادیسوگند و اهورا ز یو آمدِ نارگل و هومن، به خونه  رفت

و ر گریهمد شتریخرابشون رو جوش بدن، وهم ب یکنن رابطه  یرفتن، تا هم کنارِ اونها باشن و سع یبه اونجا م هرروز

 .رنیبگ میتصم شونیزندگ یو برا نیبب

 

 گرفت، چند شاخه گل بود... یسوگند م یکه برا یزیچ نیاومد... کمتر یبه خونه نم یدستِ خال یوزر چیه اهورا

کرد و کادو هارو  یسطلِ زباله نم یگل ها رو رونه  گهیبود که سوگند د نیشد، حداقلش ا یم دواریکم داشت ام کم

 فرستاد یپس نم

گذاشت و سوگند رو صدا زد، مطمئن بود که او شام  زیم یسفارش داد رو رو رونیکه از ب ییبود... اهورا غذا شب

 غذا نبود. یاز قابلمه  یگاز اثر ینخورده، چون رو

 یریجون بگ یسرد شد، برات کباب گرفتم بخور ایعشقم... بدو ب-

 

آب  زبرداشت و پر ا یوانیگشاد و بلند، به طرفِ آشپزخونه رفت... ل یدرِ اتاقش رو باز کرد و با همون لباس ها سوگند

 به اهورا نگاه کنه، گفت: نکهیکرد، بدونِ ا

 میدادگاه باش دیفردا ساعت ده صبح با-

 

 یآب رو رو وانِی... سوگند لدیو سرفه امونش رو بر دیخودش گرفته بود، به گلوش پر یکه اهورا تازه برا ییا لقمه

 خودش پر کرد. یبرا گهید وانِیل کی یاو گذاشت و با خونسرد یجلو قایدق ز،یم

 

 داد رونیو نفسش رو ب دیتمامِ آبِ موجود رو الجرعه سر کش اهورا
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 ؟یچ یدادگاه برا-

 واسه طالق-

 دیتند و بلند، خودش رو به او رسوند و مچِ دستش رو گرفت و کش یبه سمت اتاقش رفت، اهورا با قدم ها سوگند

 ارمکه بهت بفهمونم دوستت د زمیسرم بر یتو یچه خاک دیبا گهی! دایکوتاه ب یکم کیبس کن سوگند... بابا توهم -

 

 زد شخندیبه انگشتانِ اهورا که مچِ دستش رو احاطه کرده بود انداخت و ن ینگاه سوگند

با  دی... تو نبارمیمن قسم خوردم که طالقم رو ازت بگ ،یدوستم دار یبهم ثابت کن یتون یهم نم یریاگر بم یحت-

 یشوند یعقد م یسفره  اجبار و به زور، من رو سره

 اتاق نفرت داشت... نیاز او بهتر نبود، از ا تشیها قدم زد... سوگند هم وضع ابونیخ یکلِ شب، تا صبح رو تو اهورا

خواست  یزد، نم یکه از شبِ عروسیش خودش رو توش حبس کرده بود... اشک هاش رو با سماجت کنار م یاتاق

شب ها  یعشقِ اهورا بشه... هنوز هم بعض رِیخواست به قلبش اجازه بده دوباره درگ یقبول کنه شکست خورده، نم

 قتِیکرد، با حق یچشم هاش رو باز م یوقتبوسه، اما صبح،  یکنه و صورتش رو م یکه نوازشش م د،ید یخوابش رو م

را عشقشون رو خراب شد... در دلش به اهورا ناسزا گفت، که چ یانداخته مواجهه م هیسا شیزندگ یکه رو یتلخ

دونست که سوگند زخم خورده  یدونست که سوگند حساسه؟ مگه او نم یقولش زد، مگه او نم رِیکرد... که چرا ز

 بهش تذکر نداده بود که مراقبِ رفتار هاش باشه؟ رهااس؟ مگه سوگند بارها و با

 

و در آغوشش  دیرو بوس تایب چرا؟ پس چرا اهورا دروغ گفت؟ پس چرا سوگند رو احمق فرض کرد؟ پس چرا پس

 گرفت؟

 

 زد... یم یو اشک، چشم هاش پف کرده بود و به سرخ هیچرا ها، از شدت گر نیهم با

 و از اتاق خارج شد! دیرو پوش رونشیهای ب لباس
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 اهورا که در حالِ خورد کردنِ گوجه بود قفل شد... ینانِ تازه، مشامش رو پر کرد... نگاهش رو یبو

خوش، سرگرمِ  یداشته، حاال با دل یعاشق یحد ادعا نیکه تا ا یشه کس ییوانه شده بود، مگه ماون پسر د حتما

 صبحانه باشه؟ هیآماده ساز

 شه. یم رمونیزود باش، د ؟یکن یم کاریچ یدار-

 

 و بهش اشاره زد دیرو عقب کش زیم یها یاز صندل یکی... دیبه سوگند انداخت و تلخ خند ینگاه اهورا

 .میبخور یزوجِ عاشق و واقع هیصبحانمون رو مثلِ  نیآخر ایشه، حداقل ب ینم رتینگران نباش، د-

 و با لجاجت گفت: دیکوب نیزم یو پاش رو رو دیکش یپوف سوگند

 میبر ایندارم، ب لیخوام... م ینم-

 تب دارِ او نگاه کرد.لرزون به صورتِ  یچند قدم به سمتِ او برداشت... روبروش قرار گرفت و با چشمان اهورا

 بار هم که شده، باورم بشه زن داشتم کی یخوام حداقل برا یم ن،یبش ای... بگهیصبحونس د هی-

 

 لب زد یشد و به سخت رهیاهورا خ یچشم ها ین ی... در ندیبغضش رو فرو داد، اما صداش لرز سوگند

 ینامرد یلیخ-

 

او سر  یگونه  یکه از رو ی... سوگند به قطره اشکدیچشمش چک یانداخت و اشک از گوشه  نییسرش رو پا اهورا

اهورا  یاو از چشم ها یمردونه، که فقط برا یاشک ها نیقرار نبود ا گهید یعنیافتاد نگاه کرد...  نیخورد و به زم

 نه؟یشد رو بب یخارج م

 

 رفت؟ یاو م هیاز زندگ شهیهم یمغرور و لجباز، برا یاهورا یعنیشد؟  یتموم م زیامروز همه چ یعنی
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 زمزمه وار گفت ومدیکه از ته چاه در م ییاو کرد و با صدا یرو بندِ بازو دستش

 میخوش داشته باش یخاطره  یزنه، بذار دمِ آخر یم شمیاشک هات آت-

زد، پس چرا  یم ششیاو آت ی! اگر اشک هادیفهم یاون جمالت رو نم ی...  معنادیسوگند، قلبش لرز یاز گفته  اهورا

 قصدِ ترک کردنش رو داشت؟ 

ت سوگند، به شد ی نهیس یزد... قفسه  یم یلیرو کم کرد، حاال فقط نفس هاشون به صورتِ هم س نشونیب ی فاصله

 قلبِ او گذاشت و کنارِ گوشش لب زد یرو متیشد... اهورا کفِ دستش رو با مال یم نییباال و پا

 

بشم،  داریقشنگش از خواب ب یخواد هرروز صبح با صدا یکنه... دلم م یم یکوچولو زندگ شکِیگنج هیتو،  نیا-

 گنجشکت رو

 به من؟ قول می دم دیگه اذیتش نکنم،قول می دم مراقبش باشم ید یم 

انگشتانِ اهورا گذاشت و همونجور که اشک هاش راه گرفته بودن و نا خواسته از  یدستش رو رو ،یبه نرم سوگند

 گفت: دن،یچک یچشم هاش م

، بازم عاشقته ،یحال که بهش نارو زد نیبا ا ش،یحال که شکست نیخواستم بهش بفهمونم نخوادت... اما با ا یلیخ-

 شنشکن گهیبهش بد نکن، د گهیکوبه... د یو م رهیگ یروش، فقط به عشقِ تو ضربان م یذاریدست م یهنوزم وقت

 

 در آغوشِ او ،یمقاومت چیه یاش فشرد، سوگند ب نهیبه س سوگند زد و سرش رو هیشمیابر یبه موها ییبوسه ا اهورا

 کردن. یم هیو گر ختنیر یبلند اشک م ییجا گرفت و حاال هر دو با صدا

 

داد و  یبهش آرامش م شهیکه هم یدستهاش رو دورِ کمرِ اهورا حلقه زد و عطرِ تنش رو استشمام کرد... عطر سوگند

 کرد. یماه ها بود که خودش رو از داشتنِ اون محروم م
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 بلندش کرد و چرخوند... نیزم یسوگند گرفت و از رو یو دستهاش رو به پهلو دیکش یبه آسودگ ینفس اهورا

 زد یصورتش بود قهقهه م یکه هنوز ردشون رو ییبا وجودِ اشک ها سوگند

 

 افتم یاالن م ن،ی... بذارم زمونهینکن د-

 و برت گردوند. دیخدا به روم خند ،یمیکنم نفسم، تو زندگ یوقت رهات نم چیمراقبتم... ه-

 

رو  نیپاهاش، زم نکهیبه شوق و شعف شد... به محضِ ا لیتبد کبارهیدلش، به  یو غمِ تو دیخند یبا لذت م سوگند

 دیحس کرد، دست هاش رو دورِ گردنِ اهورا انداخت و گونه اش رو بوس

 کرد زیو چشم هاش رو ر دیاو کش یبوسه  یجا یرو رو دستش اهورا

 ماچِ ساده؟ هیهمه مدت، سهمِ من شد  نیبعد از ا-

 

 انداخت نییلب هاش رو به دندون گرفت و سرش رو پا سوگند

 گرسنمه ؟یبهم صبحونه بد ییخوا ینم-

 

 لب هاش ثابت موند یکلِ صورتِ او گردوند و رو یموشکافانه، نگاهش رو تو اهورا

 ؟یچمدون لباس جمع کن هی یبلد-

 

 با تعجب به او نگاه کرد سوگند

 ؟یبر ییخوا یکجا م-
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 یدوست دار یلیکه خ ییجا هیخوام ببرمت  یماه عسل... م میبر میخوا یم-

 

 زد یدست م یو با خوشحال دیپر یم نییباال و پا سوگند

 رمیم یم یکجا؟ کجا؟ دارم از فضول-

 

 غوش گرفت و بوسه بارونش کردسوگندش رو دوباره در آ اهورا

 گم قرارِ کجا ببرمت یبهت م میراه افتاد یصبحونت رو بخور... ساکت رو ببند، وقت-

 یاتفاق چیکرد که انگار ه یرفتار م یداد... جور یبه دستِ اهورا م یگرفت و با مهربون یم یکوچک یلقمه ها سوگند

 کردن. یم یزندگ یو خوش یدر کنارِ هم به خوب شهیو هم وفتادهین نشونیب

 

زد، انگار سال  یشد و پلک نم یم رهیاو خ ی دهیکش یشد... با عشق به چشم ها یاهورا محو نم یاز لب ها لبخند

 تمامِ کمبود هاش رو جبران کنه. دیبوده و حاال با بینص یاو ب دنِیهاست از د

 

در کنار هم صرف کردن و هر دو به  ،یقعوا یهمونجور که اهورا دوست داشت، مثلِ زن و شوهر ها قایرو دق صبحانه

 طرفِ اتاقِ اهورا رفتن...

 دو کتفِ او قرار داد و لب زد نِیرو ب شیشونیدست هاش رو از پشتِ سرِ او، دورِ کمرش حلقه زد و پ سوگند

 اتاق یکیاون  یتو ییایب یتون یهات رو جمع کن، از امروز م لیبسه، وسا هیتنب گهیگما... د یم-

 

خودش قرار داد و گونه  یاهورا به هوا رفت... دستش رو به عقب برد و سوگند رو کشوند و روبرو یخنده ها کِیشل

 دیاش رو بوس
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 یکن همیتنب نیاز ا شتریب یقصد ندار گهیکه د ی... مرسیچه خانم معلمِ مهربون-

 

 نازک کرد یهوا چرخوند و پشتِ چشم یانگشتِ اشاره اش رو تو سوگند

 گهی... مهربونم دستیدست خودم نکار کنم،  یچ-

 

 زدنش شد غیگرفت که باعثِ ج یشگونیاو رو ن هینیو نوکِ ب دیاخم هاش رو در هم کش اهورا

 چند ماه نیهم یتو یکرد رمیمادرِ فوالد زره... پ یکی ،یتو مهربون یکی-

 باال انداخت و از کنارِ او گذشت ییشد و شانه ا زونیلب هاش آو سوگند

 یاتاق بمون نیهم یبهتره تو ،یکرد سهیرو با مادرِ فوالد زره مقا یباشه، حاال که منِ ناز ناز-

 

 یاز موها ییآغوشش جا داد... تره ا یو تو دیسوگند از اتاق خارج بشه دستِ او رو کش نکهیو قبل از ا دیدو اهورا

 .چوندیلختش رو در دست گرفت و دورِ انگشتش پ

 یزیتا حاال مامانت راجع به اونجا ازم چ یشانس آورد نم؟یاون اتاق رو بب یاجازه ندادهنوز  یکش یخجالت نم-

 .هیدونم چه شکل یچون اصال نم ده،ینپرس

 خورد یبغلِ اهورا تکون م یداد و تو یسرش رو به چپ و راست تکون م طنتیبا ش سوگند،

 یدید یم یاومد یخب م-

 کردی یم ممیتقس یاون اتاق، مطمئنم به دو قسمتِ مساو یبود پام رو بذارم تو یکاف-

 

صورتش افتاده بود، کنارِ گوشش گذاشت و  یاو رو که تو یاز مو ها یی... اهورا دسته ادیبلند و پر صدا خند سوگند

 دو چشمِ او حرکت داد نِینگاهش رو ب
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 ؟یبه اتاق خوابمون دعوتم کن ییخوا ینم-

 

 فرستاد و آب دهنش و فرو داد رونیب یش رو به آرومسوگند قطع شد و نفس یها خنده

 دعوتت کنم؟ دیمگه من با-

 او زد و گفت هیشونیگرم، به پ ییبوسه ا اهورا

 افته یما نم نِیب یشه و اتفاق ینم یزیچ چیه ییگفته بودم تا تو نخوا-

تِ فرمون نشست و با پشتِ جا داد و پش نیصندق عقبِ ماش یظهر بود... اهورا چمدونِ لباس ها رو تو یدم ها دم

 دست، صورتِ سوگند رو نوازش کرد و نگاهِ نگرانش رو به او دوخت

 

 میر ینشده ها، امروز رو استراحت کن... فردا صبح م ریهنوزم د م؟ینر ییخوا یحالت خوبه؟ م-

 

 شد ینداشت... اما باز هم لبخندش محو نم یآنچنان یسوگند، رنگ و رو صورتِ

 میسفرِ پر آرامش داشته باش هی ،یغم و غصه و ناراحت یخواد بعد از کل ینه، خوبم... دلم م-

 

 رو از کنارِ در برداشت و به طرفِ سوگند گرفت شیورزش هیبطر اهورا

 یرو تا تهش بخور شارژ ش نی... انیو بب ایمعجون درست کردم ب هیبرات  زم،یعز ایب-

 

 دیچشمش چک یانداخت و از شدتِ خنده اشک از گوشه  رنگ یزرشک هیبه بطر ینگاه سوگند
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االن نقشت  ؟یخورم کرد زیقبل چ یکه سر ستیمعروف ن هیاحتماال همون بطر نیا ،ییا ونهیاهورا... تو چقدر د یوا-

 ه؟یچ

 

 اتِیاز محتو یلبش به خنده باز شد و کم هیعقب گرفت و با دقت بهش نگاه کرد... بعد از چند ثان یرو کم یبطر اهورا

 و دوباره رو به سوگند شد دیداخلِ اون رو نوش

 ستیبه اون کارا ن یازین گهیهوشت کردم که به هدف هام برسم... اما االن تمام و کمال دارمت، د یب یاون سر-

 خوابم برد دهینرس قهیدق کیکه به  یبود ختهیر یحاال توش چ-

  یاریبدم که همون بال رو سرم ب تادیاحمق باشم  نکهیرازه... مگه ا هی گهیاون د-

اومد و  رونیشده از حمام ب چیبود... اهورا حوله پ دهیتخت خوابِ هتل دراز کش یراه، رو هیبه خاطرِ خستگ سوگند

 به صورتِ او زد. یزیلبخندِ محبت آم

 

 حرم میزودتر بر دیبا ،یسرحال بش ریدوش بگ هیپاشو خانم خوشگله... پاشو برو -

 ارتیز میر یفردا م م،یامشب استراحت کن-

 

 دیگونه اش کش یو انگشتانش رو نوازش گرانه رو دیکنارِ او دراز کش اهورا

 میبر دیبا ستم،یمشهد ن شترینکن وروجک... فردا تا ظهر ب یتنبل-

 

 گاهِ سرش قرار داد هیبه پهلو شد و دستش رو تک سوگند

 میمون یم ییا هفته هیاِ... چرا انقدر زود؟ فکر کردم -
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 دیسوگند زد و خند هینیبه نوکِ ب یآروم یضربه  اهورا

باهم... دوست دارم  میرو بگرد رانیماهِ تمام ببرمت کلِ ا کیخوام  یقربونت برم؟ آوردمت ماه عسل، م هیهفته چ هی-

 .نمیبا تو بب دم،یرو که هنوز ند ییهر جا

 شد و ذوق زده گفت: رهیاهورا خ یتخت نشست و به چشم ها یرو جانیبا ه سوگند

 .نمیده رو بب ینشون م لمیف عتشیاز طب ونیزیتلو یکه تو ییخواست برم شهرها یدلم م شهیهم-

 تخت بلند شد و دستش رو به سمتِ سوگند دراز کرد یزد و از رو یچشمک اهورا

 یم یبعدش هرجا تو بگ م،یکر کنامروزمون تش یبابتِ خنده ها میبر دیاول با م،یبرس ارتمونیبه ز میپس پاشو بر-

 میر

 بعد... کسالی

 بود. یرو داخلِ قفل انداخت و واردِ خونه شد... سوگند حواسش نبود و سرگرمِ آشپز دیکل اهورا

 ییخفه ا غِیصورتش برد... سوگند ج یصدا پشتِ سرش قرار گرفت و دسته گل رو جلو یآروم و ب ییبا قدم ها اهورا

 دهنش گذاشت و به سمتِ او برگشت. یو دستش رو جلو دیکش

 

 رو به سمتش گرفت یرنگ یمشک یبا عشق به صورتِ او نگاه کرد و جعبه  اهورا

 سالگرد ازدواجمون مبارک-

 

 نگاه کرد و از دستِ او گرفت یمخمل یبا تعجب به جعبه  سوگند

 بود شیسالگرد ازدواجمون که دوماه پ-

 

 سوگند زد یبه لب ها ینیگرم و دلنش یزد و بوسه  یچشمکِ معنا دار اهورا
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 ازدواج یکینه اون ازدواج... اون -

 

 شکمِ اهورا کرد یو مشتش رو حواله  دیخند زیر سوگند

 بود؟ ادتیرو  خشی... واقعا تارایح یب یا-

 

 جاق گازبه ا نکهیگرفت... سوگند بدونِ ا یاو کرد و به باز یو لبهاش رو قفلِ لب ها دیسوگند رو در آغوش کش اهورا

 غذاش رو خاموش کرد و دست هاش رو دورِ گردنِ او انداخت و چشم هاش رو بست* رِیز ینگاه کنه، شعله 

 شد و با متانت لبخند زد رهیخ دیدرخش یانگشتش م یاهورا بود و تو ی هیکه هد یبه انگشتر سوگند

 خوشگله، دوستش دارم یلیدستت درد نکنه، خ-

 

 بود نگاه کرد یلیانگشترِ شک نیچن قِیکه ال فشیظر یدستِ سوگند رو در دست گرفت و به انگشت ها اهورا

 یو اون موقع فقط برا یازدواجمون رو دوست ندار یدونم حلقه  یدستت نگهش دار... م یتو شهیبه بعد، هم نیاز ا-

 یانتخابش کرد یاریحرصِ من رو در ب نکهیا

 

 قهقهه زد سوگند

 یکنم، ناخودآگاه خنده ام م یکه هروقت به اتفاقاتِ گذشته فکر م دهیرس یروز هیشه  ی، هنوز باورم نماهورا یوا-

زدم رو برام  یم شهیکه هم یتو عطر ،یعروس دِیخر یتو دمید یوقت یکردم؟ حت ی... واقعا چرا من انقدر لج مرهیگ

 کردم. بانتخا گهیعطرِ د هیخوام و  یگفتم اون رو نم ،یبرداشت

 

 دیتاسف تکون داد و تلخ خند یبه معنا یسر اهورا
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 یپدرمو درآورده بود دم،یدونی چقدر زجر کش یشم... نم یم یکنم عصب یبه گذشته فکر م یاما من هنوز هم وقت-

 

 دیآغوش اهورا جا داد و صورتش رو به صورتِ او مال یتو شتریملوس، خودش رو ب ییمثلِ گربه ا سوگند

 از قبل. شتریب یلیعوضش االن عاشقتم، خ گه،یاِ... قهر نکن د-

 دیرو بوس شیشونیو پ دیسرِ او کش یرو یدستِ نوازش اهورا

 یوروقت ها انقدر صب یبعض ی... حتیکن یهم ترکم نم طیشرا نیبدتر یمطمئنم تو گهیدونم قربونت برم، االن د یم-

 دوست داره* شتریرو ب یکیکدومون اون  اد،یم شیخودم سوال پ یکه برا

 زدیو غر م دیکوب یم نیزم یمثلِ بچه ها، پاش رو رو سوگند

 شد ری... دگهیاهورا بدو د-

 

 کرد یو سرِ انگشتان دستش گز گز م دیکش یم ریخارج شد... استخونِ پاش ت یبهداشت سیاز سرو اهورا

 قدم راه برم کیتونستم  یپام گرفت... نم هوی زم،یعز دیببخش-

 

 دیکش یاو م یپاها ینشست و دستش رو با سماجت رو نیزم یبه سمتِ او رفت و رو یبا نگران سوگند

 کمکت؟ امیب یپات گرفته؟ چرا من رو صدا نزد یکجا-

 

 شد رهیبه چشم هاش خ طنتیبلندش کرد و با ش نیزم یسوگند رو گرفت و از رو یخم شد و بازو ها اهورا

 دست هام نگه ندارما یرو نگیپارک یشه که نتونم خانمم رو تا تو ینم لیمن گرفته باشه، دل یپا نکهیا-
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 قدم به عقب رفت کی سوگند

 یرو ادهیز یشد ریباشگاه جو گ یشه! حتما رفت یم شیزینکرده پات چ ییوقت خدا هینه، اصال... عمرا اگه بذارم، -

 یکن نیتمر یفردا حق ندار ،یکرد

 

و  دیکش یم غیبلندش کرد... سوگند ج نیزم یکمرِ سوگند انداخت و از روپا و  رِیحرکت، دستش رو ز کی یتو اهورا

 دیخند یاو م ی... اما اهورا فقط به ورج و ورجه کردن هارهیبذاره و بغلش نگ نییزد، تا اهورا اون رو پا یدست و پا م

م هم شد ریپ یوقت ،یانقدر سبک بمون شهیهم ینگران نباش، اگه قول بد ،یدختر... مثلِ پرِ کاه یندار یتو که وزن-

 رمیگ یبغلت م

 گذاشت و خودش پشتِ فرمون نشست... یصندل یبا آرامش، سوگند رو رو اهورا

 و لب زد دیاو کش یزانو یرو یدست یبا ناراحت سوگند

 کنه؟ یکجاش درد م-

 

 دیدستِ سوگند رو گرفت و بوس اهورا

 عشقم، فقط ستین میچی... هادیهم نداشته باشم، به سراغم ب یمرض تا اگر درد و یکن یم یکار هیامروز  نیتو هم-

 چند لحظه پام گرفته بود، االنم خوبِ خوبم

 

 سوگند جمع شد... سرش رو بر گردوند و از اهورا رو گرفت تا او شاهدِ بغضش نباشه! یچشم ها یتو اشک

 گونه اش سر خورد. یو رو دیچشمش چک یاز گوشه  یپنجره چسبوند و قطره اشک ی شهیرو به ش شیشونیپ
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ا که ب ی... کابوسدیوحشتناک د یآغوشِ گرمِ اهورا به خواب رفته بود، کابوس یتو یبد بود، شبِ قبل وقت حالش

 تموم شد.* دنیکش ادیبلندِ اهورا، در حالِ فر یصدا

 

ل داد و گونه اش رو رو به دستِ نارگ ینیریش یبودن... سوگند جعبه  ستادهیچهارچوبِ در ا یو هومن تو نارگل

 دیبوس

 ... چه خبرها، دلمون براتون تنگ شده بود.دیجد لِیفام م،یبه به، دوستِ قد-

 

 همونجور که اهورا رو در آغوش داشت، لب زد هومن

 دیاومد یم یبود، کاشک یخال یلیجاتون خ ییخدا-

 ختیبهمشون ر یهومن برد و حساب یموها یدستش رو تو ش،یشگیطبقِ معمولِ عادتِ هم اهورا

 نه؟ ایعمو شدم  نم،یتنها باشن... حاال بگو بب دیشه، زن و شوهر با ینم یماه عسل که چهار نفر-

 

شد... سوگند چشم هاش رو درشت کرد و با نگاهش به اهورا تشر زد که مراقبِ حرف زدنش  دیسرخ و سف نارگل،

 باالانداخت ییو شونه ا دیباشه، اما هومن بلند خند

 دستِ خداست شیبق گهیبوده، د زیآم تیمن که موفقاز طرفِ -

 

 زد ییاش رو به سوگند انداخت و لبخنده دندون نما روزمندانهینگاهِ پ اهورا

 مونه... یکاله م یشن، سرِ ما ب یها بچه دار م نی! فردا، پس فردا اایب-

 

 زد یکرد و با تعجب پلک م یبه اهورا نگاه م ریمتح سوگند
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مردم بگذره، بعد برو  یبه خونه  دنتیاز رس قهیدق کی سایکرده؟ وا یهات قاط میدوباره س ؟یشد ونهیاهورا! د-

 منبر و سرِ همه رو بخور یباال

 

 هومن تکون داد یوارانه برا دیانگشتِ اشاره اش رو تهد اهورا

 خرفتت رو. یکشم، هم بچه  یهم خودت رو م ،یبه خدا اگه قبل از من بچه دار بش-

 قهقه زد هومن

من چون  یبچه  یترس ی... میریگ یم شیآت یدونم چرا دار یوسط؟ من که م نیا هیگناهِ اون طفلِ معصوم چ-

 یکرد یکه تو با من م یمثلِ کار قایتو زور بگه... دق یبزرگتره به بچه 

 خوش رنگ و لعاب دار... یها یرو پر کرده بود از غذاها و خوراک زیتمامِ م قه،یبا ذوق و سل نارگل

 کرد. یشده بود نگاه م ییکه حاال کدبانو شیمیخورد و به دوستِ صم یبا لذت شام م ندسوگ

 

 او گذاشت یشونه  یبعد از صرفِ غذا، رو به هومن شد و دستش رو رو اهورا

 باشگاه میباهم بر ایاز فردا ب-

 

 شد نهیداد و دست به س یاش رو به صندل هیتک هومن

 یخونه استراحت کنم و از زندگ یدم شب ها تو یم حیترج ،یاونجا تو مثلِ خر ازم کار بکش امینه بابا، حال ندارم ب-

 لذت ببرم

 

 به جلو خم شد یگفت و کم یشکمِ او زد و هومن آخ یدستش رو با ضرب رو اهورا

 امیخب دوست ندارم ب ؟یروان یزن یچرا م-
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حداقل تنِ لشت رو  م،یبشکه ازت استفاده کن یبه جا دیبا گهیماهِ د کیکه زنِ تو داره،  یدست پخت نیآخه با ا-

 ها یش یمثلِ مامانت چاق و چله م ،یرو ادهیتکون بده، آخر شب ها برو پ

 

 تر کرد. مانهیلبِ سوگند و نارگل آورد و جو رو صم یهومن و اهورا، خنده رو رو یها و کل کل ها یشوخ

 شد و گفت: هینشسته بود، رو به بق ونیزیتلو یهمونجور که جلو هومن

 نما؟یس میفردا بر هینظرتون چ-

 سوگند دوخت و گفت: ینگاهش رو به لب ها اهورا

 شه* یخانم بگن همون م یافتاده دستِ زنم... هرچ ارمیمن که بعد از ازدواجم اخت-

 ستادیاون ها ا یاومد و روبرو رونیب نمایبه دست، از س تیبل اهورا

 ...میفرصت شام بخور نیهم یتو میبه نظرم بهتره بر م،یوقت دار لمیوعِ فساعت تا شر کی-

 

 فاصله داشت رفتن! نمایاز سالنِ س یکه کم یرو گذشتن و به سمتِ رستوران ابونیبه اتفاقِ هم، عرضِ خ همه

 با استرس، دستِ هومن رو گرفت  نارگل

 ش؟یاریب یر یاهورا جا موند، م نِیماش یتو فمی... کیوا-

 

 اهورا دراز کرد یو دستش رو جلو ستادیا منهو

 رو نشکنن نتیماش ی شهینارگل، ش فِیوقت به خاطرِ ک هیرو بده،  چتیسو-

 

 گشت گفت: یبر م نیبرد و همونجور که به طرفِ ماش بشیدست هاش رو داخلِ ج اهورا
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 ارمشیرم م یداخلِ رستوران، من االن م دیشما بر-

 

 چند قدم از سوگند و نارگل فاصله گرفت و پشتِ سرِ اهورا راه افتاد هومن

 رم یخودم م ساینه، وا-

 

 که به گوشِ هومن برسه گفت: یبلند یقدم هاش رو تند تر کرد و با صدا اهورا

 رستوران ی... تو برو بچه ها رو ببر توگهیرفتم د-

که به سمتِ نارگل و سوگند برگشت، اخم  نیبود و هم ستادهیا ادهیگذشت، هومن وسطِ خطِ عابر پ ابونیاز خ اهورا

 هاش درهم رفت...

رخ  و ابونیو در حالِ صحبت کردنِ با اون ها بودن و نگاهِ نگرانِ نارگل به خ ستادهیکه کنارشون ا  یدو پسر دنِید با

رو تند کرد و با عجله  در کاره... قدم هاش یاز پسرها، شستش خبردار شد که مزاحمت یکیبه رخ شدنِ سوگند با 

 رو رسوند. ادهیخودش رو به پ

 

گذاشت و با  ییپسرِ جلو ی نهیس یقفسه  یرو رو گرشیدست، سوگند و نارگل رو عقب فرستاد و دستِ د کی با

 خشونت لب زد

 ؟یداشت یبا خانم ها کار-

 

کرد، هومن  یم یسع شتریهومن رو گرفت بود و قصد داشت تا اون رو به عقب بکشونه، اما هرچقدر ب یبازو نارگل،

 زد یشد و با دستِ آزادش، دستِ او رو پس م یسمج تر م
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 و گفت: دیبود، خند ستادهیکه عقب تر ا یپسر

 بابا، حاال انقدر جوش نزن میدیپرس یآدرس م-

 

 داشت و صورتش کامال قرمز شده بودنامنظمش رو ن ینفس ها ارِیاخت هومن

 یجلو یمعلومه که وقت ؟یپرس یکلفت آدرس نم لیبیس هیچرا از  ساده،یوا نجایهمه آدم ا نیا ،یعوض ی کهیمرت-

 .ادیشوهرش خونش به جوش م ،یریگ یزنِ مردم رو م

 

 دیو اخم هاش رو درهم کش ستادیقدم به جلو اومد و صورت به صورتِ هومن ا کیبود،  ستادهیکه عقب ا یپسر

 یدو تا زن رو تو یکن یشه، غلط م یم رتتیغ یو جد و آبادت... دوما، تو که انقدر ادعا یخودت یاوال که عوض-

 سه،یوا نجایکه ا یو هر دختر ستیمتاهل ن یزن ها یجا ابونیخ نی! ایدون ینم نکهی... مثل ایکن یول م ابونیخ

 گرده یدنبالِ دوست پسر م یعنی

 دیو غر ستادیفاصله از صورتش ا نیاو چنگ زد و با کمتر ی قهیدستش رو به  نهوم

 حروم زاده یگ یم یبفهم چ-

 

ا آشن یلیبه نظرش خ د،یشن یکه م ییها غیها و ج ادیفر یگذشت... صدا یم ابونیتند، از عرضِ خ ییبا قدم ها اهورا

 اومد! یم

و با تعجب به صحنه  ستادیا ابونی... وسطِ خدیکه بهش حمله کرده بودن، د یدو پسر ونِیچرخوند و هومن رو م چشم

 نیقیسوگند و نارگل که قصدِ جدا کردنِ اون سه نفر از هم رو داشتن، شکش به  دنِیشد... با د رهیروبروش خ ی

 شد. لیتبد
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ا خبر داشته باشه، به سمتِ از موضوعِ دعو نکهیاون ها انداخت و مشت و لگدش رو بدونِ ا ونِ یخودش رو م مهیسراس

 کرد... یبجز هومن رها م یهرکس

ناموسش وسط  ینبود، پس حتما پا ییشناخت... او اصال دعوا یپسرخاله اش رو خوب م د،یرس یبه مغزش نم خون

 بوده.

 

 کردن... یغرقِ در خون بلندش م ،یشخص یزدن و از رو ینفر به بازوهاش چنگ م نیبه خودش اومد، که چند یوقت

که داشت، شونه هاش رو فشار داد،  ینشوند و با تمامِ قدرت ابونیکنارِ خ یجدول ها ینفس زنان، اهورا رو رو هومن،

 کنه. یریتا از بلند شدنِ مجددِ او جلوگ

 

اهی نگ د،یچک یو از کنارِ لبش خون م نیزم یکه مردم کمکش می کردن تا بتونه بنشینه رو یبه پسر ینگران با

 انداخت...

 داد و لب زد رونیرو پر صدا ب نفسش

 

 خداروشکر زنده اس-

 اومدن نگاه کرد و با حرص گفت: یبه سوگند و نارگل که با ترس و لرز به سمتشون م اهورا

 ها دعوات شد آره؟ نیسرِ ا-

 میشد ریسوگند و نارگل رو گرفته، بعدشم باهم درگ یجلو دمیبرگشتم د ،یتو که رفت-

 

که  یجدول بلند بشه و دعوا رو از اول آغاز کنه... اما با درد ید و خواست دوباره از رومشتش رو درهم گره ز اهورا

 هومن انداخت. یوزنش رو رو هینیچهره اش درهم جمع شد و سنگ د،یچیدستش پ یتو
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 چشم هاش حلقه زد ینشست و اشک تو نیزم یرو سوگند

 ... نکنه شکسته باشه.ادیاهورا داره از دماغت خون م-

 

رو پاک کرد... با تعجب به قطراتِ خون نگاه کرد، هرچقدر  دیچک یم شینیکه از ب یقیبا پشتِ دست، خونِ رق اهورا

 کرد. یهم احساس نم یدرد یبه صورتش خورده باشه، حت یدعوا مشت یاومد تو ینم ادشیکرد،  یفکر م

 نگران نباش ست،ین یزینه چ-

 ... حتما شکستهادیخونش بند نم یول-

 

 یاهورا گذاشت و کمکش کرد تا از رو هینیب یو رو دیکش رونیرو ب یشلوارش دستمال کاغذ بِیج یواز ت هومن

 جدول بلند بشه.

 نشسته بود، دوخت و با خشونت گفت: نیزم یکه رو یرو به پسر زشینگاهِ نفرت انگ اهورا

زدم  یاالن زنگ م نیوگرنه هم ستم،ین یکاری... برو خداروشکر کن، آدمِ باوردمیاگه خانم باهام نبود پدرتو در م-

 جمع کن ابونینجست رو از وسطِ خ کلِیکرد... زودتر پاشو ه یم تیو ازت شکا سیپل

 اهورا انداخت و عاجزانه لب زد یدستش رو دورِ بازو سوگند

 میریب ایولش کن توروخدا، ب-

 

بود، کالفه و با چهره  دهیچیتنش پ یتو یبیداد... دردِ عج یآرنجش بود و استخونش رو فشار م یدستش رو اهورا

 حرکت کرد... نیشد به سمتِ ماش یکه از زورِ درد، جمع م ییا
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و به طرفِ اهورا گرفت... سوگند در حالِ خودش نبود،  دیکش رونیرو ب یدستمال کاغذ یبسته  فش،یک یاز تو نارگل

 اومد... یاهورا بند نم هینیخونِ ب

بنشونتش، اما اهورا  یصندل یاهورا درآورد و در رو باز کرد، خواست کمکش کنه و رو بِیرو از ج چیسو هومن

 زد ادیو با حرص فر دیدستش رو پر ضرب پس کش

 

 ؟یافت یبچه ها و اونها رو ببر داخلِ رستوران، دنبالِ من راه م شِیگم برو پ یبهت م یوقت یچ یبرا-

 

 اهورا رو صدا زد  یقصد داشت، جو رو آروم کنه... به آروم سوگند

 لحظه اتفاق افتاد. کی یتو زیاهورا جان به خدا همه چ-

 

 شده اش گفت: دیکل یدندون ها نِیغضب آلود به سوگند نگاه کرد و از ب  اهورا

 .یتنت کن یکوتاه نیمانتو به ا یام حق ندار گهیرو بکش جلوتر، د تیتو فعال روسر-

 که از شدت تعجب گرد شده بود گفت ییشم هامات و مبهوت به او نگاه کرد و با چ سوگند

 .یبود دهیرو که خودت برام خر نیا-

 یزن یم ششیامشب آت نیاصال هم ش،یپوش ینم گهیغلط کردم... د دم؟یمن خر-

 

 سوگند نگاه کرد و رو به اهورا شد یغم زده  یفرستاد و به چهره  رونینفسش رو پر صدا ب هومن

 افتاد و تموم شد یاتفاق هیاعصابت مسلط باش،  یرو-
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 یوارانه برا دیو به هر سه نفرِ روبروش چشم دوخت و انگشتِ اشاره اش رو تهد دیاخم هاش رو درهم کش اهورا

 سوگند و نارگل تکون داد

به  ،دیکن یجداشون م دیوسط و دار دیدیدوتا مرد دعواشون شده و شماها پر نم،یبب گهیبارِ د هی... فقط گهیبارِ د هی-

 نه؟ ای دیدیرم سرِ اصلِ ماجرا... فهم یزنم، بعد م یخودتون رو م دیخور یکه م ییتا جاخدا اول 

 

 کرد تشیهدا نیبه داخلِ ماش یدستش رو پشتِ کمرِ اهورا گذاشت و کم هومن

 .کنم یم یمن رانندگ اد،یبند ب تیزیو سرت رو باال نگهدار تا خون ر یصندل یرو نی... تو فعال بشدنیآره فهم-

 

 یم سیخورد و صورتش رو خ یگونه اش سر م یداده بود و اشک هاش رو هیپنجره تک ی شهیسرش رو به ش سوگند

 کرد...

 لب گفت: رِیو ز دیدستِ او گذاشت و تلخ خند یدستش رو رو نارگل

 ؟یخوب-

ابِ رو اعالم کرد... اهورا متوجه سوالِ نارگل شد و گوش هاش جو شیسرش رو باال انداخت و جوابِ منف سوگند

 داده بود گفت: هیتک یصندل هیهمونجور که سرش رو به پشت د،یسوگند رو نشن

 بودم یاگه سرت داد زدم، عصب دیسوگند... ببخش-

 

 لب زد ومدیکه از ته چاه در م ییبا صدا سوگند

 ستیمهم ن-
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بود و انگشت هاش  نییبه سوگند که سرش پا یلب داشت، نگاه یکه رو یبا لبخند ،یصندل یو از باال دیچرخ اهورا

 گرفته بود انداخت یرو به باز

قهر  یباشه بابا، بازم بپوشش ول ؟ینکنه به خاطرِ مانتوت ناراحت ؟یکن یم یبا من؟ بگم غلط کردم آشت یاالن قهر-

 نکن

 

 هاش گفت: هیگر یو هق هق زد و ال دیمهربونش نگاه کرد... بغضش ترک یسرش رو باال آورد و به اهورا سوگند

 اد؟یقط نگرانِ توام... پس چرا خونِ دماغت بند نممن ف-

 

 نگهداره... روبه نارگل شد و گفت: ابونیرو کنارِ خ نیدست، به هومن فهموند که ماش یبا اشاره  اهورا

 کم بودِ محبت گرفته یشوهرت که زنِ بنده بد جور شِیپ نیبش اینارگل جان، شما ب-

 

 یو تو دیاو انداخت و به طرفِ خودش کش یشست و دستش رو دورِ شونه اهورا کنارِ سوگند ن ،ییاز جا به جا بعد

 او زد و زمزمه کرد یبه موها ییآغوشش نگهش داشت... بوسه ا

 

 ساعت نازت رو نکشم، قربونِ خانمِ خوشگلم برم  کیمن  یها... اصال طاقت ندار یلوس یلیخ-

 اهورا برد و دست هاش رو دورِ کمرِ او حلقه زد ی نهیس یسرش رو تو سوگند،

 خودته* رِیتقص ،یبد عادتم کرد-

 

خوابش  یقو ینبود که بدونِ مسکن ها یشد، شب یم شتریگذشتن... اهورا دردِ استخون هاش ب یهم م یدر پ روزها

 ببره...
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 یآورد و دردش رو بروز نم ینمخودش  یشد، اما به رو یکرد و حالش خراب تر م ینم ریکم، قرص ها هم روش تاث کم

 داد.

 

 جهان و افسانه جمع شده بودن! یجشنِ تولدِ سوگند، خونه  یبود... همه برا وریروزِ شهر نیآخر

اونها نشسته بود  نِیخوندن... سوگند ب یم یهم کر یکردن بودن و برا یو اهورا طبق معمول در حالِ تخته باز سامان

 کمکش کنه. ییرایپذ یآشپزخونه دخترش رو صدا زد، تا برا یوکرد، افسانه از ت یم قشونیو تشو

 

 گفت: یو با نگران دیبه او زد و رفتنش رو تماشا کرد... سامان اخم هاش رو درهم کش یزیلبخندِ محبت آم اهورا

 .ادیاهورا داره از دماغت خون م-

 

 گفت: عینگهداشت و با استرس و سر شینیب رِیدستش رو ز اهورا

 گردم ینذار سوگند بفهمه، االن بر م-

 

بلند شد و دنبالِ او راه  یصندل یرفت نگاه کرد و از رو یم یبهداشت سیمتعجب به اهورا که به سمتِ سرو سامان

 افتاد.

 آب رِیرو باز کرد و کنارِ اهورا، که صورتش رو ز سیجلب توجه کنه، درِ سرو نکهیبه اطرافش نگاه کرد و بدونِ ا یکم

 ستادینگهداشته بود ا

 از اون رو گرد کرد و به طرفِ اهورا گرفت ییپنبه رو برداشت و تکه ا یبسته  ،ییکنارِ روشو یکشو یتو از

 ؟یش یم ینجوری... چند وقته استیمعلومه که بارِ اولت ن-
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 جا داد شینیسوراخِ ب انگشتانِ سامان برداشت و داخلِ نِیتکون داد، تکه پنبه رو از ب یزد و سر یشخندین اهورا

 رمیم ینگران نباش، نم-

 ؟یدکتر رفت-

 دیسامان زد و خند یبه پهلو ییسقلمه ا اهورا

 ها یستادیکنارم ا ییدستشو یکه شما تو ستیآقا من زن دارم... اصال درست ن-

 

 شد رهیاو خ یموشکافانه به صورتِ رنگ باخته  سامان

 ؟یشد ضیسوگند بفهمه، چت شده اهورا؟ مر ییخوا یکه نم هیمهم زِیحتما چ-

 ری... نخدیستیول کن ن د،یکن یم دیکل یموضوع هیرو  ی... اخالق هاتون مثلِ همه، وقتیالحق که تو برادرِ سوگند-

 کنم. یباور کن وقت نم یبرم بسوزونمشون، ول دینازک شده، با مینیب یها رگیاحتماال مو ستم،ین ضیمر

 

 مچِ دستِ اهورا رو قرص و محکم گرفت سامان،

 که یاگر همون یدکتر... حت میر یدنبالت م امیفردا م نیهم ؟ید یهم م صیکه واسه خودت تشخ یمگه تو پزشک-

 .گهیدرمان بشه د دیهم باشه، با یگ یتو م

م ون طفلِ معصومِ، دلامشب تولدِ ا رون؟یب میتوالت بر یاز تو یبد تیو رضا یبش الیخ یشه ب یباشه سامان، حاال م-

 خواد نگران باشه ینم

در حالِ گردش بود... اهورا کنارش نشست و دستش رو با محبت  ک،یک یروشنِ رو یشمع ها نِینگاهش ب سوگند

 گرفت و زمزمه کرد

 قشنگ کن یآرزو هی-
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 زد ییو لبخندِ دندون نما دیاو رو بوس یمحابا، گونه  یب سوگند

 خوام ینم ییا گهید زِیجفتمون چ هیو خوشبخت یا بهم داد، جز سالمتکه خد یقشنگم تو بود یآرزو-

 

 قهقهه زد اهورا

 یها زیتمامِ چ یعنیکنه،  یم یخوشبخت یآرزو یآدم وقت ؟ییهم مونده که بخوا ییا گهید زِینه توروخدا... مگه چ-

 خواد. یجا از خدا م هیخوب رو 

 

 او داشت! یاستخون ها یبرا ن،یسنگ ینرم، حکمِ پتک یضربه  نیاهورا زد... اما هم یبه بازو یمشتِ آروم سوگند،

قصد داشت استخون هاش رو بشکنه و خرد کنه... اما باز هم  ،ی... بازوش از درد پر بود، انگار که کسدیکش ریت قلبش

 لب هاش محو نشه. یرو یداشت، خنده  یو فقط سع اوردیخودش ن یبه رو

 

بودن  ییها هیبعد از فوت کردنِ شمع ها، دست برد و کادوهاش رو دونه دونه باز کرد... لباس و عطر و طال، هد سوگند

کرده بودن... اهورا نگاهِ منتظرش رو به سوگند دوخت، تا  هیو محبوبه براش ته یکه پدر و مادر و برادرش، و مصطف

 یاما سوگند در کمالِ آرامش از همه تشکر کرد و از رو نه،یبخودش ب یعکس العملِ او رو در برابرِ نبودنِ کادو

 بلند شد یصندل

 

 براشون؟ زمیخورن بر یم ییهمه چا-

 زد و سوگند رو صدا کرد یبه سامان انداخت و چشمک ینگاه مین اهورا

 برات مهم نبوده که من بهت کادو ندادم؟ یبگ ییخوا یم یعنیاالن -
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 و با متانت گفت: دیخند زیر سوگند

 ستیمناسبتش مهم ن ،یها رو به من داد هیهد نیبهتر شهیو همت-

 هم مهمه، از جات تکون نخور و چشم هات رو ببند. یلی... اتفاقا خزمیچرا عز-

 

 او قرار داد  یچشم ها یو دست هاش رو رو ستادیسوگند نقش بست... اهورا پشتِ سرش ا یلب ها یرو یپهن لبخندِ

 اطیح یتو میبر میخوا ی... موفتیخب، حاال راه ب-

 

اصابت کنه، اما اهورا بهش  واریو نگران بود به در و د دیکش یطرف و اون طرف م نیدست هاش رو به ا سوگند

 داد که نگران نباشه و خودش حواسش به او هست. یم نانیاطم

 زد و لب دیسوگند کنار کش یپلک ها یدور زدن... اهورا دست هاش رو از رو نگیرو به سمتِ پارک اطیح

 یبازشون کن یحاال اجازه دار-

 

اش گذاشت و با ذوق به سمتِ اهورا برگشت و محکم در آغوشش  نهیس یو دستش رو رو دیکش یبلند غِیج سوگند

 دیکش

 خوشگله... عاشقشم. یلیخ نیاهورا، ا ینه... مرس یوا-

 شد قیرتش دقصو یو تو دیکش رونیابروش رو باال فرستاد و سوگند رو از آغوشش ب یتا کی اهورا

 ییه احرف هیموتور سوار هیمرب هیبا  یبر دی... قبلش هم بایبانوان ازش استفاده کن ستِیپ یتو یفقط حق دار یول-

 یدوره بگذرون

 زد ییا روزمندانهیدست، برادرش رو نشون داد و لبخندِ پ یبا اشاره  سوگند

 میکن یم نیها تمر میمثلِ قد میر یداده، از فردا هم دوباره م ادمیخوام... سامان قبال  ینم یمرب-
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 متعجبِ پدر و مادرش کرد و گفت: یبه چهره  یبا خنده، نگاه اهورا

 .هنیکادو براش هم نیبهتر دمیمنم د ست،یرفتن پ یبا سامان م شهیهم شیسوگند عاشقِ موتورِ... از دورانِ نوجوان-

 که قصدِ سوار شدن، پشتِ موتورش رو داشت، نگاه کرد یبا استرس به سوگند محبوبه

 دست و پاهاش بشکنه؟ نیزم وفتهینکرده ن ییحاال خدا ی... ولدیدون یهرطور خودتون صالح م-

 

 ستادیو کنارش ا دیبه سمتِ سوگند دو اهورا

 ؟یبرون یتون یترکت؟ م نمیبش-

 به اهورا شداستارت زد و با شجاعتِ تمام، به همه نگاه کرد و رو  سوگند

 ؟یترس ینم-

 با تو نه-

 زدن آزاده. غی... جنیپس بش-

شد!  ابونیرو باز کرد و سوگند پر شتاب واردِ خ اطیکاسکت ها رو رو سرشون گذاشتن... سامان با عجله درِ ح کاله

 دیکش ادیبلند فر ییجهان با صدا

 .دیآروم برو دختر... مراقبِ خودتون باش-

سوگند رو دوست  یها طنتیبرد... ش یرِ او حلقه زد و از دل و جراتِ همسرش لذت مدست هاش رو دورِ کم اهورا

 رفتارهاش عاشقش بود.  نیداشت و به خاطرِ هم

 یبه سرشونه اش زد و رو ییشده بود... اهورا چشم هاش رو باز کرد، سوگند در آغوشش خواب بود... بوسه ا صبح

 تخت نشست.

 مهمونِ لب هاش شد... خنده شب،یاتفاقاتِ د هیادآوری با
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 تسلط داشته باشه. یموتور سوار یحد رو نیکه تا ا نهیرو بب یکرد، دختر یروهم نم فکرش

 

آروم واردِ  یلیبرداشت و خ زیم یرو از رو لشیموبا هی... گوشدیاو رو بوس یچشم ها یبار رو نیخم شد و ا دوباره

 شد و درِ اتاق رو پشتِ سرش بست. ییرایپذ

 

 نشه. داریجواب داد تا سوگند از خواب نپره و ب عیسر یلیهمون لحظه تلفنِ همراهش زنگ خورد... خ در

 گفت: میمال یو لحن یو خشکِ سامان، خنده اش گرفت و به آروم یجد یصدا دنِیشن با

 دمیباشه بابا ترس ؟یاریرو در م یقاط یآدم ها یواسه من ادا یاالن مثال دار-

 دنبالت، حاضر باش امیدارم م-

 

 فرستاد رونیو نفسش رو محکم ب دیکش شیمشک یموها یتو یدست اهورا

 رم ی... خودم مییایخواد ب ینم-

 

 شمرده شمرده و با حرص کلمات رو دوباره ادا کرد سامان

 دنبالت... حاضر باش، خدافظ. امیگفتم، دارم م-

برادر و خواهر کوتاه  نیا یتونست در مقابلِ خواسته ها یرقمه نم چیانداخت... ه شیگوش یبه صفحه  ینگاه اهورا

 دیرس یم جهیکرد، کمتر به نت یمقاومت م شتریو هرچقدر ب ادیب

 شگاهیخون، به آزما شِیگرفتنِ آزما یاو رو برا د،یکه پرس یکردنِ اهورا و سواالت نهیبعد از معا ،یداخل متخصصِ

 فرستاد.
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مختلف  ی... اهورا دلشوره داشت، سامان مرتب و به بهانه هادیطول کش شیتا حاضر شدنِ جوابِ آزما یروز چند

 شوهرش نشه و هم از اهورا مراقبت کنه. هیموند، تا هم حواسش به سوگند باشه که متوجهِ بد حال یاو م شِیپ

 

 داد... یم رونیب یمنقطع اش رو به سخت یبودن... اهورا نفس ها ستادهیا شگاهیآزما رشِیپذ زِیدو پشتِ م هر

کشه پنهان کنه بود... فقط  یرو که م یداشت درد ینگرانِ اهورا که سع شترِیاز او نداشت، اما ب یهم دستِ کم سامان

 جوان بود. یادیز ،یماریدرد و رنج و ب یباشه، هنوز برا وفتادهیاو ن یبرا یکرد اتفاق یدعا م

 

 قِ دکتر شد...رو گرفتن، سامان زودتر از اهورا واردِ اتا شیآزما ی برگه

 رو باز کرد و با دقت نگاه انداخت. شیآزما یاونها زد و برگه  یبه هردو یمعالج، لبخند پزشکِ

 شد رهیاهورا خ یچشم ها یکم لبخندش محو شد و سرش رو باال گرفت و تو کم

 ؟یچند وقته استخون درد دار یگفت-

 بره یشه که از درد خوابم نم یم یدوماه یکی یوقته... ول یلیخ-

 درسته؟ یش یخون دماغ هم م-

 ارمیتونم بندش ب یم یهم به سخت یلیشده، خ ادیز یلیخ دایبله، جد-

 

 نشست و لبخند زد یصندل یاو رو یبلند شد و روبرو زیاز پشتِ م پزشک

 ؟یزن دار-

 و به سامان نگاه کرد دیاخم هاش رو درهم کش اهورا

 سرِ اصل مطلب دیلطفا بر شه یآقا هم بردار زنم هستن... م نیبله... ا-



 خواهمتیم

 
551 

 

 

 کلِ صورتِ اهورا گردوند یبه جلو خم شد و نگاهش رو تو یکم دکتر

و جوابش رو  ید یم شیآزما یر ی... بعدش دوباره میکن یدم، دو هفته ازشون استفاده م یدارو بهت م یسر هی-

 .یاریبرام م

 

 بلند شد یصندل یو از رو دیکش یپوف اهورا

 خوام بدونم یدکتر؟ خب بگو چه مرگمه! م یر یچرا طفره م-

 

تکون داد و  ینشوندش... دکتر سر یصندل یاو گذاشت و رو یشونه  یو دستش رو رو ستادیکنارِ اهورا ا سامان

 مشغولِ نوشتنِ نسخه شد و گفت:

 بدم یتونم نظرِ قطع یپشتِ سرهم انجام بشه... تا اون موقع نم دیکه با شهیآزما یسر هی-

 

 هاش گذاشت و ماساژ داد قهیشق یدست هاش رو رو اهورا

 دیبرزخ نجاتم بد نیو از ا دی... الاقل بگدیمشکوک یزیبه چه چ دیاالن بهم بگ نیلطفا هم-

 نوع سرطان خون کیبهتره بگم،  ای لومایم پلیمولت-

 

 گفت: یبلند یبا صدا سامان

 د؟یکن یم یسرطان؟ شوخ ؟یچ-

 زد و مثلِ مجسمه ها نگاهش ثابت موند. یپهنِ اهورا به جلو خم شده بود... پلک نم یها شونه
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 نشست و دستش رو گرفت نیزم یاو رو یبغضش رو فرو داد و روبرو سامان

 

شه، حالت  یم زیکه برات تجو ییداروها نیبا هم دیشا ،یبد شیبازهم آزما دیدکتر گفت با یدینگران نباش... د-

 خوب بشه

 

 نگاهِ سردش رو به سامان دوخت اهورا

 نگو یزیچ یبه کس-

 باش. یدم... تو فقط قو یباشه، قول م-

 چشم هاش برداشت یرو از رو نکشیانداخت و ع شیبه آزما یدوباره نگاه دکتر

... اما دیدیفهم یعالئمش رو نم تون،یجسم طِی... اما به خاطرِ شرادیشد ماریوقتِ ب یلیکه معلومه، شما خ نجوریا-

 عوض شه. طیشرا یبعد شیتا آزما دیشا د،ینگران نباش

 

از  یبدونِ خداحافظ د،یکش یم ریبود، تمامِ تنش ت دهیبلند شد... دردِ دنده هاش امونش رو بر یصندل یاز رو اهورا

 و لب زد ستادیکنارش ا اطیاتاق خارج شد و چند لحظه بعد، سامان با احت

 باش یبه خاطرِ سوگند قو-

 

 زد یزهرخند رااهو

 رهیم یسوگند... اگه بفهمه م-

 بفهمه میذار ینم-
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م، الغر شد لویچند وقته پنج ک نیهم یتونم ازش پنهان کنم، تو ینم گهیشه، د یم روزمیمن حالم هر روز بدتر از د-

 کنم؟ می، ضعفم رو ازش قا یو الغر یسوز یو چرب میرژ یتونم به بهانه  یم یتا ک

 

 دیرو بوس شیشونیدستش رو پشتِ سرِ اهورا گذاشت و پ سامان

 گم ی... اصال نگرانِ سوگند هم نباش، من خودم بهش میش یبه خدا که مطمئنم خوب م-

 

 دیصورتش توپ یو تو دیکش رونیدستِ سامان ب رِیخودش رو از ز ضیبا غ اهورا

چه برسه بخواد  نه،یشناسم، طاقت نداره تب کردنم رو بب ی... من زنم رو از تو بهتر میکن یکار نیهمچ یحق ندار-

 کنه ی... از غصه دق مارهیهم دوام نم میبعد شِیتا جوابِ آزما یبفهمه مشکوک به سرطانم... اون حت

 

 دست هاش رو باال گرفت و لبخند زد سامان

 یدون ی... هرجور خودت صالح مممیخب بابا، من تسل یلیخ ؟یش یم یحاال چرا عصبان-

 

 دستِ سامان رو گرفت  اهورا

 دینازک شده و با مینیب یها رگیمو میدیگم که با تو اومدم دکتر و فهم یاگه من بازم خون دماغ شدم، به سوگند م-

 بکنم. یکار نیخوام همچ یاما من گفتم نه و نم مش،یبسوزون

 ش؟یدکتر و بسوزون یبا خودش بر دیاگه گفت با ؟یاگه اصرار کرد چ-

 باال انداخت ییه اشون اهورا

 گهیداره د یضعف هی یشجاع باشن؟ هرک دیترسم... مگه همه با یگم م یبهش م-

 اهورا گذشت... یبرا دیشد یو درد و عذاب یبا تمامِ پنهان کار دوهفته
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شک کرده بود، اما  یزیمشکوکِ اهورا به چ یهومن هم از برخورد ها یاز ماجرا خبر نداشت، حت یسامان کس جز

 رو نگرانِ حالِ خودش بکنه. یکس ،یاهورا قصد نداشت تا جوابِ قطع

 

گذروند و آخر  یهاش م یمجرد یخونه  یوقتش رو تو شترِیبدش، ب تِیو آمد هاش کم شده بود... به خاطرِ وضع رفت

 .دیخواب یم یقو یگشت و به زورِ آرامبخش ها یشب ها به خونه بر م

 

 نواخت شده. کیشوهرش  یکرد، برا یخودش فکر م شِ یود... پب نیغمگ سوگند

 کنه... اما اهورا توانِ توجه کردن به او رو نداشت... یو براش دلبر ادیاین بود تا به چشمِ اهورا ب شیسع تمامِ

 

 شد رهیمنتظرِ اهورا خ یبا تاسف تکون داد و به چشم ها یرو نگاه کرد... سر شیجواب آزما دکتر

و ر یدرمان یمیمراحلِ ش عیسر یلیخ دیو با دیدار ییا شرفتهیدرست بوده... شما سرطانِ پ صمیتشخمتاسفانه -

 .دیشروع کن

 

 نشست یصندل یو صاف رو دیتلخ خند اهورا

 چند درصد امکان داره زنده بمونم؟-

 لب هاش رو تر کرد و نفس گرفت دکتر

 ده. یجواب م شتریب ییاروپا یکشور ها یبه نظرم درمانت تو ،یندار یمشکل ی... اگه از نظرِ مالیتو جوون-

 رو به پزشکِ معالجش دوخت نشیدست هاش رو درهم گره زد و نگاهِ سنگ اهورا

 دیچند درصد دکتر؟ لطفا بهم دروغ نگ-

 رو از دست نده، به خدا توکل کن. دتیپنجاه پنجاه... اما ام ،یاز نظرِ پزشک-
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 شهیکه هم یزیاون روزها تنها چ یرفت، درد داشت... تو یم یاهیاز مطبِ دکتر خارج شد... چشم هاش س اهورا

 همراهی اش می کرد، دردِ استخون هاش بود.

 

سامان رو  یلرزون شماره  ییکرد... با دست ها یم یبود رو عمل رشیدرگ ریاخ یدو هفته  یکه تو یمیتصم دیبا

 نزنه. یحرف یاو بره و به کس یگرفت و ازش خواست تا همراهِ پدرش به خونه 

 دیمتعجب پرس سامان

 یدار کاریبا بابام چ-

 خوام باهاشون صحبت کنم یباشن، م دیبا-

 

 ارهیاهورا سر درب یتونست از حرف ها یشده بود... نم جیگ سامان

 شد؟ یافتاد، چ ادمیاالن  د،یبخشدکترت... ب شِیپ یرفت یم دیامروز با یراست-

 گم ی... اونجا بهتون مایب-

 

 یسوال و جواب ها یکرد، حوصله  یبرادرش رو مطلع م دیهومن تنگ شده بود، با یرو قطع کرد... دلش برا تلفن

هم او بره و به نارگل  یسر و صدا به خونه  یکرد و براش فرستاد، ازش خواست تا ب پیتا یامیهومن رو نداشت... پ

 نگه. یزیچ

 

 و به صورتِ اهورا نگاه کرد دیمبل ها نشسته بودن... جهان اخم هاش رو درهم کش یچهار نفر رو هر

 ؟یشد ضیمر ده؟یچرا رنگت پر-

 و لب زد دینگاهش رو دزد اهورا
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ارم... د یسخت هیماریمتاسفانه ب د،یمن هست یزهای... هر کدومتون جز عزدیتا کمکم کن نجایا دیایازتون خواستم ب-

 نباشه. میزندگ ی ندهیبه آ یدیام یلیخ دیشا انِ،یسامان در جر

 

 و جهان با تعجب به اهورا نگاه کردن هومن

 ؟یاریسرمون ب ییگل کرده؟ قراره چه بال تی:تو دوباره لوده بازهومن

 داداش... سرطان دارم ستین ی:لودگاهورا

 

 ستادیداشت و روبروش اقدم به سمتِ او بر کیبلند شد و  یصندل یاز رو جهان

 ه؟یپسرم؟ سرطان مگه الک یچ یعنی-

 

 حالِ هومن شد و روبه سامان گفت: یب ینگاهش قفلِ چشم ها اهورا

 رهیترسم زودتر از من بم ی... میاریهومن ب یآب قند برا وانیل هیزحمت  یشه ب یم-

 

 یبود که تو یدرد یاهورا نشون دهنده  یدستِ اهورا رو گرفت و با ضرب بلندش کرد... صورتِ جمع شده  جهانِ

 .دیچیپ یمچش م

 دیپا تند کرد و دستِ پدرش رو کنار کش سامان

 استخون هاش بشکنه. کیفشارِ کوچ هیبابا؟ ممکنه با  یکن یم کاریچ-

 ناباورانه به اهورا نگاه کرد جهان

 ندارم یخوب طِینکن، من شرا تمیاذ یدوست دار یجونِ هرک-
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 یحال و عاجز، به او نگاه م یسامان و اهورا رو باور کنن... هر سه نفر ب یهومن و جهان حرف هاتا  دیطول کش یکم

 کردن.

 !ستین یدیام رانیا یاونها تکرار کرد و گفت که به زنده موندنش تو یپزشکش رو برا یتمامِ حرف ها اهورا

 

 داره یحاذق یآلمان... اونجا پزشک ها متیبر ی: خب باشه، مجهان

 دمیگر یو برم یش یدرمان م ام،ی: آره، اصال منم باهات مسامان

 

شناخت... کارش باال گرفته بود که  یکرد... پسرخاله اش رو خوب م یسکوت کرده بود و فقط به اهورا نگاه م هومن

 حرف زد. شیضیاون از مر یپدرزنش رو خبر کرد و برا

 

 دو آب دهنش رو به زور فرو دا دیموهاش کش یتو یدست اهورا

 خوام از سوگند جدا بشم یم-

 

 کرد یشد! اما جهان فقط گوش م یاز تنِ سامان گذشت... هومن عصب یبا فشارِ قو یبرق

اما  ره،یم یم رمیاگه بم اره،یخوام ازش جدا بشم... نه به خاطرِ خودم، بلکه فقط به خاطرِ خودش... اون طاقت نم یم-

وقت نفهمه مردم،  چیاصال ه دیکنه... شا یزندگ یتونه به راحت یشه و بعد از مرگم م یاگر طالقش بدم، ازم متنفر م

 ایدن نیا یتو گهیمثلِ من د یکار انتیخنک بشه که مردِ خ شخبرِ مرگم خوشحال بشه و دل دنِیهم از شن دیشا

 .ستین

 

 با آرامش گفت: جهان
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 ؟ید یطالقش م گهیزنِ د کیبه خاطرِ  یبهش بگ ییخوا یم-

 نگاه کردن به پدر زنش رو نداشت یبود و رو نییسرش پا ورااه

 بله دیاگه شما اجازه بد-

 باشه و به درمانت کمک کنه شتیو پ ادیب اد؟یباهات ب یذار یچرا نم-

تونم  یکنه... عاشقشم، نم یدردِ من رو صد برابر م زه،یر یکه از چشم هاش م یقطره اشک هیتونه... هر  یچون نم-

 نمیرو بب دنشیزجر کش

 

 دیکش ادیبراق شد و فر هومن

 انتتیتا با خ ادیکنار م شتریبشه؟ سوگند با مرگِ تو ب یکه چ یبه خودت بزن انتیانگِ خ ییخوا یم-

 

 رو به سرِ او چسبوند شیشونیبلند شد و کنارِ هومن نشست و بغلش گرفت و پ یصندل یاز رو اهورا

 نباشه سر به سرت بذاره یکس گهیو د رمیبم یترس یپسرخاله... م هیدونم دردِ تو چ یمن که م-

 

 شد ریو اشک هاش سراز دیکش ادیبلند فر ییبا صدا هومن

 شن. یو درمان م رنیگ یهمه آدم سرطان م نیا ،یبش میتسل یخفه شو... دهنت رو ببند، تو حق ندار-

 

 هومن رو پاک کرد و لبخند زد یاشک ها اهورا

 رفتم. یخبر م یب دیرو بهت گفتم... با قتیاشتباه کردم حق نکهیمثلِ ا-

 دیبوس ختیر یدستِ اهورا رو گرفت و همونجور که اشک م هومنِ
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مو هوا یک یکنم، اگه نباش یبدونِ اهورا زندگ ستمیلنگه... اصال بلد ن یم میزندگ ی هیپا هیداداش من بدونِ تو -

 داشته باشه؟

لرزونشون  یشونه ها ینشست و دست هاش رو رو نیزم ینها روهومن رو در آغوش گرفت... سامان هم کنارِ او اهورا

 هیزبونش گذاشت و سرش رو به پشت رِیبغضش رو فرو داد و قرصش رو ز ی... جهان به سختختیانداخت و اشک ر

 داد. هیتک یصندل

 

 جهان گذاشت یشونه ها یبلند شد و دستش رو رو یصندل یاز رو یشونیبا پر اهورا

 دکتر؟ میبر دییخوا یبابا جان، حالتون خوبه؟ م-

 

 زد یجون یچشم هاش رو باز کرد و لبخندِ ب جهان

 ایدوباره ب ،یو سالم برگشت حیصح یدخترم رو طالق بده، نگرانش نباش... من حواسم بهش هست، وقت-

 مونه. یتو م یتواِ... فقط هم برا یفقط برا ش،یخواستگار

 

 جهان گذاشت یپاها یرش رو روزانو نشست و س یرو اهورا

خوام تا آخرِ عمرش هروقت به  یازش جدا شدم... م میماریبفهمه به خاطرِ ب دی... اگر مردم، نذاردیبهم بد یقول هی-

دوباره ازدواج  دیشا د،ی... شادیو شا ادیب رونیخوام اگه مردم، بتونه از فکرم ب یمن فکر کرد، فقط فحشم بده... م

 کنه.

 

چند  یداد به چه جون کندن یگردن نشون م یاهورا شد... رگِ متورم شده  یگره خورده  یمشت هامتوجه  جهان

 آخر رو ادا کرده یجمله 

 دونم... پس برو و به سالمت برگرد. یدخترم نم قِیرو بجز تو ال یمرد چیمن ه-
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 لرزون گفت ییبه دستِ جهان زد و با صدا ییبوسه ا اهورا

 بابا جهان، سوگند رو به تو سپردم یمرد یلیخ-

 روز بعد... چند

 کرد. یم نییهدف، کانال ها رو باال و پا ینشسته بود و ب ونیزیتلو یمبلِ جلو یرو اهورا

 دیلبش رو بوس یآغوشِ او جا داد و گوشه  یکنارش قرار گرفت و خودش رو تو سوگند

 

 در چه حاله؟ پمیشوهرِ خوشگل و خوشت-

 مرد یسبز رنگ او نگاه کرد... بدونِ اون چشم ها م یردوند و به چشم هاسرش رو برگ اهورا

 دنید لمیدر حال ف-

 سوال بپرسم؟ هی-

 شد رهیاو رو گرفت و به روبرو خ یبایز یاز چهره  اهورا

 بپرس-

 ؟یتو از دستِ من ناراحت-

 

 زونیکه قطعا آو ییلب ها دنِیبا د دونست که یبشه... م رهیزد، اما نخواست تا دوباره به صورت او خ یپوزخند اهورا

 زنه یبه اونها م ییده و بوسه ا یرو از دست م ارشیشده اخت

 .ستمینه، ناراحت ن-

 دیپوستِ بدنِ او کش یاهورا گذاشت و انگشتش رو رو ی نهیس یقفسه  یدستش رو رو سوگند

 ؟یخواب یو قبل از من م ییایم ریپس چرا شب ها انقدر د-
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... دوست داشت تا مثلِ گذشته دیکش یلمس کردنِ تنِ همسرش پر م یاهورا نامنظم شد... دلش برا یها نفس

 و به اتاق خوابشون ببره رهیسوگند رو در آغوش بگ

 .ادیاالن خسته ام و خوابم م نیچون مثلِ هم-

گفت، اما با باز شدنِ درِ  ریلب شبخ رِیمبل بلند شد، به طرفِ اتاق خواب رفت و ز یسوگند رو کنار زد و از رو اهورا

 :دیبود برگشت و با تعجب پرس ستادهیفاصله ازش ا نیکمتر یکه تو یاتاق، چشم هاش گرد شد و رو به سوگند

 

 ؟یکرد یشکل نیرو ا نجایتو ا-

 او انداخت یشونه ها یرو کم کرد و دستش رو رو نشونیب یفاصله  سوگند

 ؟یمن رو به تختِ خوابمون دعوت کن ییخوا ینم-

 

خواست سوگند رو مثلِ  یدلش م یلیبود، خ رید ییهر بهانه ا یبرا گهیداد، اما د رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 آغوشش نگهداره، اما بدنش تحملِ وزنِ او رو نداشت... یبلند کنه و تا وسطِ تخت تو نیزم یاز رو شهیهم

 .ناچار دستش رو دورِ کمرِ او انداخت و باهم واردِ اتاق شدن به

و دستِ اهورا رو گرفت و به  دیتخت دراز کش یرو یپر پر شده  یگل ها یچراغ آباژور رو خاموش کرد و رو سوگند

 طرفِ خودش کشوند.

 

وقت قرار  چیه گهیهست و د نشونیب یمعاشقه  نیآخر نیکه انگار ا دیکش یعشقش رو درآغوش م یجور اهورا

 برد. یاو فرو م یخرمنِ موها یکشید و صورتش رو تو یتن سوگند رو لمس کنه... عطرِ تنش رو نفس م ستین
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 کرده و موردِ توجه قرار گرفته... دایپ یشوهرش تازگ یکرد، دوباره برا یخوشحال بود... حس م سوگند

اهورا گذاشت به خواب فرو  ی نهیس یها و عاشقانه هایش گذشت... سوگند سرش رو رو ییبایشب با تمامِ ز اون

 رفت!

 دردش بود امِیسوگند، الت یموها یصبح عذابش داد و فقط نوازش ها یاهورا، تا دم دم ها یدردِ استخون ها اما

 .و لبخند زد دیاو کش هیخال یبه جا یتخت بلند شد... اهورا کنارش نبود، دست یسوگند از رو فون،یزنگِ آ یصدا با

 بود اخم هاش در هم رفت... ستادهیا شگرینما یپشتِ صفحه  که یمرد یچهره  دنِید با

 دییبفرما-

 دیدار هیام خانم، احضار یپستچ-

 آقا دیحتما اشتباه زنگ زد ه؟یاحضار-

 دیامضا بد دیبا نییپا دیاریب فیزودتر تشر د،یدادگاهِ خانواده دار ی هیاحضار د؟یستین یمگه شما خانم اسکندر-

 

 لب گفت: ریزد و ز یرو سرِ جاش گذاشت و لبخندِ پهن یگوش سوگند

 "دارم برات ؟یذار یمن رو سرِ کار م گهی... حاال دییعقده ا یاهورا یا"

ژکوندش  یآب رو برداشت و با عجله سوارِ آسانسور شد... مطمئن بود در رو که باز کنه، اهورا رو با اون خنده  پارچِ

برنده  ره،یشکل موردِ تمسخر قرار بگ نیتوسطِ او به بدتر نکهیو قبل از ا کنه یدست شیپس قصد داشت پ نه،یب یم

 باشه. دونیم ی

 

و  ستادیهمون مرد، از حرکت ا دنِیرو باز کرد و پارچِ آب رو با ضرب عقب برد تا به صورتِ او بپاچه... اما با د در

 خشکش زد

 که ستمیام، مزاحم ن یخدا... خانم به خدا من پسچ ای-
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 ... فکر کردم همسرمهدیببخش یوا یا-

 

 زد و گفت: یپوزخندِ تلخ مرد،

 که درخواستِ طالق داده. دیبه استقبالش اومد ینجوریهم شهیالبد هم-

 دیسوگند خشک شد و با لکنت پرس یلب ها یرو خنده

 ؟یهست یشما واقعا پستچ-

 

 سوگند گرفت یچشم ها یو جلو دیکش رونیب بشیرو از ج یکارت مرد،

 مونیسراغِ کار و زندگ میبر دیامضا بد هیشه  ی... اگه ممییکارت شناسا نمیبله، ا-

 

گرفت... دست هاش شل شد و پارچ آب به  لیبه امضا زد و پاکت رو تحو هیشب یزیلرزون، چ ییبا دست ها سوگند

 افتاد و هزار تکه شد. نیزم

 !ومدیاهورا خوشش ن هیشوخ نیقلبش گذاشت... اصال از ا یدهنش رو به زور قورت داد و دستش رو رو آب

 دیچیپ یگوش یحالِ اهورا تو یب یصدا ،یاو رو گرفت... پس از چند بوقِ طوالن یواردِ خونه شد و شماره  مهیسراس

 بله-

 وفتم؟یپس ب هوی یگ ینم ؟یکن یم یمزخرف هیشوخ نیهمچ یمثال؟ واسه چ یبله و بال... که چ-

 

 بودن افتاد ستادهیسرش ا یدرمانگاه باال یکه تو یرو به زور باز کرد و نگاهش به هومن و سامان چشم هاش اهورا

 زم؟یعز ییا یچه شوخ-
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 هیاحضار-

 دیپس به دستت رس-

 

 با لجاجت و حرص لب زد سوگند

 یکارها نکن نیاز ا یریبگ ادیتا  رم،یگ یرم دادگاه و طالق م یشد، واقعا م ینجوری... حاال که ادیبله رس-

 دیجمالت رو پشتِ سرهم چ یبه سخت اهورا

 میاز هم جدا بش دیسوگند، ما با ستین یشوخ-

 

 داد و لب زد واریاش رو به د هیشد... سوگند تک یلحظه در سکوت سپر چند

 یذار یسر به سرم م یبگو دار-

 هیجد یزیهمه چ ه،یهام جد زینه، به جونِ عز-

 

که داشت،  یجون نیبا آخر ،یافتادنِ گوش یصدا دنِیشد... اهورا با شن نیپخشِ زم تعادلش رو از دست داد و سوگند

 و خون فواره زد... دیکش رونیدستش ب یسرم رو از تو

 دیپرس یبغلش رو گرفت و با حالتِ زار رِیز هومن

 ؟یکن یم ینجوریشده؟ چرا ا یچ-

 سوگند حالش بد شده ن،یبدو هومن... من رو ببر دمِ ماش-

 

 .دینشن یخواهرش رو صدا زد... اما جواب یرو از دستِ اهورا گرفت و چندبار یگوش سامان
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 بشه که اهورا مانع شد ادهیاونها پارک کرد و خواست پ یدرِ خونه  یرو جلو نیماش هومن،

 گردم. یرم باال و برم ی... من مدیبمون نجایهم-

 

 نیزم ی... کنارش، رودیچشمش چک یجونِ سوگند، اشک از گوشه  یبدنِ ب دنِیقفل چرخوند و با د یرو تو دیکل

 پاش گذاشت و چند ضربه به صورتِ او زد ینشست و سرش رو رو

 و کمک حال باشه. ادیناچار با سامان تماس گرفت و ازش خواست تا به آپارتمانِ اونها ب به

 نیزم یسوگند رو رو یشد و خودش رو به پشتِ درِ خونه رسوند... اهورا به سخت ادهیپ نیبا عجله از ماش سامان

 اش داد. هیکشوند و به مبل تک

 رمق گفت: یسامان باز کرد و ب یرو برا در

 اریبراش ب نیریش زِیچ هیاز حال رفته، -

 

 به لباسش زد یچنگنگرانِ اهورا خودش رو در آغوش او انداخت و  یچشم ها دنِیبه هوش اومد و با د سوگند

 یشعوریب یلیخ ؟یدلت اومد اون حرف ها رو بهم بزن یمن تحمل ندارم ازت دور بمونم؟ چطور یدون یتو نم-

 

 چشم هاش نگاه کرد ین یبا نگاهش از سامان خواست که اونها رو تنها بذاره... دوباره رو به سوگند شد و در ن اهورا

 رو قبول کن قتیباش و حق یادامه بدم، تو هم قو یزندگ نیخوام به ا ینم گهیرو گرفتم... د ممیتصم-

 

 دیکش غیچشم هاش رو بست و از ته دل ج سوگند

 نکن نکارویبا من ا یپرست یم یدم به هرچ یکردم؟ نکن اهورا... قسمت م یچرا؟ مگه من برات بد بودم؟ چه کارِ بد-
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شد... حاضر  یقلبش از جا کنده م د،یشن یکه م یپر درد یها غیج یسوگند رو گرفته بود... با صدا یدست ها اهورا

 عشقش رو نشنوه یاما ناله ها ره،یبود بم

 رِیتونم که ادامه بدم، از اولش هم اشتباه کردم، منِ خر مردِ ازدواج کردن و ز یمن نم ی... ولزمیعز یتو بد نبود-

... دوست دارم با دختر یشد یسوگند، برام تکرار کنه، اما نکرد یتعهد رفتن نبودم... فکر کردم عشقِ به تو آدمم م

 وقت بگذرونم ییا گهید یها

 اهورا گذاشت یپاها یخم شد و دست هاش رو رو سوگند

 چشم ها هنوز عاشقه... عاشقه من نیشناسم، ا یشناسمت، نگاه هات رو م ی... من میگ یدروغ م-

 

 و اخم هاش رو درهم کرد دیپا پس کش اهورا

دونم چرا موندن کنارِ تورو  ینم یاز اولشم قصدم رفتن بود، ول تا،یب شِیخوام برم پ یند... مسوگ ستیدروغ ن-

 انتخاب کردم.

 

 دیضجه زد و اشک هاش پشتِ سرهم چک سوگند

 افته گردنت یو خونم م رمیم یبه واهلل م ستم،یتو موندن ن یاهورا، جونِ مادرت، جونِ پدرت نرو... من آدمِ ب-

 

 زد ادیو فر دیکش یپوف اهورا

 ؟یفیخجالت بکش... پاشو خودت رو جمع کن، چرا انقدر ضع-

 

 دیکش ادیبه فرش زد و فر یچنگ سوگند
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 عاشقتم ؟یفهم ی... عاشقتم میتونم لعنت ینم-

 

 زد یدل، فقط خدا رو صدا م یتپشِ قلب هم به دردهاش اضافه شده بود... چشم هاش رو بست و تو گهید حاال

 "اره؟یمرگم رو تاب ب یتونه نبودِ من رو تحمل کنه، پس چطور ینم یزن حت نیا ،یدت شاهدخو ای... خداایخدا"

 رم، مراقبِ خودت باش یمن دارم م ،یکن یخودت رو نابود م یسوگند بس کن... دار-

در گذاشت... سوگند از پشتِ سر، خودش رو به او رسوند و دست هاش رو دورِ  ی رهیدستگ یدستش رو رو اهورا

 کمرش گره زد

 کنم، اما تو ترکم نکن یرو کنارت تحمل م تایکنم، ب ینداره، تحمل م ی... اشکالامیمنم باهات م-

 

لش کنه و تا در آغوش گرفتنِ سوگندش... دوست داشت تا به سمتِ او برگرده و محکم بغ یبرا دیکش یپر م دلش

 تونست! یشد، نم یتونه فشارش بده... اما نم یکه م ییجا

 از خونه خارج شد. عیسر یلیو خ دیباز کرد و خودش رو کنار کش یسوگند رو به سخت یگره خورده  دستِ

 

داد و با  هیآسانسور تک ی نهیی... اهورا سرش رو به آدیچیپ یراه پله م یسوگند تو یها و ضجه ها هیگر یصدا

 از سوگند، قطعا سخت تر از جدا شدنِ روح از بدن بود. ییکرد... جدا هیبلند گر ییداص

 

 ...دیکش یم گاریزد و س یرو قدم م ادهیپ یتو سامان

 ستادیو روبروش ا دیبه سمتش دو د،یاهورا رو با اون حالِ خراب د یوقت

 سوگند خوبه؟ ؟یخوب-

 زد یپوزخند صدا دار اهورا
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 رو نداره یبه بعد بجز خانواده اش کس نیام تنهاش نذار... از ا گهید شش،یبرو پ م؟یبه نظرت کدوممون بهتر-

 

 اهورا متوقف شد یمثبت تکون داد و از کنارِ او گذشت، اما با صدا یسرش رو به معنا سامان

 ؟یدیسوزونم، فهم یو مباهاش چشمات ر نم،یدستت بب گاریدرمانم تموم شد و برگشتم، اگر باز هم س یوقت-

 پاش له کرد* رِیرو ز گارشیبخش زد و س دیام یلبخند سامان

 رسا گفت: ییکه کنارهم نشسته بودن انداخت و با صدا یبه زوجِ جوان نکشیع رِیاز ز ینگاه یقاض

 د؟یاز همسرتون رو دار ییاهورا فرزانه، به چه علت قصدِ جدا یآقا-

 

 شد رهیخ یقاض یسرش رو باال آورد و به چشم ها یبا شرمندگ اهورا

 کنم یخواد باهاش زندگ یدلم نم گهیکنه، د یلج بازه... لوسه، زود قهر م-

 

 حال و پف کرده به اهورا نگاه کرد یب یی... با چشم هادیبغضش گرفت و فکش لرز سوگند

 یمعرفت یب یلیخ-

 

 رو به سوگند شد یقاض

 د؟یق هستشما موافقِ طال ،یخانم اسکندر-

 

 روبروش چشم دوخت یاز اهورا رو گرفت و به مردِ جا افتاده  سوگند

 کرده. ریگ گهید یگلوش جا شونیهمش بهانه اس... ا نهایا-
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 به اهورا انداخت یهینگاهِ عاقل اندر سف یقاض

 د؟یفراش دار دِیقصدِ تجد-

 دواج کنم.که قبال عاشقش بودم از یخوام برم خارج از کشور و با خانم یبله، م-

 دیتاسف تکون داد و تلخ خند یبه معنا یسر سوگند

 اومد و نا باورانه به جوابِ مثبت نگاه کرد... رونیب شگاهیلرزون از آزما ییبا پاها سوگند

 افتاد و از هوش رفت. ییپله ا یهاش رو بست و رو چشم

 

اسمش رو به  شیشگیهم نِیریمعرفتش، با همون لحنِ ش یعشقِ ب ،یقشنگ یای... چه رودیشن یاهورا رو م یصدا

 ...اوردیزبون م

 نگرانِ سامان و هومن و نارگل! یروشن، نگاه ها یاتاق د،یسف یهاش رو باز کرد، سقف چشم

شناخت... عطرِ  یاو رو م یموها د،ینرم اصابت کرد... نگاهش به سمتِ راست چرخ یرو تکون داد، به جسم دستش

 .دیو تلخ خند دیستنش به مشامش ر

 

 نم زده به او نگریست ییدستِ سوگند بلند کرد و با چشم ها یسرش رو از رو اهورا

 ؟یخوب-

 

 رو به سامان شد و نگاهش رو از اهورا گرفت سوگند

 من کجام؟-

 سرِ سوگند گذاشت یو دستش رو رو دیکش یآه سامان
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 .مارستانیبه ما زنگ زدن و گفتن با اورژانس آوردنت ب ،یاز حال رفته بود-

او کرد، اما با اخم  یلب چند ناسزا روانه  رِیو از اتاق خارج شد... نارگل ز دیموهاش کش یتو یدست یبا کالفگ اهورا

 هومن مواجه شد یدرهم رفته  یها

 دم یفحش م تینامردِ عوض یبه پسرخاله  یش یناراحت م ه؟یچ-

 ن نارگل، حدِ خودت رو بدوندرست حرف بز-

 .ستادیهومن نازک کرد و به سمتِ سوگند رفت و کنارِ تختش ا یبرا یپشتِ چشم نارگل

پسره  نیدونستم ا یاز اولش هم م ق،یهرچه ال قیخال ؟ید یانقدر خودت رو عذاب م یچ یبرا ؟یخواهر یخوب-

 رو نداره اقتتیل

 

 ینشست و دستش رو پشتِ کمرِ خم شده  یصندل ی.. کنارِ اهورا روکرد و از اتاق خارج شد. ییدندون قرچه ا هومن

 او گذاشت

 وسط نیگه ا یم یلنگه... بچه چ یسنگه واسه پا یهرچ-

 

 سرش رو بلند کرد و لبش به خنده باز شد اهورا

 شه ها یم یگریسوگند؟ خدا کنه چشم هاش به اون بره... پسرم ج ایشه  یمن م هیبه نظرت شب-

 

 با تعجب به اهورا نگاه کرد و قهقهه زد هومن

 دختر شد. دیپسره؟ شا یدون یحاال از کجا م-

 گفت و سرش رو باال انداخت ینوچ اهورا

 خودم، تخس و کله خر و البته پدر سوخته یلنگه  یکیشه...  یمن پسر م یبچه -



 خواهمتیم

 
571 

 

 اهورا انداخت یدستش رو دورِ شونه  هومن

 کنم ین دختر شد، با عرضِ پوزش باهات قطع رابطه مم یاز االن بهت بگما... اگر بچه -

 سروقتِ دخترت؟ ادیپسرم ب یچرا؟ نکنه نگران-

 شهر برم نیو از ا رمیمجبور بشم دستِ زن و بچه ام رو بگ دیاالن غمم گرفته... شا نیاز هم ییآره راستش رو بخوا-

 یشه، چون پدر زنِ خوب یمنم راحت م الِیخ ینجوری... ارهیدخترِ تورو بگ ادیکنم ب  ینترس، پسرم رو مجبور م-

 ادیم رشیگ

 و با حرص گفت: دیاونها پر یخنده ها و حرف ها ونِیم سامان

 م؟یزیسرمون بر یتو یچه خاک دی... اما حالِ خواهرِ منم خرابه، االن باستیدونم حالت خوب ن یم-

 

 زد یصندل یسامان جا باز کرد با دست رو یکنار رفت و برا یکم اهورا

 کنما یم یقاط یاخم کن ینجوریمن ا یجون، واسه بچه  ییدا نجایا نیبش ایب-

 

 نشست یصندل یو رو دیکش یپوف سامان

 ه؟یاوصاف طالق منتف نیسرش باشه... پس با ا یباال شهیپدر و مادرش هم ی هیانشاهلل سا-

 ستین یدم، حضانتش هم با سوگند باشه، مشکل ینه... بازم طالقش م-

 

 دیحرفش پر ونِیم هومن

 کرده؟ یطفلِ معصوم چه گناه یشه طالق داد؟ بچه  یمگه زنِ حامله رو م-
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... اگر دیسپرم دستِ شماها که تا برگشتنم هواش رو داشته باش یطفلِ معصومم م یشه طالق داد... بچه  یآره م-

 . چون عاشقِ مادرش بودم.دوستش داشتم.. دهیند دیبعدا که بزرگ شد، بهش بگ دمش،ینبود و ند اریبخت باهام 

 

 دی... سامان بغضش رو فرو داد و اهورا خنددیدو یبلند شد و به سمتِ درِ خروج یصندل یاز رو هومن

 شرمنده . ،یداشته باش دینره خرم با نیا ی... بعد از من هواهیگر رِیزنه ز یمن خله... مثلِ زن ها م یپسرخاله  نیا-

نه، ک یسرت رو م نتتی... مادرزنت به خونت تشنه اس، ببیبهترِ تو بر نجا،یا انیبه مامان و بابام زنگ زدم دارن م-

و ر قتیبهش حق یتونه آرومش کنه، خودت خواست یزنه، نم یبابا باهاش حرف م یکنه... هرچ یباور کن بهت رحم نم

 *مینگ

 تکون داد یبه پرونده انداخت و با تاسف سر ینگاه یقاض

 یه فرزندِ متولد نشد د؟یفکر کن شتریب ستیبهتر ن د؟یهمسرتون رو طالق بد دیفرزانه شما همچنان قصد دار یآقا-

 دیاون هم فکر کن ی ندهینخواهد داشت... به آ یخوب طِیشرا ادیب ایبه دن یشما وقت

 

 زد و محکم و مصمم گفت: ییتک صرفه ا اهورا

 دم به خانمم یکنم و حضانتِ بچه رو هم م یمتمامِ حق و حقوقِ همسر و فرزندم رو پرداخت -

 

 شد رهیو خشکِ اهورا خ یرخِ جد میزد و به ن یپوزخند سوگند

خودتم  یبچه  دِیق گهیزنِ د هیبه خاطرِ  ؟یانقدر سنگ دل یعنیدونستم...  یو من نم یبود یچه جونور گهیتو د-

 ؟یزد

 

 یبارِ وزنِ بدنِ خودش هم کم م رِ یخشک بود، استخون هاش ز یادیز یچوب یها یکرد... صندل یدرد م کمرش

 یاز دردهاش کم بشه... صدا ینرم دراز بکشه و کم یتشک یخواست رو یداشت، دلش م ازیآوردن، به خواب ن
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نسبتا  یشد و با صدا زیلبر رشلبش رو دوست نداشت بشنوه... صب رِیز یداد، نامرد گفتن ها یسوگند آزارش م

 او گفت: رو به یبلند

 

 یگوشِ بچم بخون یرو تو اتیچرند نیاگر ا یونی... مدستمیمن نامرد ن-

 

 ختیانداخت و چند قطره اشک ر نییسرش رو پا سوگند

 کنم یرم سقطش م یم اد؟یب ایبه دن دیبا یچ یبدونِ پدر برا یبچه -

 قدم به سمتِ سوگند برداشت کیبلند شد و  تیبا عصبان اهورا

 ندازمت زندان یکنم، م یم تی... ازت شکاینیب یمنم م یتو دست به اون بچه بزن، بعدش اون رو-

 

 بلند شد یقاض یصدا

 یتونه به راحت یو پدرِ بچه م ادیقتل به حساب م ینوع نی... سرکار خانم، سقط جندیزیلطفا نظمِ دادگاه رو بهم نر-

 .دیایب رونیفکرها ب نیکنه، پس به نفعتونه از ا تیازتون شکا

 

 سرش فرو برده بود چشم دوخت یموها یکه دست هاش رو تو ییاشک هاش رو پاک کرد و به اهورا سوگند

 خونمون میبرگرد ای... بایش یم مونیپش یر یبه خدا م ا،یاهورا... کوتاه ب-

 شم سوگند... حرفش رو هم نزن* ینم-

 

شد... اما  یجهان خشک م یکاش، تمامِ جوهرِ خودکارها یکرد که ا یخودکار رو در دست گرفته بود... آرزو م اهورا

 نشد
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دفترِ  یفرستاد و از رو رونی... نفسش رو بدیکش یتصویری بود که تا اون روز م نیو زشت تر نیطالق، تلخ تر یامضا

 که روبروش بود بلند شد و رو به هومن شد یبزرگ

 شد بیا پایین ... کارت که توی محضر تمومنیماش یرم تو یمن م-

 

 و با نفرت لب زد ستادیشد... کنارش ا دهیتوسطِ سوگند کش راهنشیبرنداشته بود که پ یهنوز قدم اهورا

مردم و زنده  دم،یجنگ مونیکردم، واسه زندگ فیچشمِ همه خار و خف ی... خودم رو جلویالتماست کردم که نر-

 هیخوام  یفقط م یزنم... ول یکنم، پشتِ سرت حرف نم ینم نتینفر ،یشدم... اما تو آخرش هم کارِ خودت رو کرد

 به بعد، من جن و تو بسم اهلل* هین ثانیبرنگرد، از ا چوقتیه گهید ،یر یم یبهت بگم! حاال که دار یزیچ

به اون ها انداخت و اخم  یزد... اهورا با تعجب نگاه ییا روزمندانهیها رو به دستِ اهورا داد و لبخندِ پ طیبل سامان

 هاش درهم شد

 رم؟ یم ییمگه نگفته بودم تنها-

 مگه قراره من گوش بدم! ،یتو بگ-

 

 چشم هاش گذاشت یمبل ولو شد و ساعدش رو رو یو رو دیسامان کوب ی نهیها رو محکم به س طیبل اهورا

 ال؟بشه مث یتنها بمونه که چ تشیوضع نی... سوگند با اییاینم جایتو با من ه-

همراه داشته  دیبا ب،یمملکتِ غر یتو ؟یمثلِ نارگل داره، اما تو چ یسوگند بابامو داره، مادرم رو داره... دوستِ خوب-

 یباش

 

پر از آب کرد و به دستِ  یوانیاش در خودش جمع شد... سامان ل نهیس یکرد و از دردِ قفسه  یخشک یسرفه  اهورا

 او داد و کنارش نشست.

 شه یمن دلم پاره م ،یسوگند نمون شِیبه خدا اگر تو پ ی... ولیدونم نگرانم یسامان جان، م-
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من بهش گفتم  یول اد،یاولش قرار بود اون باهات ب ییمونه، راستش رو بخوا یمن م ینگران نباش اهورا... هومن جا-

 باشه. هیو سوگند و بق شیبمونه و مراقبِ زن و زندگ دیبا

 

 داد هیسامان تک یو سرش رو به شونه  دیکش یقیعم ینفس اهورا

دن... انقدرم الغر و داغون شدم  یجوابِ تلفن هامم نم گهیسوگند رو طالق دادم د دنیفهم یمامان و بابام از وقت-

 از شهیهم یبه هومن بگم حواسش به مامانم باشه، طفل دیرو بفهمن... با هیترسم برم خونشون و اونها قض یکه م

 .هدیدستِ من عذاب کش

 دیسرِ اهورا کش یرو یدست سامان

 شه.* یم یدنید افشونیکنم... اون موقع ق یم فیهمه تعر یرو برا زیمن همه چ م،یبرگشت یوقت-

 لرزون لب زد ییو کنار گوشش با صدا دیچمدون رو رها کرد و هومن رو در آغوش کش ی دسته

 مثلِ قبل خوب و قشنگ باشه. زیخوام همه چ یبرگشتم م یباشه... مراقبِ خودت هم باش، وقت زهامیحواست به عز-

 

 او جا داد یآغوشِ برادرانه  یو دوباره خودش رو تو دیاهورا رو بوس یشونه ها هومن

 باشم یکنم امانت دارِ خوب یاما تمامِ تالشم رو م رم،یتونم بگ یتورو که نم یراحت، جا زیاز همه چ التیخ-

چه ام ب یفرستم برات... اگه برنگشتم، وقت یگرفتم، قبل از پرواز م لمیف هی ،یدبو شهی... همیداداش، هست یهست-

 خانوادش رو ول کرد و رفت. یچ یخوام بدونِ باباش برا یبزرگ شد نشونش بده، م

 

 شد رهیحالِ اهورا خ یب یبغضش رو فرو داد و به چشم ها هومن

 مثلِ تو لذت ببره یبرگرد و پسرت رو خودت بزرگ کن... بذار از داشتنِ پدر-
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 متیبغلِ او رو گرفت و با مال رِیانگشتانش زد... جهان ز یبه رو ییدستِ جهان رو گرفت و خم شد و بوسه ا اهورا

 بلندش کرد.

 ید یپسرم؟ خجالتم م یکن یم کاریچ-

 حالل کن بابا جهان... ناخواسته در حقِ جگر گوشه ات بد کردم، دعا کن برگردم و براش جبران کنم.-

 

 و لبخند زد دیبه صورتِ او کش یدست جهان

لش و دنبا یپات کن یآهن یکفش ها دیبا ست،ین ایاز االن بهت بگم که کارت سخته... دخترِ من لج بازه و کوتاه ب-

 ییبدو

 

 تکون داد نیزد و سرش رو به طرف ییلبخندِ دندون نما اهورا

سوگند تا من رو به غلط کردن نندازه ول  ارم،یونم از دلش در بت یم یچطور نمیفکر کنم بب دیآره... واقعا از االن با-

 ستیکن ن

 .یش یخودم پشتتم پسر، فقط قول بده زود خوب م-

 

 چمدونِ اهورا رو در دست گرفت و رو به هومن و جهان شد یدسته  سامان

 میکن یخبرتون م میدیرس نکهیبه محضِ ا د،یباش زیشه، مراقبِ همه چ یم رمونیداره د گهیما د-

 

 کرد و دنبالِ سامان راه افتاد... یبار با هومن و جهان خداحافظ نیآخر یو برا دیکش یآهِ جان سوز اهورا

 کرد... سامان کنارِ گوشش زمزمه کرد یپنجره نشسته بود و باندِ فرودگاه رو تماشا م کنارِ
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 ؟یکن یانقدر با دقت نگاه م یبه چ-

عالئمِ مرگ  دیو بهشون دقت کنم، شا نمیرو خوب بب زیخواد همه چ یانقدر دلم م دایدونم چرا جد یبه وطنم... نم-

 باشه

 

 او زد یبه بازو ییسقلمه ا سامان

 مزخرفات نگو نیاز ا گهیپس د ،یخوب ش دی... بارمایبگ لیکه جنازت رو تحو امیهمه راه نم نیمن ا-

 

 داد هیتک یصندل هیو سرش رو به پشت دیکش یآه اهورا

 سوگند چندماهشه؟ یدون ی... تو میراست-

 * یخوب ش یکن یسع دیتا اون موقع با اد،یم ایدوماه، دکتر گفته خرداد ماه بچه به دن یتازه رفته تو-

 بعد... چهارماه

 جلوه بده یداشت، لبخندش رو پهن و واقع یکرد و سع یلب تابش نگاه م ینم زده به صفحه  ییبا چشم ها هومن

 خوش به حالت یپیهمه رقمه خوشگل و خوش ت اد،یبهت م یلیداداش... خ یشد تیباززمانِ سر هیچقدر شب-

 

 گفت: دهیبر دهیو بر دیپوستِ سرش کش یرو یدست اهورا

 زهیر یاالن خودش م دم،یتراش یکه، اون موقع خودم سرم رو م نهیتفاوتش ا-

 

 بشه ختنشیدندون هاش رو قفلِ هم کرد و آب دهنش رو به زور فرو داد تا مانعِ اشک ر هومن

 ادیتموم بشه دوباره درم تیدرمان یمینداره که، ش یاشکال-
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 حال و گود رفته اش رو بست یب یو چشم ها دیکش یبه سخت ینفس اهورا

ار انگ ره،یگ یم، تمامِ گلوم زخمِ... بدنم گر متونم بخور ینم یزیچ چیکشم، ه یدرد م یلیهومن... خ رمیدعا کن بم-

 خسته شدم گهید رم،ی... دعا کن زودتر بمشیآت یزنده زنده انداختنم تو

 

 دیاو خند یتخت رو خوابوند و با محبت به رو هیرو از دستِ اهورا گرفت و پشت یگوش سامان

 و هوا بخورم. اطیح یمن برم تو ،یتا تو استراحت کن ؟یزن یم هیحرف ها چ نیا-

 

 آشفته و نگرانِ هومن نگاه کرد رِیاز اتاق خارج شد و به تصو سامان

 ادهیشده، دردش ز فیلحظه رفت و دکترها دوباره برش گردوندن... بدنش ضع هیداشت...  یقلب ستِیا شبید-

 دیکش ادیرو پشتِ دست پس زد و فر ختیر یم رونیکه از چشم هاش ب یسمج یاشک ها هومن

 نبوده فیوقت ضع چیه ه،ینه... اهورا قو-

 

 گفت: یو با کالفگ دیکش شیشونیبه پ یدست سامان

مشکلش فکر و  ست،یده... مشکلِ اهورا جسمش ن یتر از اون داره جواب م فیالغرتر و ضع یآدم ها یدرمان رو-

بده، کاش از اول همه  شیسوگند و بچه اش نپرسه... حالِ روح ی ندهیکه از من راجع به آ ستین یروز االتشه،یخ

 شد یم ربهت طیبود، شرا نجایاگر اون ا دیشا م،یگفت یرو به سوگند م زیچ

 

 لباسش افتاد یو رو دیانداخت و دوباره اشک هاش چک نییسرش رو پا هومن
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 ام،یطول بکشه، اما م یلیکنم خ ی، فکر نماونجا امیکنم و م یفردا اقدام م نیسامان... من هم میبکن یفکر هی دیبا-

 باشم ششیخوام پ یم

 ستنین یراض تشیتو حالش بهتر بشه... االن که دکترها اصال از وضع دنِیبا د دیشا ه،یآره هومن... فکرِ خوب-

 

 کرد! یذهنش تجسم م یسوگند رو تو رِیسامان و هومن قطع شد... اهورا چشم هاش رو بسته بود و تصو نِیب تماسِ

 .دیرس یجلو اومده و گرد، با نمک تر به نظر م یبا شکم حتما

 

 او گذاشت یشونه  یرو یدستش رو به نرم سامان

 مردِ بزرگ؟ یخند یم یبه چ-

نگ قشنگش ت یچشم ها یکه بابات فرستاده بود رو نشونم بده، دلم برا یاون عکس گهیبار د هیبه شکمِ سوگند... -

 شده.

 صورتِ اهورا گرفت یکه پدرش از سوگند گرفته بود رو جلو یرو باز کرد و عکس شیگوش یعکس ها یگالر سامان

 داد... یپزشکِ معالجه اهورا گوش م ینشسته بود و با دقت به حرف ها یچرم یمبل یرو سامان

 رو با پشتِ دست پاک کرد و از اتاق خارج شد. شیشونیپ یسردِ رو عرقِ

 لب زد یدیو ناام اسیهومن رو گرفت و با  یداد و شماره  واریاش رو به د هیتک

 شن یم دیدکترها دارن ازش ناام-

 

 زد ادیو فر دیکوب زیم یمشتش رو رو هومن
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چرت و پرت  نکهیهمه پول گرفتن که مداواش کنن، نه ا نیشن، ا یم دیکه دارن نا ام یچ یعنیغلط کردن... -

م خود رمیرو بگ زامیو نکهیبه محضِ ا اد،یامروز فرداست که جوابش ب زام،یو یبدن... من رفتم دنبالِ کارها لتیتحو

 کنم. یم کسانیرو با خاک  مارستانیو اون ب امیم

 

 داد رونینفسش رو پر صدا ب سامان

 دنبالِ مغز و استخوان دیتموم بشه، تازه بعدش با شیدرمان یمیش یگه اگه بتونه مقاومت کنه و دوره  یدکترش م-

 بشه هومن. یدونم قرارِ چ یاصال نم م،یباش

 

 و یکه او داره راجع به ک ارهیتونست سر در ب یکرد و نم یزده، به هومن نگاه م رونیاز حدقه ب ییبا چشم ها نارگل

 زنه. یحرف م تیانقدر با عصبان ،یچ

 نارگل، ادامه داد یتوجه به چهره  یب هومن

 ره؟یاز پدرش مغز و استخوان بگ دیمگه نبا-

 و کالفه گفت: دینشست و دستش رو به گردنش کش مکتین یرو سامان

 اهورا پسرعمو نداره نه؟ نم،یچهل سال باشه، بب رِیز دیاهدا کننده با-

 تکون داد و لبش رو به دندون گرفت نیسرش رو به طرف هومن

 شدن ینه، عمو و زنعموش بچه دار نم-

ه از تون یداد که م دیبهم ام یلید بارداره، اونم خراه مونده، من به پزشکش گفتم که سوگن کیهومن به نظرم فقط -

 تا اون موقع بدنش جواب نکنه. میدعا کن دیبند نافِ بچه، اهورا رو درمان کنه، فقط با قیطر

 

 صورتِ هومن نشست یرو یکم رنگ لبخندِ
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 ارمشیانجام بدم و با خودم ب عتریسر یلیسوگند رو خ یتا من بتونم کارها یریبگ مارستانینامه از ب هی یتون یم-

 اونجا؟

 هیماریهمه مدت ب نیبهش بگم ا دیبا یشه با خواهرم حرف بزنم، چطور یمن اصال روم نم ی... ولهیآره، فکرِ خوب-

 اهورا رو ازش پنهان کردم؟

 

 به نارگل انداخت و گفت: ینگاه هومن

 تو نگران نباش، اونش با ما-

 ایفرستم، فقط زودتر ب یو برات م رمیگ ینامه م تانمارسیامروز از ب نیباشه... من هم-

 

 تلفن رو قطع کرد و دستش رو به سمتِ نارگل گرفت و لب زد هومن

 کارت دارم شمیپ نیبش ایب-

 

 کنارِ او جا گرفت و با لکنت گفت: نارگل

 مارستانه؟یآره؟ ب یزد یراجع ب اهورا حرف م ی... داشتیداشت-

همه  نیهومن گذاشت و هق هق زد... دلش خون شد از ا یشونه  یتمام ماجرا، سرش رو رو دنِیبعد از شن نارگل

 کردن...* یچند ماهِ گذشته همه نامرد خطابش م یکه تو یآدم هیمردونگ

 

 نییکرد و نارگل سرش رو پا یبه اونها نگاه م یسوگند نشسته بودن... افسانه با کنجکاو یو جهان، روبرو هومن

 انداخته بود!

 و گفت: دیشکمش کش یشالش رو رو یگوشه  سوگند
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 اتاقم استراحت یمن برم تو نجا،یا دینیبنش ینجوریاگه قراره هم د؟یو حرف نزن دیسکوت کن یتا ک دیقصد دار-

 کنم

 

 آب دهنش رو قورت داد و صداش رو صاف کرد هومن

 اومدم راجع به اهورا حرف بزنم-

 

د ش یبه اتاقش م یکه منته ییبلند شد و همونجور که به سمتِ پله ها یصندل یکرد و از رو ییتک خنده ا سوگند

 گفت:

 شناسم یرو نم یشخص نیهمچ ه؟یاهورا ک اهورا؟

 

 باال برد یو صداش رو کم ستادیا تیبا عصبان هومن

 ده یو داره جون م مارستانیتختِ ب یافتاده رو بیمملکتِ غر یشوهرت تو-

 

 به سمتِ هومن برگشت و گفت: یاما با خونسرد ومد،ی... بندِ دلش پاره شد و نفسش باال نستادیاز حرکت ا سوگند

 وخانمش بگ تایبرو به ب ؟یگ یبه من م یرو دار نهایکنم؟ اصال چرا ا مارشیبرم ت یخب به من چه؟ نکنه انتظار دار-

 شده اش گفت: دیکل یدندون ها ونِیمشت هاش رو درهم گره زد و از م هومن

 یکن یآرامش زندگ یداد تا تو تو لتیمشت دروغ تحو هینفهم  یاهورا ه؟یخره ک اتیب-

 

 و قهقهه زد دیخند کیستریه سوگند
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 تو ازم گرفت؟ هیعوض یکه پسرخاله  یهمون دم؟یکه چهارماهِ طعمش رو نچش یآرامش؟ کدوم آرامش! همون-

 

 انداخت و بغضش رو فرو داد نییسرش رو پا هومن

 تونه نجاتش بده یکردن، فقط بچه اش م دیاهورا سرطانِ خون داره سوگند... دکترها ازش قطع ام-

 

 شکمش گذاشت و ناباورانه به هومن نگاه کرد! ینشست... دستش رو رو نیزم یسوگند شل شد و رو یپاها

بود آب قند درست رنگ شده  دیدخترش که مثلِ گچ سف یتا برا دیو به سمتِ آشپزخونه دو دیکش غیج افسانه

 کنه... نارگلِ پشتِ کمرِ سوگند رو گرفت و شونه هاش رو ماساژ داد

 دکتر؟ میبر ییخوا یم ؟یخوب-

 

 لرزون به هومن گفت: ییو با صدا دیکش رونیدستِ نارگل ب رِیخودش رو از ز سوگند

 یگ یمن و م یروبرو یسادیاهم نذارم دستش به بچه ام برسه، حاال و رمیکه طالقم داد، قسم خوردم اگر بم یوقت-

 کنم؟ یپسرم رو قربان دیزنده بودنش با یبرا

 

دستِ او رو گرفت و به آرامش دعوتش کرد و به  متیجوابِ سوگند رو بده، اما جهان با مال یخواست تا به تند هومن

 نشست نیزم یسمتِ دخترِ لجبازش رفت و کنارش، رو

 بابا جان. ستین یکن یکه تو فکر م ینطوریا-

 شد رهیپدرش خ یو به چشم ها دیغر سوگند

تونم از پسِ خودم و  ینداره، من تک و تنها هم م یاشکال ؟یکرد یدشمن؟ پشتم رو خال مِیت یتو یشما هم رفت-

 .امیبچه ام بر ب
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و  زیر یها شهیکلِ سالن، پر شد از ش ده،ینرس هیکرد... اما به ثان کیآب قند رو به دهانِ سوگند نزد وانِیل افسانه

 دیکش ادیبلند فر ییدرشت... سوگند با صدا

 ذارمی... از همتون بادیاز همتون بدم م-

 

 رو تکون داد فشیدرهم رفته، هر دو مچِ دستِ سوگند رو گرفت و چند بار بدنِ نه یبا اخم ها جهان

 دهاوم تیسرِ زندگ ییکنم چه بال فیبذار برات تعر ریزبون به دندون بگ قهیبچه... دو دق اریدرن یکله شق باز-

 

 زد یبه خون نشسته لبخندِ تلخ ییبا چشم ها سوگند

 ادیحال م گرمیشه و ج ی... تازه به نظرم بعد مرگش دلم خنک مرهیم یکه داره م ستیبرام مهم ن-

 

 ... سوگند مات و مبهوت به پدرش نگاه کرددیچشمِ جهان چک یاز گوشه  یاشک قطره

 ؟یکن یم هیگر یمردِ عوضبه خاطرِ اون نا یتو واقعا دار-

 

 رهیچشمش رو گرفت و با بغض به صورتِ متعجبِ سوگند خ یاشکِ گوشه  یبا نوکِ انگشتِ اشاره اش، قطره  جهان

 شد

شوهرت خبرم کرد که  است،یزنِ دن نیکردم دخترم خوشبخت تر یکه فکر م یدرست همون موقع ش،یچندماهِ پ-

 برم مالقاتش...
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 ستاد،یمیبهم گفت سرطان خون داره، قلبم داشت وا یم و به حرف هاش گوش دادم... وقتسامان و هومن نشست کنارِ

کرد و گفت که  دییسامان حرف هاش رو تا یوقت یکنه، ول یم یکردم داره شوخ یشد و فکر م یاولش باورم نم

 خراب شد... سرم یرو ایها و مراجعه به پزشک بودن، دن شیباهم دنبالِ آزما ییدوتا

 

 جهان گذاشت و تکون داد یپا یدستش رو رو سوگند

 بکنم یتا براش کار یزن یگولم م یبگو دار ،یگ یدروغ م یبگو دار-

 

 شد یو اشک هاش جار دیانداخت و شونه هاش لرز نییسرش رو پا جهان

، تو افتاد یقمردِ، ازم خواست اجازه بدم طالقت بده تا اگر براش اتفا یلیشوهرت خ ست،ین یکاش دروغ بود بابا... ول-

 برنگشت، بهت نگم رانیاگر زنده به ا یتو بود دخترم... ازم قول گرفت که حت ی ندهیآ ش،ی... کلِ نگرانیداغون نش

 .یو نابود نش یازش متنفر باش شهیهم یتا تو برا میطالقت داده، گفت بذار یچ یبرا

 

 هاش کرد... هیداشت واردِ ر اجیکه احت یژیکامال باز، تمامِ اکس یگلوش گذاشت و با دهان یدستش رو رو سوگند

 و ختیدستش ر یو هرچه توان داشت تو ستادیهومن ا یبلند شد و رو به رو نیزم یو با کمکِ نارگل از رو یسخت به

 به صورتِ او کوبوند...

 نگاهش یو با شرمندگ دیدهنش گذاشت... افسانه به سمتِ هومن دو یو دستش رو رو دیکش ییخفه ا غِیج نارگل

 باال رفته ضجه زد ییکرد، اما سوگند با صدا

 آره؟ ششهیاهورا االن کجاست؟ سامان پ د؟یگرفت میمن تصم یجا یبه چه حق د؟یازم پنهان کرد یک یبا اجازه -

 

 زمزمه کرد یو با درماندگ دیسرخ شده اش کش یگونه  یدستش رو رو هومن
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رو بهت بگه...  تیکنم واقع شیکردم نتونستم راض یکارپا داره... به خدا هر هی! مرغش یشناس یاهورا رو که م-

 برادرت باهاش رفت تا تنها نذارتش، منِ خاک برسرم موندم که حواستم به تو و بچتون باشه.

 

 خش دار صدا زد ییلرزون و صدا ییبا دست ها سوگند

 ته چاه؟ یمثلِ اهورا رفت یتو چرا با طنابِ آدمِ کم عقل ؟یبابا... تو چرا دروغ گفت-

 

 دیو او رو در آغوش کش ستادیکنارِ سوگند ا جهان

گفت دخترم، اون تورو  ی... اهورا راست مینیرو نب شیتا ناراحت یبکن یهر کار ی... حاضرادیب ایبچه ات به دن یوقت-

 یریم یو م یاریتو هم دوام نم وفته،یبراش ب یدونست که اگر اتفاق یشناخت، م یم شتریاز همه ب

 

 دیلباسِ پدرش کش نِیبه آست یار زد و چنگز سوگند

من جونم به جونش  دیدونست ی... شماها که مادیسرِ شوهرم م ییبود که ندونم داره چه بال نیمردم بهتر از ا یم-

دونم که فقط من رو  یمن االن تنهاست... م یکنارش باشم؟ اهورا یماریب یتو دیو نذاشت دیبنده، چرا انقدر ظالم شد

مهربونش  یخوام دست ها یکنارِ زن و بچه اش جون بده... م مخوا یم ره،یاگر قرارِ بم یحت شش،یپ دمیخواد، ببر یم

 بغلش بکشم. یو نفسِ آخرم رو تو رمیرو بگ

 

و غم و اندوه در  ختیر یگونه ها م ی... اشک ها رودیرس یبه گوش م هیگر یخونه هم صدا یها واریاز در و د یحت

 ایی می کرد.چهره ها خودنم

 گفت: دهیبر دهیهاش، بر هیگر ونِیم هومن

 یحالش خوب م نهیتو رو بب یسوگند... من مطمئنم اهورا وقت میر یدرست بشه م زامونیو یکارها نکهیبه محضِ ا-

 شه*
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اونها به  دنِیکنه... به محضِ د دایچرخوند تا سوگند و هومن رو پ یبود و چشم م ستادهیسالنِ انتظار ا یتو سامان

شد... خواست تا بعد از گذشتِ  کیخواهرش نگاه کرد و نزد یدرهم رفته  یو نفس زنان به چهره  دیسمتشون دو

 مواجه شد. زشیاما با برخوردِ تند و ت رهیپنج ماه، او رو در آغوش بگ

 :دیصورتِ برادرش تکون داد و با خشونت غر یوارانه جلو دیانگشتِ اشاره اش رو تهد سوگند

 ؟نه ای یدیفهم ارم،یکرده رو در م یکه پنهان کار یپدرِ تو و هومن و هرک ا،یسرِ اهورا ب ییخدا... اگر بال هیه خداوندب-

 

که با اشاره قصد داشت بهش بفهمونه تا جواب نده و سکوت کنه، نگاه  یآب دهنش رو قورت داد و به هومن سامان

 کرد

 بهتر بشه نهیرو ببتو  دیشا شش،یپ میبر ایحاال ب زم،یباشه عز-

 

 گذشت، گفت: یشونه اش انداخت و همونجور که از کنارِ سامان م یرو رو فشیک سوگند

حد  نیحالش تا ا د،یداد یقرار م انیو من رو در جر دیآورد یدر نم یشه... اگه از اولش بزدل باز یمعلومه که بهتر م-

 شد. یبد نم

 

او  یشونه  یباال انداخت و کنارِ هومن قدم زد و دنبالِ سوگند راه افتاد... هومن دستش رو رو ییشونه ا سامان

 لب گفت: رِیگذاشت و ز

کنه... از  یشکل جبران م نیشه و به بهتر یخدا خودش خوب م دی... به امایدیچندماهِ زحمت کش نیا یتو یلیخ-

 رو به من گفته نهاینشو، به خدا صد برابرِ ا ریدستِ سوگند هم دلگ

 

 زد یتکون داد و لبخندِ کم رنگ یسر سامان
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تلخ  یتندِ خواهرم ازت معذرت بخوام، تو دار یمن به خاطرِ اخالق ها نکهینگاه، برعکس شده... عوضِ ا ارویدن-

 یببخش دی... دمت گرم، بایکن یم یهاش رو الپوشون یزبون

 گفت: یدستور یبرگردوند و با لحن ابونیشدن و سوگند سرش رو به سمتِ خ نیماش سوارِ

 مارستانیب میاالن بر نیهم-

 

 گفت: نهیبه سوگند انداخت و با طمان ینگاه نهییآ یاز تو سامان

 اهورا شِیپ میر یخونه، بعدش م مینکن، بذار اول چمدون هاتون رو ببر عجله

 

 تکون داد تیرضا یسرش رو به معنا هومن

 میراحت بر الِیخونه و با خ میهامون رو بذار لهیبا سامان موافقم، بهتره وستنگ شده، اما  یلیمنم دلم براش خ-

 ششیپ

 

 جلو برد  یدو صندل نِیکج نشست و سرش رو از ب سوگند

 شوهرم شهیرم پ یراست م کیجا،  نیکنم و از هم یم هیکرا نینظرِ شماهارو نخواستم... اگر سختتونه خودم ماش-

 

 و خشکِ سوگند انداخت یبه صورتِ جد ینگاه مین سامان

همه  انِیدونه که ما در جر ینم یهنوز از اومدنِ تو خبر نداره، حت چارهیاون ب یدونم دلت تنگشه، ول یدلم، م زِیعز-

 از زبونِ اون بشنوه بهتره نه،یکنه، اجازه بده اول هومن رو بب یکه سکته م نتتیبب ییهوی م،یقرارت داد زیچ

 

 انگشتش رو به سمتِ هومن گرفت یره زد و اشا یلبخندِ تلخ سوگند
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من  هنیب یرو که م ینفر نیخوام اول یشه... م ینم ریشه؟ نخ یاز زن و بچه م زتریپسرخاله عز یبگ ییخوا یم یعنی-

 کنم.  یباشم، بهانه هم قبول نم

 پنجره قرار داد یو دستش رو لبه  دیکش یپوف هومن

 گهید یاز رو بست رویکال شمش ،یدیرو فهم هیقض یسوگند خانم شما از وقت-

 یوگرنه خون به پا م اد،یسرش ن ییبال دیدعا کن دی... بردیدیمن رو هم ند تِیاز عصبان ییشما که هنوز گوشه ا-

 کنم*

 

داد و  هیتک یسردِ آهن ی وارهیدرِ آسانسور رو باز کرد و کنار رفت تا اول از همه سوگند وارد بشه... هومن به د سامان

 دیآه کش

 داره؟یبه نظرت االن ب-

 

 به ساعتش انداخت ینگاه سامان

 کنن تا بتونه بخوابه. یم قیبوده باشه، آرامبخش هم بهش تزر ادیداره به مسکن هاش... اگه دردش ز یبستگ-

 

 دندون برد رِیو لب هاش رو ز دیصورتش کش یدستش رو چندبار رو یبا کالفگ سوگند

 بده حیمن توض یبشه و برا داریب دیشه... اصال با یم داریاگر هم خواب باشه ب-

 

 به سوگند نگاه کرد ضیبا غ سامان

داره نه به  ازیها، اون االن به آرامشِ تو ن یکن دادیسرش داد و ب ی... نرمارستانهیب ست،یدادگاهِ خانواده ن نجایا-

 هات یباز یوحش
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جلوتر به راه افتاد و  یسوگند خارج شدند... سامان کم همون لحظه درِ آسانسور باز شد و سامان و هومن قبل از در

 گفت:

ازه با پزشکش هماهنگ کنم که اج دیقبلش با ی... ولیمالقاتش لباسِ مخصوص بپوش یبرا دیبا ه،یبستر زولهیا یتو-

 یبدن وارد بش

 یهِ مخصوص رو روبه تن داشت و کال یکه روبروش قرار داشت نگاه کرد... گانِ سبز رنگ یو بزرگ یقد ی نهییآ یتو

 فرستاد... رونیاون ب یاز موهاش رو از گوشه  یسرش گذاشت و کم

 یلیاز اهورا، خ یآه از نهادش بلند شد... بعد از پنج ماه دور د،یرنگ و لعابش کش یبه صورتِ ب یرفت و دست جلوتر

 داشته باشه، اما دل و دماغش رو نداشت. شیآرا یخواست کم ینداشت، دلش م یسر و شکلِ خوب

 

و به  دیشکمِ باال اومده اش کش یبه رو ینگاهش کرد... سوگند دست ییبایکنارش قرار گرفت و با لبخندِ ز یپرستار

 اهورا رو مالقات کنه. عتریدنبالِ او از اتاق خارج شد تا بتونه هرچه سر

 

 خورد و پاهاش توانِ تند حرکت کردن رو نداشت! یم چیرفت... سوگند دلش پ یم یبه سمت اتاق پرستار

 به صورتِ او زد و وارد شد. یبخش تیکرد، لبخندِ رضا یرو به سوگند شد و همونجور که در رو باز م پرستار

 

و تمامِ اعتماد بنفسِ از دست رفته  دیکش یقیو چشم هاش رو بست... نفسِ عم ستادیچهار چوبِ در ا یتو سوگند

 قدم به داخل برداشت. کیو اش رو جمع کرد 

 

 رو احاطه کرد! نشیسنگ یپلک ها یاشک یفرستاد و چشم گشود... حلقه  رونیحبس شده اش رو ب نفسِ

 او نبود، بود؟ یو رنجور اهورا فیباور کنه... اون آدمِ ضع نهیب یرو که م یزیتونست چ یگرفت، نم بغضش
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 به او انداخت... یتر قیگرفته نگاهِ دق شیآت یخم کرد و با دل یرو کم سرش

او پوستِ گندم  یداشت، اهورا یدرشت کلِیاو ه یداشت... اهورا یپرپشت یاو موها یاون مرد اهورا نبود، اهورا نه،

 داشت یگون

 یم یدیبود و رنگِ پوستش به سف یتاس داشت... الغر و استخوان یبود، سر دهیتخت دراز کش یکه رو یاون مرد اما

 زد.

 زد یشکمش گذاشت و لبخندِ کم جون ی... دستش رو رودیکش رونیبه شکمش خورد و او رو از عالمِ هپروت ب یلگد

 "معرفتت تنگ شده؟ یب یبابا یمامان؟ نکنه تو هم مثلِ من دلت برا هیچ"

 

 کیتونست بفهمه که او رو به نزد یگفت که سوگند متوجهِ اون نشد... اما از حرکاتش م یزیچ یبه زبانِ آلمان پرستار

 کنه. یدعوت م شتریشدنِ ب

 

 داشت لرزشش رو مهار کنه، لب زد یکه سع ییدهنش رو فرو داد و با صدا آب

 اهورا جان-

 

منقطع شده اش رو  یشد، نفس ها یبرگردوند... چشم هاش کامل باز نم دیشن یکه م ییسرش رو به سمتِ صدا اهورا

 گفت: ومدیکه انگار از ته چاه در م ییو با صدافرستاد  رونیب یبه آروم

 کشم؟ یدرد نم گهیتموم شد؟ د یعنیبالخره مردم؟ -

 

 حالش با عشق نگاه کرد یب یو به چشم ها ستادیکنارِ تختِ او ا یبه آروم سوگند
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 هات تموم شد ییتموم شد، تنها گهیاما د ،ینه نمرد-

 

 ختیر نییچشمش پا یپلک هاش رو بست و قطراتِ اشک از گوشه  اهورا

 ی... کاش میداشت قتیکاش حق ،یتوهماتم بود ی... خسته شدم انقدر تودمیسوگند خسته شدم انقدر خوابت رو د-

 تونستم لمست کنم

 رونیاش مونده رو ب نهیس یکه تو ییبتونه نفس ها دیگلویش گذاشت و فشار داد تا شا یدستش رو رو سوگند

 بفرسته...

 .دیخواب یتخت م نیا یصبورش رو یاهورا یکاش او به جا یخدارو صدا زد... آرزو کرد که ا د،یکش ادیدل فر در

 

 انگشتانِ تب دارِ اهورا گذاشت و لب زد یسردش رو رو یها دست

 یب یکه پنج ماه تو ی... من سوگندم، سوگندِ تو! همونییا گهید زِیچ چینه توهمم و نه ه ام،یمن نه خوابم، نه رو-

 کرد...  یم یندگداشت ز یخبر

 

 باال نگهداشت یتنه اش رو کم میو ن دیکش رونیدستِ سوگند ب رِیدرهم رفته، دستش رو از ز ییبا اخم ها اهورا

 خراب شده؟  نیا یتو ییایبهت اجازه داد ب یسامان کو؟ ک ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 

 پر مهر، دستِ اهورا رو گرفت و روی شکمش گذاشت یتخت نشست و با لبخند یگوشه  سوگند

خیلی توی این مدت سختی کشیدم،خیلی تنها  اد،یم ایپسرمون به دن گهیوقتی رفتی دوماهم بود، حاال تا دوماهه  د-

سر ام پ دهیآخه شن ؟یش یموندم، درست مثل تو... اما دیگه با همیم به نظرت تا زمانی که بچمون به دنیا بیاد خوب م

مثلِ باباش قوی و با اراده باشه، زودتر سرِ پا  رهیبگ ادی دیبا نمم یبچه ها دوست دارن مثلِ پدر هاشون باشن... بچه 

 به توجهِ پدر و مادرشون دارن ازیشو اهورا... بچه ها ن
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 ...نهیبنش گذاشت تا او بتونه صاف و راحت یتختِ اهورا رو باال آورد و پشتِ کمرش بالشت هیپشت پرستار،

 بخش باشه! دیهم پاک نشه و ام هیثان کی یلب داره، حت یکه رو یداشت تا لبخند یسع سوگند

 

 یزد،سوگند دستش رو جلو یبود و الم تا کام حرف نم رهیاو خ یتمام به چشم ها تِیبا جد د،یخند یاهورا نم اما

 اش انداخت  ینیب یرو ینیصورتِ او تکون داد و چ

 یبه سرت م ییوگرنه بال ،یضی... خدا بهت رحم کرده که مرارایرو در ن یو عصبان یقاط یآدم ها یواسه من ادا-

 کنن. هیآسمون به حالت گر یآوردم که مرغ ها

 

 :دیگرفت غر یتنش رو م ینسبتا بلند، که کلِ جونِ تو ییاش، با صدا یحال یبا تمامِ ب اهورا

 ین نذارن بفهمبه من قول داده بودن... به من قول داده بود-

 

 شد رهیاو خ یلب هاش رو تر کرد و براق به چشم ها سوگند

 یتو مینبودم؟ مگه قسم نخورد تیزندگ کِی... مگه من زنت نبودم؟ مگه شریکه ازشون قول گرفت یغلط کرد-

 یبجز من نم یکس چیکه ه یدیچرا نفهم ؟یپس چرا اهورا؟ پس چرا من رو نامحرم دونست م؟یها کنار هم باش یسخت

 تونه از درد هات کم کنه؟ 

 

 شد رهیسوگند خ نِیبازش به صورتِ خشمگ مهین یپلک ها یبالشت گذاشت و از ال یسرش رو رو اهورا

زرگ و پسرمون رو ب ییایبا نبودم کنار ب دی... بایباش یقو دیاما تو با ست،ین ایدن نیام سوگند... عمرم به ا یرفتن-

 یکن
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 ختیکرد و اشک ر هیبلند گر یصداپلک زد و با  سوگند

 .میتون یکشم، ما بدونِ تو نم یبچه رو م نیخودم و ا ادیسرت ب ییچرت و پرت نگو... به خدا اگه بال-

 

 دیسوگندش کش یصورتِ سرخ شده  یداد و دستش رو رو رونینفسش رو پر صدا ب اهورا

 هات از مردن هم برام سخت تره. هی... توروخدا عذابم نده، تحملِ گریش یداغون م یدونستم اگر بفهم یم-

 دیچیاو پ یها یاهورا گذاشت و دست هاش رو دورِ بازو ی نهیس یهق هق زنان... سرش رو رو سوگند،

 ذارم... تو هم تنهام نذار. یتنهات نم گهیباش، تحمل کن، من د یپس خوب شو اهورا... قو-

 صورتِ او رو نوازش کرد گرشیدورِ کمرِ سوگند انداخت وبا دستِ د از دست هاش رو یکی اهورا

 شرط هیبه -

 

 لب زد دهیبر دهیهاش بر هیگر ونِیم سوگند،

 ؟یچه شرط-

 یشاد باش شهیهم یبهم قول بد دیبا ،یخوام فقط بخند ی... مینکن هیگر گهید-

 

 بازش نگاه کرد مهین یاهورا برداشت و فاصله گرفت و به چشم ها ی نهیسرش رو از س سوگند

  ؟یش یاگه بخندم خوب م-

 شم یآره خوب م-
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 کرد ییبه داخل انداخت و تک سرفه ا یدر نگاه یاز ال هومن

 تو؟ امیصاحب خونه... اجازه هست ب-

 

 سوگند نگاه کرد یزد و به رو ییلبخندِ دندون نما اهورا

 رونیبندازنمون ب مارستانیاز ب یپینکرد اک یکار هیاگه  ؟یرو چرا با خودت آورد ونهیدله د نیا-

   ایکوتاه ب گهیرو ازم پنهان کردن، پدرشو در آوردم... تو د تیماریب دمیفهم یها... از وقت یبهش نگ یچیه س،یه-

 کرد و او رو در آغوشش جا داد... یبا لبخندِ کش اومده ایی به هومن نگاه م اهورا

 پسرخاله اش رو نگاه کرد و گفت: ر،یدلِ س کیتخت نشست و  یلبه  هومن

 کچل؟ یچطور-

 تکون داد و لب هاش رو تر کرد یسر اهورا

 بابات کچله-

 

 قهقهه زد هومن

 ؟یلیتو چرا همه رقمه خوب و خوش استا ی... آخه لعنتستین پیمثلِ تو خوشت یاون که بله، ول-

 

 یاونها نگاه کرد... سامان به آروم هیگشیهم ینشست و با شوق و ذوق به دعواها و کل کل ها یصندل یرو سوگند

 گذاشت ینیب یواردِ اتاق شد و انگشتِ اشاره اش رو رو

نه که ... االدهیچیکلِ سالن پ یصداتون تو ست،یها، حموم زنونه که ن مارستانهیب نجای... ادیچتونه معرکه راه انداخت-

 .رونیپرتمون کنن ب انیب
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 متِ سوگند دراز کردو دستش رو به س دیکش یقینفسِ عم اهورا

 خوام بغلت کنم. یم شم،یپ ایفهمم که چقدر دلم برات تنگ شده بود... ب یاالن م-

 

آغوشِ اهورا انداخت و  یگرفت و خودش رو تو شیبلند شد... سامان دستِ پ یصندل یاز رو یبا خوشنود سوگند

 به صورتِ او زد یتصنع یاخم

 دیاو را کنار زد و به چهره اش خند ،یبا کم جون اهورا

 ؟یکن یم ینکنه حسود ؟یبچه شد-

 دستِ سوگند رو گرفت و پشتِ سرِ خودش پنهان کرد سامان

بد ال ؟یبغلش کن یهوس کرد هویکه حاال  یخواهرم ی کارهیمگه تو چ رت؟یغ یمن نوشته ب هیشونیپ یداداش... رو-

 مونهیما محرم و نا محرم حال ست،یبرا نخ نیاز ا ری... نخیکن یبهت رو بدم ماچش هم م

 

از تهِ دل هومن، سکوت رو  یقهقهه ها یو سوگند هر دو نگاهِ متعجبشون رو به سامان دوخته بودن... صدا اهورا

 ابروش رو باال انداخت و گفت: یتا کیشکست... 

 نمی... ایگفتم زنت رو طالق نده، گوش نکرد ادتهی نه،یش یلرزش هم م یخوره پا یخربزه م ی... هرکزمیحقته عز-

 عواقبش

 

پهنِ برادرش  یسوگند رو از پشتِ شونه ها یداشت تا چهره  یکج کرد و گردن کشید و سع یسرش رو کم اهورا

 کنه تیرو

 شمیپ ادی... سوگند زنمه، بفرستش باریدرن یسامان مسخره باز-
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 گفت یباال انداخت و نوچ ییشانه ا سامان

 تا دوباره عقدتون کنه ارمیعاقد م هیگردم  یرم م یفردا م ش،ینیفقط از راهِ دور بب یتون یشه، امروز م ینمنه... -

 

 دیو با شوق خند دیدست هاش رو بهم کوب سوگند

 رو دوست نداشتم یده، آخه بله اول یم یکه چه حال یبله بگم؟ وا دیدوباره با یعنیآخ جون، -

 یبردار هیمهر یو جا یهم ازش طلب کن گهید یخونه  هی یتون ی... تازه، میبله بگ دیآره خواهرم، با-

 به اهورا انداخت یهیبه فکر فرو رفت و نگاهِ عاقل اندر سف یکم سوگند

 یو خصوص یتوش جلساتِ سر گهیتا د یبه نامم بزن دیهات رو با یمزخرفِ مجرد ی! اون خونه هیآره، فکرِ خوب-

 ینذار

 

 فروغ به او نگاه کرد یب ییباال آورد و با چشم ها میعالمتِ تسل دست هاش رو به اهورا

 کنم یم متیتقد یدو دست ییجونمم اگر بخوا مم،یمن تسل-

 

اون سه نفر که اهورا رو دوره کرده بودن، اخم هاشون درهم رفت... سامان  دنِیو پرستار واردِ اتاق شدن و از د دکتر

 لب گفت: ریو ز ستادیلحظه کنارِ تخت امشغول صحبت با اونها شد و بعد از چند 

 یم د،ینک هیدکترِ کپ کرد... بهم گفت هرچه زودتر اتاق رو تخل م،یهست یرانیا مینشون بد دیهم با نجایا یلیخداوک-

 .دهیند مارستانیب یرو تو ییصحنه ا نیگفت تا به حال همچ

 

 چهره اش رو درهم کرد و لب زد هومن
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 وی یس یآ رنیسر کوچمون، ملت ده تا ده تا م مارستانِیببرمش ب ادی... بدهیغلط کرده که ند-

 

 زد و رو به اهورا گفت: یبخش نانیلبخندِ اطم سوگند

 مونم، نگران نباش. یم شتیمن پ-

 هم گذاشت و دست هومن رو گرفت یپلک هاش رو رو اهورا

 تیاذ ضشیمر یبه خاطرِ بابا دیکه باکرده  یطفل معصوم چه گناه یخانم خانما... شما برو استراحت کن، اون بچه -

 مونه یم شمیبشه؟ امشب هومن پ

 نوازشش کرد یمتقاعد کردنش، دستش رو پشتِ کمرِ او گذاشت و با مهربون یکرد و سامان برا یمخالفت م سوگند

اشه و ب مارستانیب یتونه تو ینم شتریهومن هم تا ساعت ده ب یفرق داره، حت رانیبا ا نشیقوان نجایقربونت برم... ا-

لباسِ  و یریدوش بگ یبر دیها، با یتازه... تو مثال عروس م،یگرد ی... فردا دوباره بر ممیبرگرده خونه، بهتره ما بر دیبا

 .یمناسب تنت کن

 

پاک کرد تا  عیسر یلیچشمش رو خ یو اشکِ گوشه  دینگاهش رو از اهورا دزد زون،یآو ییبا لب و لوچه ا سوگند

 کردنش نشه هیمتوجهِ گر یکس

 ششیپ میاریفردا صبحِ زود م یقول بد دیبا یباشه، ول-

 کنم دایعاقد براتون پ هیتونم  یاز کجا م نمیبرم بگردم بب دیمن با م،یبر ایخواهرم... االنم ب ارمیم-

 

 دیسرِ او کش یبه طرفِ اهورا برگشت و دستش رو رو سوگند

 یفردا سرحال باش یبرا دیتواِ... مراقبِ خودت باش، استراحت کن، با شِیفکرم پ یرم، ول یم-
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 به صورتِ او زد یلبخندِ پر عشق اهورا

 نمتیب ینگرانم نباش، فردا م زم،یمن حالم خوبه... برو عز ،یتو که باش-

 

 شد و گفت: رهیاو خ یسوگند شد... به صورتِ غم زده  هیمتوجهِ استرس و نگران هومن

نگ ز هیگفتن بادمجونِ بم آفت نداره، عوضش  میمنم نباش... از قد یپررو یپسرخاله  نیجان، نگرانِ ابرو سوگند -

 خوابه یمن بهش ابراز احساسات کن، وگرنه تا صبح نم یبه نارگل بزن و به جا

 ایهومن جان، جونِ تو و جونِ اهورا... مراقبش باش-

گ در سبز رن ی... سوگند گاندنیپوش ینبود که عروس و داماد ها م ییبه لباس ها هیکه به تن داشتن، شب ییها لباس

 بود. مارستانیب مارانِیرنگ که مختصِ ب یآب یتن داشت و اهورا بلوز و شلوار

 

 کردن... دایاتاق حضور پ یاز پزشکان و پرستار ها هم تو یدونفره نشست و تعداد یمبل یکنار اهورا، رو سوگند

 او زد یبایبه صورتِ ز یفت و لبخندِ پر رنگ و لعابدستانِ سوگند رو گر اهورا

 یش یخوشگل تر م یلیخ ؟یکش یکه خطِ چشم م مییعاشقِ وقت ها یدون یم-

 

 دیدستِ اهورا کش یانداخت و انگشت هاش رو نوازشگرانه رو نییسرش رو پا سوگند

 یدوست دار شتریرو ب یکردم سادگ یفکر م شهی... همیتا به حال نگفته بود-

 ... خوش به حالم که دارمت.ینیزم یرو یفرشته  نیهمه جوره دوستت دارم، همه جوره خوشگل تر-

 

 شناسنامه ها رو به دستِ عاقد داد و کنارِ گوشش زمزمه کرد سامان
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 یانشاهلل حالِ آقا د،یزن و شوهر بودن، شما خطبه رو بخون شیخدمتتون عرض کرده بودم که، تا پنج ماهِ پ-

 .میکن یو ازدواجشون ثبت م رانیا میر یدامادمون که بهتر شد، م

 

 بلند لب زد ییبه عالمت مثبت تکون داد و با صدا یسر عاقد

 کنم. یم یعقد رو جار یداماد خطبه  یعروس خانم و آقا یبا اجازه -

 

ب به ل ییباین و لبخندِ زکرد یپر بغضِ یکدیگر نگاه م یهم رو گرفته بودن و به چشم ها یو اهورا دست ها سوگند

 داشتن 

 رو به سوگند شد و لبخند زد عاقد

 اورم؟یمعلوم در ب ی هیاهورا فرزانه با مهر یشما را به عقد دائم آقا لمیوک ایآ ،یسرکار خانم سوگند اسکندر-

 

 دش رهیخ دیدرخش یم یاز شادمان یحالِ اهورا که از پسِ نگاهش، برق یب یو به چشم ها دیکش یقینفسِ عم سوگند

 تا بهت بله بگم یکن یقول بده دوباره ترکم نم-

 نشه. یتا سه نشه باز-

از شدت تعجب چشم هاش گرد شد و آب دهنش رو فرو داد و لب هاش رو کنارِ گوشِ اهورا برد و با حرص  سوگند

 گفت:

 کنم  یخودم خفه ات م یاون موقع مطمئن باش با دست ها ست،یدرکار ن یسوم یدفعه -

 

 انداخت و آهسته لب زد نییو سرش رو پا دیخند زیر اهورا

 ... چرا انقدر فکرت خرابه؟یبله بگ دیعاقد سه باز ازت سوال پرس یوقت یسیبود که وا نیمنظورم ا ونه،ید-
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 او زد و با لجاجت گفت: یبه پهلو ییسقلمه ا سوگند

 رمیبرم بم دی... من اگه منظورِ تورو نفهمم که بایخر خودت-

 

 بش رو گاز گرفت ل اهورا

 .یبزن ریحرف از مرگ و م یعروس یتو شهیهم ادیخدا نکنه خانم، اصال انگار تو خوشت م-

 عاقد منصرف شد یصدا دنِیبه اهورا بده، اما با شن یخواست تا جوابِ دندون شکن سوگند

 لم؟یسرکار خانم وک-

 داد و گفت: یزنانه اش ناز یاهورا نازک کرد و به صدا یبرا یپشتِ چشم سوگند

 برادرم، بله یبا اجازه -

 

 محکم تر گرفت ابدی ییانگشتانش رها ونِیداشت از م یزد و دستِ او را که سع یپوزخند اهورا

 یم هویخارجه...  ست،ین رانیا نجای... االنم قهر نکنا، ایریتو ازش اجازه بگ یروز هی دید یخوابشم نم یداداشت تو-

 برهبوسمت آبروت  یهمه م یپرم جلو

 

 داد هیاو تک یکرد و به بازو کیبه اهورا نزد شتریگفت و خودش رو ب یشیا سوگند

 میببر ضیکن ف شیبارم عمل هی... یکن یم دیفقط تهد-
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عاقد اهورا رو موردِ خطاب قرار داد و  نباریاهورا به هوا رفت و دستش رو دورِ کمرِ او انداخت... ا یخنده ها کِیشل

 گفت:

 اورمیدر ب یشما رو به عقدِ دائم خانم سوگند اسکندر لمیوک ایاهورا فرزانه، آ یآقا جناب

 

 به سوگند گفت: هیشب یزد و با لحن یزیآم طنتیلبخند ش اهورا

 بله زمیعز یپسرخاله  یبا اجازه -

 

... اهورا زدن یو دست م دنیخند یبلند م هیآوردن، بق یاونها سردر نم یکه از حرف ها یپرستار ها و پزشکان بجز

گفت و هومن به طرفِ کمدِ داخلِ اتاق  یزیبشه... کنارِ گوشش چ کیبه هومن زد و به او اشاره کرد تا نزد یچشمک

 رفت

 شکمِ برجسته اش گذاشت یو دستش رو رو دیاخم هاش رو درهم کش سوگند

 هومن کجا رفت؟-

 یفهم یصبور باش، االن م-

 

 رونیقرمز ب یمخمل یاز تو دیو با دقت بازش کرد... گردنبندی مروار رو از دستِ هومن گرفت یچوب یجعبه  اهورا

 دستانِ سوگند گذاشت. یو تو دیکش

 ادیخوشت ب دوارمیجواب مثبت بده، ام یلفظ ریبدونِ ز دیعروس که نبا-

 

اهورا در گردش بود، با لکنت  یدرخشان و چشم ها یها دیمروار نِیکه مدام ب ییباز و چشم ها مهین یبا دهان سوگند

 لب زد
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 ؟یدیرو برام خر نیا یتو...تو ک-

 

 و با لبخند جواب داد: دیسرِ او کش یرو یدستِ نوازش اهورا

بمونه؟ باور کن عاشقِ چشم و ابروش نبودم ...  شمیاصرار کردم هومن پ روزید یچ یبرا یکه... فکر کرد دمیمن نخر-

 باب پسندت باشه دوارمی... امستیاش بد ن قهیکنه، سل دینگهش داشتم که بره برام خر

 

 :لرزون گفت ییپر از اشک و صدا ییو با چشم ها ختیفوتِ وقت، گردنبند رو به گردن آو یو ب عیسر یلیخ سوگند

 آخه؟ یکارهاتم، تو چرا انقدر مهربون نی... عاشقِ همونهیعاشقتم د-

... سامان و هومن هردو در ختنیر یاز اونها اشک م یزدن و تعداد یصدا دست م کیاتاق بودن  یکه تو یافراد تمامِ

 انداختن* ادگاریبه  یو عکس ستادنیکنارِ اونها ا

 ماه گذشت... دو

دوران  یمنتقلش کردند... سوگند در نه ماهگ یخون مارانیاهورا کامل شد و به بخش ب یدرمان یمیش ی دوره

 بود.شده  نیسنگ یبرد و حساب یبه سر م شیباردار

 

سوگند  یاهورا را انجام بدهد، اما با تمام اصرارها یمارستانیو ب یانتقال یبازگشت تا مقدمات کارها رانیبه ا هومن

 باشه. یموند تا بتونه حام ششونیسامان حاضر نشد اونها رو ترک کنه و پ

 

ه دستش رو  ب ستاد،یتخت بلند شد و کنار او ا ینشسته بود، اهورا از رو یصندل یبه کمر داشت و رو یدست سوگند

 بلندش را لمس کرد. یو موها دیسر سوگند کش
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 مونه دوستشون دارم. یم شمیموهات مثل ابر-

 انگشتان اهورا گذاشت و اونها رو گرفت  یسرش را باال گرفت و دستش را رو سوگند

 .ادیکم کم در م گهیتو هم داره د یموها-

 

 به سوگند زد و گفت: یبخش نانیلبخند اطم اهورا

از قبلم هم چاق تر بشم خوبه؟ فقط تو  دمیباشگاه، قول م رمیدوباره م شه،ینگران نباش، موهام دوباره بلند م-

 بخند...

 

 جابجا شد و چهره اش در هم رفت و دستش را به سمت اهورا گرفت. یکم شیصندل یرو سوگند

 تم.نشس نقدریبلند شم حالم بد شده ا ریدستمو بگ-

 

 رفت یکنارش راه م اطیبلند شدن، کمکش کرد و با احت یاو انداخت و تو یدستش رو دورِ بازو اهورا

 ببرتت خونه؟ ادیزنگ بزنم سامان ب ییخوا یم زم؟یعز یبر ییخوا یکجا م-

مونه  یم شتیخونه و استراحت کنم، فکر و ذکرم پ یتو نمیتونم بش یبهم نگو برو برو، من نم ینه، صدبار گفتم ه-

 شه یحالم بد م

 از داخلِ اون برداشت و درش رو باز کرد. یرفت و کمپوت خچالیبه طرف  اهورا

 ادیبخور حالت جا ب نیاز ا یکم کی ایب زم،یعز ایب-

 

 اش انداخت ینیبه ب ینیدست او رو پس زد و چ سوگند
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ون حالِ خانواده هام مینیبب رانیا میزنگ بزن هی اریرو ب لتیدونم چرا دلشوره گرفتم، موبا یندارم... نم لینه اصال م-

 خوبه؟

 

 گذاشت یو احترامِ نظام دیزد و پاش رو به هم کوب یلبخند اهورا

 شه یبله فرمانده، اطاعت م-

 

 تکون داد یزد و سر ییلبخندِ دندون نما سوگند

 دمیکه من تا به حال د یهست یمرد نیتو زبون باز تر-

 ی... وگرنه االن زنم نبودگهیزبونم خرت کردم د نیبا هم-

 

با خانواده و دوستانشون صحبت کردن... بعد از تمام شدنِ  یریتماسِ تصو قِیو اهورا کنارِ هم نشستن و از طر سوگند

 دیکش یداد و پوف هیتک یصندل هیمکالمات، سوگند سرش رو به پشت

 خداروشکر همه خوب بودن، پس چرا من هنوز دلشوره دارم؟-

 

 شکمِ سوگند گذاشت و نوازش کرد یرو دستش رو اهورا

 تیمامانش رو اذ گهید رهیبگ ادیتا  ارمیپدرش رو در م اد،یب ایبه دن سایپدر سوخته حالت بده، وا نیبه خاطرِ ا دیشا-

 نکنه

 وارانه تکون داد دیبه صورتِ او کرد و انگشتِ اشاره اش رو تهد یتصنع یدستِ اهورا رو کنار زد و اخم سوگند

 دونم و تو! یها من م یمن از گل کمتر بگ یده، اگر به بچه خدا شاه-
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 که از تعجب درشت شده بود، لب زد ییبا چشم ها اهورا

 اول شوهرت ،یسوگند خانم، حواست باشه هاا... از االن بگم که بدون یآ یآ ؟یالف بچه فروخت هیتو من رو به  یعنی-

 بعد بچه

 

 اهورا گذاشت و باال فرستاد هینیب رِیقهقهه زد و انگشتش رو ز سوگند

 ؟یکن یخودت حسادت م یبه بچه  یکش یخجالت نم ؟یکن یم یحسود-

 

 از سوگند رو گرفت و پشتش رو به او کرد اهورا

 یباور نم یبه خاطرِ بچه اس، ول یزن و شوهر یدعواها شتریبودم ب دهی... شنمایبچه دار شد میکرد یعجب غلط-

 کردم

 

 او گذاشت و به طرفِ خودش برگردوند یشونه  یدستش رو رو سوگند

 میدعوا نکن نایوقت به خاطرِ س چیکه ه م،یبد یقول هیبه هم  ایب-

 

 شد قیصورتش دق یباز به سمتِ او برگشت و موشکافانه تو مهین یبا دهان اهورا

 ه؟یک نایس نا؟یس-

 گهیپسرمونه د-

 ستادیسوگند ا یو روبرو دیمثلِ فنر از جا پر اهورا

 خواست اسمش رو با الف شروع کنم یدلم م دیاصال شا ؟یدیپرس ینظرم رو راجع به اسم بچه ام م دیمنم آدمم، نبا-
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 گفت یشیاهورا نازک کرد و ا یبرا یپشتِ چشم سوگند

تونم به  یمن نم اد،یمن شب تا صبح خواب به چشم هام نم ارمش،یب ایوا... اهورا جون مادرش منم، من قراره به دن-

اولش به  نِی... سناسیاسمش س رم،ینخ ؟یشدم، اونوقت تو براش اسم بذار کلیراه برم، من چاق و بد ه یحترا

پسرمون انتخاب  یبرا یاسم نیهمه گشتم و همچ نیخوره و الفِ آخرش به اهورا... از خدات هم باشه ا یسوگند م

 کردم.

 

 تاسف تکون داد یبه معنا یزد و سر یپوزخند اهورا

 ی... نگاه کن، درسته قورتم دادیکن ینگرانم م یواقعا دار-

 

 بلند شد و دستش رو به کمرش گرفت یصندل یاز رو سوگند

 از این کالفگی در بیام رمیدوش بگ هی دیکل کل ندارم، بهترِ برم خونه، شا ی... اصال حوصله ستایحالم خوب ن-

 

 در آغوش گرفتسوگند گذاشت و او رو  یشونه  یدست هاش رو رو اهورا

.. برو .نهیهم یقطعا دلشوره و استرست هم برا اد،یب ایکوچولو به دن نایکنم... امروز فرداست که س یعشقم، درکت م-

 هم به فکرِ خودت باش. یکنم کم ی... ازت خواهش مایخونه و استراحت کن، منم که شکرِ خدا خوبم، فردا هم ن

 

 دیکش یقیو نفسِ عماهورا فشار داد  ی نهیسرش رو به س سوگند

 نِیچکاپِ آخرم رو انجام بدم... دکتر گفته ب دیفردا وقتِ دکتر دارم، با شترِ،یتو که باشم آرامشم ب شِی... پامینه، م-

 حالِ پسرم چطوره. نمیبب ششی... برم پزدهمهیامروز س مانمه،یوقتِ زا ستمیدهم تا ب
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 دیلبِ سوگند رو بوس یزد و گوشه  یبخش نانیلبخندِ اطم اهورا

 نمیبغلت بب یکنم پسرمون رو تو یم یشمار هیثان-

 

 شد رهیزد به اهورا خ یدرش موج م شیکه تشو ییبا چشم ها سوگند

 بکنه یپدرش کار یو بتونه برا ادیب ایکنم که پسرمون به دن یم یمن فقط لحظه شمار یول-

 

 دست هاش رو قابِ صورتِ سوگند کرد و شمرده شمرده گفت: اهورا

 ذهنت خارج کن یمزخرف رو از تو یلطفا فکرها-

 نمیب یذارم خوابِ بد م یهم م یتا چشم رو ده،یتونم اهورا... دلشوره امونم رو بر ینم-

 

 بود ختیر یصورتش م یکه رو ییلرزونش نشان از اشک ها یآغوشِ اهورا جا داد و شونه ها یخودش رو تو سوگند

 عملش دمیتونن درمانت رو کامل کنن، فقط شن یخون بندنافِ نوزاد م یادیبن یسلولها وندیگه با پ یدکتر م-

 مگه نه؟ یهست یتو قو یسخته... ول

 

 از خودش دور کرد یاهورا به هوا رفت و سوگند رو کم یخنده ها کِیشل

تو  نکهیقبل از ا نهارویا یخودم همه  زم،ینگران نباش عز م؟یسونتر یاز عمل م ای ید یم هیبه من روح یاالن دار-

 ارمیهم م نیدوام آوردم، بعد از ا نجاشیدونستم، تا ا یم یبهم بگ

 داخل شد یوانیکه به سوگند تعلق داشت رو روشن کرد و با پارچ و ل یبود... سامان چراغِ اتاق شب

 یاریرفته بود واسه خودت آب ب ادتی زم؟یعز یخوب-
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 تخت نشست یاز حالتِ دراز کش خارج شد و رو یبه سخت سوگند

 آره، فراموش کردم... دستت درد نکنه-

 

 دیسوگند کش یبه صورتِ عرق کرده  یدرهم رفته، دست ییتخت نشست و با اخم ها یلبه  سامان

 مارستانی... چت شده؟ پاشو ببرمت بیعرق شد سِیخ-

 

 شد دهیاما مچِ دستش توسطِ سوگند کشتخت بلند بشه،  یخواست تا از رو سامان

تنشون  یوقت ها درد تو یو بعض رنیگ یماهِ آخر گر م یباردار، تو یخانم ها ی... نگران نباش، همه یخوبم داداش-

 بودم ینجوریهم ریچند شبِ اخ چه،یپ یم

 

 و به فکر فرو رفت دیلب برچ سامان

 بهتره ینجوریخوابم... ا یتو م شِیپ نجایباشه، پس من امشب هم-

 

 سامان زد هیجد یبه چهره  یمیلبخندِ مال سوگند

 زنم... برو سر جات راحت بخواب یخودت رو بد خواب نکن، اگر دردم گرفت صدات م یالک زم،یخوبم عز-

عمر ازش  هیکه  نهیشب بد بخوابم بهتر از ا هینه خواهرِ من... جون مادرت من رو با او شوهرِ کله خرت در ننداز، -

 بشنوم حرف

پهلو و  یتو یدیتختِ خوابش دراز بکشه، اما دردِ شد یاز اتاق خارج شد... سوگند خواست تا دوباره رو سامان

 ...دیچیکمرش پ
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بفرسته، اما  رونیب یکرد نفسِ حبس شده اش رو به آروم یاش درهم رفت و چشم هاش رو محکم بست، سع چهره

 و راهِ نفسش بسته شد. دیزیر دلش به شدت تیر کش

 درد همان درد است؟ نیکه توان داشت فشار داد... در ذهنش گذشت که ا ییتخت گرفت و تا جا یرو لبه  دستش

 .دیکش یبود که او م یتر و وحشتناک تر از اون دیکرد، شد یم فیبراش تعر شهیکه مادرش هم ینه... درد اما

 

سوگند و  نِیبود، مدام چشم هاش ب نیزم یهن کردنِ رخت خوابش رووارد شد و مشغولِ پ یبا پتو و بالشت سامان

 دیچرخ یتخت داشت، م یکه به لبه  یدست

ج پس ل اد،یبه سراغِ آدم م یو چه شکل هیکه بدونم دردش چطور دمییمن تا حاال نزا نیحالت خوبه؟ بب یتو مطمئن-

 بگو لطفا ینکن... اگه درد دار

 

 دیتخت دراز کش یرو یزد و به سخت یلبخند سوگند

 ... بخواب بذار منم بخوابمونهینه بابا، خوبم د-

 

 و رو به خواهرش شد دیدراز کش نیزم یرو سامان

 صدام بزن یداشت ی... کاردارمایمن ب-

 یاسترس ریچشم، شبخ-

 پتو برد رِیگفت و سرش رو ز یپوف سامان

 ده یبهم زن نم چکسیمطمئنم ه گهی... ددیکرد رمیپ کسالهی نیا یبه خدا تو و اون شوهرت تو-

 موهاش برد و اونهارو باال فرستاد... یتو یدست یبا کالفگ سوگند

 .ینصفِ شب ایزنه، حوصله دار یاصال خاک بر سرِ هرچ ه؟یاوف، ول کن بابا... زن چ-
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 شد و با تعجب به او نگاه کرد زیخ مین سامان

 !ییسوگند؟ چته؟ چرا انقدر کالفه ا یکرد یقاط-

 

 پهلو به پهلو شد و ناله زد سوگند

 درد نگرفته بود به خدا ینجوریشکنه، تا حاال ا یسامان... کمرم داره م یآ-

 

 و با  استرس او را صدا زد دیسوگند کش یپهلو یتخت نشست و دستش رو رو یلبه  سامان

 حتما وقتشه مارستان،یسوگند جان... پاشو خواهرم، پاشو ببرمت ب-

 

نرفته بودند که سوگند از حرکت  یتخت بلندش کرد... هنوز چند قدم یرو گرفت و از روسوگند  یدست ها سامان

 نشست نیزم یو رو ستادیا

 خدا مامانم کجاست یوا رم،یم یسامان... دارم م یوا-

 

 یاو گره زد و از رو ی نهیس یفرستاد و دست هاش رو دورِ قفسه  یلب صلوات رِیآب دهنش رو قورت داد و ز سامان

 بلندش کرد نیزم

دم چند ق هیترسم واسه بچه بد باشه...  یتونم بغلت کنم، م یمن، نم یرو بنداز رو تینیسنگ زم،یعز اریطاقت ب-

 به آسانسور  میدیرس ییایب

 دیکش غیبرادرش گرفت و فشار داد و ج یدرِ آسانسور رو باز کرد و سوگند دستش رو به شونه  سامان

 کنه یبچه بد رفتار نیبا ا یاهورا باشه ها، نذار سامان... اگه من مردم حواست به-
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 داد رونیبه او انداخت و نفسش رو پر صدا ب ینگاه ضیاز سرِ غ سامان

درد داره  مانیزا ؟یزن یاومدن بچه ات م ایدمِ به دن هیچه حرف نیاز دستِ شماها راحت بشم... آخه ا رمیمن بم یاله-

 و داد نکرد. غیشد نصف تو ج یدرمان یمیشش ماهِ تمام ش ر،یبگ ادیذره از اهورا بدبخت  هیباش...  یقو گه،ید

 

 رو گرفت و نفس زنان گفت: شیشونیپ یعرقِ سردِ رو سوگند

 ی... انگار دارن بند بندِ وجودم رو از هم مدیرو تحمل کن مانیدرد زا دیتون یلحظه هم نم هی یشما مردها حت-

 شکافن

 

بغلِ او را گرفت و  رِیسانسور، سامان در رو باز کرد و دستِ سوگند رو دورِ گردنِ خودش انداخت و زمتوقف شدن آ با

 برد... نشیبه سمتِ ماش

 و ضجه زد دیچیعقب نشست و پاهاش رو دراز کرد و از درد به خودش پ یصندل یرو سوگند

 بود نجایامامان  یکاشک رم،یم یکارم تمومه دارم م گهی... به خدا دیوا یوا یوا-

 

اد د یسوگند عذابش م یناله ها یکنه، صدا یچطور رانندگ دیدونست با یقرار گرفته بود و نم یبر سر دو راه سامان

 نگرانِ حالِ فرزندِ او بود یو از طرف

 ؟یش یم تیسوگند جان تند برم اذ-

  رمیم ینه سامان... فقط برو دارم م-

 بردن! مانیبرانکارد گذاشتن و به سمتِ اتاق زا ی... پرستارها سوگند رو رومارستانیبه ب دنیمحضِ رس به

و  دینال یشده اش به سخت دیکل یدندون ها نِیدستِ سامان رو رها کنه، از ب نکهیلحظه، قبل از ا نیدر آخر سوگند

 گفت:
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 نکهیبعد از ا سای... وایکن یده از بخش خون خارج بشه، فقط نگرانش م ینگو... دکترش اجازه نم یزیبه اهورا چ-

 اومد خبرش کن. ایبچه به دن

 

چشمش  یاز گوشه  یشد... ناخواسته اشک رهیداد و به رفتنِ خواهرش خ واریاش رو به د هیرفت و سامان تک سوگند

کشورِ  هی یمجبور بشه تو یکرد که روز یوقت فکرش رو هم نم چیمرد چقدر توان داشت؟ او ه کی... مگه دیچک

 باشه. شونیراهتو  یکس، مراقب خواهر و شوهر خواهر و بچه  یدست تنها و ب ب،یغر

 

 یدونست که کم کم حوصله  یدادند... سامان م یاز سوگند نم یشده بود و هنوز پرستارها و دکتر ها خبر صبح

 یم مارستانیاو به بمالقاتِ  یبرا یاحوالِ سوگند بشه و بدونه که ک یایتا جو رهیگ یره و با او تماس م یاهورا سر م

 .ندیآ

 

خبرِ سالمتِ  دنیبه سمتِ او آمد... سامان با شن یبود که پرستار از اتاق خارج شد و با لبخندِ پهن االتیخ نیهم در

 رفت. مارستانیب ییزد و به سمتِ طبقاتِ باال ییسوگند و فرزندِ تازه متولد شده اش، قهقهه ا

 

 یبرگشت و با چشم ها عیسر یلیدر، خ یصدا دنِیکرد... با شن یرو نگاه م اطیبود و ح ستادهیپشتِ پنجره ا اهورا

 :دیپرس دیسامان رو تنها د یهمسرش رو داشت... اما وقت یچهره  دنِیمنتظر، انتظارِ د

 خونه بمونه و استراحت کنه. یالبته بهتر، خودم بهش گفتم امروز رو تو ومده؟یسوگند ن-

 

 هوا گردوند یچند قدم به سمتِ او رفت و انگشت اشاره اش رو تو سامان

 آقا پسرتون اجازه نداد. یعنیخواست استراحت کنه ها... اما نشد،  یالبته م-

 دیاخم هاش رو درهم کرد و لبش رو گز اهورا
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 کشه رو بدونه یم براش ومدهین ایکه مادرش هنوز به دن یخان قدرِ زحمات نایس دوارمیشده... ام تیاذ یلیخ یطفل-

 

 از سرِ ذوق گفت: یتکون داد و با لبخند یاهورا گذاشت و چند بار یشونه  یدستش رو رو سامان

 یاومده داداش، مبارکه پدر شد ایبه دن-

 

 باز که لبخند درش محسوس بود، با لکنت گفت: مهین یبا دهان اهورا

 سوگند خوبه؟ ؟یگ یم یجد یاومده؟ دار ایبه...به دن-

 

 و قهقهه زد دیجلوتر رفت و اهورا رو در آغوش کش یکم سامان

 امیب ایره... منم از سرِ شب تا خود صبح پدرِ مامانم رو در آوردم تا به دن یم شیگن بچه حالل زاده به دا یم-

 

 کلِ صورتِ او گردوند یسامان رو از خودش جدا کرد و نگاهش رو تو اهورا

 حالش خوبه؟ ش؟یدیسوگند چطوره؟ د-

 بهم خبر دادن که مادر و فرزند جفتشون سالمن، اومدم تا زودتر بهت خبر بدم. شیپ قهیچند دق نیهم دمش،ینه ند-

 لب زد: یو درماندگ صالیاست تِیو در نها دیدست هاش رو به هم مال اهورا

تو رو بپوشم و از  یشم لباس ها یکه اجازه بده برم مالقاتشون... اگه نذاره مجبور م یکن یدکترم رو راض یتون یم-

 بخش فرار کنم نیا

 اونها نشوند... یرو ییو دستش رو گرفت و بوسه ا ستادیخواب بود و اهورا کنار تخت او ا سوگند

 و پلک هاش رو بست. دیکش یقیشد و نفسِ عم رهیعشقش خ ی دهیمعصوم و رنگ پر یچهره  به
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 فرستاد و گفت: نییرو پا رهیبه سمتِ در رفت و دستگ سامان

بمون و از کنار سوگند تکون نخور... دکترت گفته  نجایاتاق، هم یتو ارنیرو ب نایرم به پرستارها بگم آقا س یمن م-

 خطرناکه. ،یبخش بمون یتو ادیز دینبا

 

صورتِ  یکه رو ییاون نشست... چند تارِ مو یو رو دیجلوتر کش یکنار تخت رو کم هیرفت و اهورا صندل سامان

 سوگند افتاده بود رو کنار زد و لب هاش رو کنارِ گوش او برد و زمزمه کرد

 

 اردی... بینامنظمِ قلب من خبر ندار یو از تپش ها یدیخفته... معصوم و پر آرامش خواب یبایدرست مثلِ ز ،ییبایز-

 .نیدشتِ سبز رنگ نگاهت تنگه، چشم هات رو باز کن و من رو بب یشو، دلم برا

 

تر شد و به  قیو عم قیباز کرد... لحظه به لحظه لبخندش عم یو چشم هاش رو به سخت دیسوگند لرز یها پلک

 اهورا نگاه کرد یچهره 

 سالم-

 سالم جانه جانان... مادر شدنت مبارک.-

 قلبش گذاشت یدستِ اهورا رو گرفت و رو سوگند

 یشمیدلم برات تنگ شده بود... چه خوبه که االن پ-

 ییسوگند نشان از تحمل درد باال ی دهیبشود... رنگِ پر شیاشک ها دنیآب دهانش را قورت داد تا مانع از چک اهورا

 ود؟بود، نب ادیداشته؟ شب تا صبح ز دنیبه لطافتِ او، تا چه حد تحمل درد کش یگرفت... مگه زن شیداشت، دلش آت
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 د،یلرز یکه از شدت بغض م ییرد و با لب هاسوگندش را نوازش ک یگونه  یپشتِ انگشتِ شستِ دستش، رو با

 دیاو را بوس هیشونیپ

اهورا لبخندِ "داد...  یخبر بودم و هم پزشکم اجازه نم یباشم، اما هم ب شتیپ مانیخواست موقع زا یدلم م یلیخ-

 کنارت بمونم. هیدم سرِ بق یقول م یول ،یتنها موند دیببخش "زد و ادامه داد یزیآم طنتیش

 

 دیرو به دندون گرفت و گز نشیریلبِ ز سوگند

 دونه واسه هفت پشتم بسه هی نیمن غلط بکنم باز هم بچه بخوام... هم-

 

 سوگند با دقت ذل زد یابروش رو باال فرستاد و به چشم ها یتا کی اهورا

زن  هیرم  یم ،یش یم تیاذ یلینکن توروخدا، حاال اگه خ تمونیخوام... اذ یبچه م گهیسوگند من کمه کم دوتا د-

 ارهیب ایکه بتونه برام بچه به دن رمیگ یم گهید

 

و ا یبا خنده  یها ادیاهورا گرفت که منجر به فر یاز بازو یمحکم شگونهیدستش، ن یتوجه به سرمِ تو یب سوگند

 شد

 دختر خانم یگوشتمو کند ا،یدار یاوه اوه... تو چه زور-

 ها بکن تا سرت رو بکنم آقا پسر یشوخ نیاز ا گهیبار د هی یجرات دار-

 

 یزمر چیکم کرد که ه یرو تا حد نشونیب یلبخندش رو بست و نگاهِ پر حرارتش رو به سوگند دوخت و فاصله  اهورا

 بلندشون نبود یجز نفس ها

 :تگف یفاصله گرفت و با نگران عیسر یلیاو کرد... اما خ یسرش رو جلو آورد و لب هاش رو قفلِ لب ها یکم سوگند
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 شه ینکرده عفونت واردِ تنت م ییوقت خدا هیبرو عقب...  ؟یشد ونهید-

 

 زد و کنارِ گوشش زمزمه کرد یخمار، لبخندِ ژکند ییسرِ او برد و با چشم ها رِیدستش رو ز اهورا

 باشه؟ ار،یکشه، نه ن یطعم لب هات پر م ی... دلم برارنیگ ینم یضیعاشق از هم مر یگن آدم ها یم-

 

 نشست. یصندل یو سرش رو از کنارِ صورت سوگند برداشت و رو دیکش یدر، اهورا پوف یشدن صدا دهیشن با

 بود به داخل قدم گذاشت... دهیدرش خواب یکه نوزاد ییا شهیش یبا تخت یوارد شد و پس از اون، پرستار دکتر

 

که فرزندش رو در  یبلند شد و شتاب زده به سمتِ تخت چهار چرخ شیاز سر جا ییبا لبخندِ پهن و دندون نما اهورا

 از اشک احاطه کرد. ییرو حلقه ا شیصورتش گذاشت و چشم ها یاون جا داده بودن رفت... دست هاش رو رو

 

در آغوش گرفت و انگشتِ اشاره اش رو به  اطیسمتِ سوگند برگشت و با نگاه از او تشکر کرد... فرزندش رو با احت به

 صورتش نگاه کرد.  یو با دقت به اجزا دیسرِ او کش یرو ینرم

 

 دیاهورا رس یو به گوش ها دیچیدر اتاق پ بایز ییسوگند مانند ملود یصدا

 به بعد دو تا عشق دارم نیخودته... خوش به حالِ من، از ا هیشب-

 

آغوشِ مادرش جا  یلد شده رو تومحکم، به سمتِ تخت سوگند رفت و نوزادِ تازه متو ییو با قدم ها دیچرخ اهورا

 داد...
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 یشد و به سخت رهیاو برداشت و به پسرش خ یفشرد... نگاهش رو از چشم ها یدستِ سوگند رو گرفت و کم اهورا

 و بر زبون آورد دیجمالت رو پشت سرهم چ

م، ا نهیقرنط یمقدمات عمل آماده بشم... ده روز تو یبرا دیبا اد،یب ایبچه به دن نکهیدکترم گفته بود به محض ا-

خوام  یم ،یباش یاون مدت قو یخوام تو یمونم و ممنوع مالقاتم... فقط ازت م یم زولهیاتاق ا یماه تو کیبعدشم تا 

 ... باشه؟یکن ینم هیبده در نبودم گر ولشه، اما ق یتو و پسرمون تنگ م یمنم دلم برا یبدون

 

 و لب زد دیچشمش چک یاز گوشه  یشد و نا خواسته اشک رهیحالِ اهورا خ یب یبه چشم ها سوگند

 نگاهت کنم؟ سخته. شهیماه از پشتِ ش کی یعنی-

 

 داد هیاون تک هیکنار وارِیاتاق رفت و به د یو از کنار سوگند بلند شد و به طرف پنجره  دیکش یآه جان سوز اهورا

خواد  یو قدم بزنم، اما ممنوعه... دلم م رونیخواد برم ب یکنم... دلم م ینگاه م ارویدن شهیمن هفت ماهه از پشتِ ش-

اما ممنوعه... همه  ران،یخواد برگردم ا یاما ممنوعه... دلم م ،یخواد برم شهرباز یکنم، اما ممنوعه... دلم م یرانندگ

دونم  یم د،یکه صبور باش ناسیکنم... حاال نوبت تو و س یکردم و م لمن ممنوعه، اما به خاطر تو تحم یبرا زیچ

 ام. یهم راض شهیمالقاتم... من به همون نگاهت از پشتِ ش ایهر روز ب ،یکه تونست ییتا جا یسختته، ول

 

 دستش رو به طرفِ اهورا دراز کرد و هق هق کنان گفت: سوگند

 بغلت کنم ریدل س هیخوام قبل از رفتنت،  ی... مشمیپ ایب-

 

او چسبوند دستش  ی نهیاو باز کرد... سوگند سرش رو به س یکنار سوگند نشست و آغوشِ پر محبتش رو برا اهورا

 دیسوگند رو نوازش کرد و سرش رو بوس یبازو اش گذاشت... اهورا موها یرو رو
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بتونم  دیشم و شا یم یدرمان یمیدوره ش هیباشه، بعد از عمل، دوباره  اریمراقب خودت باش... اگه بخت باهام -

 نشد! یلی... اما اگر به هر دلارمیرو به دست ب میسالمت

به خاطرِ  دینشد، با یلیاما اگر به هر دل "دیکش یقیاهورا سکوت کرد و پلک هاش رو به هم فشرد و نفس عم"

 و حواسم بهتون هست شتونمیپ شهیمن هم یخوام بدون ی... متیقبل هیبه زندگ یپسرمون هم که شده برگرد

 

گونه اش رو با لجاجت پس زد و فرزندش رو محکم تر  یرو یاومد و اشک ها رونیبا انزجار از آغوش اهورا ب سوگند

 .دیدر آغوش کش

 یم هم گهید یدلت دوتا بچه  یمگه نگفت شمون،یپ یبرگرد دیبا م،یخانواده ا هی... ما یترکمون کن یتو حق ندار-

 یبچه هامون باش یبرا یپدرِ خوب ی... سالم برگرد تا بتونشهیتازه اول نایخواد؟ س

 

 و سرش رو تکون داد دیتلخ خند اهورا

 .گهیآدم قبول کن د یخب خانمم از اولش مثل بچه  ؟یاریبازم بچه ب یبش یزدم تا راض یحرف مرگ م دیحتما با-

 

و  و فرو دادو بغضش ر دیو نرم او کش ییپنبه ا یگونه ها یرو یشد... دست رهیخ نایس یبسته  یبه چشم ها سوگند

 کودکانه گفت: ییبا صدا

 یوقت دیعاشق کبابه، با ی... تازه، مامانیرو ببر پارک و شهرباز یزود برگرد و من و مامان ،ییبابا میما منتظرت-

 یرستوران و براش چند پرس کباب سفارش بد شیببر رانیا میبرگشت

 

 فرزندش زد هینیب یرو ینرم یقهقهه زد و ضربه  اهورا

کباب نخورده براش غذا سفارش  یکه مامان ییبه تعداد تمام روزها ران،یا میبرگشت یاصال وقت ،ییچشم بابا یبه رو-

 دم، خوبه؟ یم
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 کرد ییوارد شد و تک سرفه ا یبا دسته گل سامان

 داماد اومده. ییکه دا دیکن تیرو رعا یمنیا یلطفا فاصله  دیببخش-

احترامش از جا برخواست و به سمتش حرکت کرد... سامان دسته گل رو به او انداخت و به  یبه سر تا پا ینگاه اهورا

 او کرد و گفت: ی... دستش رو بندِ شونه دیطرف اهورا گرفت و با محبت خند

 یدختر باز یخواهرت بر یده ها... فکر کن با بچه  یم یشدم، چه حال ییبالخره منم دا-

 جان ییآره واقعا... برو حالشو ببر دا-

 

که در آغوش خواهرش به خواب رفته بود  یاز کنار اهورا گذاشت و مقابل سوگند قرار گرفت... با لذت به نوزاد سامان

 به خنده کش اومد شترینگاه کرد و لبش ب

 هیچقدر گوگول نیخدا... ا یوا-

 

 .رهیباال گرفت و با اشاره سر به سامان فهموند که او رو در آغوش بگ یپسرش رو کم سوگند،

 به نوزاد انداخت و گفت: یبا استرس نگاه سامان

 نخوره؟ زیاز دستم ل هویاستخون هاش نشکنه؟ -

 دیبلند خند یتاسف تکون داد و با صدا یبه معنا یسر سوگند

 مثل باباشه. قایچقدر نازه و خوشگله، دق نیبغلش کن بب ایجونش، ب ییدا ایبخوره... ب زیکه ل هیمگه ماه-

 غرق در خواب او نگاه کرد و گفت: یبا دقت به چهره  سامان

منه،  هیبچه شب نی... درضمن، اشیدیانگار د یکه تو ذوق کرد ینجوریا یول دم،یاهورا رو که ند یواال من بچگ-

 ماشاهلل مثل خودم جذابه...*
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 بار آخر یاهورا بتونه برا نکهیا یشدن و سامان برا یمرخص م مارستانیدر همون روز از ب نا،یروز بعد، سوگند و س دو

 از پزشک او اجازه گرفت و اهورا رو به اتاق سوگند برد. نه،یپسرش رو بب

 

تند، خودش رو به  ییرو در آغوش داشت و منتظرِ شوهر و برادرش بود... در اتاق باز شد و او با قدم ها نایس سوگند

 ...ستادیاهورا رسوند و روبروش ا

به هوا رفت... اهورا فرزندش رو در آغوش  غشیج یکار، صدا نیو با هم دیکش دشیپوستِ سف یرو یناخن نایس

 دیگرفت و گونه اش رو بوس

 ؟یمراقبت کن یاز مامان ییخوا یم ینجوریمرد باشه، پس ا دیپسرِ من با ؟یکن یم یپسرِ بابا... خود زن-

 

 او گذاشت یشونه  یو سرش رو رو ستادیکنارِ اهورا ا سوگند

چون  ان،یبهشون گفتم که فعال ن یلیکنن، خ یپرواز م گهیدادن... سه روز د زایو نایت ابالخره بعد از دوماه به مامان-

و  نمشیهم حاضرم بب شهیگه از همون پشت ش یکنه و م یاما مامانت اصال قبول نم نه،یقرنط یتو یر یاز فردا تو م

 احوالش باشم یایجو

 

 و سرش رو تکون داد دیبلند کش یپوف اهورا

 راحت بشه. الشیپسرش همچنان زنده اس خ نهیو بب ادیب دیبگم بهش؟ شا ی... چگهیمادرِ د-

 

 داد هیاون تک هینشست و سرش رو به پشت یصندل یرو سامان

 ،رانیگردم ا یاز بابت سوگند راحت بشه بر م المیبرسن و من خ نکهی... به محض اانیهومن و نارگل هم باهاشون م-

 .امیباشم و دوباره ب ششونیپ یماه کیخوام برم  یم کنن، یم یقرار یب یلیمامان و بابام خ
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 یاو گذاشت... با قدردان یشونه ها یو دستش رو رو ستادیرو به دستِ سوگند سپرد و کنار سامان ا نایس اهورا،

 به چشمان او انداخت و لب زد ینگاه

 باشه تا برات جبران کنم یکنه... انشاهلل عمر یبرادرش م یبرا یکمتر برادر ،یکه تو در حقم کرد ییکارها-

 

 دیبلند شد و اهورا رو در آغوش کش یصندل یاز رو سامان

اج ازدو یبزرگ بشه با چه کس یکردم که خواهرم وقت یم نیا ریرو درگ المیسوگند نوجوان بود، تمام فکر خ یوقت-

ه، باش یخالف و کثافت کارمثال اهل  ایگذشت که مثال شوهرش دست بزن داشته باشه...  یاز ذهنم م یکنه... گاه یم

 خوردم! یکردم و حرص م یم یقاط یاون موقع بود که حساب

 یکن قو ی... پس سعهیکنه برام کاف یم تیکه خواهرم در کنار تو خوشبخته و احساس رضا نیهم ،یخوام بدون یم

 .تیباال سر زندگ یزود برگرد یلیخ یو بتون یباش

 

قدم به  کیگفت و  یسوگند دوخت... نوچ نیاومد و نگاهش رو به صورتِ پژمرده و غمگ رونیاز آغوش سامان ب اهورا

 سمت او برداشت

 یم و بعدشم فقط نمتیدِ المصب منِ بدبخت قراره ده روز کال نب ؟یریرو به خودت نگ افهیق نیا گهیمگه قرار نبود د-

 کارت درسته؟ نیمالقاتت کنم، آخه ا شهیتونم از پشتِ ش

 

 به صورتِ اهورا زد یتصنع یکه راه گلوش رو بسته بود، فرو داد و لبخند یضبغ سوگند

 یچشم بهم زدن تموم م هی یها... به اندازه  یبعدشم اصال ناراحت نباش زم،یخندم عز یمگه چمه؟ االن که دارم م-

 .میکنار هم باش میتون یگذره، بعدش دوباره م یشه و م

جمعِ سه  یتو ،یمالقاتِ حضور نیآخر یدونست که برا یکرد و از اتاق خارج شد... او م یکوتاه هیعذرخواه سامان

 و باید تنهاشون بذاره. هیاونها اضاف ینفره 
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 زد که باعث شد سوگند با دقت به او نگاه کنه یپوزخند صدا دار اهورا

 ؟یخند یچرا م ه؟یچ-

 م؟یکن کاریکه چ مارستانیاتاق ب ینهامون گذاشت توت اره،یباشعور رو در ب یآدم ها یداداشت مثال اومد ادا-

 

 یاش رو از رو ی... روسردیکش یبه آسودگ یاون جا داد و نفس یرو رو نایبه سمت تخت قدم برداشت و س سوگند

 داد و پر عشوه گفت: شیبه چشم ها یسرش کنار گذاشت و به طرف اهورا برگشت... ناز

 ...دمیشا ای... یریگزنت رو بغل ب یفکر کرده هوس کرد دیشا-

 

درهم رفته به کودکش نگاه  ییبلند شد... سوگند با اخم ها نایس ی هیگر یاهورا به هوا رفت و صدا یخنده ها کیشل

 زد و او را آرام کرد. نایس ی نهیس ینرم به قفسه  یکرد... با محبت، چند ضربه  دایحضور پ نشیکرد و بر سر بال

 

 او رد کرد و دور کمرش گره زد... یرا از پهلو شیشد و دست ها کیاز پشت سر به سوگند نزد اهورا

را  شیبدن پسرش خشک شد و چشم ها یسوگند رو ی... دست هادیاو برد و نفس کش یرو داخل خرمن موها سرش

 بست.

 محبت های گاه و بی گاه همسرش بود... یشد و تنش گر گرفت... آخ که چقدر تشنه  یدلش خال ته

 

 گوش او چسباند و زمزمه وار گفت: یرو به الله لب هاش  اهورا

 خواهمت. یخواهمت... تا ابد م یم-

 شد رهیخ شیبایز یاو گذاشت و به چشم ها ی نهیس یقفسه  یو دست هاش رو رو دیچرخ یبا طناز سوگند

 ...*رونیب ییایب مارستانیب نیو سالم از در ا حیمونم تا صح یاز من، منتظرت م شترینه ب-
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حق مالقات با او  یرفت و بجز پزشک معالج و چند پرستار، کس نهیقرنط یاون روز، اهورا به مدت ده روز تو یفردا از

 را نداشت...

 شد. رانیا هیبه همراه نارگل و هومن به آلمان اومدن و سامان راه ،یو مصطف محبوبه

 

 یشاد ی هیاومدن نوه شون روح ایدنبا به  گه،ینگران حال پسرشون بودن و از طرف د یو مادر اهورا، از طرف پدر

 داشتن...

قطور،  ییها شهیو سوگند فقط از پشت ش دیکش یتمام شد، اهورا سخت درد م یگذشت... عمل جراح یم روزگار

رو  یکس نکهیو شب ها، بدون ا دیخند یاو م ینداشت، به رو ییکرد... چاره ا یعشقش رو تماشا م دنیزجر کش

 زد. یو ضجه م ختیر یصبح اشک م یابرد و تا دم دم ه یبالشتش فرو م یمتوجه حالِ خرابش بکنه، صورتش رو تو

 

ال بهبود ح یو برا دیدو یم نییرو باال و پا مارستانیب یزحمات به دوش هومن افتاده بود، از صبح تا شب پله ها تمام

 کرد... ینم غیدر یتالش چیپسرخاله اش از ه

سامان رو  هیخال یداشت تا جا ی... سعدیپرس یا پزشکان و پرستارها در حال مکالمه بود و سوال و جواب مب مدام

 و پر قدرت باشه. یسوگند پر کنه و مثل او قو یبرا

 

 نشست و یمشرف به اتاق اهورا گذاشته بودند م یکه کنار پنجره  ییها یصندل یهرروز از صبح تا عصر رو سوگند

 داد... یم یمهربان به او دلگرم یبا لبخند

بده و نگران  ریبرد تا به او ش یمادرش م شیرو به عهده داشت و ظهر ها نوزاد رو پ نایاز س ینگهدار تیمسئول نارگل

 احوالش نباشه.

 

 ...دیمجددش رس یدرمان یمیاهورا تموم شد و نوبت به ش ی نهیماه قرنط کی
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 خانواده جا داده بود. یخواست که خداوند در دل تمام اعضا یم وبیبود... صبر ا یبیسخت و عج دورانِ

او، همه و همه  یدر پ یپ یو حالت تهوع ها هیاز حدش، سوء تغذ شیشدنِ ب فیو ضع یاهورا... الغر یموها زشیر

 ستادیا یشد و محکم م یبود، به خاطرِ همسر و فرزندش قو ی... اما او قوختیر یشد و بر سر سوگند فرو م یآوار م

 کرد. یو فقط تماشا م

 

پر از جمالت  ییداشت، کتاب ها اریکه در اخت یحق مالقات نداشت... در تمام اون زمان شتریساعت ب کی یروز

 کرد... یعشقش نگاه م یحال و رنگ باخته  یب یبه چهره  حیمل یخوند و تنها با لبخند یاو م یعاشقانه را برا

 

که از او گرفتن، اهورا مرخص شد...  یمتعدد یها شیپزشکان و با آزما صیتموم شد... به تشخ یدرمان یمیش ی دوره

 سخت! یطیاما با شرا

به  ازیشد که ن یزحمات ییرایخاص داشت... سوگند با جان و دل پذ ییغذا میکرد و رژ یم یشلوغ زندگ یدر جا دینبا

 کرد. تینفر داشت، اما او تک و تنها قبول مسئول نیکمک چند

 یعفون یها یماریکنن و تنها بمونن تا اهورا از معرض ب هیکرا ییمدت زمان سه ماه، خونه ا یشدن، برا مجبور بالجبار

 یم یسامان زندگ یو محبوبه همچنان در خونه  یبرگشتند، اما مصطف رانیدر امان بمونه... هومن و نارگل به ا

 کردند...

 

 یهمراه شاتیانجام آزما یرفت و او رو برا یبود... هرماه به دنبال اهورا م یهمچنان حضورش پر رنگ و قو سامان

 کرد. یم

 درمانش یداد تا اهورا به کشور خودش برگرده و مابق تیبالخره رضا ش،یآزما نیآخر یبرگه  دنیمعالج با د پزشک

 ماده شد.بازگشت آ یو برا ختیاشک شوق ر یخبر نیهمچ دنیرو اونجا انجام بده... سوگند با شن
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کرد که هرچه زودتر  یاومد و فقط دعا م یبود، خواب به چشم هاش نم دهیکه شن یخوش یذوق زده از خبرها اهورا

 به وطنش برگرده*

 کردن... یم ییراهنما یرو به سمت در خروج نیداران  مسافر همانینشست... م نیبه زم مایهواپ

و باز دمش  دیکش یقیصورتش کنار زد و نفسِ عم یاومد و ماسکش رو از رو نییرو هم پا مایپله از هواپ نیآخر اهورا

 فرستاد... رونیب یرا به آروم

 

 درهم رفته گفت: ییصورتش جا داد و با اخم ها یبا عجله ماسک رو از دست او گرفت و دوباره رو سوگند

 ؟یماسک داشته باش دیشلوغ با یجاها یمگه دکترت نگفته تو ؟یکن یم کاریچ-

 

 چانه اش فرستاد ریو ز دیکش نییو لبش پا ینیب یاز رو یکرد و ماسکش رو کم زیچشم ر اهورا

 کنه؟ یفرق م ایدن یوطن آدم با همه جا یشه بو یباورت م یچشم مامان بزرگ، ول-

 

 آغوشش جا به جا کرد یرو تو نایگفت و س ینوچ سوگند

همه زحمت و درد و رنجمون رو به باد نده،  نی... ایرو بو بکش نجایا یهوا ادهیحاال وقت ز زم،ینکن آقا... نکن عز-

 ماسکت رو بزن توروخدا.

 

 ...دیباال کش ینیب یزد و ماسکش رو تا رو یلبخند اهورا

به بازگشت  یدیکدوم ام چیکردن، ه یاونجا رو ترک م یبرگشتن که وقت ییسه نفرشون به خونه ا ی خانواده

 نداشتن!
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اش رفته بود و هرگز  یپدر یمطلقه به خونه  یو سوگند به عنوان زن ارهیاز پا درش م یماریمطمئن بود که ب اهورا

 که پر بود از خاطرات با اهورا بود، برگرده ییقصد نداشت به اون خونه ا

به پزشکش انداخت که با دقت  یمبله نشسته بود و دستِ سوگند رو محکم گرفت... نگاه یها یصندل یرو اهورا

 کرد... یرو مطالعه م شیآزما یبرگه 

 کنارِ گوشِ او زمزمه کرد یبا نگران سوگند

 برگشته باشه؟ تیماریزنه؟ نکنه ب یچرا حرف نم نیا-

 

 دیصورتش رو به سمتِ سوگند برگردوند و خند اهورا

 ... من خوبم، بهت قول دادم خوب هم بمونمینگران نباش خانم-

 

 دیکش یقیچشم هاش برداشت و پلک هاش رو باز و بسته کرد و نفسِ عم یرو از رو نکشیع دکتر

رو  ونتییغذا مِیو رژ دیکن یراحت زندگ الِیبا خ دیتون یلحظه به بعد، شما مثلِ گذشته م نیگم... از هم یم کیتبر-

 ...دیهم کنار بذار

 ... االنم پاشو برو کنارِید یکوچک م شِیآزما هیو  یاریم فیدوبار تشر یسال نجا،یا ییایهرماه ب ستیهم الزم ن گهید

 خبرِ خوش رو بهشون بده نیخانوادت و ا

 

 ستادیدکتر رفت و کنار او ا زیکش اومده به سمتِ م یبلند شد و با لبخند یصندل یاز رو سوگند

 تمومه گهید یعنی د؟یدکتر مطمئن-

 

 زد و به اهورا نگاه کرد تیاز سر رضا یلبخند پزشک
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زن  دمیازت پرس دمیرو د شتیکه آزما یچرا اون روز یدون یاومده... م رتیگ یزن نیبرو خداروشکر کن همچ-

 ؟یدار

خ و تل شیکه فقط او بود و سامان برا ییاون روزها هیادآوریباال انداخت... چقدر  ییبه او کرد و شانه ا ینگاه گنگ اهورا

 زننده شده بود.

 دونم ینه نم-

کنن... من مطمئن بودم  یزنده موندن تالش م یمجرد برا یاز آدم ها شتریب یلیازدواج کردن، خ که ییچون مردها-

 .یتا زنده بمون یکن یکه تو به خاطر همسرت هم که شده، تمام تالشت رو م

 که یسال کی نیا یمهمِ... مخصوصا اگه مثل شما دوتا عاشق هم باشن، تو یلیخ یماریب ینقش همسر تو ،یطرف از

که  یرو دار ینظر گرفتم... کامال معلومه کس ریز ادیرفتار تو و خانمت رو ز ،یو تحتِ نظر من هست یاز آلمان برگشت

 .دیاز خودت به فکرته، مراقب هم باش شتریب

 

زد... اهورا با چند قدمِ بلند، خودش رو به او رسوند و  یم یانداخته بود و گونه هاش به سرخ نییسرش رو پا سوگند

 شونه اش گذاشت یدستش رو رو

 خانم نبود، بنده تا االن هفتا کفن پوسونده بودم. نیدکتر جان... اگه ا ونشمیمد-

 

 و دست اهورا رو فشار داد دیلب گز سوگند

 *هیچه حرف نیخدا نکنه... ا-

 

 به پا کرد... یمجلل هیهمسرش مهمون هیبه مناسبت خبرِ بهبود سوگند

بلند و واضح نظرِ همگان رو به خودش  ییو با صدا ستادیا ینهار خور زیدورِ هم جمع شدن... اهورا پشتِ م لیفام کلِ

 جلب کرد
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 زمیجا داره از سامان و هومنِ عز د،یو تنهام نذاشت دیها کنارم بود یسخت ی... تودیدیبرام زحمت کش یلیخ همتون

 نجایمنم االن ا دیهاتون نبود، شا تیداشته باشم، واقعا اگه حما ژهیو یرو در حقم تموم کردن، تشکر یکه برادر

 نبودم...

 جونِ من نشست! یشما شفا شد و به تنِ ب رِیخ ی... دعازمیعز یاز پدر و مادرها یمرس

 

شد و  رهیبه او خ یصورتِ غرقِ در اشکِ سوگند ثابت شد... با لبخندِ پر عشق یچشم چرخوند و نگاهش رو اهورا

 ... رهیکه کنارِ خودش قرار بگ اشاره زد

... اهورا دستش ستادیا ینهار خور زِیآهسته پشتِ م ییشالش پاک کرد و با قدم ها یاشک هاش رو با گوشه  سوگند

 کرد و با افتخار و غرور لب زد کیرو دورِ کمرِ او انداخت و به خودش نزد

 

از دست رفته ام  ی هیتو باعث شد روح دنِیدادم... فقط د یداشتم جون م مارستانیتختِ ب یتو یوقت-

بکنم، عشقِ تو  یاعتراف هیشوکه شدم، اما بذار  دنتیشدم... درسته که اولش از د یبرگرده،درسته که اولش شاک

 ره، یسرم بره قولم نم یدونست ی... میترکت نکنم، ازم قول گرفت یازم خواست ،یبرام معجزه کرده... اومد شهیهم

به  که وجودت ییتو ،ینیکه برام بهتر ییبمونم... موندم، نه به خاطرِ خودم! موندم فقط به خاطرِ تو... تو یمجبورم کرد

 کرد. دوارمیام یزندگ

 

 رِیگونه هاش سر خورد... اهورا دستش رو ز یو رو دیچشمش چک یانداخت و اشک از گوشه  نییسرش رو پا سوگند

آغوشِ مردونه اش جا  یزد و سوگند رو تو شیشونیبه پ ییرفت... بوسه اباال گ یاو گذاشت و سرش رو به نرم یچونه 

 داد

تونم بگم...  یم یزیچ هیداد، فقط  هیکرده بودم که خدا تورو بهم هد یخوب یدونم چه کار یسوگند... نم ونتمیمد-

 یکه هست یمرس
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 و عطرِ تنش رو استشمام کرد... دیسوگند زد و دوباره او رو در آغوش کش یبه دست ها ییخم شد و بوسه ا اهورا

 اشک در چشمانِ مهمون ها حلقه بست و بغض ها شکست با،یز یصحنه  نیا دنِید با

 کرد لبخند زد یم هیدستِ نارگل رو گرفت و همونجور که گر هومن

 زمیدوستت دارم عز-

 

 دیافسانه انداخت و سرش رو بوس یشونه  یدستش رو رو جهان

 داره یکه حرمتِ عشق رو نگه م یکی ،یکرد تیدختر مثلِ خودت ترب هیکه  خانم... الحق زادیدست مر-

 

 کرد ییو تک سرفه ا ستادیکنارِ محبوبه ا یمصطف

خوبه که باز به من نرفته... البته فکر کنم بد نباشه  یبه ارث برده، ول یهمه احساس رو از ک نیدونم اهورا، ا یمن نم-

 .رمیبگ ادی ییها زیچ هیمنم از پسر 

 

و کوتاه خودش رو به پدر و مادرش رسوند و دستِ سوگند رو  کیکوچ ییسرعت و قدم ها تِیکوچولو، با نها نایس

 گفت: یگرفت و با نگران

 ماما... ماما -

 

 اش رو بوسه زد یتوپول یبلند کرد و در آغوش گرفت و گونه ها نیزم یخم شد و پسرش رو از رو سوگند

 .میخوشبخت یخانواده  هیما  د،یخند دی... امشب فقط بایکنم مامان ینم هیگر-

 دیانداخت و لپش رو کش نایبه س ینگاه اهورا



 خواهمتیم
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 .میپسرم، چون مامانت رو دار مییایدن یخانواده  نیما خوشبخت تر-

 انیپا

 قلم فریماه جعفری به

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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