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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 

www.1roman.ir 

 

 ده می باشدنبا نویس رمان مسئولیت محتوای 

 

 رمان : کیساس

 ..نویسنده : سوگند

 ژانر: عاشقانه، اجتماعی، درام ،

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

 :مقدمه

 !محتاجه...نه به گره زشت ابروهاتدنیا به لبخند های زیبای تو

 ..اخماتو باز کن،شادباش،خوش باش ، بخند ، برقص

 ..!هرلحظه رو به خوبی زندگی کن

 ..!کسی چه میدونه ؟

 !االن هست فردا نباشداین لحظه که « شاید»

   دانلود رمان نفرت یا عشق 

  دانلود رمان ما ماندیم و عشق 

 دانلود رمان تالفی تا نابودی 
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 !....اصال فردایی نباشه«شاید«.....»شاید»

 (سمیر مسعود احسانی پور)

 :خالصه

مسئولیتی بزرگ بر   سوگند دختری که به خاطر مرگ مادرش و بی اعتنایی های پدرش)از کودکی تا به االن(

ند..مگر گناهش چیست ؟ به دوش می کشد ..زخم ها ، درد ها و بی مهری هایی را تحمل می کند و دم نمی ز 

  چه جرمی ؟

 ...نمی اوردغم هایش در صندوقچه دلش پنهان شده اما خم به ابرو

اما زندگی او با ورود شخص های مجهول رنگ دیگری میگیرد..مسیر زندگیش عوض میشود... دیگر به فکر این 

 ...هم نیست که پدری به اسم مجید خسروی دارد...اما رازی بر مال میشود که

 ۱پارت 

  به نام معشوقه قلبم

 «سوگند»

  نام تورا در خلوتم تکرار میکنم،

 !میدانم هرگز نمیمیری در من

 ..شاید نبودنت رارفراموش کنم هم اینک

 !اما بودنت را در خود میبینم تا نبودنت

  داستانی است ماندگار در من مادر

 ..مراد حاصل شد

 !لبریز از سنگ کوهی ،نگاهم تاریک میشود

 ..به بلندای شب یلدا سوگند که دروغی نیست

 !خاطراتم محو در چهره داغ تودر رفتن من

 !صدایت هنوز اویزه گوشم کرده ام ،گرماگرم
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 مراد حاصل شد درخلوتم دست هایت کو؟

 (رضا آشفته)

دنیا  اخرین نگاه رو به سنگ قبر کردم و بلند شدم. وقت نداشتم باید خودمو میرسوندم به اموزشگاه، به لطف

 .از رستوران کسل کننده بیرون اومدم قراره توی اموزشگاه زبان برادر شوهرش کار کنم

از ایینه ماشین نگاهی به خودم انداختم خوب بود،استارت رو زدم و حرکت کردم. پنج دقیقه بعد رسیدیم به 

 «اموزشگاه زبان بین المللی هادیان» خوندم ساختمون دوطبق. نوشته روی تابلو رو

فل ماشینو زدم و سمت در ورودی قدم برداشتم. دکمه اسانسورو زدم، دنیا گفته بود که طبقه دوم ق

 .اموزشگاهشه و طبقه پایین مال برادرش امیر که رهام بهش اجاره داده و کالس موسقیه

ود پالکارت در قوطی حلبی ادم خوار باز شد و بیرون رفتم ولی باز با در دیگه مواجه شدم..اسم مدیراینجا زده ب

 «رهام هادیان»طالیی با نوشته مشکی 

 در زدم که سریع باز شد و دختری با لبخند جواب داد

  سالم خوش اومدین خانم خسروی -

  سالم ممنونم _

 .رفتم داخل راهنمایی کرد برم سمت اتاق مدیر اموزشگاه یا همون جناب رهام هادیان

  خوش اوازی به گوشم خورددر زدم صدای بم و

  بفرماید -

 .خوش استایل تلقی کرددرو باز کردم و در نگاه اول چشمام به پیری چهار شونه و

  سالم _

  سالم بفرماید -

  به صندلی اشاره کرد ، رفتم نشستم

  برای دبیری اینجا مزاحمتون شدم _

  پر کنیدمیدونم دنیا گفته پس این فرم رو -
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 .شروع کردم به پر کردنشازش گرفتم و

  بفرماید این فرم اینم مدارکم _

 گرفت و نکاهش کرد بعد از چند دقیقه گفت

   از فردا میتونید اینجا کار کنید خانم خسروی -

  لبخند کمرنگی زدم

  ممنون اقای هادیان _

 خواهش میکنم کاری نکردم -

  بلند شدم و خواستم از اتاق بیرون برم که صداش اومد

 سلط دارین؟شما فقط به زبان انگلیسی ت -

  نه توی دانشگاه هشت زبان بهمون یاد دادن _

  سر تکون داد

 کنمفردا عصر بیاید تا با بچه های کالس هماهنگ -

  چشم خدافظ _

 .از اتاق بیرون زدم نفس عمیقی کشیدم و با یه خدافظی خودمو به ماشین رسوندم

شحالم که به هدفم و ارزوی مامان پری رسیدم ، عالقه زیادی به زبان دارم ، از بچگی کالساشو میرفتم. خیلی خو

 .ارزویی که نبود که ببینه یعنی اون مدر نزاشت

 .استارت ماشین رو زدم و اهنگ زیبایی که دوستش داشتم پخش شد ، گوشهامو نوازش کرد

 ناخدای خوبی نداشت ٫کشتی من به گل نشست 

  موج تنها گذاشتمنو رو ٫تن شکستمو ندید 

  تنمو به دریا زدن ٫قشنگ به شوق مقصدی 

  میگفت که راه و بلدم ٫دست ناخدادستم تو

  عاشقش شدم شدید ٫اعتماد کردم بهش 
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 ناخدا هیچ وقت ندید ٫اما این عشق منو 

این اهنگو مامان خیلی دوست داشت ، یهو بغضم گرفت واقعا حرف های دلم بودن. نمه اشک لجوج روی گونه 

  هام سر خوردن

  مو کسی منو نمیفهمهاین وسط افتاد

 ای خدا کاری بکن ناخدا چه بی رحمه

 کشتی به جون منم که راه و واسه تو ساختم

  فکر نکن تو بردی نه من به خودم باختم

  «ناخدا_ماکان بند»

ماشینو توی پارکینگ پارک کردم. تبسم خونه منتظرم بود دیگه رسیده بودم اپارتمان درو با ریموت باز کردم و

 .۱۰۵بیچاره گشنه مونده تا من برگردم، از اسانسور به طبقه سوم رفتم و اتاق 

نامم زده بود اما  بعد از مرگ مامان و رفتن اون مرد تنها چیزی که برامون موند ماشین مامان و خونه ای که به

  .همزمان در خونه رو باز کردمبرای چی نمیدونم. همراهم زنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم و

 الو ؟ _

 به خانم سحرخیز خوبی؟ -

  لبخندی زدم

 !خوبمبله به لطف تو _

  اوه بابا من کاری نکردم چشم وحشی -

  بستم و کفشامو بیرون اوردمدر خونه رواخمی کردم و

  !ودتی دختره لوسخ _

  اوه کی به کی میگه لوس -

  من خداروشکر لوس نیستم ولی لجبازم _

 حاال بیخیال شب میایی خونه ما ؟ -
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  روی اولین مبل نشستم

 نه برای چی؟ _

  بیشعور میخوام با مامان و بابا اشنات کنم یک ساله باهمیما -

  خندیدم

 من تنها ؟ _

  فهمیدم االن لباش اویزونه

  مم بیار دیگه تازه داداشمم هستتبس -

  خوب باشه به من چه عزیزم _

  خندید

  ول کن شب حتما بیایدا -

  خیله خوب خدافظ _

  خدافظ -

 روی میز پرت کردم و برگشتم دیدم تبسم کنارم ایستادهگوشی رو

 جانم ؟ _

  تبسم: ابجی جایی میری؟

  کنار خودم نشوندمشگرفتم ودستشو

  میریم خونه دنیا اینااره کوچولوی من با تو _

  تبسم: وای چقدر دلم براش تنگ شده بود

  اره منم چند روزه ندیدمش _

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

****  
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  دختر نمیخوای بری عروسی که _

  درحالی که رژ صورتی خوش رنگش به لب های به قول خودش پروتزی میزد عطرم زد

نرم تا به خودم توی اینه نگاه کردم پالتو خز دار گلبهی و شلوار و روسری همرنگش ، عاشق پالتومم همش خزه و

 .روی رونم

 .پوشیده بود اما مال اون مشکی بودتبسمم همین لباسو

راه افتادیم توی ماشین همش درگیر موهاش بود خیلی به ظاهرش اهمیت میداد  بالخره از ایینه دل کند و

که ولخرجی نیست البته حقوق دختر مدگرایی بود اما لوس و ولخرج انچنانی نبود. به قول خودش چهارتا مانتو

 .خودشه هرچی دوست داره بخره

هردو وارد حیاط کاشی ر با تیکی باز شد وبی حرف به مقصد رسیدم خونه زیبایی که مطعلق به دنیا اینا بود ، د

 .شده ،شدیم

 .از درب اصلی دنیا و خانمی ایستاده بودند

  سالم _

 !خواهر قشنگش تبسم ، دخترا مامانم گلی جوندنیا : علیک سالم ، مامان این دوستم سوگند و

  تبسم: از دیدنتون خوشبختم مامان دنیا

  چه سعادتی نصیبم شد که شمارو دیدم _

بخندی مهربونی زد و دستامونو گرم فشرد : سالم به روی ماهتون ، خوش اومدین ، واقعا هم خوشکلید ل

  ماشالله چشم حسود کور بیاین داخل سرده دخترا

 .دلباز ، سمت سالن دوم راه افتادیم صدای حرف میومدوارد شدیم خونه دوبلکس و

  اینبار دنیا باز پیش قدم شد

  پدر گرامی بنده هستن و ایشونم داداشم امیر ارتیست مملکتدنیا: خوب ، ایشون که 

  سالم خوشبختم _

  امیر : همچنین سوگند خانم

  تبسم وارد شد و سالم کرد
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 .احوال پرسی به اتاقش رفتبابای دنیا مرد کم حرفی بود بعد از سالم و

  امیر : سالم خوش اومدین

 دنیا: مامان گلی بی زحمت زنگ بزن ببین خاله فریبا کجا موند

 !خاله گلی: خاله فریبا یا پرهام شیطون ؟

  دنیا: هردو مامان جونم

  نشستیم و جمع درسکوت بود که یهو دنیا باز حرف زد

  دنیا: نیاورمتون مجلس ختما حرف بزنید دیگه

 تبسم : دنیا جون قصد نداری عروسی کنی؟

  هنوز جهازش تکمیل نیست دخترمخاله : وا 

  امیر : مامان رهامم میاد یا نه ؟ اگه نمیاد میخوام برم بیرون

 :سیبیل بور خیلی به صورتش میومد.لب باز کردم و گفتمگیرایی داشت موهای بور و ریش وصدای بم و

 خاله گلی مزاحمتون که نشدیم؟ _

  د دنیا با خوشحالی لبخندی پهنی زدلبخندی زد و خواست چیزی بگه باز اف اف به صدا اوم

  تبسم: ببند اونو انگار صد ساله ندیدتش

  دنیا: خیلی لوسی

  تبسم: من لوس حاال میخوای چیکار کنی؟

  دنیا: طالقت میدم

  خندیدم امیرم خندید

  مگه زنت شده که طالقش بدی _

 پیشونیش و گفتمحکم زد رو

  رهامدنیا: وای راست میگیا پاک هواسم رفت پی پ
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بعد وارد سالن شدن به رسم ادب سری تکون دادم که صدای چند نفر که سالم احوال پرسی میکردن اومد و

ایستادیم و از دیدن رهام متعجب شدم ولی بیشعور چه خوشکلم بود خدا خودش ختم بخیر کنه یه امشبی 

 .رو

  خانمی با لبخندی سمتمون اومد و دستشو سمتم دراز کرد

  سالم عزیزم -

لبخندی زدم و دستشو به گرمی فشردم. بابای دنیا هم از اتاقش بیرون اومد کنار پدر رهام ایستاد مشغول 

 .احوال پرسی شد ، دنیا هم که با پرهام خوش بش میکردن

  سالم _

 تو باید سوگند باشی نه ؟ -

  متعجب ابرو باال انداختم

 بله ولی شما منو از کجا میشناسین ؟ _

  خندید و با تبسمم احوال پرسی کرد

  شما دخترای پریا اگاه هستین دیگه -

  هر دو سر تکون دادیم

  خوب من دوست مادرتونم ماشالله چقدرم بزرگ شدین -

  مورد نظر خودش بود  نشستم هرکس مشغول هم صحبتی با ادملبخندی زدم و با بقیه هم سالم کردم و

  : و به جمع گفتپرهام که کنار دنیا نشسته بود ر 

 بابا بیاید بحث گروهی کنیم این چه دورهمیه ؟ -

  رهام : مثال میخوای چه بحثی کنی برادر من

  پیش بکشیمخاله گلی خندید : بحث عروسی رو

  نمیکنمدنیا : من تا تبسم طالقم نده ازدواج
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امیر افتاد وای خنده هم به رهام وگاز گرفت با ارنج زدم به پهلوی دنیا که باعث شد همه بخندن ،نگاتبسم لبشو

  .هاشونم جذابه

  دنیا: وای ببخشید از دهنم در رفت ،شرمنده تبسم جون یه لحظه همراهم بیا کارت دارم

 .من موندم یه عالمه ادم که غریبه بودن برامتبسم بلند شدو با دنیا رفت و

  همون خانم دوبار لب باز کرد

 دخترم ؟چی خوبن حال مادر خوبه باباتو -

  گفتمارومپایین انداختم وگلوم حس کردم سرم وتوهجوم بغض ها رو

  مامانم یک ساله فوت شده _

  گفتن خدا رحمتش کنهصدای هین همون خانم و

 چیزی نگفتم که خاله گلی گفت : پس پیش پدرتونید ؟

   به نشونه منفی تکون دادمسرم و

  نه بابا رفته خارج _

  همون خانم که تازه فهیدم اسمش فرزانه است گفت : وای خیلی متاسفم عزیزم نمبخواستم ناراحتتون کنم

  حاال توجه همه به من جلب بود لبخندی زدم و گفتم

  خواهش میکنم عادت دارم خاله جان _

  پرهام ، رهام و امیر مشغول بحث شدن و پدرا هم همین طور که خاله گفت : دخترا میاین کمک

  تبسم: چشم

  چشم االن میایم _

 .به زور بلندش کردم غر غر کنار وارد اشپزخونه شدیم از بس دنیا غر زد سرم رفتگرفتم ودست دنیا رو

ببریم این کار خاله باعث شد احساس خاله فرزانه هم به جمعمون ملحق شد و کمک کرد وسایل پذیرایی رو

 .کنم انگار سالهاست باهاشون زندگی میکنم

 ...شیرینیدنیا چایی ومن وبرد ، تبسم پیش دستی ها رو وخاله فرزانه هندونه ها رو
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  جلوشون گرفتمبحث اقایون رونق گرفته بود با یه بفرماید سینی رو

  امیر : شما چرا زحمت کشیدین من انجام میدادم

  خواهش میکنم کاری نکردم این همه دختر اونوقت شما بلند شین خوب نیست _

خنده ای رو به دنیا گفت : عزیزم شیرینی رو بیار که چایی رو زبونم برداشت ، پرهام با تکچای روبخندی زد ول

  گیر نمیکنه

  معدتدنیا خندید و گفت : معلومه عزیزم که رو زبون گیر نمیکنه میره تو

تالقی کرد سریع چشم  که بلند کردم چشمام با چشمای رهامهمه خندیدن لبم کش اومد اما ناخداگاه سرم و

  گرفتم و اونم چای رو برداشت.. رفتم نشستم که خاله فرزانه گفت

 پس خودت چی عزیزم ؟ -

  من زیاد اهل چایی نیستم _

 دنیا: برم نسکافه بیارم؟

 نه عزیزم مرسی همین شیرینی تنها خوبهه _

 .ود که گرم بودخوشم میاد پدران گرامی اصال به هیچی توجه نمی کردنا فقط بحث خودشون ب

  رهام : سوگند خانم

  چشم از دنیا برداشتم و بهش دوختم

 بله ؟ _

  همه ساکت شدن خندمم گرفته بود

  رهام: قرار فردا یادتون نره ساعت پنج عصر

  چشم _

  پرهام : چه قراری مارمولک

  تبسم : بابا ابجیم تو اموزشگاه داداشت میخواد تدریس کنه

  خاله گلی: چه خوب مبارک باشه عزیزم
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 امیر: رهام اون قضیه چی شد؟

  پرهام: بابا منتفی مسعود نرفت

میکردم یه خوبی کاش ارزورهام خنده کنان برای امیر داشت توضیح میداد نگاه ازشون گرفتم چه خانواده گرم و

 .خانواده ای جز تبسم ندارمو زود براورده بشه اما چه کنم که غیر ممکنهخانواده خوب داشته باشم و

 !خاله فریبا: امروز بیست و نهم ها دوروز دیگه شب یلداست خونه ما میگیریم گلی جون نه هم نیاریا

 !میام حتماگرفت : چرا نیایم عزیزمخاله گلی با لبخندی دستش رو

  دنیا غرغر کنان گفت: من چی بپوشم اخه

 ری ؟هر جشنی باید لباس بخامیر: وای دنیا تو

  پرهام: من که نمیخرم براش بازار شام راه انداخته

گرفته بودم افتادم سریع برای اینکه جو دنیا دلخور و ناراحت شد چیزی نگفت یاد چیزی که برای دنیا کادو

  عوض شه از کیفم بیرون اوردم و روبه دنیا گفتم

 دنیا جان ؟ _

  دادم دستشکرد جعبه رو سرش باال گرفت ، هدیه رو سمتش گرفتم با ذوقی نگاهش

  خاله گلی: چرا زحمت کشیدی عزیزم

 زحمتی نیست خوبیه که در حقم کرده خاله جان _

  لبخند روی لب همه نشست..دنیا با ذوق جیغی کشید و گفت

  دنیا: عاشقتم یعنیی سوگندد

 خندیدم و گفتم

  واست دوختمنداره دوستش داشتی یه نمونه شوقابلتو _

  ه تمیر کار شده خیلی با سلیقه ایخاله فریبا: چ

تبسم: خاله جون سوگند فکر شب یلدای دنیا بود واسه همین رنگ قرمز براش دوخت بعالوه این هدیه هم از 

  طرف من
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 ..جعبه صندل سبز خوش رنگ هم دستش داد که با شال سبز ست شده بود

رد با دیدن هدیه بعدی ذوق بیشتر کرد مدام تشکر میکدنیا به لباس عروسکی بلند توی دستش نگاه میکرد و

 ..دیگه افتاد به جونمون ماچ و تف مالیو

 پرهام : خوب اینم از لباس شب یلدا دیگه چی؟

  رهام : زن داداش اینم از طرف من قبول کن

 ..جعبه مشکی باز شده که ساعت اسپورت سبز بود

 .رهام بغل کرد و اینقدر مرسی مرسی گفت که همه کالفه شدندنیا پاشد و

  به ساعت نگاه کردم دوازده رو رد کرده بود با یه ببخشیدی بلند شدیم

  تبسم: با اجازه ما رفع زحمت کنیم

  زحمت دادیم خاله جان _

 خاله فریبا: ا کجا زوده ؟

  امیر: برسونمتون دیر وقته

  ر ماشین اوردیمنه ممنون اقا امی _

  تبسم : شرمنده زحمت دادیم

بغل کردیم و بعد با دنیا و بقیه خدافظی کردیم که خاله فریبا گفت: شب یلدا رهام میاد دنبالتون خاله ها رو

  بایدم بیاید

  چشم اگه شد حتما میایم _

 .راه افتادیم سمت خونهبا یه خدافظی به سمت ماشین حرکت کردیم و

****  

 .چشم نباشهکمی از رژمو پاک کردم تا زیاد تواز اینه اسانسور مقنعه مو درست کردم و دستمال برداشتم و

  در اسانسور باز شد و رفتم بیرون در اموزشگاه باز بود ، خانم عدالتی نشسته بود و سرش توی لپ تاپش بود

  سالم _
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  سر بلند کرد

  مربیانخوش اومدی بفرماید توی اتاق سالم عزیزم -

  خیلی ممنون االن میرم _

 .سمت اتاقی که اشاره کرد رفتم و در زدم

 !بفرماید -

  شدمدرو اروم باز کردم که با چند نفر رو به رو

  بفرماید داخل خانم خسروی -

اون یکی اروم سالم کردم کنار خانمی نشستم که رو به رومون دوتا پسر بودن که یکیش امیر بود و

 .نمیشناختمرو

 : رهام خودش شروع کرد

  خانم هاله ایشون مربی جدید هستن و خانم خسروی ایشون همکار شما در این اموزشگاه -

  لبخندی زدم

  خوشبختم خانم _

  : سر تکون داد وا چه مغرور اعتنای نکردم تکیه دادم و گفتم

  باید چیکار کنم _

  امیر : رهام جان من برم فعال بعدا میبینمت

  باشه داداش به سالمت -

  همین طور داشت بی پروا نگاه می کرد. اخم کردم همون پسر دومیه نرفت و

 !خانم خسروی شما با من بیاید ، خانم هاله اقای فالحتی برین سرکارتون -

ش همه از اتاق بیرون زدیم ، با فاصله از رهام راه میرفتم چه هیبتی داشت عجب بدن ورزشکاری که من دربرابر 

 .مورچه بودم. به بار دیگه به لباسام نگاه کردم مانتو خاکستری و شلوار مشکی

  از این طرف خانم -
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  .چنتایی دخترن فقطهمراهش وارد کالسی پر از ادم شدیم وای بدبخت شدم همه که پسرن و

 .بعد با اشاره دست رهام نشستنکنارش ایستادم همه بلند شدن و

ندارین خانم هاله رو عصبی کردین یه بار دیگه اد شماست و حق اذیت کردنشواز امروز خانم خسروی است -

  ببینم از این بچه بازیا راه انداختین کالس کنسل میشه

  کسی چیزی نگفت

  اینم کالس تحویل شما خانم خسروی -

  درم بست ، روی صندلی نشستم و شروع کردمسر تکون دادم و رفت و

شروع ونم استاد خوبی باشم براتون اینجا چون کالس فشرده است باید زود درسوسالم بچه ها امید وارم بت _

بگم از جلسه بعد همه اینگلسی حرف میزنید و بعد از هر جلسه درسو پرسش کوتاه داریم و اینکه کنیم و

 .ازمونک هم داریم

  صدای اعتراض چند نفر بلند شد که مدام متلک مینداختن

  رفتم درو باز کردم و ایستادم همونجاوکمی اخم کردم و بلند شدم 

  اگه مشکلی دارین میتونید برید شما مستمیع ازادین لطفا سر کالس من اعتراض نکنید _

 ..چیزی نگفتن درو بستم و برگشتم و اغاز کالس

 .با خستگی تمام از کالس بیرون زدم که چند نفر در کالس ریختن سرم

  این عالی بودینخانم شما خیلی بهتر از خانم هاله  -

  نظر لطفتونه خانم موحد _

 خانم خسروی جلسه بعدی میشه همین درسو بپرسین؟ -

  بله که میپرسم _

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

  سالم مجدید اقای هادیان خسته نباشید _

 رهام: شماهم خسته نباشید چطور بود ؟
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  خوب بود بچه های باهوشین بغییر از چند نفر که معلومه فقط برای وقت گذرونی اومدن _

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

  رهام عزیزم میشه چند لحظه بیایی کالس من -

  خندم گرفته بود به رهام نگاه کردم اخم کرد و عصبی گفت

  درست کنید خانم هاله وگرنه اخراجینو اینجا محل کاره لطفا رفتارتون رورهام: من دوست پسرتون نیستم 

  عصبی پوزخندی زد

  دلتون جا داشتماره همش به خاطر این دختره لنزیه منم اگه اینهمه عمل میکردم و با پارتی میومدم تو -

 .سشون زدمبغض بدی به گلوم چنگ زد و باعث شد و اشک از گوشه چشمم روی گونه هام بریزن، پ

پایین بود چیزی نگفتم تا بلکه از رو بره اما حرفی زد   چرا هرجا میرم باید یکی باشه به تمسخرم بگیره ؟! سرم

 .تا جگرمو سوزوند

  نیست چه نقشه ای داره دلتو برده؟مادر که معلوماین دختره عملی بی پدر و -

االت ذهن شماست من نه به شما فکر میکنم نه چیز رهام عصبی روی میز زد و داد زد : بسه خانم هاله اینا خی

  دیگه ای برین بیرون شما اخراجین

  .با سرعت از اون فضای خفقان فرار کردماشکام سرخوردن چون کالس نداشتم سریع بلند شدم و

اون حق نداشت همچین توهینی به من بکنه مگه من چه گناهی کردم که اینجوری باید تقاص پس بدم شاید 

 .من جای مادرم مرده بودم این بالها سرم نمیومداگه 

با هق هق دویدم سمت ماشینم و با سرعت روشنش کردم تا خودمو به خونه برسونم، اما چند دقیقه توی 

ترافیک موندم چشمام کاسه خون بود و اشک میچکید ازش قلبم داشت منفجر میشد دوست داشتم جیغ 

 ا؟بگم چی از جونم میخواید لعتنیابزنم و

یاد اور حرکت کردن ، اما دلم بعد از چند سال دوباره به صدا اومد وشمارش معکوس بود برای ازاد شدندو

 .خاطرات بد شد

پسشون زدم و فقط اشک بود که از چشمام بیرون میومد اما دلم نمیخواست تبسم ببینه ولی این موقع خونه 

 .شیفت بودنبود و
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نبایداز خاموش کردم و اشکامو پاک کردم. نه تورد اپارتمان شدم ، ماشینووابا تک بوق در پارکینگ باز شد و

  !باید قوی باشی... بایدخودت ضعف نشون بدی تو

پرت کردم روی مبل ، اینم کیفوانداختم عصبی شدم وکلیدوبا سرعت سوار اسانسور شدم و به خونه رسیدیم و

  .این ویژگی مزخرفو نمیدونم از کی به ارث بردماز امروز نتیجه گریه های زیادم میشه عصبانیت و

کشیدم و صدای همراهم منو وادار کرد که برش دارم و به اسم روی صفحه نگاه کنم ، رهام بود دکمه سبزو

 .گوشی کنار گوشم گذاشتم

  چیزی نگفتم صداش اومد

  خانم خسروی میشه چند لحظه به حرفام گوش کنید؟ ازتون خواهش میکنم -

  ین اون دختره بی شرف گند زده رهام اومد جور کشیوای بب

  بفرماید میشنوم _

  من واقعا شرمندم به خاطر رفتار بد خانم هاله و ازتون معذرت میخوام -

 دلم لرزید به خاطر این همه مهربونیش ناخداگاه لبخندی زدم

  اون مقصره شما عذر خواهی میکنید؟ _

  اخراج شدن یعنی اخراجش کردم -

  منو ببخشید اونجوری رفتم _

 .شما باید از خودتون دفاع میکردین ولی توی اون موقعیت بهترین کار سکوت بود -

بله شما درست میگید سکوت همیشه به معنای ضعف نیست گاهی وقتا به معنی خیلی حرفای ناگفته  _

 است

 ..این کارشون باعث نشد که شما -

 حرفشو قطع کردم و محکم گفتم

مدم اونجا کار کنم اقای هادیان من دختر ضعیفی نیستم توسرخوردم زیاد اما..مهم نیست مهم من او _

  خودمم و هدفم

 فرداشب بیام دنبالتون؟  خوبه خوشحالم کردین ، راستی -
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 .کمی فکر کردم

  نه ادرسو بدین اگه تبسم بیمارستان شیفت نبود میایم _

  باشه فعال -

  فعال _

میشدم اما نمیدونم از سر عادت عمیقی کشیدم ، اینم ویژگی خوبی که داشتم زود ارومپرت کردم ،نفس گوشیو

 !بوده یا از بچگی همین طور بودم ؟

 .به اشپز خونه رفتم تا یه چیزی کوفت کنم تا نمردم از گرسنگی

می ببینم ساعت ده رو رد کرده بود یه کاپشن پشمی پوشیدم و موهامو باال بستم ، جلوی تی وی نشستم تا فیل

 .اما نمیدونم چی شد که خوابم برد

 «تبسم »

 ببینم نکنه عاشق شدی نورا ؟ _

 .خجالت زده سرشو پایین انداخت

  نمیدونم شاید -

 چی چیو شاید ؟ کامال از حالت معلومه حاال طرف کی هست ؟ _

  سمبهم نمیرسیم اون خیلی مغروره تببه کسی نگیا میدونمم ما مثل خطوط موازی هستیم و -

 :گفتمشبیه پوکرا شدم و

 .یک ساعته صغری کبری میکنه  دیگه،ادبیاتت تو حلقت خوب بگو _

  خیلیه خوب بابا ادم نمیشی تو ، پسر دکتر خدادوست -

 : گفتمپقی زدم زیر خنده و

چه به تو پسر به اون مغروری ندیده بودم تازه پرو هم هست به سنگ پا قزوین گفته زکی برو من اون یلغوز و _

 جات هستم

 :با چشمان متعجب خواست دهن باز کنه که یکی مثل کنه چسبید بهم و تند و تند گفت
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  تبسم تبسم اقای دکتر میگن مریض اورژانسی دارین - -

 که بدتر از اونی حاال چرا من؟وخیله خوب اون مریضه ت _

 عاشق پیشست دیگه باید تورو ببینه وگرنه روزش شب نمیشه -

 هر دو خندیدن بلند شدم و کوبیدم به بازوش

خوشقیافم ژن نمیشه ، ضمنا چون خوشکل و  یکی طلبت ولی االن که شبه باید میگفتی نبینتم شبش روز _

  دکتر کشم دارم

  را گفت : خوبه خوبه خود شیفته برو دختر تا صداش نیومدهدهن هردوشون واموند که نو

 !طبقه دوم ۲۰۷سمانه: اتاق 

 .راه افتادم سمت جایی که سمانه گفت و با دیدنش روی تخت بیمارستان کپ کردم

وای خدا چه بالی سرش اومده بود ولی با صدای چرت دکتر منفرد از نگاه کردن دست برداشتم و سمتش پا 

 .تند کردم

 یشده اقای دکتر ؟چ _

  تا بخش رادیولوژی رو بگم اماده کنن  انجام بدینشما کارا رو -

 !چشم _

  بگیرینلطفا پاشونم تکون ندیدن ولی جلوی خون ریزیشو -

  چشم _

  با رفتن دکتر رفتم کنارش ایستادم چشماشو از درد بسته بود پاش خونی بود

 ؟صاف بزارینببخشید اقاامیر میشه دستتون رو _

 .متعجب به من خیره شد و خیلی سریع نگاهشو به سقف دوختچشماشو باز کرد و

  وصل کردم و مسکن زدم خواستم از اتاق بیرون برم که صداش اومدسرم و

 تبسم خانم؟ -

 نگاهش کردمبرگشتم و
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  میشه از تلفنتون استفاده کنم -

  بگیرمبله حتما تاشما زنگ میزنید منم جلوی خون ریزی رو _

  کنار گوشش گذاشترمزشو زدم و دادم دستش معلوم بود خیلی درد داره ولی چیزی نمیگه ، گوشی رو

  مامان الو -

... 

 وای بزار بگم مامان تورو خدا گریه نکن -

... 

  اره بیمارستانم -

.. 

  نه نیایدا فقط یه شکستگی ساده است -

... 

  خیله خوب مامان چی بگم بیاید -

 :فت و گفتگوشی رو سمتم گر 

  ممنون انشالله بتونم جبران کنم -

 خواهش میکنم وظیفم بود _

دهنم باید میزدم اون حس میکردم قلبم داشت میومد توخودمو سرگرم پاش کردم و گاهی نگاه سنگینش رو

یکرد پایین میاوردم تا اینقدر نگاه نکنه. البته نمیدونم شاید بیچاره به من نگاه نمدکوراسیون خوشکل صورتشو

 !اصال ؟! منم با خودم درگیرما

 شما چند وقته مشغولیت؟ -

  چند ثانیهبیست دقیقه وده روز و چهارده ساعت ویک سال و هفت ماه و _

  جذاب از اونا که دلت میخواست بپری ماچش کنیبهش نگاه کردم خندید اروم و مردونه ، زیبا و

  چه دقیق -
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  بعله جناب ارتیست _

برگشتم که صدای گریه ها و تند تند حرف وچک کردم و رفتم دستمو شستماومده بود سرم وخون ریزی بند 

 .زدنای چند نفر از اتاق اومد

  درو باز کردم با دیدن خانواده امیر با لبخندی رفتم سمتشون

 !خاله جان میشه اروم تر صحبت کنید شرمنده ها ولی اینجا مریضهای دیگه هم هستن _

  با دیدندم اول دنیا کلی ذوق کرد بعد خاله میون اشک لبخند زدرگشتن وهر سه نفرشون ب

  دنیا: وای تبسم

  سالم بر خاله گلی _

  خاله: سالم عزیزم

  خاله باید پسرتونو ببریم بخش عکس برداری از پاش احتماال شکسته پس لطفا بیرون باشید _

  خاله: مواظبش باشیا

  خندیدم : چشم خاله نگران نباشید

نبینم امیرو بردن و منم کنار به همراه چند تا پرستار منم به بهونه خاله نرفتم تا ریخت این منفرد ودکتراومد و

 .خاله و پرهام و دنیا نشستم

 !دنیا: میگم چند بار به سوگند زنگ زدم ولی جواب نمیده

  دوساعت پیش گفت خونست االن ساعت یک شده فکر کنم خوابه _

  م تو زحمت افتادیخاله: شرمنده توه

  ا خاله من پرستار اینجام وظیفمه _

  پرهام: خداکنه مرخصش کنن جشن شب یلدا بی امیر نمیشه مخصوصا اون اهنگ هایی که میخونه

  :لبخندی زدم و گفتم

  اگه مرخص نشدن من اینجام از دکترشون میخوام که اجازه بدن _

  خاله: خدا خیرت بده عزیزم عاقبت بخیر شی
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دیگه چیزی نگفتم که صدای دکتر منفرد از اتاق اومد ، با یه ببخشید رفتم اتاقش که چند دقیقه پیش اومد 

  داخلش

 بله دکتر؟ _

  نیستممنم سه روز وایشون باید تا سه روز بمونن بیمارستان مسئولیتش به عهده تو -

  شهوای اقای دکتر شب یلداست فرداشب مامانش اینا گفتن باید امیر با _

  بی پروا نگاهم کرد

اوال اخم نکن طاقت ندارم دوما من به تو واگذارش کردم پس فکر کن دکتری پس میتونی مرخصش کنی البته  -

  مشکلیم نداره اما یه چیز مشکوک دیدم که گفتم بمونه بهتره

 نگران شدم

 چی؟ _

اونجا کسی بوده که نجاتش بده  سابقه ناراحتی قلبی دارن به خاطر همین هم تصادف کردن ولی خوشبختانه -

  قرصاشو بهش برسونه فقط پاهاش ضربه دیدهو

ناراحتی به قلبم سرازیر شد دیگه هیچی نگفتم از اتاق بیرون زدم و سمت دنیا اینا که داشتن سمتم میومدن 

 .رفتم

 خاله: چیشد؟

 دنیا: چی شد تبسم ؟

 پرهام: دکتر چی گفت؟

  ته منم نمیگملبخند مصلحتی زدم پس اگه امیر نگف

  دکتر گفتن میتونم مرخصش کنمهیچی دکتر نیستن چند روزی میرن شهرستان من مسئول پسرتونم و _

 گفتلبخند رو لباشون اومد اما پرهام یهو

  اوردنا امیر و -

  گرفته دیدیمروی ویلچر با پای گچ امیر روهر سه برگشتیم و
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 .سمانه منتظرم بودن برگشتم ایستگاه پرستاریخاله و دنیا باز زدن زیر گریه و رفتن سمتش منم چون نوراو

 ببینم این امیر کیه؟نورا: بگو

  چشمامو ریز کردم

 فضول خان اومدی کشیک دادی؟ _

  سمانه: نه بابا من اومدم خیلی خوشکل بودا

  بابا برادر دوستمه _

  خدانورا: خوب تورش کن خنگ

  هی نورا ما از این شانسا نداریم که _

 تبسم عزیزم؟ -

  کنارش پرهام و دنیا و امیربرگشتم خاله بود و

 جانم خاله ؟ _

  پرهام: بی زحمت بیا اینجا

 : رفتم سمتشون که خاله گفت

 خاله: شرمنده ها ولی میشه االن مرخص شه؟

  هدنیا: قرصای امیررتموم شده خونه داریم باید بریم خون

  : لبخندی زدم

  مشکلی نیست خاله کارای ترخیسشو انجام بدین _

  پرهام: انشالله جبران کنیم

  امیر: ممنون تبسم خانم

  خواهش میکنم اقا امیر _

 .منم دیگه کم کم باید بر میگشتم خونهبا یه خدافظی رفتن و
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**** 

سوگند رفته بود سر کار منم امروز شیفتم با خستگی تمام از جام بلند شدم به ساعت نگاه کردم پنج عصربود و

 .نبود کال مرخصی گرفتم

یه میز تحریر پنجره هم کش قوسی به بدنم دادم اتاق نسبتا بزرگمو از نظر گذروندم تنها یه تخت و یه کمد و

 .شدمنداشت، بلند شدم و سمت دستشویی روانه 

از توی ایینه به خودم نگاه کردم من کامال شبه پدرم بودم چشمای قهوه ای درشت و لب های قلوه ای اما مامان 

همیشه میگفت من به عمه ام رفتم که فوت شده راستم میگفت، تارهای بلند قهوه ایمو بستم و برای خوردن 

سالم عصر بخیر » خوندم :  کرد برداشتم وچیزی به اشپزخونه رفتم یاد داشت سوگند روی در خود نمایی می 

یخچال راستی شبم خونه خاله فرزانه دعوتیم وروجک میدونم گرسنته به خاطررهمین واست غذادگذاشتم تو

 « لباستم حاظرع اونو گذاشتم توی کمد بپوش منم برگشتم میپوشم با دنیا ست میشیم

 .کردم اخ جون الزانیا بازانداختم تو سطل اشغال در یخچال وخندیدم و کاغذو

خوردم اما بازم گشنم بود. دوباره رفتم سروقت اتاقم تا شکالتای هدیه رو درکمال ارامش غذاموبرداشتم وظرفشو

 .بردارم اما با یاد اوری اون روز دلم گرفت ولی مهم شکممه که گشنشه

رد باید یه روزی دیگه مرخصی برگشتم نگاهم به قاب مامان افتاد ، دلم بدجوری تنگش بود اما چه میشه ک

 .اشکامو پاک کردمبگیرم برم بهشت زهرا به خودم اومدم و

  «!تو دختر شادی هستی و غمی نداری خوشبحالت تبسم:» یادمه نورا میگفت 

 .اما نمیدونست چه غمی رو به دوش میکشم به قول شاعر خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است

ب یلدارو اماده بزارم روی تخت ، بهش نگاهی کردم قرمز بود تا مچ پا از کمر گشاد سراغ کمدم رفتم تا لباس ش

دنیا مثل هم دوخت که بریم عکاسی که خونه خاله فرزانه یقه هفت بود. ابجیم واسه خودش ، من ومیشد و

 .نشد ، ولی مامان درست میگفت غریبه همیشه دلسوز تر از اشناستدعوت شدیم و

 .ار صد ساله اشنایی و با اشناها صد پشت غریبهبا غریبه ها انگ

  .کفشش هم کناری گذاشتم که دیگه دنبالش نگرمروی تخت گذاشتمش و شال و

نشون میداد و دیگه کم کم سوگند برمی گشت صدای چرخش کلید که اومد فهمیدم تیک تاک ساعت هفت و

 .دبرام باز کر برگشت با خوشحالی رفتم سمتش که بی مکث اغوشش رو
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 !سالم خسته نباشی _

  درمونده نباشی عزیزم -

 سوگندد؟ _

 : سر به زیر گفتمبه هم گره زدم و دستامو

 بزنی ؟میشه برام موهامو اتو _

  میدونستم اینکارو برام میکنهعادتم بود اینجوری درخواست کنم ازش و

  میزنمبزار لباسامو عوض کنم توهم بپوش میام موهاتو دقیقه نود اتو -

 باشه ولی سوگند؟ _

  بله -

 تو باموهات میخوای چیکار کنی؟ _

  دید نباشههیچی جمعش میکنم تو -

  وای بزار یه باز بیرون باشه _

  ای بابا نمیخوام برم عروسی که -

 حاظر شوخیله خوب برو _

به سمت اتاقم رفتم و لباسامو پوشیدم ترکیب سبز یشمی و قرمز قشنگ بود تصمیم گرفتم رژ قرمزم بزنم با یه 

 .خط چشم

اماده کیف به دست روی مبل نشستم و مشغول بستن کفش های بند بندیم شدم به رنگ سبز یاقوتی حاظر و

 .بود

کنه وگرنه ساعت یک نموندم بیاد موهامو اتوبه گوشیم چنتا عکس گرفتم تا سوگند بیاد خداروشکر منتظرش 

 .میرسیدیم

  من اماده ام بریم _

 نگاهش کردم خیلی لباس بهش میومد خوشحال شدم و گفتمبرگشتم و



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

27 

 

  بالخره موهای توهم هوای بیرونو استشمام کردن _

شم من خوب چون بلنده دوست ندارم زیاد پیدا بشه ولی االن جشنه شب یلداست بیرون گذاشتم بعد -

  همیشه موهام بیرونه هواهم میخوره

 انگشتمو تو هوا تکون دادم

  راست میگیاره تو _

برداشت و حرکت کردیم سمت خونه خاله خواست دنبالم کنه به ساعت اشاره کردم که تند سویچ وخندید و

   فرزانه

 «سوگند»

پایین بود هی موهام میومدن تو صورتم حواسم به جاده بود اما چون شیشه ماشین با دقت راننده گی میکردم و

 .کشیدم باال که صدای اعتراض تبسم در اومدشیشه رو، عصبی شدم و

  ا بکش پایین اون شیشه رو -

  االن میرسیم موهامو خراب کرد _

  میگم سوگند؟ -

 جانم؟ _

  نهسمانه قراره بریم بیرون اخر شب میام خوفردا من شیفتم تا شب خوب بعدشم با نورا و -

  برگشتم سمتشمیدونستم بچه نیست اما نگرانش میشدم ، ولی با لبخندی ماشینو نگه داشتم و

 خواهشا مواظب خودت باش خوب؟ _

 باشه ابجی هستم ، حاال چرا وایسادی؟ -

  پیاده شدمکشیدم ولپشو

  چون رسیدیم همین جاست خونه خاله _

  خیلیه خوب ببینم امشب چنتا کشته میدم -

  گفتماروم به بازوش زدم و
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  اونجا دونفر مجرد بیشتر نیست دختر _

  خوب دوتاشونو تور میکنم خوشکلم هستن کور از خدا چی میخواد؟؟ دوتا چشم -

  .شالمو درست کردم خوب شد صندل پوشیدم وگرنه باید پادرد میگرفتم با کفش پاشنه بلند

هول دادم اول تبسم رفت بعد من جلوی در ایستادیم و دکمه رو زدیم به ثانیه نکشید که در باز شد. در حیاط و

 .، وارد یه خونه ای پر از درخت شدیم خیلی حیاط دلبازی بود

  نیستببین فضول خانو این بزرگ بشو -

  دنیا: بیاین دیگه سرده

چوبی قهوه ای خونه حرکت کردیم ، نمای خونه ساده و شیک قدم برداشتیم و از راه سنگ فرشی به سمت در 

 .بود و مورد پسند من عجب معماری داشته که درعین حال هم ساده است هم مجلل

  خودش کیهبیا دیگه خدانکنه جایی که درخت باشه بره یادش میره کجاست و -

 وای دنیا اونا گل نرگسن ؟ _

 حسابی که تف مالیم کرد گفتبغلم کرد و

  یلدات مبارک خانم خانما منم خوبم ، بعله اونا گل نرگسن  نیا: سالم،د

 محکم به پیشونیم زدم که صدای اعتراض خاله بلند شد

 سالم خوبین ؟ یلداتون مبارک باشه _

  ای بخشکی شانس -

  خاله: سالم به روی ماهت دخترم یلدای توهم مبارک

  مکه یخ کرددنیا: ممنون سوگند عزیز حاال بیا تو

سفید خیلی خونه جالب به نظر میرسید وارد پذیرایی شدیم که با دیزایین زرشکی وصندالمونو بیرون اوردیم و

 .مخصوصا قاب خانوادگیشون که گوشه ای اویزون بود

  سالم به همگی یلداتون مبارک _

  تبسم: سالم یلداتون مبارک باشه
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 .احوال پرسی کنیم ازه دادن بابقیه هم سالمخاله گلی به سمتومون اومد و بعد از احوال پرسی اج

 امیر: خوش اومدین

  گرفته اش نگاه کردمبه پای گچ

 خدا بدنده چی شده اقا امیر خوبین؟ _

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

  دنیا: نه بابا یادمون رفت بعدشم خانم خواب بودن

  مامان بی زحمت چند دقیقه میاین کارتون دارمرهام: 

 .صداش از اتاق میومد روبه پدران گرامی کردیم و بعداز احوال پرسی مجدد روی مبل نشستیم

  گلی: دخترم بلند شو با پرهام برید کادوهارو بیارید زود

  دنیا: چشم مامان جون، پرهام بدو بیا

  عباس اقا: خوب تا میان من یه شعر از حافظ پیدا کنم که انشالله بعد از خوندنش بریم سر بحث دورهمی

  فرزانه: پس بزار دعا کنیم

  امیر: دعا برای من واجب تره منو یادتون نره

  وا اقا امیر پاتون شکسته دعا نمیخواد که -

  تبسم بسه _

مامو بستم و از ته دلم یه زندگی شاد در کنار کسی که دوسم اروم بود چشجمع ساکت ودیگه چیزی نگفت و

پرهامم اومده بودند و رهامم با یه تی شرت قرمز و چشمامو باز کردم دنیا وداشته باشه بدون دغدغه ارزو کردم و

 .شلوار مشکی کنار امیر نشسته بود

 .کردسرتکون دادم به معنی سالم که اونم همین کارو

  پع کن عباس جان که بعدش نوبت هدیه استاقا فرهاد: خوب شر 

  چرازحمت کشیدن خاله _

 گلی : چه زحمتی ما بزرگ ترا باید به جونا هدیه بدیم توی این شب عزیز
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 رهام: هدیه من محفوظه مامان؟

  فرزانه: بعله پسرم محفوظ محفوظه

  جان شروع کنیدامیر : عمو

دن و اون شعر قشنگ ترین شعری بود که من برای اولین عباس اقا شروع کردن و چند بیت از غزل حافظ خون

 ..نفهمیدم که اون شعر سرنوشت منو از همبن جا رقم میزنهبار خوندمش و

  ناولها / که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکل هااال یاایهاالساقی ادرکاسا و »

 افتاد در دلها به بوی نافه ای کاخر صبازان طره بگشاید / ز تاب جعد مشکینش چه خون

 «مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم / جرس فریاد می دارد که بربندید محملها

 .گذاشت روی میز همه توی سکوت بودند که رهام رفت و با یه گیتار برگشتکتاب حافظو بست و

  دنیا: وای رهام باهم بخونیدا تکی خوب نیست

  بهتره فرزانه: اتفاقا یکی گیتار بزنه یکی بخونه

  اقا فرهاد با خنده رو به پسرش گفت: پسرم تو بزن رهام بخونه بقیه هم همراهی کنن

  امیر: نه دیگه اول من کادمو میخوام

  چهارسالته انگار بچه دوساله ایپرهام: امیر بیست و

  رهام: ادم باید شاد باشه

  باید کرم درونش فعال باشه شاد باشه ادمچیو  دنیا هم توی بحثشون مشارکت کرد : برو بابا چی

من به کل کالشون با لبخندی نگاه میکردم ، چه خوبه با این حرفش خندیدیم ، تبسمم کم کم توی بحث رفت و

 ...خانواده ندارم اما اینا انگار خانوادمن

کیفمو بردارم که گوشیم افتاد رو زمین و مجبور شدم از روی مبل بلند بشم تا از دست فرش بی حواس خم شدم

 .پر از گل خونه نجاتش بدم

 دنیا : چیری گم کردی؟
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بردارم خرمن موهای گیس گرفته شدم اومد روی شونه ام از یه طرفم موهای روی روی زمین نشستم تا گوشیمو

 عصبی پوفی کردم انگاری جنگ میان منو موهام بود صورتم اذیتم می کرد

 خاله گلی: عزیزم چی شده ؟

 گفتمپشت گوشم فرستادم وبلند شدم و موهای توی صورتمو

  موبایلم افتاد رو زمین برش داشتم _

 سالمه ؟ -

 :متعجب گفتم

 چی؟ _

  دنیا: ای بابا گوشیو میگه

  لمهنگاهش کردم و نشستم سر تکون دادم و گفتم که سا

 خاله فرزانه: چندوقته کوتاهش نکردی؟

 :منظورشو فهمیدم همین طور که روی مبل مینشستم گفتم

  مامان عاشق موی بلند بود موهای منو کوتاه نکرد _

  دنیا: خیلی خوشکلن من عاشق رنگشم

  کمندپرهام: خانم گیسو

  اقا فرهاد: چه بهشم میاد لقب خوبیه

بلند کردم که چشمام به رهام افتاد اخ که چشماش معبدی بود برای پرستیدن مشکی به رنگ شب سرم و

  همچون موهای صاف و بلندش که پشت بسته بود خیلی بهش میومد

  امیر: خوب بزار اهنگ بخونیم

  پرهام: موافقم

 .ارکت میکردامشب زیاد خاله حرف نمیزد فقط با لبخندی نگاه می کرد ولی گه گاهی هم مش

  خاله: اهنگ بزارین واسه بعدا فعال میخوایم حرف بزنیم دخرا پاشین پذیرایی کنید زود
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 : بلند شدم که خاله گفت

  شیرینی و پخش کنعزیزم بی زحمت اول چای و:

 !چشم _

  خاله میگم چایی میخورین دیگه هندونه نخورین که تا خود صبح جاتون دم در دستشوییه -

  پرهام : حق با خانم دکتره

 من پرستارم دکتر نیستم که -

  خاله گلی: باز شروع کردین دنیا دخترم انارو بریز توظرفا

 .عباس اقا با خنده یه قنادی برداشت منم جلوش سینی چایی گرفتم که باز موهای مزاحمم اومدن روی شونم

 بفرماید اینم چایش _

 اقا عباس: دست شما درد نکنه دخترم

  میگم دنیا بیاید مسابقه راه بندازیم -

 !امیر: مشاعره خوبه

 رهام: فکر کنم همون بحث بهتر باشه

اولین نفر صاحب چشمان مشکی بود که لبخندی زدم و بعد از تعارف چایی جلوی خاله ها سمت پسرا رفتم و

 .وادار به نگاه کردن میکرد انگاری یه قدرت جاذبه داشت یه جوری منو

 بی زحمت برا اقا امیرم بزارین کنارشون بردارین _

  پرهام: هیی کاش یکی ماروهم دریابه

حسودی موقوف » دنیا در حالی که ظرف های انار های قرمز یاقوتی رو جلوی هر شخصی میزاشت بلند گفت: 

 «!تسویه میشه

  .ان نمایان شدنمیدونم من تنها منظور گرفتم یا بقیه هم همین جور بودن ؟ که لبخندی رو لب همه همزم

 !برنمیدارین؟ دستم خسته شد _

 رهام: شرمنده حواسم نبود
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 پرهام: کجابود؟

  نگاه تند رهام منم ترسوند چه به رسه به پرهام بیچاره

  شانسی بردارهخاله میگم چطوره مسابقه اینجوری باشه هرکس کادو _

  دنیا: عجب فکری کادو ها اسمم ندارن

  ایول چه فکر خوبی -

سوسه الود در دستم گرفتم ، زرشکی خوش رنگ ومیز و نشستم کنار تبسم و ظرف انار روگذاشتم روروسینی 

 .بود

 چی ماله کیه ولی نمیگم خوب قاعده بازی چیه؟کردم میدونمخاله: من کادو

طبق دو هفته دیگه کنسرتا شروع میشه :» قورت داد و با تک سرفه ای گفت اقا فرهاد اخرین قاشق انارش رو

دعوت کنه به کنسرت و بلیط بگیره و قانون این بازی هرکس کادو هایی که برمیداره درست باشه که باید همه رو

 «!درست برنداشت مارو به کنسرت دعوت میکنه کس کادوشواگه هیچ

 .هوا حتی خود اقا فرهادکل خونه رفت رومیزد یهونگاه به چهره همه کردم خنده درش موج

 در هرصورت باید کنسرت برین ؟وای عمو -

  پرهام: اقا جمع کنید این بازی رو، اصال کنسرت دعوت من

  رهام: نه همین بازی جالبیه

  خاله گلی: خوب اول یکی یکی بلند شید بردارید

همه باهم بلندشدیم خودمونم خندمون گرفت ،عین این بچه کودکستانی ها کس اهمیتم نداد وخداروشکر هیچ

 .که بهشون حرفی میزنن یه گوشیشون میشنوین از گوش او یکی بیرون میکنن

یه جعبه قرمز رنگ انتخاب من بود که بازش کردم و با یه ست شال ،رژ و کفش بادمجونی مواجعه شدم خیلی 

 !همین چیزا بود اما در رنگ مختلف ،گلبهیی  بلند کردم دیدم مال دنیاقشنگ بود ، سرم و

 ست بادمجونی مال کیه؟ خاله جان این _

  «!مال دنیا:» خاله با خنده جواب داد 

  بهش دادم که اونم جعبه ست گلبهی رنگ رو سمتم گرفتپوفی کردم وجعبه رو
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  مرسی خیلی قشنگه خاله خیلی زحمت کشیدین _

  امیر: تبسم خانم این مال شماست

  ا وای اینم که دست منه مال شماست -

  درست بودوپرهام: رهامم مال منو ت

  همه لبخندی زدیم که پرهام زد به پیشونیش

  خاله: خوب خوب بلیطا اماده کنید مال همه جمع حاظر بگیریدا

 : سرتکون دادن که یهو گفتمپوفی کردن وهررو

سه نفر اشتباه اینجوریه باید مشارکتی پول بلیطارو درست برداشتن واقا فرهاد اینجوری نمیشه دونفر کادو _

 !که؟ بدیم

  وایساد: ایول داره درست میگهمیز وپرهام زد رو

 !میدی که؟چند دقیقه پیش گفتی خودت پول بلیطاروریز کرد: تودنیا چشماشو

 پرهام: من غلط مردم خوبه سرکار خانم؟

  گربه میپرین به هم اقا فرهاد یه فکری به حالشون کنیدوخاله فرزانه: ای بابا عین سگ

نگاه کردم همه درحال انار خوردن بودن و اقا فرهادم توی فکر برای اینکه به بازی به تک تکو بلند کردمسرم و

  پایان بده

  من که میگم چون تعداد برنده ها کمه اونا پولو بدن -

  امیر: اره منم موافقم سه به دو نمیشه که

  کادوش دستش بوده نه به نظرم همون پول بلیطا مشارکتی باشه هرکس پول بلیط اونی بده که _

 «!عالیهه همین فکر خوبیه» دنیا با جیغی سفت بغلم کرد و بلند گفت

 خاله گلی: پس بلیط ما چی؟

  رهام: با من من میدم
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تاریخ کنسرتا رو چک  گذاشتم روی میز و گوشیمو دست گرفتم به صفحه اینستاگرامم سر زدم وظرف انار رو

  کردم

 حاال کدوم خواننده رو بریم؟ _

  اقا عباس: کنسرت اقای بهرام بهترین گذینه است

  خاله گلی: اره من عاشق صداشم

  هفته دیگه سه شنبه ساعت شیش کنسرتش هست _

 امیر: تاریخ بلیط فروشیش کیه؟

  بزار ببینمم..اها فردا ساعت سه از سایت ایران کنسرت _

  رهام: خوبه فردا بلیط میگیریم

گوشی تبسم زنگ خورد و با یه ببخشید رفت توی حیاط و رد کرده بود یهورو به ساعت نگاه کردم تازه دوازده

 ...مضطرب بودزمانی که برگشت پریشون و

 با نگرانی بلند شدم و گفتم : چیشد ؟ کجا ؟

 :روی دوشش مینداخت گفت نگاهم کرد و درحالی که کیفش رو

  د برم امشب شیفت من بوده من مرخصی گرفتمتوی بیمارستان اتفاقی افتاده دستیارای دکتر نیستن من بای -

  گرفتمدستاشو

 اروم باش عزیزم با این سرو وضع میخوای بری؟_

  دنیا: اینقدر مهمه ؟

 پرستاری نیست؟خاله گلی: تو اون بیمارستان هیچ

به طبقه پایین سپردیم اما یه مورد اورژانسیه زنگ زدن شیفت منو سمانه بوده اما هردو مرخصی گرفتیم و -

  بیمارستاندکتر پرستار کم دارن تو

 !منم با تاکسی برمیگردم فقط مراقب باشبروبیگر وماشینوخیله خوب بیا سویچ _

  شرمنده ها ببخشید با اجازتون ، خدافظ -
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 عزیزم مراقب باش خاله: خدافظ

  .تا دم در همراهش رفتم و وقتی مطمعن شدم رفته برگشتم داخل

  پرهام: چه شغل مزخرفی هر لحظه باید در دسترس باشی

  خونه مخصوصا االن که نصف شبهعباس اقا: دخترم امشبو خونه ما بمون تنهایی نرو

 ...اخه _

  پرهام: یه امشبی رو پیش دنیا بخواب فردا برگرد خونتون اشکالی نداره خواهر من

  امیر: حق با پرهام نصف شبم خوب نیست با تاکسی بری

 .و سر تکون دادمگرفت ، بهش لبخندی زدمدنیا کنارم نشست و دستامو

رم بود کاش بود..شاید اگه بود نشونی ازش ندااز این همه محبت خیلی خوشحال شدم اما کاش برادری که نام و

به دوش نمی کشیدم اما دیگه زندگیم اینطوری توی تنهایی نبود ، شاید اگه پشتیبانم بود این همه درد و

 .گذشته ها گذشت و برنمیگرده امان از گذشته ای با درد که تک تک روزاش میشه استرسی برای اینده ات

» پیامک گوشیم وادارم کرد بهش زل بزنم ، از طرف خواهرم بود سرمو تکون دادم و از افکارم دور شدم صدای 

  «رسیدم نگران نباش صبح برمیگردم خدافظ عشقم

 .نفس عمیقی کشیدمبا لبخندی قلبی براش ارسال کردم و

 !اقا فرهاد: خیلی سخته مسئولیتی روی دوشت باشه و هر لحظه شو با اضطراب بگذرونی ولی میگذرن دخترم

  ه جا مراقب تبسم بودم اون جز من کسیو ندارهراستش من هم _

دیگه االنم هست ودنیا: کاش منم یه خواهر داشتم اما جای خواهر نداشتم امیر برام پر کرد همیشه پشتمه و

  پرهامم دارم

  عوض کردلبخندی از روی درد زدم که رهام بحث رو

  بی زحمت ساکت باشین تا گیار بزنیم یکم جو عوض شه -

لند شد تا ظرف های اضافی رو ببره توی اشپزخونه منم کمکش بقیه وسایالرو بردم فقط موند میوه ها خاله ب

 .اجیالو

 کجا بزارم خاله جان؟ _
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  دنیا: مامان من و سوگند میشوریمشون شما برو بشین

م و همین خاله فرزانه با لبخندی هردمونو بوسید و از اشپزخونه زد بیرون ،از سمت چپ به سالن دید داشتی

 .امیرم بشنویمباعث میشد صدای دلنشین رهام و

 ..ابکشیمشغول شدیم و ظرف ها رو دونه دونه کفی کردیم و

  خوشحالیدوست دارن و تویه شب از طوالنی ، کنار اونایی که دوسشون داری و

  اخ تو شب یلدای منی ، دیونه دوست داشتنی ،

  و هندونه شیرینش کم میاره "*

  ره جنس یاره جنس یارهجنس یا"*

 :پاره میکرد گفتاخرین ضربه هم به گیتار زدن دنیا جیغ حیغ کنار درحالی که داشت پرده گوش منو

  بخونیددنیا: رهامم بازم بخونید اون قطعه دوست دارم و

 عباس اقا: خانم بی زحمت چایی میاری؟

دادم به دنیا که به خاطر دیونه بازیش کردم و هم کفینگاهی به پشت سرم انداختم ظرفی نبود ، اخرین دونه رو

 .تمام ارایشش پخش شده بود تو صورتش

 :گفتمخندیدم و

  برو صورتتو بشور که پرهام میترسه _

  زد به بازوم بیرون اورد ودستکشاشو

 دنیا: بیشعور خیلیم دلش بخواد

 .درست کردم و از شیشه کابینتا شالمو مرتب کردم  موهای لختمودستامو خشک کردم و

  حاال دیگه خود دانی تمام ارایشت پخش شده _

 میارین ؟خاله گلی: دخترا سینی چای رو

  من میارم خاله _
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م از نگاه پر گذاشتم تو سینی با قندون چایی هم ریختم توی فنجونا و همین طور که رد میشدتمام فنجونارو

 !کنصورتتو پاکگفتم: زود باش دیگه بروحرص دنیا خندیدم و

 .روی میز گذاشتموارد سالن شدم و سینی رو

 خاله جان اینم چایی فقط میشه من برم بخوابم ؟ _

 پرهام: این موقع؟

 : برگشتم سمتش و در حالی که با چشم دنبال موبایلم میگشتم گفتم

  این موقع دیگه خوابم همیشهساعت یکه پرهام جان من  _

  یک ساعت بیشتر نشستید بلند شید فردا میخواید برید سرکارعباس اقا : امشب و

  خاله فرزانه: گلی جان اتاق کنار ما واسه شما و اقا فرهاد

  پرهام: من ، امیر و رهامم تو یه اتاق

  ا نه اقا پرهام شما پیش نامزد باش _

 زمین؟ا روتخت میخوابی یرهام: امیر رو

  تختامیر: قربون دستت همون رو

 دنیا درحالی که یه دست لباس دستش بود سمتمون اومد

  غر غر موقوف داداش رهام یه امشبی ستایی بخوابین توی حال :

  پرهام: من که چیزی نگفتم در ضمن سوگند خانم یه امشبی قرض دادم به شما

 :گفتملبخندی زدم و

  ممنون فردا پسش بگیر _

  دنیا عصبانی گفت: مگه چکه هی رفت و برگشت داشته باشم

  خاله با کمی اخم رو به هر پنجتامون کرد

 !برید بخوابید نبینم سرو صدا بیادا -

 : چیزی نگفتیم رفت طبقه باال...خونه ساکت شد اما یهو دنیا اروم طوری که صدا باال نره گفت
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  سوگندم باهم تو اتاق پرهام میخوابیمدنیا: برید دیگه من و

  امیر: شبت شیک

  پرهام: شبت خوش عزیزم

  شبتون خوش اقایون _

  دنیا: شب بخیر برین ببینم خرسای گنده

اتاق البته با کمی تاخیر به علت پای امیر که رهام خندم گرفته بود اما چیزی نگفتم هرسه تاشون رفتن تو

 .رد تا راحت راه برهکمکش میک

وارد یه اتاق با ست سفید و طالیی شدیم ، یه دست تخت خواب دونفره و یه کنسول و یه میز کار و صد البته 

 ..کمد دیواری همسم ترکیب سفید و طالیی بودن و البته دلباز

 :می کرد گفتمرو بهش که داشت با ارامش موهاشو باز دنیا خودش یه تاپ و شلوار پوشیده بود پوفی کردم و

 دنیا لباس راحتی نداری اینجا؟ _

  :گفتمشغول پاک کردن اراییش شد وگذاشت وشونه رو

  تخت بپوش عزیزم بعدم با این دستمال ها صورتتو پاک کنچرا گذاشتم رو -

نگاهی بهش کردم تیز برگشتم سمت دنیا که با تخت و لباسارو برداشتم وسر تکون دادم کیفو گذاشتم رو

 :صدام مشهود بود گفتمخندی نگاهم میکرد با حرصی که از تولب

  دنیا میکشمت این چه لباسیه نپوشم سنگین ترم _

  :تو هوا تکون داد و درحالی که سمت در اتاق میرفت گفتدستشو

 مجبوری بپوشی بخدا این لباسو برای اینجا اورده بودم دیگه ندارم تا منم میرم تو حیاط چرخی بزنم و -

 تشویی برم تو بپوش و بخواب جلدی برمیگردمدس

مشغول  رفت و منو با اون لباس تنها گذاشت چاره ای نداشتم کسی هم قرار نبود بیاد پس دلمو زدم به دریا و

  .بیرون اوردن لباسام شدم

که دنیا  موبایلم، سمت کنسول رفتم با دستمال مرطوبیگذاشتم روی میز کنار تخت با کیفم وولباسامو تا کردم

 .ساعته بود ۲۴گذاشته بود ارایشمو پاک کردم اما لبمو به سختی چون رژ مایع 
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شروع کردم به دونه دونه باز کردن گیس موهام هرکاری میکردم فر نمیشد از بس لخت بود ، گیره هارو گذاشتم 

زاشت دست به موهام باز یرگشتم تا موهامو شونه بزنم ، مامان همیشه عاشق موی بلند بود حتی نتو کیفم و

 .حاال تا روی *" بودبزنم قبال دوست داشتم مدل کره ای بزنم اما با مخالفت شدید مامان برخورد کردم و

له لباس تنم نگاهی کردم متضاد رنگ پوستم بود یه تاپ دوبنده مشکی و شلوارک جذب مشکی که پاهای 

  .خوش تراشمو به نمایش گذاشته بود

خاموش کردم و روی تخت زیر پتوی نرم سفید رنگ خزیدم تار های خرمایی رنگم تا توی برگشتم رفتم چراغو

کردم و بدشانس با این سرو وضع صورتم نمیمود خوابم نمی برد. تشنم شد یهویی احساس خشکی گلو

 .نمیتونستم بیرونم برم

لم شور میزد اتفاق خوبی نمی افتاد اما بزور اما دلم یهو بدجورشورزد احساس خوبی نداشتم همیشه هروقت د

 ..خودمو دلداری دادم

ده دقیقه گذشته بود تشنگی خیلی بهم فشار اورده بود و نمیتونستم تحملش کنم به ساعت نگاه کردم از یک و

 باز کردم سرک کشیدم ببینم کسی هست یا نه..از شانسم کسیو دنیا هنوز نیومده بود ، بلند شدم و در اتاقو

 ...نبود با سرعت برق دویدم سمت اشپزخونه که درش رو به رو اتاق پرهام بود

برداشتم تاریک انچنانی هم بطری اب ووچون قبال دیده بودم دنیا از یخچال اب برداشت منم دریخچالو باز کردم

 ..پرنورنبود از پنجره های بزرگ خونه نور ماه میومد داخل فکر کنم ماه شب چهاره بود چون کامل و

یه نفس سر کشیدم..اخیش خنک شدم سریع بطری رو گذاشتم سرجاش اما لیوانی برداشتم و اب ریختم و

 ..همین که خواستم از اشپزخونه بزنم بیرون برگشتم همانا با هاش روبه رو شدنم همانا

نمیتونم برم یستادم وعمرم جلوی یه پسر اینجوری اپایین انداختم برای اولین بار توازخجالت سرو وضعم سرم و

نمیتونم چیزی بگم خلع صالح بودم الم تاکام حرفی نزدم به ثانیه نکشید که المپ خاموش شد و صداش گوش 

  هامو نوازش کرد

  شرمنده نمیدونستم شما اینجاید -

  به زور لب باز کردم

  میشه برین کنار باید برم _
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نفسم بند اومده بود به زور نفس میکشیدم رفت کنار باتمام توانم دویدم و به اتاق رسوندم خودمو و زیر پتو 

پام و از اتاق بیرون وخزیدم..خاک به سرم حاال باخودش چی فکر میکنه منم که دیونه باید از تشنگی میمردم

 ...نمیزاشتم

ندش و سایه اش که روی دیوار افتاده بود فهمیدم با سرعت اومد در اتاق باز شد و دنیا وارد شد اینو از موهای بل

 :کنارم خوابید و با لحنی که درش خنده موج میزد گفت

 به به چه داداش رهام باحیایی دارم من که به خاطر اینکه نبینتت با اون وضع المپو خاموش -

من هی خجالت میکشیدم خندید وهمین باعث شد بخنده..چند دقیقه بود داشت میگرفتم ودهنشوسریع جلو

 .از ظاهر شدنم با اون وضع

  میشه بس کنی دنیا _

 دختر چرا صداب بغض داره ؟چت شد تو -

  به سقف خیره شدم

  هیچی یاد گذشته افتادم _

 دردات بدونم منو شریک رازهات نمیدونی؟راستی من دوستتم نباید از زندگیت و -

 یعنی باید میگفتم از پنج سال پیش؟

 یعنی از اون مرتیکه عوضی میگفتم که مادرمو ازم گرفت ؟

 ...راستش _

  خودتو سبک کن سوگندبگو -

 ..اهی کشیدم و لب از لب باز کردم ذهنم پر کشید سمت گذشته روزی که داشتم از دانشگاه برمیگشتم

 سالت بوده درسته؟۱۸اون موقع  -

  سالگی رفتم دانشگاه ۱۶جهشی خوندم تو سن اوهوم دوسالی بود که در میخوندم البته با خاطر  _

 «فلش بک به پنج سال پیش »

  کشیدادا در اوردم که تبسم دستموبا خنده روبه دوربین کردم و
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 روانی عکس میگیره ازت -

  بیخیال ابجی جون بزن بریم ببینم ناهار چی داریم _

 سوگند یه چیزی بگم؟ -

  قربونت برمبگو _

 :ه جا کرد و با ناراحتی گفتکولش رو روی دوشش جاب

 ..مامان باز با بابا دعواشون شد -

 : نگهان ایستادم و با لکنت گفتم

  کی ؟ _

خونه حرف ملک ودیشب قبل خواب من هدفون گذاشتم روگوشات تا بیدار نشی اما یه چیزیایی از سند و -

  میزدن

 سرچی دعواشون شد تبسم ؟ حرف بزن _

  گرفتم اوردم باالچونشوبرش گردوندم سمت خودم و

 ..سر اینکه بابا میخواست مامانو -

 چی ؟مامانو _

 ..طالق -

نگفت پاهام سست شد و به دیپار پشتم تکیه دادم بازم حرف از طالق؟ ناگهان یه چیزی مثل پتکی به ادامشو

  مغزم هجوم اورد نکنه االن

  مدویدگرفتم وبا سرعت دست تبسم و

با سرعت میدویدم تا به خونه برسم میدونستم بابا چند ساله اینجوری شده و تا دعواشون میشه حرف از طالق 

 !پای من وسط دعوا باز میشه ؟میزنه اما نمیدونم چرا یهو

که باز کردم همزمان شد با صدای هر دو نفس نفس میزدیم جلوی در خونه ایستادم و کلید انداختم..درو

  شکستن چیزی
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ساله تو اوج بلوغ این چیزا رو ببینه تاثیر بدی در اینده اش  ۱۵به تبسم نگاه کردم بیچاره ترسیده بود یه دختر 

 .داره

پایین دستاشو سفت گرفتم باهم وارد خونه شدیم اما صحنه رو به رومو باور نداشتم اشکام سرخوردن و

 ..اومدن..بی مهاباد میریختن

 ..و گذاشته بود روی گلوی مامانمبابا با بی رحمی تمام چاقور 

 سنگدل شده بود؟ کی اینقدر پدرم پست شده بود ؟کی اینقدر بی رحم و

  داد زدم با تمام توانم داد زدم که عرش خدارو بلرزونه

  ولش کن! مادرمو ول کن نامرد _

اق تا صحنه ما افتاد تبسم میلرزید بغلش کردم گریه نمی کرد میلرزید بردمش توی اتباترس نگاهش رو

 ..نبینههارو

  اما برگشتم با سرعت رفتم پیش مامان و بغلش کردم

  ول نکندخترم هراتفاقی افتاد دست خواهرتو -

همه توی چشماش چیزی دیدم باور نکردنی بود، نفرت ، کینه و ترس همه وباخشم برگشتم سمت بابا اما تو

  چشماش دیدم

چشمامو بستم و صدای خورد دستش بود بزنه بهم که جیغ زدم وسمتم هجوم اورد و خواست با گلدونی که 

 ..شدن گلدون و پرت شدن خون توی صورتم همزمان باهم شد

اشک ریختم چشمامو باز کردم مادرم رفت..مادرم از من دفاع کرد و رفت.. داد زدم و نشستم بغلش کردم نفس 

 ..نمی کشید

 ..مادرم نفس نمیکشید

 ...گور شده بودگم وداد زدم و از هوش رفتم خافل از اینکه اون پست فطرت رفته بود وجیغ و

یه ماشین و طلبکارای بابا..تنها ارفاقی که بهم کرد خونه ای که مامان به اسمم زده بود من موندم و یه خونه و

 ..ماشینش به اسم تبسم بهمون داد به خاطر بستن دهنم اما من رسواش کردمو

 ... دادم طلبکارا و اون رفت و دیگه برنگشت خونه پدریمو فروختم و
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ول کردم ترم های اخرم بود ولش کردم حاال من تنها توی یک شهر بی کس و یاور باید چیکار میکردم دانشگاهو

بهتر و رفتم دنبال کار و تبسمم بعد از افسردگی که گرفت بزور مدرسه میرفت اما با کمک دکتر منفرد خیلی 

  .شد

**** 

  اشکامو پاک کردم و رو به دنیا با التماس گفتم

  ازت خواهش میکنم به کسی چیزی نگو لطفا _

 با بغضی گفتدستمامو گرفت و بوسید و

  جفت چشمام راز دار خوبیم عزیزم نگران نباش االنم بخواببمیرم برات چقدر درد کشیدی تو چشم رو -

 ..خسته بود که نفهمیدم کی خوابم بردمیسوخت و سر تکون دادم و چشمانم ا ینقدر

صبح با احساس سردرد شدیدی از خواب بیدار شدم فکر کنم به خاطر گریه های دیشبم بود.نگاهی به ساعت 

 .نیم بودانداختم ده و

ن بیرو وشالمو پوشیدم از حمام اتاق صورتمو شستمعوض کردم موهامم جمع کردم و بلند شدم و سریع لباسامو

 اومدم که دنیارو مشغول مرتب کردن تخت دیدم

  سالم صبح بخیر _

  برگشت سمتم

  سالم صبح توهم بخیر -

 بیدار نکردی؟چرا منو _

  نیومد خیلی ناز خوابیده بودیدلم -

 :لبخندی زدم که دوباره گفت

  همیشه بخند سوگند خنده خیلی بهت میاد -

پرهام نشیته بودن و صبحونه میخوردن که رهامم امیر ووز بود وباهم از اتاق بیرون رفتیم میز صبحونه هن

  پایین انداختمهمزمان با ما از اتاق خارج شد..خجالت زده سرم و

  سالم صبحتون بخیر _
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  پرهام: به خواهر خانم ما صبح عالی متعالی

  کنار کشیدم ، نشستمصندلی روخندیدم و

 ن ؟امیر: صبح بخیر سوگند خانم خوب خوابیدی

 بله پای شما بهتره؟ _

  صدای خاله ها نزاشت امیر حرفی بزنه با خنده بهمون ملحق شدن

  خاله گلی: صبحتون بگیر

  صبح شماهم بخیر خاله _

 رهام: زن داداش اون کره ها رو بده بی زحمت

 کره ها جلوی من بود برداشتم و گذاشتم جلوش

 رهام: مرسی

  سرتکون دادم فقط روم نمیشد نگاهش کنم

  دنیا با ارنج زد به پهلوم که اخ ارومی گفتم

  نکن دنیا سنگ که نیست پهلوه _

 :گفتفرزانه که داشت با ارامش صبحونه میخورد یهو  خاله

 صدای گوشی میاد برای کیه ؟ -

رهام تا برش دارم شماری تبسم شناختم مال من بود ، بلند شدم و رفتم توی اتاق پهمه ساکت شدن صداشو

 گذاشتمکنار گوشمبود لبخندی زدم و گوشی رو

 جانم تبسم؟ _

 سالم سوگند خانم؟ -

  از صدای دختری جا خوردم تبسم من نبود

 بله خودم هستم شما؟ _

  متاسفانه تبسم تصادف کرده و االن توی اتاق عمله لطفا هرچه زود تر خودتونو برسونید -
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  قلبم ریخت ترس به جونم خوره انداخت واشکام ریخت

 خانم خانم حالتون خوبه ؟ -

  با لکنت جواب دادم

  میام خودمو میرسونم _

دنیا و گوشی از دستم افتاد یهو بلند شدم و یا برعت تمام عین این دیونه ها همین طور که اشکام میرخت و

  صدا زدمرو

  دنیا؟ دنیا _

تعادل نداشتم ، دستامو به چهارچوب دیوار گرفتم همه االن دیگه برگشته بودن نگاهم  از اتاق بیرون اومدم

 .میکردن ، خاله با سرعت سمتم اومد و من دیگه پاهام جون نداشت همون جا نشستم

  به گوشم میرسید« چی شده؟» صداهای همه که میگتن

  خاله خواهرم ، تبسمم توی اتاق عمله خواهرم تصادف کرده _

  بی صدا بود اما از درون کوره داغ بودم گریم

خاله کمک کرد و راه رفتم و همگی سوار ماشین شدیم تا بریم بیمارستان اصال حال نداشتم و دنیا مدام 

 ..دلداریم میداد و غر میزد تا رهام زود تر برونه

 .سه دقیقه راه به اندازه یک ساعت گذشت دیگه اشک نمیریختم فقط بغض گلومو گرفته بود

 !رسیدیم خاله: قربونت برم پیاده شو

چیزی مهم نبود شالم از سرم افتاد و موهام باز شد فقط بدون حرف پیاده شدم وبا سرعت دویدم برام هیچ

 ..له میومد که ازم میخواستن صبر کنم اما صبر نکردمخایادگار مادرم برام مهم بود پشت سرم صدای دنیا و

 !خواهرم باشه؟خدایا چرا هربدبختیه باید مال من و

بالخره رسیدم از ایستگاه پرستاری که با تعجب نگاهم میکرد پرسیدم اما چیزی نگفت خاله اینا رسیدن و رهام 

  داشت با ارامش میپرسید که تبسم کجاست

 خانم شما خواهرشی؟ -

  عصبانیت داد زدمبا 
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 یک ساعته دارم میگم خواهرشم حتما یکی دیگه باید بهت بگه تا بفهمی؟ _

روشو ازم برگردوند اگه حالم خوب بود دوتا تیکه بارش میکردم ،داشت به رهام میگفت که خواهر اخمی کرد و

  عزیز تر از جونم کجاست

  رشون خورده رفتن توی کماایشون توی بخش ای سی یو هستن به خاطر ضربه ای که به س -

با گفتن اخرین کلمه دیگه چیزی نفهمیدم و چشمام سیاهی رفت و با دوزانو افتادم فقط لحظه اخر فهمیدم 

 .توی اغوش کسی بودم

 « رهام »

ای دختره سر به هوا شالش از سرش افتاده بود بازم میدوید البته حقم داشت عزیز ترین فرد زندگیش بود 

 .تبسم

دش از شال بیرو زده بود در هین دویدن گیره اش افتاد و اون فقط میدوید به پشت سرم نگاه کردم موهای بلن

 ...خاله هم مدام صداش میزدن مگه اون وایمیستادامیرو به پرهام سپردم و مامان و

نداد عجب ادمیه ها نمیبینه حالش خوب نیست بازم چیزی رسیدیم ایستگاه پرستاری ، پرستاره جوابشو

 فت با اخمی اروم گفتمنگ

  تبسم خسروی کدوم بخشن ؟ گفتن که اتاق عملن _

 پرستار: خانم شما خواهرشی؟

 عصبی داد زد:یک ساعته دارم میگم خواهرشم حتما یکی دیگه باید بهت بگه تا بفهمی؟

ا سوگند داد امهم خندم گرفته بود هم به خاطر خنگ بازی پرستاره عصبی بودم. روشو ازش برگردوند و ادرسو

 ..چشمای خاکستریشو بسته بود و خواست روی زمین بیوفته که خاله گرفتش

 .پرهام تازه رسیده بودن هم نگران قلب امیر بودم هم نگران سوگندامیر و

  پرستاره ایستاده بود نگاه میکرد عصبی بهش توپیدم

  دکتر بیاد زودنمیبینی مگه بگو _

م موهاش اویزون بود به دنیا اشاره کردم موهاشم ببنده که سریع بغلش کرد وتند رفتم دو زانو نشستم

 .بقیشو اورد جلو شال انداخت روش اگه بیدار شه بازم خجالت میشهموهاشوانداخت روشالو
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  فقط من موندم تو اتاقخوابوندمش تختی که همون پرستار گفت و بقیه رو بیرون کرد و

 اقا شما چیکارش؟ -

  اون دکتر بیادهرکارش فقط سریع بگو _

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

 چیشده اقا ؟ -

  هیچی فشار عصبی روش بوده کلی هم گریه کرده و شوک بهش وارد شده _

 خواهر تبسم خانم هستن؟ -

 اخمی کردم

  بله خواهر تبسم خانمن _

نرمش *" خودنمایی میکرد خواست و رفت تا معاینه اشن کنه شالشو کنار زد موهای بلند وابرویی باال انداخت 

  دست بزنه رومو ازش گرفتم کنار پنجره ایستادم داشت چکابش میکردن

 چیزی شده دکتر؟ _

  نفس ارومی کشید

دین بخوره عالئم حیاتیش منظمه فقط بیدار شد یه چیزی بهش بنه فشارشون افتاده سرم وصل کردیم و -

  ضعف کردن

 .موهام کشیدم از اتاق بیرون رفتمپرستارم پشت سرش رفت دستی تورفت و

 مامان: حالش خوبه ؟

 دنیا: رهام حرف بزن خوبه؟

  که همشون نفس راحتی کشیدنسرتکون دادم

  امیر: باید برین قسمت ای سی یو

  پرهام میریم از دکترش بپرسیماین پات نیا من و اینجا بمون داداش امیر توهم بمون بادنیا: رهام بی زحمت تو

  فرزانه جونم میایمخاله: عزیزم نمیشه باید یه بزرگتری باشه من و
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  همگی رفتن و منم کنار امیر نشستم با نگرانی پرسیدم

 خوردی؟داداش قرصاتو _

  خفیف نبود یه تیر کشیدن عادی بود -

  اخمی کردم

  کنیا ناسالمتیجوونی میخوای ازدواجصد بار گفتم عمل کن بابا تو _

  خندید، امیر برام مثل پرهام بود حتی عزیز تر دستامو پشتش انداختم که تک خنده ای کرد

  به خدا دیونه ای رهام -

  خودتی داداش _

  باش اصال من دیونه -

  صدای در باعث شد نگاهم سمتش بیوفته

  چرا بیرون اودی برگردا تو _

  کشیده بود از دستشاز دستاش خون میومد سرم و

  دختر دیونه شدی رهام بلند شو ببرش داخل -

 سوگند: نمیخوام خواهرم کجاست؟

میخواست بره با داد نسبتا پامیزد وبلند شدم اینبار مجبوربودم دستشو گرفتم و کشوندمش داخل اتاق دست و

  بلندی که سرش زدم ساکت شد به خودش میلرزید

  ساکت سوگند مامان رفته از دکترش بپرسه بگیر بخواب حالت خوب نیست _

میلرزید، دستامو بین موهام کشیدم و تند رفتم سمتش دستاشو گرفتم و با پارچه پهن شده ازم دوری کرد و

 تخنی خوناشو پاک کردم ، هنوزم میلرزید فکر کنم از صدام ترسیده بود با لکنت گفترو

  ...برمسوگند: من..میخوا..م

  هیجا نمیری میخوابی همین جا فهمیدی _
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شروع کرد به دستو پا زدن و همین جور ازم میخواست تاولش کنم باز شال از روی با اون حالش اخمی کرد و

 "* سرش سر خورد افتاد عصبی شدم

های جداش کردم داشت اشک میریخت چشماش شده بود سبز با رگه دیدم تکون نمیخوره ، ترسیدم از خودم

  خاکستری خیلی ضعیف شده بود پیدا بود ضعف داره

  اگه گریه نکنی میزارم بری پیش تبسم _

  باال اورد و نگاهم کرد یک ان دلم لرزیدسرشو

 سوگند:راست میگی ؟ میزاری برم؟

 سرتکون دادم از روی تخت بلند شدم و رو بهش با تهدید گفتم

  میشینی تا برم یچی بیارم بخوری ضعف کردی _

  سوگند:بزار ببینمش قول میدم بعدا یچی بخورم

  دست به سینه نگاهش کردم

  سرت کن بیاباشه فقط من میرم بیرون شالتو _

 پایین انداخت و اروم باشه ای گفت ، از اتاق زدم بیرون که امیر با لبخندی نگاهم کردسرشو

  چیه ؟ _

  خوب ساکتش کردیا -

مم خندم گرفت ، اینبار باهم دیگه خندیدیم که صدای عصبی یکی اومد ، بعد زد زیر خنده ، نگاهش کردم خود

  نگاهش کردم یه پرستار بود

  پرستار: اقا اینجا بیمارستان ساکت لطفا

  امیر: ماهم میدونیم بیمارستان بابت صدامونم باید بگم اونقدر بلند نبود که مزاحم بیمارا بشه

 اخمی کرد و دوباره لب باز کرد: ا خانوم شما چرا بلند شدی از سر جات؟

  ببریم بخشنگاهم سمت اتاق سوق دادم اومده بود بیرون ،منو امیر بلند شدیم تا سوگند و

 کار مردم دخالت میکنی ؟سوگند: شما همیشه اینقدر تو
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  پرستار: وظیفه منه ازتون مراقبت کنم خانم

چشمت به دوتا پسر افتاد زبونت بازشد حاال وظیفته کجاست جواب ندادی وگفتم خواهرمسوگند: چطور وقتی 

 از من مراقبت کنی؟

قرمز قرمز شده بود راه افتاد رفت منم خندم گرفته بود عجب جواب خوبی بهش داد واقعا هم همین طوره 

  چشمشون به یکی بیوفته زبونشون کار میکنه

  امیر اروم راه میرفتم با پاش نمیتونست زیاد تند راه برهبی حرف راه افتاد و منم کنار 

بقیه روی صندلی نشسته بودن سوگند باز دوید خاله وانتهای راه رو رسیدیم پیچیدیم دست چپ که مامان و

  سمتشون

 « سوگند »

قلبم میداد اغوشش..بوی مادرم ورفتم تومنم فرودویدم سمت خاله که نشسته بود با دیدنم بلند شد و

 .بلند کردمگرفت دیگه اشک نریختم و سرم واروم

 ..خاله دکتر چی گفت ؟ تبسم چش شده ؟ من..من بدون _

  ادامه حرفمو خوردم دستی روی شونم نشست دنیا بود

رسونده دیشب تصادف کرده همون شبم عملش کردن و دنیا: عزیزم بخیر گذشت پرستار اشتباهی بهت خبرو

  کما بوده االنم هوشیاریشو به دست اوردهبرای دوازده ساعت تو 

شکر کردم که برام یادگار مادرمو نگه داشت. نشستم کنار خاله سرم روی از ته دل خدارونفس راحتی کشیدم و

  شونه اش بود

  از همتون ممنونم ببخشید شماهم گرفتار کردم شرمنده _

  ما جا داریچشمپرهام: این چه حرفیه خواهر من شما رو

  تبسم جزعی از خانواده ما هستینونزن توه: عزیزم دیگه این حرفاروخال

  مرسی خاله خیلی خیلی ممنونم _

  امیر: پس به خیر گذشت فقط باید تا موقع کنسرت هم من هم ابجی خانم شما درست شده باشه

 ...چیزی نگفتم واقعا دلم اروم گرفته بودلبخندی زدم و
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  سته بودیم که بالخره دکتر از اتاق بیرون اومددقایق میگذشت و ما همچنان نش

  بلند شدیم رفتم سمتش

 اقای دکتر حالش چطوره؟ _

ای سی یو بمونه انشالله ظهر منتقلش میکنیم به لبخندی مهربون زد : حالش خوبه دخترم فقط باید تا فردا تو

  بخش خانم پرستار نق نق مونو

 نیمش؟دنیا: این بشر ادم نمیشه ، دکتر میشه ببی

  بله ولی فقط دونفر -

  ممنون دکتر انشالله بتونم جبران کنم _

  بعد از خوب شدن تبسم انشالله مزاحمتون میشیم -

  ابروی باال انداختم

 برای چی دکتر؟ _

  برای امر خیر -

 گفت و رفت اخمی کردم و اروم با حالت عصبی گفتماینو

  بدهبه توبیا کیه که تبسموتو _

  دنیا : حرص نخور شاید جواب خواهرت مثبت بود

  خاله: تبسم هنوز خیلی بچست زوده

  اره حق با خالست من میرم ببینمش دنیا توهم بیا _

دستگاه داشتن روش وصل بود به حرص خوردن من خندیدن..وارد اتاق شدم هرچی دم وبقیه نشستن و

 .یژن بودباز کرد اما چیزی نگفت و به خاطر ماسک اکسچشماشو

 روی موهای نرمش کشیدم رفتیم کنارش دستمو

  سالم عزیزم _

  فقط سرتکون داد
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  دنیا: هوی خانم خانما باید زود خوب شیا که قراره عروس شی

  با مشت زدم به بازوش

  پرت میگه عزیزمچرت و _

 :برداشت و بریده بریده گفتماسک رو

  دوست...نورا...عاشقشه..من..دوستش..ندارمپدر...دکتر...خدا.. -

  دنیا: عاشق پدرشه

  نگاه عاقل اند سفیهانه ای کردم

  نورا عاشق پسر دکتر خدادوسته _

 ...اب..جی..من..خوبم..فقط..گریه..نکن -

  اشکامو پاک کردم

  عزیزم ما باید بریم فقط بخواب خوب _

  زدم براش و با یه خدافظی از اتاق زدیم بیرونماسکو

 خاله فرزانه: حالش خوب بود؟

  کشتهتوهم بهتره فقط خواهر خودشودنیا: از من و

  این دکتره مشخص کنم خاله شما برین خونه من خودم هستم اینجاوای من باید برم تکلیفمو با نورا و _

 ..خاله: اما عزیزم

  قطع کردمحرفشو

  ا نداره شما برید استراحت کنید خسته شدیدام _

  من که میمونم بقیه بریددنیا: گمشو

  امیر: مراقب باشید خدافظ

  دنیا موندیم و ماشین پرهام تا بریم خونه منمن وبعد از خدافظی همشون رفتن و
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  دنیا: عزیزم بریم خونه تو استراحت کن ظهر یه سر دیگه میایم

  تم بودقبول کردم چون واقعا خس

نداشت وایه همین روی شونم گذاشتم و همراه دنیا از بیمارستان خارج شدیم ، دلم طاقت دوری از تبسموکیفمو

 .تصمیم گرفتم بریم خونه لباسامو عوض کنم و برا ناهار برگردیم رستوران

همراهم زنگ خورد بین راه ایستادم و نگاهی به صحفه روشن شده اش انداختم خاله فرزانه بود لبخندی از روی 

  زدم ضعف

 الو ؟ _

  جواب ندادی ؟خاله: سالم عزیزم چرا گوشیتو

 !خاله جان همش چند ثانیه نبود زنگ خوردا _

  خاموشه همه نگران شدیم  خاله: دنیا چراگوشیش

  نگران نباشین تبسم حالش خوبه ماهم داریم میریم خونه تا من لباسامو عوض کنم و دوباره برگردیم _

 اتون؟بفرستم بر خاله: ناهار و

 لبخندی زدم

  نه خاله جان رستوران نزدیکه یه چیزی میخوریم _

  خاله: هرجور راحتی عزیزم مواظب باشین من و اقا عباس هم عصری میایم

 وای زحمت نکشید نمیخواد خودتونو خسته کنید _

  خاله: ما میایم حرفم نباشه فعال

  فعال _

اومد با سرعت سمت پارس پرهام رفتم و دروباز کردم ، گوشی قطع کردم نگاه کردم دنیا نبود ، صدای بوق 

  نشستم که دنیا غر زد

  کجا رفتی نکبت -

 مادرشوهر گرامیتون بود داشتم باهاش حرف میزدم _



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

55 

 

  خیله خوب شیشه رو بده پایین گرمه -

حرکت کرد. تا اپارتمان من یه ده دقیقه راه بود البته اگه تو ترافیک گیر نمیکردی ولی کرج اونقدر هاهم ترافیک 

  .نبود مثل تهران که غوغاست

  نذر کردم برم خیرات بدم برا روح مادرم _

 کار خوبی میکنی عزیزم ، سمت چپ برم دیگه؟ -

  اوهوم _

پیاده شدیم. خونه ای که توش زندگی میکنم یه گوشه ای پارک کرد و پیچید سمت چپ که اپارتمان پیدا شد ،

مال منه اما اپارتمان مال من نیست اما مامان گفت صاحبش گاهی اوقات میاد سری میزنه خارج زندگی 

 ...میکنه و واحد هاشم بغییر از اتاق کنار ما پره

 .اشتم باید میرفتم لباسامو عوض میکردمدلباز اما االن وقت ندوارد حیاط شدیم یه حیاط پر از درخت و

  .از درب اصلی وارد شدیم مجبور بودم بیست پله رو باال برم اسانسور خراب شده بود

  ای لعنت بهش چرا درست نمیکنه -

 .جلوی واحدمون ایستادم و کلید انداختم درباز شد

  غر نزن بیا تو بابا _

  ..سمت اتاقم رفتم و بلند گفتمپوفی کرد و خودشو رو مبل پرت کرد و اخیشی گفت

  میرم حموم توهم برو تو اتاق تبسم لباسای اونو بپوش تو این گرمای وسط زمستون باید حموم کنی _

  اره وسط زمستون ظهرش گرم شده -

پریدم توی حموم و موهامو باز کردم زیر اب سرد ایستادم...قطه های اب روی بدم خستگی رو از تنم در 

 .رو به بدبختی به موهام زدم و بعد از شستنشون بیرون اومدممیکرد..شامپو 

صدای شر شر اب از اتاق خواهرم اومد ، پس هنوز بیرون نیومده ، خودمو خشک کردم و سمت کمد رفتم بعد 

 .از کلی گشتن یه چیزی پیدا کردم هم مناسب گرما باشه هم سردی شب

رفتم و شونه کردم تا خودشون خشک بشن ، باال بستم گتاپ مشکی ساده با شلوار جین مشکی..موهامو نمشو

 .با یه کش مو و روپوش طرح مخمل البالویی پوشیدم با شال همرنگ لباس و لبه های مشکی
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 میگم سوگند من چی بپوشم ؟ -

  نمیدونم یه چیزی بپوش سرما نخوری فقط _

 اها پیداش کردم اون روپوش لیمویی میپوشم خیلیم خوشکله کجا خریده؟ -

 تهران رفته بود خرید عزیزم _

صداش نیومد ، دوباره به اینه نگاه کردم برای بی روح نبودن صورتم یه ریمل و رژ هلویی زدم.از وسایل لوازم 

 .هلویی داشتم همین و بسارایشی یه ریمل و خط چشم ، رژ لب قرمز و

  با دیدنم سوتی کشیدیرون اومد وکفش های مشکیمو برداشتم و از اتاقم خارج شدم همزمان با من دنیا هم ب

  دیونه میکنی خانمهمه رو -

  دستمو تو هوا تکون دادم

 برو بابا خودت پرهام و دیونه کردی خانم خانما _

 .شلوار و تاپ ابی کاربنی و روپوش زرد پوشیده بود

 بریم ؟ _

 ناهار چی؟ -

  دوست نداره  بیرون سفارش میدم فقط بریم تبسم تنهاست غذای بیمارستان _

  باشه من سویچو بردارم بیام -

روی خودم خالی کردم و همراه دنیا از واحد خارج شدیم کلیدو سپردم دست برگشتم به اتاق و عطر نرگس رو

  مشتی و تند قدم برداشتیم سمت ماشین

  یه چیزی بگم -

 اره بگو _

  رهام گفت واحد کناری شما خالیه واسه یک سال اجاره کنیم تا خونه خودمون حاظر بشهپ -

  با خوشحالی نگاهش کردم استارت ماشینو زد و حرکت کرد

  جدی وایی خیلی خوشحالم کردی _
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  مامان گفت وسایل برقیام مونده بخره کم کم بساط عروسی جور کنن -

  امیر حالشون خوب بشهریزی کنی که تبسم وچه خوب پس حداقل باید طوری برنامه  _

بخشه تا اخر هفته خوب میشه همش باز میکنه باید بره فیزیو تراپی تبسمم فردا توامیر که اخر هفته پاشو -

  سه روز مونده تحمل کن همشون خوب میشن

 گرفتین شما؟اها راستی بلیط هارو _

  با خوشحال گفت

  ردههمشو بابام گرفت گفت یه شوخی ک -

  دستش درد نکنه من که به کل یادم رفته بود _

  مال دیشب بوده یادت رفته -

  امروز باز میشه سایتها _

  ایش امیر یه دوست داشت برامون ردیف کردش -

نفس عمیقی کشیدم و به صندلی تکیه زدم خوبه که تبسم به زودی خوب میشه و منم با خیال راحت سرکارم 

 .که عقب نمونن بچه ها تبسمم میسپارمش دست نورا و سمانه میرم البته امروزم میرم

  پارک کرد و پیاده شدیم ، نسیم مالیمی میومد. متعجب به دنیا نگاه کردم که داشت میخندیدماشین و

  گرمه هم باد میاد هم شب سرد میشهوای میبینی هم -

  اوهوم حاال تو اون روسری رو درست بپوش سرما میخوری _

روسری رو درست کرد ، هنوز به در اصلی نرسیده بودیم که صدای شخصی مارو وادار به برگشتن سمتش کرد.. 

  اخمو باچهره معمولیپسری قد بلند و

 بفرماید امرتون ؟ _

  بنده ارین خدادوستم پسر دکتر خدادوست - -

  ابرومو باال انداختم

 !بگیدخوب کارتون و _
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  فتن که من از خواهرتون خوشم میادارین: راستش فکر کنم پدر گ

 خوب میاد که میاد ولی تبسم دوست نداره شمارو -

  ارین: من دوسشون دارم

من راضی به بدبخت کردن خواهرم نیستم اقا لطفا بگردین دنبال کسی که عشق شما تنها کافی نیست و _

  واقعا دوستتون داشته باشه

 ..دیدم ، ایستادم تا برسه برگشتم که برم نورا رو درحال دویدن سمتم

 اروم دختر مگه از جنگل فرار کردی چی شده ؟ _

 :تند گفت نفس عمیقی کشید و

 ..نورا: تبسم...تبسم

  مدادم اب دهنشو قورت میدادنگران شدم به خاطر دویدن زیادش نفسش باال نمی اومد و

 ارین: بگید نورا خانوم چی شده؟

  رو گرفت نگاهش به ارین افتاد و با اخم ازش

نورا: دکتر گفتن وضعیتش بهتر شده منتقلش کردن بخش خودشم خیلی اصرار داشته بره به بخش دیگه بعد 

 .از معاینه دکتر اسالمی گفت میتونه تا فردا بمونه و بعد مرخصه و بعد از بهبودی کامل برگرده سرکارش

 .مخوشحال شدم خیلی زیاد نورا رو بغل کردم که خندید و محکم زد پشت

  وای مرسی بابت خبرت خیلی خیلی خوشحالم کردی _

  ستایی میخوریمبدو بریم پیشش بعدا ناهارو -

بدون توجه به ارین هرسمون قدم تند کردیم سمت اتاقی که نورا گفت خوب شد طبقه پایین بود وگرنه من باید 

 .کلی پله رو طی میکردم

  رخید سمت مون لبخند پهنی زد و اروم اسمامونو گفتجلوی در ایستادیم و بعد باز کردم ، سرش همزمان چ

  فقط بخند عزیزمجان دلم تو -

  بفرما جوگیر شد _
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اروم بوسه ای روی پیشونی باند پیچی نورا تک خنده ای کرد و رفت کنار تبسم ایستاد ، منم باال سرش رفتم و

 .ودجای دیگش نشکسته بشده اش زدم خداروشکر فقط سرش ضربه خورده بود و

 خوبی ؟ گرسنته؟ _

 مظلوم سر تکون داد رو به نورا گفتم

  نورا بپر از رستوران دو دست جوجه بیار اینم کارت _

 .بیادکارتمو بیرون اوردم با لب برچیده رفت که غذا بخره واز کیفم

 « دایان »

 !میشه بس کنی ؟ من پیداشون نکردم مامان _

 .چشاش بود به قاب عکس اون زن خیره شدبا غمی که تو

 ...روزی که فهمید منم وجود دارم حتی یک بارم اخم نکرد و چیزی نگفت انگار خواهر بود برام اما مجید -

 گریه اش بلند تر شد ، رفتم کنارش و توی اغوشش گرفتم

تک روزای نبودنمو جبران کنم اما  قول میدم پیداشون کنم ، قول میدم برادری کنم واسشون.میخوام تک _

  راحت بشهتوکردم اما الزم باشه پیداشون میکنم تا خیال من ونیستن مامان تهرانو زیر رو

 .میخوام دخترامو ببینم دایان من میخوام بزرگشون کنم عروسشون کنم -

از سر کالفگی توی سالن راه ماساژ دادم اروم که شد باز برگشت به اتاقش.  زاری اروم پشتشوشروع کرد گریه و

  میرفتم که همراهم زنگ خورد. نگاهش کردم ، شماره رهام بود

 !الو؟ داداش _

 رهام: سالم خوبی ؟

 چطوری؟مرسی تو _

 رهام: خوبم بد نیستم راستی چیشد کار پیدا کردی؟

  نفسی از سر اسودگی کشیدم

  خداروشکر اره اما مسیر که باید طی کنم تهران تا کرجه _
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  رهام: چه عالی پس یه سرم به ما بزن داداش یک ساله ندیدیمت

 خندیدم و جواب دادم

 پس اون امیر کجاست؟ اون پرهام نمیخواد عروسی کنه؟ _

  رهام: چرا فکر کنم یه یک ماهی دیگه شایدم کمتر ، امیرم پاش شکسته اما سه روز دیگه باز میشه

 کرده دلنگرون شدمخوب خداروشکر اسیب جدی ندیده گفتی تصادف  _

 رهام: من باید برم اموزشگاه کاری نداری؟

  نه سالم برسون _

  رهام: باشه خدافظ

جرقه ای به ذهنم خورد. اره خودشه  دنبالشون بگردم اما یهوگوشی قطع شد. باز من موندم و فکر اینکه کجا رو

خونه قدیمیشون توی کرج! بابا یه بار منو برده بود اونجا اگه درست یادم باشه فکر کنم خیابون گلشن عمارت 

 .کوچیک بابا مجید

 « سوگند »

  پیشت میمونه من باید برم وگرنه نمیرفتم عزیزم افرین همین جا بخواب دنیا هم _

  لبخند بی جونی زد

  ابجی دنیا هست نگران نباش ولی زودم برگرد -

  چشم خاله اینا شب میان اینجا بایدم زود برگردم شام حاظر کنم _

  دنیا با ذوقی نگاهم کرد

  الزنیا درست کن براموندنیا: پاستا و

  امر دیگه باشه درخدمتم _

 واسه دسپختت تنگ شده بود مگنه تبی ؟یا: خیله خوب بابا خوب دلمدن

  تبسم سر تکون داد راهمو سمت اینه گوشه دیوار سالن کج کردم و بلند گفتم

  باشه درست میکنم خدافظ _
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صدایی نیومد نگاهی به خودم کردم مانتو خاکستری و مقنعه مشکی و شلوار مشکی از توی کیفم رژ رو بیرون 

  پرت کردم توی کیفمو باسرعت رفتم پایین شانسم خوب بود تاکسی اومده بودو به لبام کشیدم. رژواوردم 

  سالم _

 سالم خانم کجا برم؟ -

  اموزشگاه زبان هادیان _

  زیاد تر کردسرتکون داد درو بستم و به صندلی تکیه دادم اهنگ مالیمی پخش میشد، کمی صداشو

  عادالنه نیست ، بی تو سر کنم

 بی هوای تو

 ..عادالنه نیست

  دوری من از دست های تو

  عادالنه نیست من بمانم و حسرت مدام ، عادالنه نیست

  قسمتم از این عشق ناتمام

  هم مسیر من حال زندگیم رو به راه نیست

  اه نیستهم مسیر من حق ما دوتا درد و

  هم مسیر من حال زندگیم رو به راه نیست

  اه نیستهم مسیر من حق ما دوتا درد و

 «رضا بهرام_ عادالنه»

و از خیابون عبور کردم تا به حساب کردم ، عینک رو به چشم زدمبا صدای راننده به خودم اومدم و کرایه رو

 .اپارتمان برسم

 .یک بار دیگه از ایینه اسانسور خودمو دید زدم تا خیالم از مرتب بودن همه چی راحت باشه

باز کرد اروم سالم کردم که ارومم جواب داد. وارد اموزشگاه شدم ق ای به دفتر زدم که خانم عدالتی دروت

 .جمعیتی پشت در دفتر ایستاده بودن اگه درست گفته باشم ،بچه های خانم هاله بودن که اخراج شدن
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بلند صحبت میکرد نزدیک دفتر رهام شدم اما صدای حرف میومد اسممو از زبون شخصی که داشت بلند 

 .شنیدم فهمیدم یه بخشی از بحث مربوط به منه

گفت: شرمنده خانم خسروی از لحظه ای که اقای هادیان اومدن ایشونم خانم عدالتی با نگرانی کنارم ایستاد و

  اومدن مدام از شما اسم میبرن فکر میکنن شما جاشونو تنگ کردین

ه قبلی هرچی دوست داشت گفت و اینبار نوبت منه. از کنار بچه ها میدادم دفعاخمی کردم اینبار باید جوابشو

دوتا تقه به در زدم که در باشدت باز شد و نگاهم با چهره خشمگین خانم هاله تالقی پیدا کرد از رد شدم و

 .عصبانیت زیادش یهو داد ی زد که فکر کنم گوشام کر شد

حق اومدن به اینجا شما برخورد کنم.شما اخراج شدین ومیشه توی اموزشگاه داد نزنید خانم منم بلدم با  -

  ندارینرو

پوچ خرد نمی وبه رهام که خیلی ریلکس نشسته بود روی صندلیش نگاه کردم خوشم میاد اعصابشو واسه هیچ

 .کرد

هاله: ببین دختر جون من اینجا بهتر از همه بودم اما تو تموم زحمتای منو به باد دادی ، فکر نکن با پارتی 

  اومدی زرتی میاد میگیرتت دختره عملی از خود راضی

ناراحت شدم زیاد اما بروز ندادم و با تمام نفرتی که داشتم توی چشمام ریختم و بهش نگاه کردم تا هرچی 

  ویلش بدمتحالیقشه رو

چقدر شما خوش خیالی خانم هاله ، این شمایین که تو فضا سیر میکنید و فکر میکنید اقای هادیان میاد تو  _

خانم من تالش کردم به اینجا   بگیره..صفات خودتو به من نچسبون خواهشا. بعدشم من با پارتی نیومدمرو

 .منم اومدم تا اینجا کار کنمنشونم داد ورسیدم اره دنیا دوست منه استخدامی اینجارو

محض فضولیتونم بگم من سرتاپام مثل شما عملی نیست اگه کمی دقت کنی میفهمی اگرم عملی باشم به 

 .!خودم مربوطه حاال هم از سر راهم برید کنار لطفا

 از عصبانیت قرمز شده بود منم بدون اینکه توجه کنم بهش از کنارش رد شدم و رفتم داخل اتاق درم پشت

 .سرم بستم

 ..تازه متوجه ادمای توی اتاق شدم ، امیر، دوستش و رهام

  گذاشتی کف دستشامیر: ماشالله چقدر خوب حقشو
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  رهام : بفرماید بشنید سوگند خانم

نشستم و نفس عمیقی کشیدم و از روی میز یه لیوان برداشتم نگاه سنگینی رو روی خودم حس کردم ، پسری 

 .و موها ، ریش و سیبیل قهوه ای  با چشمای سبزکه تاحاال ندیده بودمش 

 .لیوان ابو خوردم. جمع ساکت بود و از بیرون تنها صدای محکم در اومدکه فهمیدم خانم هاله رفته

صدای خنده امیر و رهام بلند شد متعجب نگاهشون کردم منی که حتی نگاهم نمیکردم حاال با دیدن خنده 

 .امیرم سیع میکرد صداش باال نرهدم رهام اروم مبخندید وقشنگشون برای چند ثانیه محوشون ش

 !به چی میخندین ؟ _

  امیر میون خنده اش گفت : بدجوری ضایع شد

  اها. ببخشید من باید برم سر کالسم فعال _

  که برم اما صداش متوقفم کرد بلند شدم

  چند لحظه صبر کنید -

  برگشتم سمتش و پرونده ای سمتم گرفت و اشاره کرد بردارم

 .بعد از اتاق خارج شدمبرداشتم و

 «دایان»

 .از ماشین پیاده شدمیه کله تا کرج روندم و بزور ادرس رو پیدا کردم. جلوی در ایستادم و

هرامو ول کرده رفته چند سالی بود از پدرم خبری نداشتم ، نمیدونستم کجاست که هم منو هم مادرم و هم خوا

لعنت بهم که گذاشتم بره و اون موقع قبول نکردم دخترا رو پیش خودمون نگه دارم اما االن پشیمونم خیلی 

 .پشیمونم مخصوصا االن که سوگند بهم نیاز داره توی تنهایی داره خواهرمو بزرگ میکنه

  زدم و سریع صدایی اومددکمه ایفون واهی کشیدم و

 کیه؟ -

 د میشه بیاین پشت در ؟؟بلخشی _

 !با کی کاردارین -
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  با اقای خسروی _

  ازشون خریدیم ایشون از محله رفتنما این خونه رو -

 شما نمیدونین دختراشون کجان؟ _

  نه اقا فقط اینو میدونم رفتن خارج اقای خسروی -

  خیلی ممنون _

رج؟ بیچاره مادرم بیچاره پری خانم االن چی تنها گذاشته رفته خابا کالفگی برگشتم. تو این شهر دخترا رو

 !میکشه که شوهرش ولشکرده؟

 .رسوندم کرج یه سر برم پیش رهام البد االن این تایم اموزشگاهشه روشن کردم تا حاال که باراروماشینو

االن میفهمم چرا پری خانم وابسطه اگه پیداشون میکردم محکم هردوشونو بغل میکردم خیلی پشیمونم و

 .تراش بوددخ

من االن این سر کرجم تا دودقیقه دیگه میرسم نشون میداد وپنجاه روبه ساعت نگاه کردم ، تیک تاکش چهار و

 .اموزشگاه

امیر اشنا شدم ، واقعا برام مثل برادر رو به روی اموزشگاه ایستادم نگاهش کنم دقیقا پارسال بود با رهام و

  .بودن

  اه رهام باز بود با یه یاهللا رفتم داخل خانمی نشسته بودوارد ساختمون شدم ، در اموزشگ

  سالم خانم _

  سرشو باال گرفت

 سالم با کی کار دارین؟ -

  بنده دوست اقای هادیانم بهشون خبر بدین _

  چند لحظه منتظر باشین -

و دو رنگ ابی فیروزه ای انالیز کردم ، همه چیز واقعا با سلیقه عالی تزیین شده بود همونجا ایستادم درو دیوارو

و سفید بود کاغذ دیواری های سالن. کم کم داشت حوصلم سر میرفت این دختره هم نیومد شونه ای باال 

  درو باز کردمانداختم و رفتم سمت دفتر و
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  رهام: به سالم اقا دایان خوش اومدین

  منشی: ا ببخشید من یادم رفت بگم بهشون

  مشکلی نیست _

 ..رفت بیرون

  رهام بلند شد و سمتم اومد بغلش کردم به پشتش زدم

  نیای تهرانایه وقت تو _

  امیر: به سالم اقا دایان

  سمتش برگشتم و رفتم سمتشخندیدم و

  سالم اقا امیر خوبی خدا بد نده _

  به پاهاش اشاره کردم

 جواب دادلبخندی زد و

  امیر: ای بدک نیستم ، یه تصادف ساده بود

  .رهامم رفت پشت میزش نشستتم وکنارش نشس

 خوب چه خبرا ؟کارو بار خوبه؟ _

 :تکون داد و گفترهام خودکار توی دستش رو

  رهام: خوبه خداروشکر راضیم

  سرمو چرخوندم سمت امیر که به گلدون روی میز خیره شده بود

 چطور ؟تو _

  نمامیر: خوبه فعال کالسام به خاطر پام کنسل کردم دوباره شروع میک

 واسه چی اومدی اینطرف؟رهام: تو

 : اهی کشیدم و گفتم
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  نهواسه دوکار اومدم که یکیش انجام دادم اما دومی رو _

  امیر با تعجب نگاهم کرد

 امیر: واسه چی مگه چی بوده که نتونستی انجام بدی؟

  مم بگردمواسه بار اومدم از تهران بارارو میرسونم کرج گفتم حاال که اومدم دنبال خواهرا _

 رهام: هنوز دنبالشونی؟

 گشتی؟امیر: تهرانو

  فروخته بودنکردم نیستن به ادرس خونشون تو کرجم سر زدم اما خونه رواره تهران و زیرو رو _

امیر دهن باز کرد چیزی بگه که دختری با عصبانیت وارد اتاق شد و در محکم به دیوار برخورد کرد.روانیه 

 !ترسونیدمون

  رهام: کی شمارو راه داده اینجا

  : پوزخندی زد و گفت

  بزارم کف دستشهه منم میدونم اخراج شدم اونم به ناحق اومدم حق دختره رو -

رهام: مسائل اون دختر به تو ربطی نداره بعدشم من به خاطر رفتار بدت اخراجت نکردم به خاطر تدریس بدت 

  اخراج شدی حاال هم بیرون

  این بیرونو طوری بلند گفت که من ترسیدم چه به رسه به دختره

خودتونو سیاه کن من میدونم داشتی کم کم عاشقم میشدی اون دختره عملی ا حاال تدریس من بد شد برو -

  خراب کرد رهامخراب کرد اون سوگند عوضی همه چیوزد همه چیو

 .کردمبه رهام که االن خونسرد داشت نگاهش می کرد، نگاه 

  پایین میارهچه پرو عجب دختری که ارزش خودشو

گرفته بود از لباساش فهمیدم اونم که باز کرد شخصی پشت در جلوشودختره عصبی شد و رفت سمت در درو

 .ندیدمدختره اما صورتشو

 برو از سر راهم کنارررر -
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  با عصبانیت گفت کسایی که پشت درم بودن گوشاشون کر شدچنان اینو

حق اومدن به میشه توی اموزشگاه داد نزنید خانم منم بلدم با شما برخورد کنم.شما اخراج شدین و  م :رها

 .نداریناینجا رو

ببین دختر جون من اینجا بهتر از همه بودم اما تو تموم زحمتای منو به باد دادی ، فکر نکن با پارتی اومدی  -

  زرتی میاد میگیرتت دختره عملی از خود راضی

میگرفت ، اصال از اینجور دخترایی خوشم نمیومد. صدایی اشنایی باعث شد صورتمو سمت ه خودشوچ

 .صاحبش برگردونم اما صورتش پیدا نبود

چقدر شما خوش خیالی خانم هاله ، این شمایین که تو فضا سیر میکنید و فکر میکنید اقای هادیان میاد  - -

خانم من تالش کردم به اینجا   واهشا. بعدشم من با پارتی نیومدمبگیره..صفات خودتو به من نچسبون ختو رو

 .منم اومدم تا اینجا کار کنمنشونم داد ورسیدم اره دنیا دوست منه استخدامی اینجارو

محض فضولیتونم بگم من سرتاپام مثل شما عملی نیست اگه کمی دقت کنی میفهمی اگرم عملی باشم به 

 .!اهم برید کنار لطفاخودم مربوطه حاال هم از سر ر 

  با دیدنش به چشمام شک کردم ، یعنی واقعا خودش بود؟! خواهرم سوگند بود ؟هاله رفت کنار و

اومد نشست و یه لیوان ابو سر کشید. اما من میخواستم بدونم این دختر خواهر هوای خودش بود وتوی حال و

 .منه یا دارم اشتباه میکنم

میشنیدم. چقدر بزرگ شده بود خواهر کوچولوی ده ساله هش تعارف کرد و محوبا دیدنش حرف های رهام که ب

 .من. اما پس کو تبسم ؟ باید سر درمیاوردم و تنها راهم رهام بود

  منو از کر بیرون کشید به صندلی تکیه زدم که صداش اومد« ترکیب امیر و رهام» صدای خندیدن رهامیر 

 به چی میخندین؟ -

 !امیر : بد ضایع شد

  اها. ببخشید من باید برم سر کالسم فعال -

گفت و بلند شد. مامان بزور از بابا عکس سوگند و تبسمو گرفته بود با یه ترفند که حداقل دنبالشون اینو

 .گشتیم شکلشونو یادمون باشه اخه سوگند کمی چهره اش تغییر کرده بود

  رهام: صبر کنید
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 .برگشت و پرونده دست رهامو گرفت و رفت

  کالس نداری؟امیر: رهام تو

  گذاشت سر جاش : من روزای زوجم پره فردام خالیهمیزش رو برداشت ورهام خوردکار رو

 رهام ؟ _

 .نمیدونستم بگم یا نه اما دلو زدم به دریا باید میگفتم

 !فکررهام: دایان چیزی شد؟ بد رفتی تو

  امیر: اره منم احساس میکنم یه چیزیت شده

 :تمگفرو بهشو

 میخوام داری؟پرونده این دخترو _

 رهام اخم کرد : برای چی؟

  سوگند خواهرمه رهام من مطمئنم _

  به چهره متعجب دوتاشون نگاه کردم هیچ کدوم حرفی نزدن. چند لحظه بعد امیر لب باز کرد

 امیر: چی میگی دایان تو مطمعنی؟

  گفتمسر تکون دادم و رو بهشون

  اره ازش عکسم دارم _

  رهام: اما سوگند نگفت برادری هم داره

  خودم نیاوردمناراحت شدم اما به رو

 مفصله داداش فقط پروندشو بده باید بفهمم یه چیزیو _

  سمتم گرفتبیرون کشید واز کشو پرونده ای روبلند شد و

  مادرش فوت شدهامیر: اون گفت پدرش خارجه و

بود؟ یعنی اون دوتا تنهای تنهان ؟ وای بر من! من..من چه کردم  دستم از حرکت ایستاد ، پری خانم فوت شده

 ..باهاش روندمشون از خودم اما باید جبران کنم
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 .تبسمم مادر داشتننمیکردم االن پری هانم زنده بود سوگند وشاید اگه من اون رفتارو

سوگند خسروی فرزند مجید  امیر از فکر بیرون اومدم و پرونده رو باز کردم اره خودش بودبا صدای رهام و

خودش بود. خواهرم بود ، خواهر خارجی من! با یاد اوری خواهر خارجی لبخندی  ۱۳۷۶/۵/۷خسروی متولد 

  لبم نشسترو

 امیر : دیونه شدی تو پسر

  اخه یه خاطره یادم اومد _

 رهام: چه خاطره ای؟

  به سوگند میگفتم خواهر خارجی اخه خیلی شبیه دختر مدلینگ معروف روسیه بود _

 !شبیه دایانامیر: اما به تو

  من و سوگند به پدربزرگم رفتیم اما تبسم شکل مادر خدابیامرزشه _

میرسوندم رومیز گذاشتم حاال چطوری باید بهش میگفتم باور نمیکرد. باید این خبرو به مامان بستم وپرونده رو

تبسمن باید برشون میگردوندم چشم انتظار نوه هاشه اوناهم مشتاق دیدار سوگند وبرمیگشتم تهران بابابزرگو

 !اما االن نه

  « سوگند »

 ریحانه: استاد میشه من بعد از کالسام واسه چند جلسه بیام خصوصی تست باهام کار کنید؟

 تست دست جمعی بزاره خوبه؟من با مدیر اینجا صحبت میکنم براتون کالس  _

همشون تایید کردن و بعد از خدافظی رفتن. بلند شدم باید میرفتم خرید و اشپزی هم داشتم وای شبم مهمون 

 .دارم که..پپفی کردم و همراهمو بیرون اورد همزمان در اتاق بستم و بیرون زدم

دوقدم منو به عقب هول داد با ترس مشغول گوشیم بود اصالنم هواسم نبود که سرم با جسمی برخورد کرد و

  پایین انداختمسرمو بلند کردم با دیدن شخص جلوم سرمو

  شرمنده ندیدمتون _

  فداسرتون خدافظ -

  لبخندی زدم چه مودبانه.خواستم دکمه اسانسور رو بزنم صدای رهام باعث شد برگردم سمتش  همین..
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 رهام: برمیگردین خونه؟

  نه خرید میرم _

  ستی سوگند خانم ماشینتون قابل تعمیر نیست متاسفانهامیر: را

  سرمو بلند کردم و با ناراحتی گفتم

 مرسی بابت همه چی اشکال نداره فدا سر خواهرم _

  رهام: من میرسونمتون شبم که داریم مزاحمتون میشیم

 این چه حرفیه این منم که همیشه مایه درد سر بودم _

  حرفو اصال نزنامیر: شما مثل خواهر مایی این 

تا زمان رسیدن کسی حتی هرسه سوار شدیم ودکمه رو زدم ، در باز شد وبازم لبخند روی لبام اوردن برگشتم و

 .حرفم نزد

اروم  رهام رسیدیم. قفلو زد و در باز شد سوار شدم و ۲۰۷در باز شد پشت سرشون حرکت کردم و به ماشین 

 .ه گل نرگس بودنشستم بوی گل نرگس پیچید کنارم یک دست

  خراب میشن _

  میبست برگشت سمتمامیر درحالی که کمربند رو

 امیر: چی؟

  به گال اشاره کردم که رهام گفت: اخ یادم رفت بزارم تو اب

  نگاهم به شیشه اب افتاد روبهشون گفتم

 لیوان نیست تو ماشین؟_

  امیر: چرا بفرما

گال گذاشتم داخلش. ماشین حرکت کرد منم مواظب بودم اب نریزه وریختم توی لیوان گالروابوازش گرفتم و

 .چیزیشون نشه

  صدای مالیم اهنگی به گوشم رسید.از پنجره به انعکاس گال نگاه کردم
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  از همون اولشم ادم موندن نبودی

  پشتم نبودیخیلی جا کم اوردم ولی تو

  از همون اولشم چشات برام فرق میکرد

 برو اما اگه رفتی سمت من برنگرد

 معرفت داشتی تنهام نمیزاشتی

 هی اشتی دیگه شورش دراومدهی قهر و

 تو دلت چی هست

  ایندمون چی پس

  یهو بهم زدی از قصد

 اخه دلت میومد؟

  میشه مرکز خرید وایسین همین هایپر استار _

 .طی کرد صدای زمزمه امیر همراه اهنگ به گوشم خورد رهام سرتکون داد و مسیرو

  اعتمادی که شکست مثل روز اول نمیشه

  دلی که بشکنه خوب دیگه برات دل نمیشه

  ولی باز با این همه دلم برات تنگ میشه

 چجور ادمی هستی ، دل مگه از سنگ میشه ؟تو

 معرفت داشتی تنهام نمیزاشتی

 اومدهی اشتی دیگه شورش در هی قهر و

 تو دلت چی هست

  ایندمون چی پس

  یهو بهم زدی از قصد
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 اخه دلت میومد؟

  «معرفت_ ماکان بند »

با تموم شدن اهنگ ماشینم توقف کرد ، پیاده شدم و از شیشه گالرو دست امیر دادم و خودم رفتم تو هایپر تا 

 .خرید کنم

یه سبد برداشتم و از ردیف های وسایل پاستا و الزانیا برداشتم اما دلم راضی نشد و در اخر تصمیم گرفتم 

 .ماکارونی هم درست کنم

  میشه حساب کنید من عجله دارم _

  چشم -

  .سمتش گرفتمدستم داد منم کارتوسمتم گرفت رسید وخریدارو پالستیک کرد و

  شین شدماز مغازه بیرون زدم و سوار ما

  ببخشد اگه معطل شدین _

  رهام: اشکالی نداره همش دودقیقه هم نبود

 امیر: این همه خرید واسه چی؟

  واسه شام _

  رهام: چرا زحمت کشیدین

  زحمت نیست تنها کار کوچیکیه که میتونم درقبال لطف شما انجام بدم _

 .با معنیقعا هم قشنگ بود وهردو لبخندی زدن و راه افتادیم باز همون اهنگ گذاشته شد وا

  من پیاده شدمکنار اپارتمان پارک کرد و

  خدافظ _

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

  زدم ، کلید یادم رفته بود ببرم. در باز شد و دنیا با لبخندی پالستیکارو ازم گرفتدکمه زنگو

  دنیا: خسته نباشی بانو
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    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

73 

 

 ، تبسم خوبه؟سالمت باشی  _

  دوش بگیری من وسایالرو سرجاشون میزارمدنیا: اره خوابید توهم لباساتو عوض کنی و

فقط اگه زحمتی نیست تا من میام پیاز سرخ کن و سویاهارو توی ظرفی با اب خیس کن اب برای الزانیاهم  _

  بزار رو اجاق

 .گفت« چشمی» خندید و 

 "* سمت اتاق رفتم و سریع وارد حموم شدم با لباسام زیر دوش ایستادم

بیرون زدم. تند تند موهامو شونه زدم و ازاد گذاشتم تاخشک هم گذاشتم تو سبد وخودمو شستم و لباسا رو

 .بشه یه لباس قرمز استین کوتاه پوشیدم با شلوار و از اتاق بیرون زدم

  امادشون کنم بشین تا مندستت طال مرسی برو _

  دنیا: برو بابا دست تنها که نمیشه

  خیلیم میشه برو بشین یاهم شربتو کیک بخور _

 .با ذوقی رفت پای تی وی مشغول خوردن شد منم خودمو سرگردم پختن ماکارانی، پاستا و الزانیا کردم

   .مواد رو ریختمتو ظرف وخاموش کردم و روی صندلی نشستم ، با احتیاط ورق های الزانیارو چیدم زیر دیگ و

 .بالخره تموم شد و با خیال راحت رفتم کنار دنیا نشستم و ساالد رو درست کردم

 خونه رو خریدین؟ _

 :نگاهم کرد

  دنیا: اره وای باورت نمیشه چقدر خوشحال شدم

  خوبه که پیش منی _

 :سرتکون داد و گفت

 تو هم داری پیر میشیا نمیخوای ازدواج کنی؟ _

  لپشو کشیدمکردم واخمی 

  ندارمنه من قصدشو _
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دنیا چهارزانو نشست و خیلی بانمک گفت: من که تبسمو درنظر گرفتم واسه داداشم توهم اگه مخالفت کنی 

  با چوب میزنمت

  مهم دل ادمه ، هرچی صالح باشه همون میشه. دست سرنوشته تا چی رقم بزنه _

  بلند شدم و سمت اشپز خونه رفتم

  نوشتو میشه تغییر داددنیا:سر 

  اره میشه اما ازنو شروع نمیشه _

  به ساعت نگاه کردم هفت بود و کم کم خاله اینا میرسیدن

  من میرم لباس مناسب بپوشم تو الزانیا رو از فر بیرون بیار _

ختم رو به اتاق رفتم ، یه روپوش پوشیدم باهمون شلوار قبلی. موهامم به بدبختی جمعشون کردم و شالی اندا

 .سرم

 .بسته بودچشمای درشتشومعصوموبستم ،. دلم برای تبسم تنگ شده بود رفتم توی اتاقش ، ارومدر اتاقمو

  گرفتخم شدم و پیشونیش رو بوسیدم و تا خواستم بلند شم دستمو

 تبسم: ابجی ؟

  جان دلم _

  تبسم: میشه بیام بیرون خسته شدم

  اره عزیزم فقط باید روی مبل دراز بکشی _

  باز کرداروم چشماشو بست و

  دنیاا بیا عزیزم _

  با سرعت اومد

 دنیا: چی شده ؟

  هیچی کمک کن ببریمش رو مبل بخوابونیمش _

 .دنیا: باشه صبر کن بالشت و داروهاشو ببرم االن میام
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  ارومی گفت« اخ»منم کمک کردم بشینه ،رفت و

 چیشد؟دورت بگردم _

گرفتیم و اروم اروم قدم برداشت. ارومی زمزمه کرد. دنیا برگشت دستاشو« هیچی» نگاهم کرد لبخندی زد و 

  سرش کمی گیج میرفت و دکترش گفته بود طبیعیه

 تبسم: ابجی ماشین چیشد؟

  هیچی قابل تعمیر نیست _

  دنیا: فداسرت، تو خودتو ناراحت نکنیا

  دگار مامان بودتبسم: اخرین یا

  بعد کم کم دراز کشید. پتو رو کشیدم روش و کنارش دوزانو نشستمنشوندیمش روی مبل و

  نیست کار میکنم واست میخرم یه ماشینیقربونت بشم دیگه درست بشو _

  داشتمدنیا: کاش منم یکی مثل سوگند و

  اقبته و یه خانوادهتبسم: تو داداش داری که مثل کوه پشتت باشه ،نامزدت که همیشه مر 

رو پر بغض میگفت. « خانواده» کلمه خانواده رو با بغض گفت ، چه بالیی سرش اومده بود که خواهرم کلمه 

 .دلم ریش شد و بلند شدم

  بیرون اوردیدنیا الزانیارو _

  دنیا: اره فقط برو برشش بزن

 تبسم: ابجی منم میتونم بخورم

  دملبخندی برای بغض چند ثانیه پیشش ز 

  اره عزیزم فقط باید سوپم بپزم برات _

 دنیا: از این سوپ اماده دارین تو ده دقیقه اماده میشه

  اره هست پس تا من کارارو میکنم تی وی نگاه کنید _
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به اشپزخونه رفتم که به پذیرایی دید داشت اخه سرتا سر کابینت بود و باال تر قرار میگرفت روی سکوی نسبتا 

 .متوسطی

  .الزانیارو برش زدم و سرشو بستم تا گرم بمونه پاستاهارو هم اماده بود ساالدم برای ماکارونی هم حاظر بود

 .خالی کردم توی دیگ و اب ریختم روش و گذاشتم خودش بپزهسریع پاکت سوپی رو

 .بازش کردمصدای زنگ اومد و به دنیا اشاره کردم شال تبسمو سرش کنه. رفتم سمت در و

  .نفر خاله بود که دسته گل رز دستش بود چه باسلیقه هم بودن اولین

  سالم خاله گلی خیلی خوش اومدین _

 خاله فرزانه سالم دخترم خوبی ؟

  سالم خاله جان مرسی بفرماید تو _

  : وارد شدن . پرهام با شیطنت گفت

  پرهام: خوب زن منو اسیر کردیا

 : لبخندی زدم و گفتم

  خان حاال بفرماید داخل اقا امیر پاشون درد میگیرهدوست خودمه پرهام  _

  امیر لبخندی زد و سالمی کرد و دست گلی با گل های رز ابی دستم داد

 چرا زحمت کشیدین _

  رهام: زحمتی نبود

جعبه شیرینی هم سمتم گرفت با لبخندی ازش گرفتم و رفتن داخل ، درو بستم صدای احوال پرسیشون با 

 . تبسم میشنیدم

 .تا گلدون اماده کردم و گل های رز ابی رنگ رو گذاشتم داخلش و کاغذ دورش رو بیرون انداختمدو

  خیلی خیلی خوش اومدین _

  تبسم: ابجی این گال خشک میشه بزارش تو اب

  خاله: انشالله زود خوب بشی دخترم
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  تبسم: مرسی خاله جان

فش رو برداشتم سه رنگ مورد عالقه من. برگشتم رفتم سمت مبلی که خاله نشسته بود و گل های صورتی و بن

  به اشپزخونه

 دنیا یه لحظه میایی؟ _

  دنیا خنده کنان اومد

  میشه چایی هارو توی فنجون ها بریزی ؟  _

  دنیا: چشم بانو فقط توروجون من بیا بشین

  میامباشه عزیزم _

  دوتا گلدون رو برداشتم و باخودم به پذیرایی بردم

  پرهام: ماشالله چقدرم مراقب گالیی

  خاله فرزانه: بیا بشین دخترم

  چشم االن میام _

  امیر گذاشتم یکی هم روی میز کنار تبسمیک گلدون رو روی میز بین رهام و

  دنیا: سوگند اماده شدا

  اومدم _

  پرهام: ای بابا بیایین بشنید

  دنیا با سینی چای و شیرینی برگشتیم و بعد از تعارف نشستیممن و

 .مبل چهار نفره تبسم روش خوابیده بود و بقیه مبل ها هم توسط مهمونا احاطه شده بود

  ببینم سرگیجه نداری ؟خاله فرزانه: خوب تبسم بگو

  تبسم: چرا ولی دکترم گفت طبیعیه

  پرهام: کاش زودتر مرخصت نمیکردن

  ا: عزیزم دکتر گفت حالشون خوبه میتونن مرخص بشندنی
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  خاله بابت دوشب مهمونی که اومدم خونتون ممنون فرصت نشد ازتون تشکر کنم _

  کمی جابه جاشد و با اخم ریزی گفت

  تشکر کردنی  که همش درحالای بابا تو -

  باید تشکر کرد از کسی که مثل مادرم میمونه _

 .خودمم کمی ناراحت شدم از گفتن کلمه مادر که سالهاست به زبون نیاوردملبخندی زد و چیزی نگفت 

یهو یاد سوپا افتادم ، سریع بلند شدم و به اشپزخونه رفتم تا بلکه احوالی از سوپا بگیرم که خدارشکر پخته بود 

 .خاموشش کردمو

  امیر: خوب خانم اشپز چی برامون پختی

 چی دوست داری ؟ _

  پرهام: من که ماکارونی دلم میخواد

  دنیا: سوگند دسپختش حرف نداره سه نوع غذا پخته که انگشتاتم باها میخوری

  پایین انداختمخجالت کشیدم و سرم و

 خاله عمو اینا نمیان؟ _

 رهام: پدر سرکارن ، شیفتن

امیرم که بحث شد. رهام و دیگه چیزی نگفتم ، دنیا با شیطنت کنار پرهام نشست و مشغولسرتکون دادم و

  نمیدونم چی میگفتن که هرازگاهی لبخندی میزدن

  تبسم: سوگند میشه برام یچی بیاری بخورم گشنم شده

  چشم عزیزم االن میارم برات _

  مانتظریما گشنمون شد  پرهام: خانم اشپز

  خاله: ا پرهاام

  االن اماده میکنم سفره رو _

 .. تقربیا همه چی حاظر بود که صداشون کردیم اومدن پای میز نشستندنیا هم بلند شد که بیاد کمک
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  خاله: به به از بوش پیداست خوردن داره

  درحالی که سمت تبسم میرفتم گفتمکاسه سوپ رو برداشتم و

  نوش جان _

  امیر: شما نمیاین

  مکمی الزانیا برداشتدست خواهرم دادم تا خودش بخوره برگشتم سمت میز وکاسه رو

  شما بخورید منم میام _

  خاله: اینجوری نمیشه که

  خیلیم میشه من االن میام خاله خونه خودتونه راحت باشین _

  سمت یه دونه خواهرم رفتم که داشت سوپاشو میخورد کنارش نشستم و با لبخندی نگاهش کردم

  اینم از الزانیای مورد عالقت _

 ..دستم دادکاسه رولبخندی زد و بشقابو ازم گرفت و

  غذاتو بخورببر بروتبسم: اینو

  .بوسیدم و رفتم پشت میز کنار خاله روبه روی امیر نشستمپیشونیشو

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

  «دایان»

 مطمعنی خودشون بودن پسرم؟ -

دوبار تکون دادم. وقتی گفتم پریا فوت کرده حسابی ناراحت شد اما ناراحتی واسش گرفتم و سرم ودستاشو

 .نمی گرفتنمیدید دلش ارومخوب نبود اما چیکار میکردم تا دخترا رو

 چه شکلیه ؟ بزرگ شده ؟ خانم شده؟ قربون اون چشمای سبزش برم ، دایان تاحاال دقت کردیازشون برام بگو -

 شبیه تو؟

اره قربونت برم میدونم اتفاقا امیرم گفت خیلی شبیه منه و خودمم میدونم. خیلی قشنگ شده مامان  _

 سوگندو دیدم اما تبسمو نه
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 .لبخندی زد : میدونم سخته ولی باید بهشون بگی پسرم

 !میدونم اما االن نه _

 چرا ؟ -

سختیا پشتتون مونی که اوارتون کرد؟ همونی که توبرم بگم چی ؟ بگم من همون برادریم که تردون کرد ؟ ه _

 نبود؟

 بزرگ شدن میتونن باور کنن اون عاقل شده میتونه تصمیم بگیره! پسرم ، دخترا اره برو بگو -

 چه ساده بود مادرم ، من باعث شدم طعم تنهایی بچشن حاال باچه رویی برم بهش بگم ؟

گذاشتم روی زانوهای مادرم. کالفه بود و نمیدونستم با چه  روی زمین نشستم سرمدستی توی موهام کشیدم و

 .همه چیو بهش بگمترفتندی برم و

  دستای مامان روی سرم قرار گرفت کمی اروم شدم ، نفسی کشیدم و بیرون دادم

 امروز بار نداری؟ -

  میامهروز بار دارم مامان به جز جمعه تا تهران میرم و _

  ته باشنپسرم شاید بهت احتیاج داش -

  نمیدونم مامان چطوری بگم بهشون _

  پوسکنده ،صاف و ساده بهشون بگورک و -

  بلند کردم و به چشمای غمگینش زل زدمسرم و

 مامان قول میدم بیارمشون تهران و باهم زندگی میکنیم _

ا بزرگ شده کسی نمیاد از اونجکرج کار میکنه وقولت ، قوله اما اون داره توعزیزم میدونم میتونی بیاریشون تو -

  دیارش بره

 کمی فکر کردم و گفتم

 خودمون میریم کرج زندگی میکنیم _

  لبخندی زد و بوسه ای روی پیشونیم زد و بلند شد و رفت سمت اشپزخونه
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 مامان یه چیزی بگم؟ _

  اره پسرم -

 از بابا خبر نداری؟ _

  از اوپن اشپزخونه نگاهم کرد

  نه پسرم چند ساله بیخبرم -

  همیشه همینجوری بود بدون خبر میرفت ، بدون خبر میومد

 .این چندسال پیشم نمیدونم چش شده بود که حتی منم دیگه یادش رفته بود

  روی مبل نشستم که همراهم زنگ خورد و نگاهی بهش انداختم

  امیر بود براداشتم

 !سالم داداشالو _

 امیر: سالم خوبی؟

  چطوری پات خوبهرسی توم _

 امیر :اره دیگه فردا برم ببینم برام باز نمیکنن

  فردا پنجشنبه است که _

  امیر: زنگ زدم دکتر گفته اشتباه کرده پات کچ نمیخواست فقط پات پیچ خورده

  خندیدم

 عجب دکتر خنگی االن فهمیده ای بابا پس چرا خون ریزی کرده؟ _

االن  ول این بحثا کن خواستم بهت خبر بدم خونه خواهرت دعوت بودیم وامیر : چون خراشیده بود، حاال

  برگشتیم

 دلم لرزید: خوب بودن؟

 امیر: سوگند اره اما تبسم تصادف کرده فقط سرش اسیب دیده

  نمیدونم چرا اما دستم شل شد



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

82 

 

 خوبه االن؟ _

 رستانامیر: اره واسه عیادت رفته بودیم خوبه تا چند روز دیگه هم میره بیما

 هول گفتم: چرا بیمارستان؟

  امیر خنده ای کرد : چون اونجا کار میکنه پرستاره خواهرت

  .لبخندی زدم پس به ارزوش رسید

 راستی امیر کاری داشتی زنگ زدی؟ _

 امیر: اره رهام گفت عصر میایی اینجا؟

 اموزشگاه؟ _

  امیر: نه تعطیله ، واسه شام بیا بمون اینجا فردا برگرد

  عصری بار دارم میام یه سر ولی مامان تنهاست _

  امیر: میل خودته فعال

  فعال _

پرت کردم روی مبل از جام بلند شدم نباید به مامان میگفتم که تبسم چیزیش شده وگرنه خیلی گوشی رو

 .ناراحت میشد

  « تبسم »

فردا مرخصی گرفته بود اما امروز من فردا طبق قول عباس اقا قرار بود بریم کنسرت وامروز دوشنبه بود و

 .دوشیف وایسادم

 .بیشتر درک کردمتوی این چند روز فهمیدم چقدر افتادن توی خونه بده ، و حال مرضا رو

  با صدای نورا از فکر بیرون اومدم

 جانم؟ _

 نورا : میگم فردا کجای؟

  لبخند ژکوندی زدم
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  کنسرت _

 ؟سمانه با جیغ ارومی گفت: بیشعور پس من چی

  من خودمم دعوت کسیم _

 نورا با کنجکاوی گفت: کی؟

  با عشوه ای گفتم

  با عشقم _

صدای دکتر خدادوست از پشت سرم اومد برگشتم اه با پسر گند دماغش بود اخه این چیه که نورا عاشقش 

 شده ؟

 دکتر: خوبین دخترم؟

  بله ممنون _

 دکتر: فکر کنم خواهرتون گفتن موضوع رو نه؟

 و باال انداختمتای ابروم

  بله ولی منم جوابمو گفتم بهش تا بهتون برسونه _

 دکتر: میشه بگم چرا ؟

  روحیاتم با پسرتون یکی نیستجواب منفیه چون من با پسرتون نمیسازم اخالق و _

  نورا: اقای دکتر اتاق شماره چهارده گفتن برید سراغشون مثل اینکه به هوش اومده و سرمش تموم شده

 .سرتکون داد و رفت اما پسرش چند دقیقه ایستاد فهمید کسی محلش نمیده اونم رفت از بیمارستان

 .شنیده بودم مدرک داره ولی توی بیمارستان کار نمیکنه مطب داره

 سمانه: خوب نگفتی عشقت کیه؟

  شیش رو برمیداشتم گفتمدرحالی که پرونده اتاق بیست و

  یخوایم بریمدوستش مبرو بابا با خواهرم و _

 .و از دستشون فرار کردم و به اتاق مورد نظر رفتم
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 سالم خانوم حاتون بهتره؟ _

  وضعیتش توی بورشوری که دستم بود نگاه کردم

  الحمدلله خوبم فقط این سرم تموم شده -

  نگاهی به سرمش انداختم و اروم از دستش جدا کردم

 ندیدی دخترم؟پسرم و -

  چرا رفتن نماز خونه _

 ساعت چنده ؟ -

  مرتب کردم و اونم مشغول درست کردن چادرش بودتخت و

ساعت نه نمازشون قضا شده بود منم گفتم من مراقبتونم ایشونم رفتن تا نماز بخونن راستی عروستونم  _

  جویای حالتون شدنزنگ زدن و

  لبخندی زد

  ممنون دخترم من دیگه برم -

  رهمراقب باشید دوباره سرتون گیج ن _

درو که باز کرد پسرش سر رسید و رفتن ، از اتاق بیرون رفتم و پرونده رو برگردوندم پیش نورا و ازش خواستم 

 .بزاره تو کمد مخصوصش

 .خداروشکر رفتصدای مزخرف دکتر منفرد باز گوشم خورد رومو برگردوندم تا نبینتم و

به امیر خورد پاهاش دیگه گچ نداشت و  اما به محض اینکه خواستم برم توی حیاط هوا عوض کنم چشمام

نداشت اما نگران اصال نیازی به کچخورده بود ولنگم نمیزد تشخیص دکتر منفرد غلط بود و فقط پاش پیچ

 .میدونم که نگران قلب مریضشمنمیدونم فقط اینو قلبش بودم چراشو

  .پایین اومدمسرم و پایین انداختم و از پله ها اروم

 تبسم خانم؟ -

  سرم و بلند کردم
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  « چقدرم من متوجه نشده بودم» ا اقا امیر شمایین ؟ _

 خوبین ؟ -

 مرسی شما خوبین ؟ _

 با من بیاین اتاق دکتر منفرد؟  بله بهترم خوب شد دیدمتون میشه چند لحظه -

  با خالت زاری نگاهش کردم

 چیزی شد؟ -

 ناخداگاه گفتم

  دکتره مزخرف چندش ازش بدم میاد _

سبیل بورش خیلی چهره شو دلفریب کرده بود به چشمان ریش وشد با خندیدنش موها وخندید خیلی قشنگ

  قهوه ایش زل زدم

 باشه میام فقط شما که پاتون بهتره واسه چی اومدین؟ البته اگه فضولی نیست؟ _

  تای ابروی خوش حالتش رو باال انداخت

  گفتن نمیتونن بیان اموزشگاهنه بابا فقط واسه تحویل مدرکشون اومدم  _

 چی؟مدرک _

تا خواست جواب بده یهو یکی محکم بهم تنه زد و تعادلمو از دست دادم خواستم بیفتم که بازوم توسط امیر 

  محکم منو کشید سمت خودشحصار شد و

  قلبم مثل کنجیشک میزد

شد. همه داشتن نگاهمون میکردن و این همه نزدیکی بهش گرمم کرد.. سرم و که برگردونم دنیا رو سرم خراب 

  .من هنوز توی بغل امیر بودم

  مغزم فرمون داد که زود خودمو جمع کنم ، سرم و پایین انداختم

  ببخشید شرمنده _

  خیلی واضح میشنیدمصدای قلبم و
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  که عذر خواهی میکنید خواهش میکنم شما که مقصر نیستید -

 ام کردلبخندی پنهانی زدم و خواستم برم که صد

 تبسم خانم؟ -

  حتی روم نمیشد نگاهش کنم

 بله ؟ _

 قرار بود با من بیاید داخل -

  بلند کردم که لبخند جذابی روی لبش بودسرم و

  خوب موضوعی که واسش اومدین به من ربطی نداره _

  اوه اشکالی نداره فقط همینجا میشه منتظر باشید یه کاری باهاتون دارم -

  باشه _

با نگاهم دنبالش کردم بدن هیکلی داشت ورزشکاری بود. موهای بورش بلند بود و تا روی گردنی  رفت و

  میرسید به چهره اش میومد ، کالهی روی سر داشت و هراز گاهی برمیداشت

  روی صندلی نشستم و همراهمو بیرون اوردم که پیامکی از سوگند داشتم بازش کردم

 «عزیزم شب برمیگردی؟ »-

 « عوض میکنماره یک ساعته دیگه زینب میاد شیفتمو »_

ارسال کردم و دوباره گوشی رو انداختم توی جیبم. توی فکر بودم که احساس کردم کسی کنارم نشسته ، رو و

مجبور شدم برگردوندم که نیمرخ جذاب امیرو دیدم اما تواخواست حرفی بزنه سایه کسی روی صورتم افتاد و

 !نگاه کنم کیه

  نگاهم میکرد ترسیدم اما خودمو نباختمارین که اخمالو  دیدن با

  چیه ؟ چیشده ؟ _

  ارین: این میه پیشت ؟ دوست پسرته؟

  امیر ابروی باال انداخت
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  نه خیر ، به شما ربطی نداره چیکارمه _

 این کیه دیگه؟ -

  نگاهش کردم

  خواستگارم که ول کن نیست _

 پرتا رو به پدرم گفتی ؟اون چرت وو رد کردی وبه خاطر این پسره من ارین: تو

 ایستادم همقدش نبودم اما توی صورتش داد ارومی زدمبود بلند شدم وچقدر پرو

 نمیخوام زوریه؟عند واقعیت بود من شماروحرف های چرت نبود و _

 تبسم خانم شما برید کنار من حلش میکنم -

  تم پشت سرش ایستادمرفبهش اعتماد کردم چشماش بهم ارامش داد و

 ارین: این چی داره که من ندارم ؟

  گرم کردصدای مردونه امیر ته دلمو

 برادر ناتنیشم حرفیه ؟ -

 پوزخندی زد : هه تبسم برادر نداره؟

 !چه خنگه داره میگه ناتنی

  رد کارتگفتم که برادر ناتنیشم حاال هم برو -

 ارین پپزخند از لباش رفت و خودشم رفت ، اروم اروم لبخندی زدم و کم کم لبخندم به خنده تبدیل شد

  وای مرسی خوب دکش کردی _

  چیزی نگفتنگاهم کرد و

  فردا رهام میایم دنبالتون ساعت شیش حاضر باشین -

 !باشه مرسی بایت همه چی _

  خواهش میکنم -
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 .برگشتم داخلاومدم ووی عطرش موند. اما سریع به خودمو همین با یه خدافظی رفت ولی ب

*** 

 ابجی؟ _

 بهم دوختاز کتاب گرفت ونگاهشو

 جانم؟ -

  خیلی خوشحالم که دارمت _

  خندید

  میدونم عروسک حاال بزار کمی بخونم -

  دیگه حوصلم سر رفتا ول کن کتابو _

  باشه پس صبر کن یه خبرم بهت بدم -

  بستکتابشوش نشستم روی مبل وبا زوق رفتم کنار 

  دنیا سه هفته دیگه عروسیشه کارای خونش تموم شده جهازشم تکمیل کرده -

 با خوشحال گفتمچشمام گرد شدن و

  جدی؟ واییی چه خوب بالخره یه عروسی میشه رقصید _

  نگاهش کردم چهره اش ناراحت بود کمی عصبی

 چیشد؟ _

  فتادامروز توی اموزشگاه یه اتفاقی ا -

 ذوق چند ثانیه پیشم فراموش شداخمی کردمو

 چی شد؟ _

 : من گفتبا من و

 ..امیرم تاییدش کردن اما منرهام وباور نکردم. مدرک اورد ویه نفر اومد ادعای برادری کرد ، پسش زدم و -
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  تای ابرومو باال انداختم

 چه پرو با چه رویی اومده میگه برادرمونه ؟ مگه ما اصال داریم؟ _

  لبخند تلخی زد و سرتکون داد

یه برادر داشتیم که نذاشت باهاش زندگی کنیم ، نذاشت بعد مامان مادرش برامون مادری کنه! پدرو ازمون  -

  گرفت

  .دلش نگه داشته بودبغض کردم ، اینو از من مخفی کرده بود تنهایی تو

 ..درکش نکردم فکر کردم فقط خودمم مه غم دارم اما خواهرم خیلی سختی کشید منم سربارش شدم و

  بغلش کردمو اشکام ریختن بی اجازه من ریختن و دلم کم کم سبک شد ، دستای سوگند دورم حلقه شد

یزی ازت مخفی نکرده قربونت برم نگفتم که ناراحتت کنم ، نگفتم که بفهمی برادری پست داریم ،گفتم تا چ -

  باشم

  از بغلش بیرون اومدم و با گریه گفتم

  پس چرا زودتر نگفتی ؟ _

چون نمیخواستم ناراحتت کنم قشنگم حاال هم بیخیال شو خودم یه جوری دکش میکنم ، زمانی که نیازش  -

  داشتیم نبود حاال برگشته میگه میخواد جبران کنه

  :عصبی گفتم

  بخشمش گفته باشمبی خود کرده من نمی _

 .غم و مغزم پر از سوالسوگند نگاه غمگینی کرد و دیگه چیزی نگفت اما دل من پر از ناراحتی و

 واسه عوض کردن جو گفتم: میگما من چی بپوشم؟

  تای ابروی خوشحالت دخترونه اش رو باال انداخت

 برای چی؟ -

 برای کنسرت و عروسی دنیا _

  کن بعدشم بخواب ساعت از ده گذشته نمیدونم برو از االن انتخاب -
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باز کردم ، از بین لباسا یه مانتو ابامو اویزون کردم و با حالت لوسی ادا در اوردم و راهی اتاقم شدم. در کمد و

خاکستری انتخاب کردم و یه پالتو مشکی برای روش که سرمام نشه اما پشیمون شدم هدیه مامان نورا که برای 

از جلدش بیرون اوردم یه کاپشن پشمی سفید که حالت لکه لکه رنگ های قرمز و ابی عیادتم اومده بود و

 .داخلش بود

پوشیدم پس همینو میپوشم*" با شلوار لی و شال رنگ شلوارم ستشو کامل کردم با ذوقی جلوی ایینه ایستادم و

 .اخه اواخر بهمن ماه خیلی سرد تر شده کرج

 .خاموش کردم و خوابیدمخزیدم و اباژور کنار تخت رو لباسامو گوشه ای گذاشتم و روی تختم

**** 

باز کردم و هرچی فحش بود به خورشید دادم واال صبح الطلوع باید بتابه من به زور الی چشماموافتاب زده بود و

روشن کنه. فکر کنم سوگند حتی منی که اتاقم پنجره نداره یه جوری خودشو به من میرسونه تا فضای اتاق منو

 .در اتاقو باز کرده

موهامو با کشمو بستم و سالنه سالنه رفتم سمت دستشویی که بیرون بود ، با غر غر روی تخت نشستم و

صدای سوگند از اشپزخونه میومد که داشت چیزی مدادم میگفت و به زبون عجق وجق بود که بعد با کمی 

  دقت فهمیدم فرانسوی صحبت میکنه ولی با کی؟

از ایینه نگاهی به خودم کردم موهای بیچارم بر اثر موخوره کوتاهشون کردم که تا وسط کمرم صورتمو شستم و

 .به زور شده

از پشت بغلش کردم که هینی کشید و اروم زد بیرون اومدم صحبتای سوگندم تموم شده بود به طرفشرفتم و

  روی دستم

  دیونه ترسونیدم -

 داشتی با کی حرف میزدی؟ت خوبه حاال بگواشکال نداره یکم ترس برا _

 .نشست و اشاره کرد پای میز بشینم که بیرون از اشپزخونه بودگذاشت روی میز ونسکافه رو

که شد یه کالس با اقا رهام داشتم صحبت میکردم میخواست این کالس که پس فردا اخرین جلسه شه تموم -

  فرانسوی بهم بده

  دی بهم ترکی یاد بدیاوه چه خوب ابجی قول دا _
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  سر قولم هستم ولی االن نه سرم شلوغه -

  لقه پنیر گردو گرفتمونون برداشتم

 میگم توکه گفتی بیست جلسه داری؟ _

 نسکافه اش رو سر کشید

اخه زرنگ بودن و زود کتابشون تموم شد و امتحانم پس فردا میگیرم ازشون شده ده جلسه و ده جلسه بعدم  -

  قبل از کنکور واسه  میمونه

  چه جالب از بستا شد ده تا اونم فشرده _

 .سر تکون داد و دیگه چیزی نگفت و منم مشغول شدم

**** 

سوگندم که داشت موهاشو میبست که جمع نمایش میداد بلند شدم که برم حاظر بشم ونیم روساعت پنج و

دوست نداره از پشت بیرون باشه خیلی قشنگه پیدا نباشه. اخه نمیدونم چرا اینکه موهاش بلنده جور باشه وو

 !که؟

یه ریمل برداشتم به مژهام زدم که حسای حجیمش کرد جلوی اینه نشستم از توی کشوشونه ای باال انداختم و

 .و بلندتر شد یه رژ صورتی مات هم به لبام زدم و تمام

م به خودم کفشی از توی کمد زدلباس هایی که دیشب انتخاب کردمو پوشیدم و کمی عطر مورد عالقم و

 .برداشتم و پوشیدم اسپورت سفید بود

  ابجی دیشب امیر گفت میاد دنبالمون ماشینم نداریم که نخوان بیان دنبالمون _

 مرتب میکرد گفتدرحالی که شالش رو

  دستشونم درد نکنه ولی تبسم باید یه ماشین بخریم درصدد وامم تا جور بشه یه ماشین بخریم -

 خرج نندازتو یخواد خودتونم _

  نمیشه که ماشین الزمه -
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دیگه چیزی نگفتم موهامو فرق کج گرفته بودم و با یه گیره پشت گوشم گیرش کرده بودم. سوگند یه 

کفش البالویی خیلیم بهش میومد چشمای سبز  مشکی طرح مخمل بلند پوشیده بود با شال ومانتو

 .یه رژ هلویی خاکستریشو با ریمل جاله داده بود و

  باز کردم اما بادیدنشصدای زنگ اومد و رفتم درو

 !کپشن پشمی هم رنگ لباس منتعجب کردم مثل من لباس پوشیده بود شلوار لی و

  خندید و یه نگاه به لباسش کرد

 امیر: حاظریت؟

 خواستم بگم پ نه پ اما زبونم حرف دیگه رو ادا کرد

 دنیا کجاست؟ _

  ماشین پیش پرهامامیر: تو

 پس چرا شمارو فرستاد خودش میومد -

  امیر: کمی سرش گیج میرفت من اومدم

بقیه همه تو ماشین سوگند تو ماشین پرهام ومیده..هرسه رفتیم پایین ، من وچه پسر خوبی جواب همه سواالرو

  .امیر و راهی سالن مورد نظر شدیمرهام و

داشت و خیلی این مدل ماشینو دوست دارم اما نمیشه خرید. شیشه رو پایین دادم پارس پرهام سرعت باالیی 

  ، سرما پوستمو نوازش کرد که مور مورم شد

 !عزیزم بکش باال سرما میخوری -

 همینجور خوبهنچ _

 دنیا: سوگند ؟

 جانم؟ -

  گیرم میاددنیا: چه خوبه همسایه ای مثل تو

  :پرهام که هواسش به جاده بود گفت
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 اخ منو کشت تا تونستم این خونه رو تو اپارتمان شما بگیرم همش میگفت سوگند ، سوگند :

  خندیدم

 چی؟پس من _

  چشممی زددنیا از اینه بغل نگاهم کرد و

  زن داداش خودمی :

 .میجویدمخجالت زده سرمو سمت بیرون کج کردم ، مدام پوست لبم ومتعجب و

  مسیر طوالنیرفم نزد..اصلش همین بود صدای بلند اهنگ وصدای اهنگ بلند شد و کسی حتی ح

  وسطای شب دلم تنگ میشه

  صبح که پا میشم دلم تنگ میشه

  بارون که میشه اصال همیشه

  دلم تنگ میشه واسه تو

  دوتا عاشقو وقتی میبینم

 هرجا که میرم هرجا که میشینم

  وقتی خوشحالم وقتی غمگینم

  دلم تنگ میشه واسه تو

 « گرفت و همراهش خوندصدای پرهام بلند شد و دست دنیا رو »

  دلتنگی یعنی تو یعنی من

 یعنی من و تو بی هم میمیریم

  ببینیم کسی و به جای هم

 بیا تا بگیریم غم از صدای من

  دلتنگی یعنی تو یعنی من
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 یعنی من و تو بی هم میمیریم

  ببینیم کسی و به جای هم

 ای منبیا تا بگیریم غم از صد

گرفتم که نگاهم لبخندی زدم سوگند توی خودش بود و به بیرون خیره شده بود دستاشوبهشون نگاه کردم و

  کرد

 .اهنگ تموم شد و رفت بعدی ولی به خوندن نرسید که ماشین متوقف شد

  ع شدیمچقدر جمعیت اومده بودن. پیاده شدیم و همگی کنار هم جمنگاه کردم سالن پیدا بود وبه رو به رو

 سالم عمو فرهاد سالم عمو عباس خوبین؟ _

 عمو فرهاد: سالم دخترم الحمدلله تو بهتری؟

  سرتکون دادم و پریدم بغل خاله گلی با لبخندی بغلم کرد

  سوگند مشغول سالم احوال پرسی شد

 خاله فرزانه ردیف چندیم؟ _

  پرهام: فکر کنم ردیف دوم

  امیر: بریم دیگه رامون نمیدن

شلوار مشکی موهای رهام و نگاه کردم ببینم احیانا با کسی ست نکرده که دیدم نه بابا سویشرت زرد وتیپ 

 .لختش باز بود و بوی عطراشون از صد فرسخی حس میشد

  رهام: من وایمیسم تا دایان بیاد

  !ابرویی باال انداختم هیچکس حرفی نزد و راه افتادیم دایان کی بود دیگه ؟

سمت در ورودی سالن که رسیدیم چنتا دختر حمله ور شدن سمتمون که فهمیدم به خاطر امیره چون 

  شاگرداشن اگه درست گفته باشم

 دختره که چهره نازی داشت با لبخند دندون نمایی رو به امیر گفت : اقا امیر خوبین؟

  امیر نگاهی هم بهشون ننداخت و چشماشو به کفشش دوخت
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 رحدممنون خانم س :

  یه دختری دیگه جلو اومد و با ناز گفت: اقا امیر کالسا کی برگذار میشه

بلیطا   کشید همراهش داخل بعد از تحویلچقدرکرشمه میومدن اینا حالم بهم خورد سوگند دستمو گرفت و

وارد سالن اصلی شدیم که با انبوهی جمعیت که نشسته بودن مواجع شدیم ماشاهللا خدا طرفداراشو زیاد 

 .کنه

صحن خالی بود و هنوز گروه نیومده بودن خاله ها و شوهراشون کنار هم بودن و بعد پرهام و دنیا بعدشم من و 

 .امیر بود و دوستشون دایان اگه اشتباه نکنمسوگند.. دوصندلی باقی میموند که مال رهام و

... خواننده بیان رو صحن  تقریبا ساعت شیش و ربع بود که کم کم اهنگ گذاشتن برای سرگرمی تا گروه و

  .متوجه امیر و رهامم و پسری قد بلند همراهشون شدم

 !دنیا : میگما من گشنمه

  منم _

  منم گشنم شد -

 پرهام: چی میخورین تا بخرم ؟

 امیر: مگه اومدین سینما؟

 اخمی کردم و نگاهش کردم که کنارم نشسته بود

 ن ؟خیلی ببخشیدا مگه فقط تو سینما چیزی میخور _

  رهام: پرهام واسه همه بگیر

 !حله هوله واسه سینماست دنیا: بیا بعد بگو

بیچاره امیر خرفم نزد و با گوشیش ور رفت.. به سوگند که دستاشو مشت کرده بود و پنهانی داشت 

 عصبانیتشو فروکش میکرد نگاه کردم..دلیل خشمش چی بود ؟

 : کنار گوشش گفتماروم

 چی شده قربونت برم؟ _

  گاهم کردن
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 اون پسره همونیه که برات گفتم قضیه شو -

ناخواسته اخم کردم بهش نگاه کردم که داشت یا امیر صحبت میکرد ، اگه جاش بود جنگ راه مینداختم اما 

  نمیشد

میداد...فعال عصبانیتمو فروکش میکنم بلند شد نشونه اومدن خواننده روی صحنه رو  صدای جیغ جمعیت که

 .بچسب، اهنگو

میزنن و تیپ مشکی زده بود با ورودش تا همچنان پنج دقیقه که گذشته مدادم اهنگ های تمام کاراشو

یک صدا صحن بک استیج رو مدام راه میره همه از شوق دستا باال گرفته بودن یه قطعه از شعرو  اونم

 .میخوندن

صدای زیبایش گوش هایم را   دستا مواج وار حرکت میکرد و نور گوشی ها روشن و به سمت خواننده بود.

  .نوازش کرد

 دیوانه مرا به دست کی سپردی؟

  دیوانه رفتی مرا باخود نبردی

 دیوانه مرا به دست کی سپردی؟

  دیوانه رفتی مرا باخود نبردی

که با رد شدن پرهام و همه هم خوانی میکردن توی حس بودم کش دار و بدونی که موزیکی پخش بشه میخوند

 اخمی کردم گفتم

 ا اقا پرهام االن وقت رد شدن بود؟ _

  دنیا: هیسس بزار گوش کنیم بیا اینم یه چیپس دریا نمکی مورد عالقت

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

 چیزی شده؟ _

 .داد تا بدم به امیر و رهامکچهارتا موهیتو و کی

  اقا امیر اینا مال شماست _

 .ارومی گفت« ممنونم » گرفت.نگاهم نکرد اما سینی رو
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داد اسمشو صدا میزدن و باز کردم و مشغول شدم اهنگ مورد عالقم پخش کرد و همه با جیغ وچیپسو

  « رضاا پرنیا عاشقته« » رضاا عاشقتمم » میگفتن

  شاعران شعر سرایند تا تو از راه رسی

  قوم مردان مبارز به این شهر بیاید

 .همراهیش کردم و لب زدم

 تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمانند

  مرد و زن بر سر هر کوچه اواز بخوانند

  خالی از لطف نباشد گذری کنی از این

  کوچه بن بست

  خالی از لطف نباشد بر دل غم زده

  ما بکشی دست

 م همنشینم شوی ای حضرتمن توقع ندار 

  دریا

 خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این

  ساحل تنها

همخوانی مردم با رضا بهرام اواز قشنگی پدید اوره بود و طنین انداز بود. سنگینی چیزی روی دستم حس کردم 

 .نگاه کردم به دستام که کاپشن امیر روی دستم بود ، فکر کنم گرمش شده که بیرون اورده

لب   دستمو بیرون کشیدم و به طرف چپم خیره شدم که سوگند با چشمای مملو از غم زل زده بود به روبه رو

 .میزد اهنگو

 .خاله و بقیه هم که هیچ در حس اهنگ و من تا تموم شدن کنسرت حتی حرفم نزدم

**** 

 : گرفتم و گفتمبا خنده دست دنیا رو
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  اقا پرهام امشب قرض من _

  زدپرهام لبخندی 

  اختیار دارین تبسم بانو :

 سوگند با اخمی رو بهم گفت

  تبسم بس کن -

 ...این تذکرش برای وجود مردی به اصطالح اشنا بود او از امیرم برای من غریبه تر بود غریبه غریبه

 .ساکت شدم و در کنار تک خواهرم ایستادم امروزی خیلی کسل شد و حرفی نمیزد

  دوتا دنیا : ببینم چتون شده شما

 هیچی خسته شدیم راستی خیلی خوش گذشت _

 .ما نرفتیم حوصله صف نداشتیمصدای خاله از پشت اومد اونا برای عکس گرفتن رفته بود پیش خواننده و

 .حاال خاله ها و عموها هم به جمعمون پیوسته بودنصدای رهام همه رو ساکت کرد و

  رهام: دایان میخواد چیزی بگه خواهشا گوش کنید

  تای ابرومو باال انداختم و دست به سینه ایستادم

 دایان: االن وقتش نبود داداش

  امیر : خیلیم وقتشه تو چه االن چه بعدا باید بگی

 خاله گلی: چی میخوای بگی پسرم؟

دایان زبون به لباش کشید از شباهت زیادش به سوگند متعجب شدم خیلی شبیه سوگند بود انگاری دوقلو 

 .بودن

  دایان: سوگند، تبسم من.. من اومدم جبران کنم و ازتون خواهش کنم منو ببخشید

 !همین ؟! میخواد جبران کنه؟! میخواد باشه ؟! اما من نمیخواستم

 :سوگند با پوزخندی گفت

 !خیلی قبل تر باید جبران میکردی که نکردی -
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 دنیا متعجب رو به پرهام کرد

 چی میگه؟ :

  ، و بعدا تعریف میکنه  پرهام هشدار داد ساکت باشه

عمو عباس: دخترم االن پشیمونه میخواد باشه ، درسته گاهی وقتا دل میشکنه ، گاهی وقتا غمت میگیره اما 

  میتونی ببخشیاون شخصی که باعث شده رو

 :سوگند با لحنی که میخواست باال نره گفت

بدین دلی که شکست جمع کردینیه ؟ درست شدنیه؟ قابل برگشته؟  عمو چی میگید ؟ حاال شما جواب منو -

  من نمیخوام ببخشم چون نمیتونم کینه ندارم اما نفرت دارم

 .قطره لجوج اشکام ریختن از حرف های خواهرم بغضم گرفت

  دایان: عزیزم گفتم میخوام اون لحظه های نبودنمو جبران کنم

  داد زدم مهم نبود برام که کسی میشنوه

میخوام جبران کنم بسه تو با کارات سالها مارو از خودت روندی اینو من میخوای جبران کنی؟ هی نگوچیو _

به دوش کشید اره تویی که ادعا میکنی میخوای  نمیدونم اما خواهرم با اون سن کمش این بغض سرباری رو

 ...ریم ؟ خبر داری کهببینم خبر داری بی پدر شدیم؟ خبر داری مادر نداجبران کنی اصال بگو

  سرم گیج رفت اشک میریختم و داد میزدم

  تو زمانی که به باال سر نیاز داشتیم نبودی حاال هم میتونیم گلیم خودمونو از اب بکشیم _

دیگه نا نداشتم افتادم با زانو افتادم روی زمین..صدای جیغ دنیا و حمله همه کم کم از گوش و چشما داشت 

  میرفت

 « سوگند »

خودمو میگرفتم گریه نکنم گریه کردم خیلی وقته اشک ریختم منی که همه جلوپاهام گذاشتم وسرش رو رو

 .اینجوری نازک نارنجی شدم

 !قشنگم ؟تبسم عزیزم چشماتو باز کن _

  دایان با نگرانی صداش میزد غم توی چشماش بود پشیمونی توی دوتیله هم رنگ من بود اما اعتماد نداشتم
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من فقط خلوت کنید نفس بکشه هوشیاره کمی سرش گیج رفته..هرکس یه چیزی میگفت وهاد: دورشوعمو فر 

  خواهرمو صدا میزدم

  رهام: اینو بهش بده بخوره

  گرفتم و کمکش کردم بشینهبطری ابو

می اروم اب خورد ، عمو سیع کرد مردمی که دورمون جمع شدن رو کنار بزنه تا تبسم بتونه نفس بکشه. با اخ

 .که بین دوابروم بود به تبسم کمک کردم بلند بشه

 خوبم میتونم راه برم -

  دنیا با نگرانی گفت: قربونت برم بیا بریم تو ماشین

همراه دنیا رفتیم سمت ماشین مثل اینکه دایان دست بردار نبود. دستی از پشت منو سمت خودش 

 :کنار گوشم گفتم که ارومکشوند..من متعجب همراه با اخمی برگشتم تا طرف رو بیین

  سوگند منم داداشت! منم دایان همبازی بچگی هات :

  قلبم داشت میومد تو دهنم با جیغ ارومی گفتم

  ولم کن! ازت خواهش میکنم من نمیخوام داداش داشته باشم من هیچکسو نمیخوام _

گریم گرفته بود اسمون چشمام شروع کرد به باریدن دنیا با عصبانیت سمتم گام برداشت و من اروم هق 

 .میزدم

  !بازم دست بردار نیستین؟دنیا: بسه دیگه اقا دایان میشه بیخیال شین این قضیه رو به گریشون انداختین و

 خاله فرزانه: دنیا تو دخالت نکن بزار قضیه حل و فصل شه

 .خاطر همین چیزی نمیگفتن ؟ از قبل میدونستن جز دنیا و من و تبسمپس به 

 تبسم خودشو بهم رسوند و کنارم ایستاد و گفت

  اقا رهام روز مارو زهر کردین دستتون درد نکنه واقعا -

  چیکار به رهام داری تو ؟ _

  انگشت تهدیدمو گرفتم سمت دایان که با لبخندی نگاهم میکرد
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  میخوام ببینمت چه تو محل کار چه بقیه جاهاببین من دیگه ن _

 بازم خندید بازم اخم کردم و عصبی و حرصی گفتم

 میشه بگین به چی میخندین؟ _

  امیر مداخله کرد: سوگند خانم شما میتونید با ارامش این قضیه رو حل کنید

  اقا امیر شماهم ؟ -

ن بازم هیچی به هیچی االن میشینید مثل عمو فرهاد: بسه دیگه هی هیچی نمیگیم میسپاریم دست خودتو

 بچه ادم حرف میزنید و حلش میکنید ، سوگند دخترم غرورتو نفرتتو بزار کنار ببخش برادرت رو

دایان لب باز کرد: عزیزم من نیومدم که غصتو بیشتر کنم اومدم برت گردونم تهران پیش خودم ، پیش مامانم! 

  پیش بابابزرگ که منتظرتونن

 ..ند کردم و نگاهش کردم اشکامو پاک کردمسرم و بل

  مادرت؟ مگه اون میخواد مارو ببینه؟ _

  انگشتمو سمت دوخانواده گرفتم

 اینا واسه من از صد تا اشنا اشناترن مهربونن ، با محبتن میفهمی اینارو ؟ _

  گرفتدایان بازوهامو

پستون زدم شیش سال دنبالتون گشتم  اره میدونم همه چیو میدونم منم مثل تو زخم خوردم من یک سال :

توی تهران اما فکر نمیکردم رفتین کرج میدونستم بابا کرج خونه داره اما نمیدونستم پریا خانوم فوت کردن و 

  شما تنها زندگی میکنید

  دوباره گریه کردم ، خودمو انداختم تو اغوش دایان برادرم بود. نبود؟با یاداوری فوت مامان بغضم شکست و

 ..دایان مامانم _

  دستاشو دورم حلقه کرد

  دایان: اروم باش خواهرم اروم باش قشنگم

  خودمو ازش جدا کردم
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  نگرفتن میدونی؟اینکه بابا مصوب مرگ مامانه هم میدونی؟ اینکه فرار کرد رفت خارج و پلیسا هم دنبالشو _

  چیزی نمیگهبرگشتم تا به تبسم نگاه کنم که دیدم اروم اشک میریزه و

 که؟دنیا: ولی تو

بدنم نصفشو نگفتم بهت دنیا. اصال میومدم میگفتم بابام مامانمو کشته منو انداخت رو شیشه ها تن و _

 !زخمی بشه ؟

ت نشستم یه طرفم خاله از گفتنش جلوی امیر و رهام خجالت میکشیدم اما گفتم تا سبک شم..روی نیمک

  فرزانه بود طرف دیگم خاله گلی حرفی نمیزدن اما از نگاهشون غم میبارید

خاله فرزانه : مادرت خیلی زن خوبی بود من باهاش دوست بودم زمانی که تورو باردار شد و خوب یادمه باهم 

 «سوگند»همونجا قسم خورد اگه براش بمونی اسمتو بزاره بودیم و

  توی صورتمو کنار زدم و به دایان نگاه کردم جلوی پاهام زانو زد و با دستمالی اشکامو پاک کرد موهای اومده

  ابجی ؟ -

  :نگاهش کردم

 جانم ؟ _

  تو میخوای به این مرد اعتماد کنی ؟ -

  دایان بلند شد و رفت سمتش تبسم ترسیده یه قدم عقب رفت

  دایان: از من فرار نکن تبسم

  نی میزنمتدست روم بلند ک -

 خندم گرفت خودشم فهمید چی گفت ؟

  دایان: من غلط بکنم بزنمت ولی تو میخوای بزن

 دنیا: میشه قضیه پایان خوش باشه؟

  بغل کرد و نگاهش کردپرهام دنیارو

  پایان خوش هست عزیزم :
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 عمو فرهاد: اشتی کردین یا بازم ادامه داره؟

  .چیزی نگفتم مگه میشد برادرم رو نبخشم اما دروغ گفتم ازش نفرت دارم

امیر رو به رهام ودایان تبسم و بغل کرد و اشاره کرد منم برم با کمی خجالت سمتش رفتم و هردمونو بغل کرد و

 :گفتکه گوشه ای ایستاده بودن نگاه کرد و

  .انشالله بتونم جبران کنم :

  اشرهام : وظیفه بود داد

  امیر: خوشحالم برات داداش

هم یکی یکی بغل کرد و من نفس اسوده ای کشیدم اما از اعتماد کردنم یکهو دایان سمتشون رفت و اونارو

 .ترسیدم

**** 

 « رهام »

لیست رو درست کردم و توی پوشه ها گذاشتم امروز اخرین کالس سوگند بود و باید بچه های فرانسه 

 دستش میسپرم. با صدای تق تق در از فکر بیرون اومدمرو

 !بیاتو _

 .در باز شد و مسعود ، دایان و امیر وارد اتاق شدن با لبخندی بلند شدمو سمتشون رفتم

  دایان: سالم عصرت بخیر

  گرم فشردم و اشاره کردم بشیننودستش

 امیر: خوب مزاحم که نبودیم؟

  نه بابا فعال کالسن منم یک ساعت دیگه کالس دارم _

  مسعود: منم برم که االن اعتراض میکنن اون پوشه منو بده

  با یه خدافظی رفتسمتش گرفتم وپوشه رو
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ن بیاره که هموم لحظه سوگندم وارد اتاق شد و تلفنو برداشتم و سه قهوه سفارش دادم که خانم عدالتی برامو

  نفس عمیقی کشید

 با صدای ارومی سالم کرد

 سالم خوش اومدین _

 سوگند: ممنونم راستی بچه ها اومدن؟

 نه االناست که بیان _

  با خیال راحت نشست

  امیر: علیک سالم

  دایان کردسوگند نگاهی به امیر و

 هنگ کردهسالم ببخشید از بس دویدم مغزمم  :

 !دایان: ماهم که بوق ؟

  گاز گرفتلبشو

 کرد ببخشیدسوگند: دور از جون گفتم مغزم هنگ

 کردی؟دایان با مادرت هماهنگ _

  دایان: اره قراره فردا که سوگند کالس نداره ببرمش تهران

  سوگند : نه من نمیام

 دایان: چرا؟

 ..سوگند: چون هنوز

 :دایان پوفی کرد

  خواهشا بهم اعتماد کن سوگند :

  پایین انداختسرشو

  سوگند: کمی برام سخته شاید اگه ثابت کنی بتونم اعتماد کنم
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  امیر: خوب تو همراهش برو تهران بهت ثابت میکنه

  تا کی میخوای تنها بمونی برو از تنهایی بیرون میای _

  اما چشم ازش نگرفتمنگاهم کرد چشماش پر از ترس بود و نگرانی..نمیدونم چرا 

  با تک سرفه دایان به خودم اومدم

  امیر: من دیگه برم ساعت کالسیم داره شروع میشه

 سوگند: اقا امیر؟

 امیر: بله ؟

 سوگند : شما فقط گیتار اموزش میدید؟

 امیر: نه پیانو و ویولون هم کار میکنم براچی؟

  سرپرستار شدنشاینجا ثبت نام کنم و به عنوان هدیه میخوام تبسم و _

 دایان : سوگند تبسم چی شده؟

 : سوگند لبخندی زد

از طرف خودش به خاطر زحماتش اونو سرپرستار شده.دکتر خدادوست گفت به خاطر هوش باالش و :

  سرپرستار کرده و دوستاشم به بخش های جدید منتقل کرده

  مبارک باشه _

  بازهم با چشماش بهم زل زد

  موفقیت های بیشتر برای شما و اقا امیرسوگند: مرسی انشالله 

 دایان: تا کی کالس داری؟

  سوگند: نیم ساعته تمومه ازمون میخوام ازشون بگیرم

 دایان : پس من اینجا منتظرم بریم بیمارستان بازم مرخصی بگیریم واسه تبسم

  امیر: خدافظ داداش بعدا میبینمت

  خدافظ مراقب خودت باش _
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 ...سمتش رفتم و بغلش کردم خیلی برام عزیز بود

 .دایانم نشست روی صندلی سوگندم بعد از برداشت پوشه رفتامیر رفت و

 !چرا دوست نداشتم بره؟

 دایان : رهام چیزی شده؟

  نه _

تمیز خونه روخبر میکرده ودایان: نمیدونی چقدر مامان ذوق داره از دیشب که بهش گفتم تا االن داشته همه رو

 .میکرده

  .به ساعت نگاه کردم تازده سه دقیقه گذشته بود. کتابی برداشتم و شروع کردم به خوندن

 دایان: رهام؟

 بله؟ _

 دایان: یکم رفتار سوگند سرد نیست؟

  خب طبیعیه _

 !دایان: پس هنوزم باید صبر کنم

 .اره صبر کلید مشکالته _

حضورش « چیکار به رهام داری تو؟» دیروز سوگند انداخت یه قسمت از رمان که داشتم میخوندم یاد حرف 

توی خانواده ما همیشه خوبه مامان مثل دخترش دوسش داره و هی مدام حصرت میخوره کاش دخترای پریا 

  .خودم بزرگ میکردمرو

اما یه چیزی مبهمه اینکه چرا سوگند پدرش رو مصوب قتل مادرش میدونه ؟ اینکه چرا پلیسا مجید خسروی 

  نگرفتن ؟رو

  « تبسم »

 «من رفتم اموزشگاه عزیزم» با خستگی تمام برگشتم خونه و یاداشت سوگند روی در خودنمایی میکرد. 
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بیخیال شونه ای باال انداختم و وارد اتاقم شدم همیشه همینه هروقت میتم یا نیست یاهم اگر هست که حرف 

وابمیا سرکار اصال وقت ندارم ولی امروز که سرپرستار شدم نمیزنه مدام سرش توکتاباشه البته منم که دیگه یاخ

 ...یه شیفت کار میکنم اونم فقط روزا شبا خونم دیگه

سوگند کم کم باید میومد به چهره خستم کمی اب پاشیدم و صورتمو خشک کردم ساعت نزدیکای شیش بود و

  .خونه

ردم داداشمه؟ من که گفتم نمیبخشمش اما چرا یک ان یادم به دیروز افتاد و اتفاقاتش یعنی باید قبول میک

  دلم رضا نشد که متنفرباشم ازش؟

  چه زود جازدم من که گفتم نمیبخشم اما چرا اینجوری شد؟

  .دایان برادرم بود اما بیچاره دیشبم خونه رهام خوابید و نخواست ما احساس معذب بودن کنیم

  ترس عجیبی به دلم افتاد اما اگه مادرش مارو نخواد چی؟

صدای زنگ در من و از افکارم بیرون کشید. باهمون وضع لباسا رفتم درو باز کردم و چهره سوگند پشت در 

  .نمایان شد

 !سالم خسته نباشی _

  سالم عزیزم سالمت باشی -

  ببندم کهم دروکفشاشو بیرون اورد ازش گرفتم و گذاشتم توی جاکفشی خواست

  درو نبند پسرا میخوان بیان -

 .تای ابروهامو باال انداختم و سمت سالن رفتم که با مبل دیزاین شده بود

 پسرا؟ _

  دایان و رهام و پرهام -

 دنیا نمیاد ؟ _

  شنگول دنیا از پشت سر اومدصدای شاد و

  دنیا: سالم زن داداش گلم

  متعجب نگاهش کردم که خندید
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  نکن خواهرمو اذیت -

  دنیا: زن داداش خودمه دوست دارم

صدای سالم پسرا بلند شد برگشتم سمتشون و سالم کردم خوب شد امیر نبود وگرنه از خجالت اب میشدم که 

  .دنیا منو زن داداش صدا میزنه

  بفرماید بشنید _

  دایان : خسته نباشی خواهر کوچیکه

  لبخند محوی زدم

  مرسی اق... دایان _

 ..نگفتموب شد اقاشوخ

 سوگند بلند شد که بره چیزی بیاره با صدای پرهام متوقف شد

  پرهام: چیزی نیاری که ما رفع زحمت میکنیم

  اینجوری که نمیشه -

 دنیا: خیلیم میشه بیا بشین دختر

 .دایانپرهام سمت چپ رهام وکنارم لنگر انداخت روبه روم دنیا و

 چیزی شده؟ _

 ..دایان: نه عزیزم فقط باید

  پرهام: برید ساک ببنیدید

 ابرو باال انداختم

 چرا؟ _

 دنیا: چون چ چسبیده به را خوب میخوای بری تهران دیگه

 میشه مانیایم؟ -

  رهام دستشو روی دسته مبل گذاشت و با صدای خوش اوازش گفت : نه باید برین چون منتظرتونن
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 سوگند اروم گفت

  عذبماخه اونجا م -

 دایان: خواهر من مطمعنم معذب نیستی مادرم هست دایی هست بقیه هستن

  دنیا با لبخندی چشمکی به پرهام زد

  اونجا شوهرم هست :

صدا زد و باعث خنده همه شد چشمام قد نعلبکی شد سوگند با حرصی که از صداش مشهود بود اسم دنیا رو

 .ندهمیشه وقتی میخحتی رهام وای نازشی خیلی قشنگ

  خوشبحال زنش که همچین مردی نصیبش میشه

  دنیا توهم بیا -

  سر تکون دادم: اره بیا

 پرهام: د نه د زن منو کجا میبرین ؟

  مونده تا زنت شه فعال نامزدته اقا پرهام هنوز دو _

  پرهام روی مبل جابه جا شد

  مخلصشم هستیم :

 فتنه خجالتی نه نگاه عاشقانه فقط گدنیا هم که پرو

  وظیفته عشقم :

  پرهام پوکر نگاهش کرد

 !دایان: پس اگه اینطوره که سوگند میخواد شمارو هم بیاره خوب بیاین همگی مرخصی بگیرین بیاین

  رهام: فکر خوبیه ولی مزاحم نمیشیم داداش

  دایان به رهام نگاهی انداخت و دستشو گذاشت رو شونش

  مراحمی داداش یه بارم شما بیا :

 .عزم رفتن کردن تا برای سفر سه روزه خودمونو اماده کنیمرهام موافقط کرد و



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

110 

 

****** 

و شلوار و.. برداشتم و یه کیف هم پر از وسایل مورد نیاز مثل  ساک کوچیکی برداشتم و چند دست مانتو

 .کتاب و.. کردمشارژر وارایشی و

 ..بود شلوار لی و روپوش جلو باز کاربنی با تاپ مشکیتیپمو برانداز کردم.. خوب جلوی اینه اتاقم ایستادم و

میبافت ساکامو برداشتم گذاشتم توی سالن کنار ساک سوگند و بازهم مثل همیشه جلوی اینه داشت موهاشو

شالی مشکی انداختم روی سرم و موهام ازاد گذاشتم روی شونه هام برخالف سوگند من به تیپم در هر 

 .موقعیتی اهمیت می دادم

 اماده ای؟ -

  نیافتمنچ کفشم و _

  نگاهم کرد و اشاره کرد به سمت کمد کفشی

  اونجا گذاشتی -

  درو باز کردم که دنیا بودبا لبخندی رفتم و کفشو برداشتم صدای پا پشت در شنیدم و

  دنیا: ای بخشکی شانس بیاید دیگه دایانم داره میاد باال کمکتون

 کیه؟ -

  ابجی اماده ای اومدنا _

  .امروز پنج شنبه بود و قراربود بریم تهران با خانواده رهام و دنیا که بزور راضی شدن

  چک کنم که دستی نشست روی دستم. برگشتم دایان بودعقب گرد کردم رفتم داخل تا باز وسایلو

  دایان: میبرم شما درارو قفل کنید

  لبخندی زدمو سرتکون دادم

  .سوگند هم اماده شده بود چقدر توی اون مانتو کت قرمزش دلبر شده بود بعد هفت سال پوشیدش بالخره

موهای فرق راست و از پشت پایبن بسته بود و شال هم انداخته بود روی سرش ولی موهاشو توی کتش کرده 

 .بود



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

111 

 

 .منم رفتم پاییندایان ساکارو برد و

دنیا و مادرش و عمو فرهاد بودن ماشین امیرم ،رهام سوار بود و خانواده سه ماشین بود کهتوی ماشین پرهام ،

 .رهام

 .و ماشین دایانم من و سوگند سوارشدیم و حرکت به سمت تهران ، پایتخت کشورم و شهر مورد عالقه من

 .ه سوپری بودتقریبا نیم ساعتی بود تو راه بودیم که دایان زد کنار. از فکر بیرون اومدم و به بیرون خیره شدم ی

 :دایان سرشو سمتم برگردوند

 چی میخوری؟ :

 میشه من بیام خودم انتخاب کنم؟ _

 ..بودم دیگهپرو

 نمیای؟دایان: اره عزیزم ، سوگند تو

  نه من نمیخورم چیزی -

 ..پرهام اومدن بیرونپایین اومدیم بقیه ماشینا هم به طبعیت از ما کنار زده بودن و طبق معمول دنیا و

  دنیا بیا _

  دست پرهامو ول کرد و سمتم اومد

 دنیا: جانم ؟

   بیا بریم یه چیزی بخریم _

  پرهام: شما برین بعد صدا بزنید بیایم حساب کنیم

 بقیه چیزی نمیخوان؟ _

  قدم تند کردم سمت ماشین که همه بیرون اومدن

  ا اومدین سالم _

 خاله گلی خندید و لپمو بوسید

  ت دخترمسالم به روی ماه :
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 دنیا: مامان زن داداشمه ها

  خندیدبا ارنجم کوبیدم تو پهلوش که اخی کرد و

  زیر چشکی نگاهی به امیر کردم که دیدم اقا سرش توگوشیشه

  نفس راحتی کشید

  سوگندم بهمون ملحق شد

 سالم به همگی -

 .همه جواب دادن و خاله ها هم باهاش روبوسی کردن

 ین ؟عمو عباس شما چی میخور  _

  دنیا: بابا فرهاد مامان فرزانه بگید دیگه

  سوگند برخالف ما از امیر و رهام پرسید

  رهام : من چیزی نمیخورم مرسی

  نمیشه که _

  امیر: بیزحمت واسه من اب بگیرید

 .سرتکون دادیم و رفتیم سمت سوپری من و دنیا و سوگند.. همونی که نمیخواست بیاد

  .وارد شدیم و چنتا نوشیدنی برداشتم و اب معدنی

  دنیا کیک بگیر اون وری _

  لواشک گرفت و خودمون حساب کردیم و زدیم بیروندنیا سرتکون داد و سوگند چنتا شکالت و

 .نزدیکشون رسیدیم همشون دور ماشین امیر جمع شده بودن

 پرهام: ا کی حساب کرد ؟

  تای ابرمو باال انداختم

 ه سری من رایگان حساب شدصدق _
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  تو اوضاع گرونی رایگان بده  دنیا: اره جون جدت

  خاله فرزانه: شیطونا بسه زود باشین باید حرکت کنیم که به شب میخوریما

  تبسم ای گوشی منو بگیر -

  دستم بنده ها _

 . مشغول پخش خوراکی های دستش شددایان ازش گرفت که سوگند چیزی نگفت و

پالستیک من بود. سمتش رفتم که کنار ماشین به در تکیه داده بود. و به معدنی امیر تو بدشانسی اب

 .گوشیش خیره شده بود

 اقا امیر؟ _

  نگاهم کرد ، بطری رو سمتش گرفتم و شکالت هم گذاشتم تو دستش

  بخورین توراه دلتون ضعف میره شیرینی خوبه براتون _

 : گفت« خانم»که صدام کرد برای اولین بار بدون  پایین انداختم و خواستم برگردمسرم و

 امیر: تبسم؟

 من نفهمیدم برای چی؟ برگشتم و نگاهش کردم لعنتی چی داشت اون چشماش ؟برای اولین بار قلبم لرزید و

 بله ؟ _

  حاال توجه همه جلب ما بود و دنیا مدام چشمکی مینداخت

  امیر: مرسی

  لبخندی زدم

  خواهش میکنم_

 ..الفرار... پشت نشستم و نفس عمیقی کشیدمو

 .هدایان و سوگندم اومدن دوباره حرکت کردیم سمت تهران که تقریبا نیم ساعت دیگه مونده بود

 «سوگند»

 .تمام حرصم و سر لبام پیاده کردمقلبم محکم میزد و استرس گرفته بودم و
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 دایان: نکن االنه خون بیاد

خواب بود از اینه به چهره غرق خواب و مظلومش کردم چقدر دل بزرگی  دیت کشیدم و چیزی نگفتم تبسم

 .داشت این دختر

نفسی اه مانند کشیدم ، حواسم رفت پس برج میالد که قد علم کرده بود. هوا داشت کم کم تاریک میشد و 

 .اسمان خراش هاصحنه قشنگی ایجاد گرده بود ، ترافیک و چرغ های زیاد و

 کجای تهرانید؟ _

  تقدیم جاده کردهاهی گذرا کرد و بعد نگاهش رونگ

  دایان: زعفرانیه

 موقعی که درس میخوندم خونه نیاوران گرفته بودم _

بغض کردم یاد اور روزای سخت افتادم که چطوری پول جور کنم و بدم واسه دانشگاه و خونه اشک داشت 

 .میومددکه بباره جلوشو گرفتم

  شته بغض نکن خواهرمدایان: قربونت برم اون روزا گذ

دلم گرم شد نمیدونم از وجود دایان بود یا از حرفش اما من میخواستم ترس از اعتماد کردنم و از بین ببرم چون 

 .احساس میکردم دایان واقعا داره جبران میکنه

 من چشمام خواب گرفته بود چشمامو بستم و دیگه تویترافیک بود سنگین و به احتمال زود نمیرسیدیم و

 .دنیای خواب فرو رفتم

**** 

  تکون خوردن دستام بیدار شدم. چشمامو باز کردمبا صدا کردن و

 دایان: عزیزم بیدار شدی؟

  که یادم اومد ریمالم پخش میشه بیخیال شدمو خواستم بمالونم چشماموچشمامو کامل باز کردم

 چقدر خوابیدم؟ _

  کنار میزدصدای شاد دنیا اومد که داشت دایان و

  دنیا: خواهرا خوابیدن پاشین ببینم
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  برگشتم دیدم تبسم نیست نگران شدم و به دایان نگاه کردم

  دنیا: نگران نباش خواهر جونی خواب هفت پادشاه میبینه جاشم عالیه

 ..پیاده شدم و دیدم همه ایستادن و منتظرن اول ما بریم

 پرهام: خواهران شما که از ماخسته تر بودین که

  کن من خسته م بود خوب نخوابیدم ظهرتبسم: پرهام خوب درک

 .دایان : چرا ایستادین خسته شدین بریم داخل

  گرفتکلید انداخت و درو باز کرد اینقدر کفش ریخته بود در خونه که خندم

 چرا اینقدر ادم ؟ _

 خاله فرزانه: قشون کشیه؟

  دری بزن عمو فرهاد: پسرم یالله بگو

از نظر گذروندم یه خونه ویالیی خونه روچرخوندم ودایان جلوتر رفت چرا باز استرس به سراغم اومده بود. سرم و

 .مانند و پر از درخت و گل

 .طی کردیم. در چوبی خونه باز بودچهارپله روجلوتر رفتیم و

  تنمخم شدم کفشمو بیرون اوردم برگشتم که تبسمو پیش خودم بیارم که به محض برگش

 .رفتم توی بغل کسی..عطر دیونه کننده ای داشت ، قلبم شدت گرفت

یقم بردم. صدای خنده همه ازش فاصله گرفتم و سرم باال اوردم که با رهام مواجعه شدم و از خجالت سرم تا تو

  بلند شد

  ببخشید _

  رهام: اشکال نداره

حرف ها از توی خونه میومد ، دایان دستمو  صدای دایان اومد برگشتم سمتش که تبسمم کنارم ایستاد صدای

 .گرفت و وادارم کرد بیام داخل
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تپش قلب میگرفتم.. چشمام جز مثل جوجه اردکی پشت سرش میرفتم هر لحظه استرسم بیشتر میشد و

 ..فرش های سالن چیز دیگه ای نمیدید

اشک نگاهم میکرد مواجعه  که بلند کردم با زنی که بادوجفت پا جلوی پاهای خودم قرار گرفت ، سرم و

 چرا ارومم ؟  شدم..پس چرا قلبم دیگه تند نمیزنه ؟

اشکام ریختن..حتی صدای حرفم نمیومد فقط نظاره گر بودن برگشتم به خاله فرزانه نگاه کردم به خاله گلی به 

 ..دنیا حتی به امیر و رهام..چشمای اونا بهم میفهموندن که انجام بدمعمو ها و

حالش مثل خودم گوشه ای پشت مادرش ایستاده بود ، تبسمم که هیچم دوختم چیزی ننیگفت وبه دایان چش

  بود

کنار گذاشتم و محکم به چشمان قهوه ای رنگ زن نگاه کردم و برق اشک و خوشحالی درش موج میزد تردید و

  .بغلش کردم که صدای نفس های رها شده بیرون اومد و با خنده به ما نگاه میکردن

عطر تنش مشامو پر  ادرم نبود اما زنی بود که میخواست مادری کنه برای من برای خواهرم.. چشمامو بستم وم

  کرد

  بوی مادرمو میدین _

رفت نگاهی بهم انداخت تایید که از چشمام خوند اونم اینبار تبسم با تردید جلومنو از خودش جدا کرد و

جلوی همه گریم میگرفت چه با دلیل چه بی نارنجی شده بودم وبغلش کرد و گریه کرد.. جدیدا خیلی نازک 

 !دلیل

  .بغل کرداغوشش دوباره باز شد و هردوی مارو

ارزوم بود بزرگتون کنم اما نشد! ارزوم بود عروستون کنم دایان بهم قول داده برتون گردونه و به قولش عمل  -

  کرد

  چرا ؟ _

  نگاهم کرد

 چی چرا؟ -

  دور تا دور خونه چرخوندم همه نگاه میکردن لبم و ازهم باز کردم که همزمان شد با تبسمنگاهم و

 «چرا قلبم تند نمیزنه ؟ چرا ارومم ؟ »
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  دایان با خنده گفت: چون اول استرس داشتین االن ندارین

  خاله فرزانه جلو اومد و کنارم ایستاد مادر دایان سریع شناختش و در اغوشش گرفت

  خاله : دلم برات تنگ شده بود

  منم همینطور کار خوبی کردی اومدی -

کنار گرفت و برد سمت جمعیت. اشکامو پاک کردم و ماروازهم جداشدن و مادر دایان دستای مارو

  نشوند  خودش

 .بقیه هم روی مبل ها جاگرفتندایان بغل دستم نشست و

بعد از هفت سال « مادر» تم سمتش برم که مادر بغلش کرد به درد اورد خواسصدای گریه اروم تبسم قلبم و

 .کلمه مادر از دلم بلند شد

  سنگینی نگاه ها معذبم کرد رو به دایان گفتم

  ماشینه یادم رفت بیارمساکا تو _

  دایان: اشکال نداره خودم میارم

  چه هاشونپنج زن غریبه ناشناس به همراه بلبخندی به مهربونیش زدم.. پنج مرد غریبه و

  گفت: دخترم از این به بعد منو نازنین صدا کنمادر دایان سمتم برگشت و اروم

  چه با درک بود فهمید سخته بعد از هفت سال بهش بگم مادر

 چشم فقط روشویی کجاست ؟ _

 ..سمت روشویی راهنمایی کنهبرگشت سمت دایان و اشاره کرد منو تبسم و

پاک پاک.. به تبسم نگاه کردم دم چقدر دلم سبک شده بود انگار توخالی بود وجلوی ایینه به چهره ام نگاه کر 

 .ازش گرفتم. ارایشم و کامل شسته بودمحوله روو

 ابجی توهم احساس سبکی میکنی؟ -

  اوهوم _

  .جداش کردمغزید بغلم ، محکم بغلش کردم و بعد از خودمنگاهم کرد و موهاشو کنار زد و
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سمت چپ پله میخورد برای اتاقا و االنم دقیقا ما باالیم مت راست سالن بود و اشپزخونه واز راه روی ورودی س

 .توی اتاق دایان

پایین رفتیم که نگاها برگشت سمت ما. از بین نگاها فقط دوست داشتم رهام نگاهم نکنه باز کردم و هردودرو

 .که معذب میشدم اخه با اون کارم خیلی خجالت میکشم نگاعش کنم

  .دوباره کنار نازنین خانم نشستیم که روی مبل کاربنی چهار نفره نشسته بود

 .با لبخند نگاهمو کرد و گفت: بزارین معرفی کنم که دخترامم معذب نباشن

  به سمت مردی با موهای مشکی اما بهش میخورد چهل ساله باشه با همسرش اشاره کرد

  رضوانهراش ریحانه ودختنازنین خانم: برادرم رضا و همسرش مرضیه و

  به دو زوج بعدی اشاره کرد: برادر شوهرم عموی شما مهدی و الهه و پسرشون الیاس

همه از برادراشون بودن فقط یه عمو   خورده ای سالش باشهالیاس پسری اخمو بود اما بهش میخورد بیست و

 .مداشتم ؟ حتی من بعد از رفتن به کرج عمو هم ندیدم حتی دایی هام نداشت

دختری با موهای بلند مشکی که چشمانی سیاه رنگ داشت سمتم دوید و دستاشو گذاشت روی پاهام و با 

 زبون شیرینی گفت : خاله شما دختر عمه نازی هستین ؟

  لبخندی زدم و سرم و اروم تکون دادم

 اسمت چیه خاله؟ -

  نازنین خانوم مداخله کرد

  سوگند اسمش سوگنده -

  کوچولو چیه خانماسم تو _

  با خوشحالی بلند گفت: ریحانه ام وای خاله شما چقدر قشنگید

  توهم خوشکلی عزیزم _

خواهرش رضوانه هم رفت کنار تبسم و بازهم همین سواال اما جمله ای که رضوانه به تبسم گفت متجعبم کرد 

  با این سنش همه چیز میفهمید

  رضوانه: خاله همیشه بخند درست مثل اسمتی
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  : ای وروجکا برید بازی کنیددایان 

  ریحانه: نخیر من میخوام پیش خالم بشینم

  رضوانه: منم اینجا میشینم گفته باشم

   همه خندیدن از شیرین زبونی دخترا

  صدای بحث همه باال رفته بود من سرگرم حرف با ریحانه بودم

 ریحانه: خاله اون پسر خوشکله که موهاش مشکیه کیه؟

  به رهام اشاره کرد

  دایان: دوست منه وروره

  خوشکله کیهریحانه: پس اون یکی که بوره و

  برادر دوستمه _

 با چشمکی گفت: خاله باهاش میخوای ازدواج کنی؟

 متعجب گفتم : با کی؟

  ریحانه بودحاال همه هواساشون پیش من و

  از کنارم بلند شد و رفت سمتم رهام و گفت

  ریحانه: با این اقا قشنگه

 چی بگم که دایان به دادم رسیدحاال من مونده بودم

  دایان: نه عزیزم بیا فضولی نکن

 .نگاهم به رهام افتاد که داشت با ریحانه صحبت میکرد حاال اونجا بازار حرف هاشو راه انداخته بود

**** 

  یمهمه رفته بودن و حاال مامونده بوداز دوازده گذشته بود و

  دایان: من میرم ساکارو بیارم
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  منم میام کمک _

  دنیا که انگار از زندان ازاد شده بود با جیغ ارومی گفت

  وایی خدا داشتم خفه میشدم :

  خندیدعمو عباس که سرگرم صحبت کار با عمو فرهاد بود با چشمای گرد به دنیا نگاه کرد و

  نس ثبت کننگیخاله گلی: خیلی شاهکار کردی دنیا باید تو

  دستش رو دور گردن نامزدش حلقه کردخندیدیم و دنیا معترض نشست کنار نامزدش پرهامم حرفی نزد و

  متعجب نگاهمون کرد نازنین خانوم با سبنی چای برگشت و

 کجا میرین این موقع شب؟ :

  نگاهش کردیمهر پنج نفر برگشتیم و

 تبسم: میریم ساکامون رو بیاریم دیگه

 زانه : بیاین بشنید نازنین جون خسته شدینخاله فر 

  عمو فرهاد: خانم رحمتی این موقع دیگه نمیخواست زحمت بکشین دیگه موقع خوابه

 ماهم بدون توجه رفتیم و اونا مشغول صحبت شدن. دایان بین منو تبسم بود کنارم رهام و امیر

درخت تهران کم شده بود. حیاط از گل و هوا داشت رو به گرمی بهاری میرفت اسفند ماه بود و سرمای شدید

 .عجب لظتی داشت برای قدم زدندر گوشه ها تزیین شده بود و

بیارن داخل. من سمت چپ در و تبسم سمت راست در سمت درحیاط رفتیم و من بازش کردن تا ماشینا رو

 .کنارهم پارک کردن وسط حیاطبودیم سه ماشین و اوردن داخل و

  بستم و سمت ماشین دایان حرکت کردیمدرو

  دایان میای اینجا بشنیم خیلی هوا خوبه _

  در صندوقو باز کرد

 نمیدونم نظر شما چیه؟ :

  پایین گذاشت و به دایان نگاه کردرهام ساک هارو
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  حرفی ندارم میشنیم :

  امیر: فکر خوبیه منم موافقم

 :ل گفتدرحالی که میرفت داخگرفت وتبسم ساکش رو

  میرم به بقیه خبر بدم

  صدا کن بزار بقیه بخوابندنیا رو _

  بعد از بردن ساکا برگشتیم به حساط و فرشی پهن کردیم و نشستیم اما جای تنقالت خالی بود

  جای تخمه خالی _

  دنیا : اره دلم چیپس میخواد

  دراز کردپرهام به پشتی تکیه زد و پاهاشو

  خوادمنم دلم بخ دربهشت می :

  تبسم: اخه پرهام یخ دربهشت از کجا بیاریم دیگه

 رهام: این موقع مغازه بازه؟

 دایان: اره بازه کی میاد بریم بخریم ؟

  یهو با فکردی که به سرم زد گفتم

 بریم شبگردی؟ _

  تبسم: اره با یه ماشین میریم

  دنیا: جوون چه فکر خوبی بریم تا بقیه بیدار نشدن

 .دن و ما بیدار بودیم فقطاخه بقیه خوابربو

  امیر: با ماشین دایان بریم که جامون بشه

  باهات موافقم _

  امیر: مخلصیم
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  خودشم خندش گرفتخندیدم و

  ببین از نشستن تو حیاط رسیدیم به شبگردی اما بعدا هم پیشنهاد دیگه دارم که وسط راه ابالغ میکنم

 .دایان کلید و اورد و ماشینو بیرون برد

 نشست و ماهم پشت. تبسم ذوق زده گفت : اهنگ شبگردی رو بزار داری؟پاترول حرکت کرد ، پرهام جلو

  بدهگوشیم هست کابل روامیر: من تو

پیش پرهام پلی کرد اما یهو دنیا موزیانه رفت جلواهنگ وچون وسط کنار دنیا بود کابل به گوشیش رسید و

  .پایین کشیدمشیشه رویکرد.خندیدم ونشست که دایان داشت با تعجب نگاهش م

 به سرم زد باز شبو شبگردی من خرابم

 کاری کردی ببینی فقط بدشه حالم

 بی حوصلگی نمیذاره شب بخوابم

 از قصد که بشم سرمست

 پرسه میزنم تو کوچه پس کوچه های شهر

  هنوز عشقت هست نذار برم از دست

 واسه جدایی باالخره عزیز دلم وقت هست

 بیا بشکن در این خونه رو اما به دلم دست نزن

 منه دیوونه رو با غرورت بیا پس نزن

 دلم آتیشه ولی حالیشه بزن

 از شراب این دل تو حاله این مست نزن

  بیا بشکن در این خونه رو اما به دلم دست نزن

 منه دیوونه رو با غرورت بیا پس نزن

 دلم آتیشه ولی حالیشه بزن

 و حاله این مست نزناز شراب این دل ت
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  از شیشه به بیرون نگاه میکردم که رهام فکر منو گفت

  رهام: بریم بام تهران خیلی وقته نرفتم

  با خنده با دنیا اشاره کردده دقیقه بود که میگشتیم و اخرم راهو کج کرد سمت بام تهران. تبسم نگاهم کرد و

  ببین دختره سیاسمدارو _

  چیکارش کنه جاشم خوبهخدا بگم -

  گزدیمدنیا: شماهم جاتون خوبه حسودا لبم و

  پاترول داداشون و شبگردی دست جمعیتبسم: اره جامون خوبه تو

  دایان : قربونت بشم خواهرم

  از ماشین پرتت میکنم پایین  تبسم: دایان یه بار دیگه این حرفو بزنی

  رهام: چه خشن

  به زن من ممنوع شماهم خوش بگذرونید اون پشت دیگه پرهام: حسودی کردن

  دایان : ا پرهام

  امیر : ول کنید تو سر جدتون اومدیم بیرونا

  میگم اهنگو عوض کنید دلم رفت االن چهار باره داره میخونه _

  امیر یه سر به گوشیش زد و اهنگی دیگه پلی کرد

 هبی سر و سامانم دل دیوانم هوس صحبت عاشقانه کرد

 ای تو همه جانم دل دیوانم تب دستان تو را بهانه کرده

 بنشین با ناز در کنج دلم خانه کن

 قلبم تنهاست این پیله رو پروانه کن

 دلتنگم باز دلتنگم باز

 بنشین با ناز ای سوره شیرین عشق
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 دنیا زیباست هر جا برود دین عشق

  دنیا زیباست آره دنیا زیباست

  چه اهنگ قشنگی _

بقیه برگردوندم سمت شیشه وتبسم پر کرده بود. سرم ویه داره بود و بالشتک فاصله امیر وتبسم تک

گوش کردم.. خیابونا هنوزم شلوغ بود و ترافیک صدای خوبی میداد عاشق صدای رد شدن ماشینا بودم. اهنگو

 .از سرم انداخت دست بردم شالمو درست کردم  باد زیاد بود شال

 دنیا: میگما ؟

  کشید و رفت درگوش دنیا چیزی گفت که دنیا صداشم در نیومد دیگهجلوخودشوتبسم 

 ؟ چی میخواستی بگی _

  پرهام: هیچی گشنش شده

  دایان : پس بزار سوپری وایسم یه چیزی بخریم

  .از تو اینه نگاهم کردم و لبخندی زدم

  رهام: جلوتر یه سوپری دارم میبینم

  امیر: رهام رفتی واسه من بستنی بیار

  به امیر نگاه کردتبسم برگشت و

  بام میخریم دارن که :

  .امیر تکیه به صندلی ماشین داد و سرتکون داد

  .پارک کرد و من و تبسم و دنیا پایین اومدیم دایان رهامم بهمون اضافه شدندایان گوشه ای ماشینو

  ردگوشه کت دایانو کشیدم که نگاهم ک

  میخواما گفته باشممن لواشک _

  گفت: برو رهام برات میخرهارومدایان چشمکی زد و
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خواستم بیفم که بین زمین و هوا دنیا مثل اینکه شنیده بود هولم داد از سر شوخی که منم تعادل نداشتم و

 .گیر کردم

شدم. چرا همه جا فرشته ه روهمه در اومد..چشمامو باز کردم و با دوتا چشم مشکی نافذ روب« هیع»صدای 

  نجاته منه؟

  اصال چرا طوری میشه من همش تو بغلش میرم ؟

  .مغازه شدم  به رهام گفتم زود تر از بقیه وارد« مرسی» به خودم اومدم و بلند شدم اروم 

  .مدوباره حرکت کردیم سمت بام تهران که فقط یه بار رفته بود  بعد از کلی خرید برگشتیم سمت ماشین و

  .به اهنگ مالیمی که میخوند گوش کردیمتا خود مقصد دیگه کسی حرف نزد و

  دایان: خوب من تا ماشبنو یه جا پارک میکنم شما برید یه جا پیدا کنید بشنید تا من بیام

دست هم راه افتادن. ماچهار نفرم پیاده شدیم و با پالستیکای خوراکی راه پرهام پیاده شدن و دست تودنیا و

  .افتادیم ، نسیم خنکی پوستمو نوازش میکرد

اروم راه میرفتیم که دایانم خودشو به ما رسوند و امیر و رهام چند قدرم جلوتر از نابودن ماهم پشت بودیم و

  .پالستیکارو ازم گرفت

  .کمی جلوتر رفتیم که نیمکتی بود و همه جا نمیشدیم همون لبه نشستیم و به تهران نگاه کردم

  کوتو بهم زدتبسم س

  چرا روزه سکوت گرفتین عین این عاشقا حرف بزنید ببینم :

 لواشکام ؟دنیا: خوب پس کو

  دایان: بیا اینا مال تو

  امیر: بی زحمت اون ابو بده تشنم شد

گذاشتم وسط و چیپس شدم و توهم مخلوط کرد وخودم مشغول باز کردن پفک وبطری ابو دستش دادم و

 .مشغول خوردن شدیم

  « امیر »
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گذاشتم دهنم.. ساعت از دوهم گذشته بود. برگشتم که چیپس بردارم که نگاهم به یه دونه چیپس برداشتم و

  لرزونده بود اما نمیدونم چه مرگم شده؟دختری افتاد که ناخواسته دلم و

دردی یه حسی مثل بیماری به قلبم وارد شده و هروز پیشروی میکنه. به قولی یه مرگم شده و نمیدونم! یک ان 

توی قفسه سینم حس کردم احساس کردم نمیتونم نفس بکشم نفس کشیدن برام سخت شد... مثل ماهی 

میشنید. قلبم هر تار شد. فقط گوشام حرف هارو دهنم باز و بسته میشد تا بتونم نفس بکشم. چشمام تیره و

  .و من نمیتونستم قرصامو از جیبم بردارم  لحظه دردش بیشتر میشد

  نتونی کاری کنی بتونی نفس بکشی. چرا اینجوری شدم من؟ خیلی سخته

میشنیدم ، صدای رهام و مینشیدم بیچاره رهام خیلی دوسش داشتم عین برادر نداشتم بود. اما صدای گریه رو

  .صدای اشنا یا همون زلزله قلبم اومد

 .نگرفته بود داشتم ولی تاحاال اینجوری قلبم درداز بچگی مادرزادی این ناراحتی قلبی رو

  چنگ میزدم اما تمام عضالتم گرفته بود.. پس کجاست این قرص لعنتی؟قلبم و

  .دهنم به زور باز کردن و چیزی زیر زبونم گذاشتن.. داشتم جون میکندم ولی اروم اروم تونستم نفس بکشم

  .جای گرم بودم کم کم داشت حالم خوب میشد ، صداها رو واضح میشنیدم

م به دنیا ، چشمامو هم زدم تا دیدم کامل بشه که با چشمان قهوه ای زلزله قلبم تلقی کرد. با من برگشته بود

  .نگرانی نگاهم میکرد و اگه اشتباه نکنم سرم روی پاهاش بود و دستش کنار صورتم

 ...بریده بریده گفتم: من...من

  .نتونستم ادامه بدمکردم و سرفه

  گرفترهام دستم و

 خوبی داداش ؟ :

  .نگرانی توی صورتش موج میزد برادر ماهم نگرانم بود

  صدای گریه دنیا از کنارم اومد

 دنیا: داداش خوبی قربونت برم؟

 .لبخندی زدم و سرم و اروم تکون دادم
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  به کمک پرهام ، دایان و رهام نشستم اما صدای تبسم اومد

  تبسم: باید دراز بکشه

  نگران بود؟ برای کی؟ برای من؟چرا؟

الشتی روی زمین قرار گرفت و فرشی پهن شد و من دراز کشیدم از این وضعیتم راضی نبودم اما مجبور بودم ب

  تحمل کنم

  دنیا : خداروشکر به خیر گذشت

 دایان: چت شد یهو ؟

 :اروم گفتم

  نمیدونم یهویی شد _

 :تبسم چهار زانو نشست و متفکر گفت

 تاحاال یهویی اینجوری شدین؟ :

 نفس ارومی کشیدم و گفتم

  نگرانم و صد البته استرسنه فقط مواقعی که ناراحتم و _

 سوگند: خوب چرا نمیری دکتر اقا امیر اینجوری بدتر میشید

 دایان به جای من جواب داد

  اخه رفته ولی گفته مشکلی نداره :

  رهام: امیر این دکترت واقعا دیونه است

 متعجب نگاهش کردم

 چرا؟ _

: چون بیماری قلبی _عروقی شوخی بردار نیست که بگن برات مشکلی پیش نمیاره. اولن واسه اونایی تبسم 

 !که اذیت زیاد نشن میگن عمل نمیخواد ، دوما تو ناراحتی قلبیت فرق داره ببین االن بیخودی اینجوری شدی
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خواد قلب از کجا گیر راست میگفت ولی اگه جراحی بتمام مدت که حرف میزد نگاهش میکردم. حق داشت و

 !میاد؟

 .اون پا میکنم برم جراحی کنم اما هربار پشت گوش میندازم و این درست نیست یک ساله این پا و

  رهام روی نیمکت نشسته بود و تو فکر بود. نیم خیز شدم و نشستم

 چته رهام؟ _

  همه نگاهشون به رهام افتاد

  رهام : هیچی چیز خاصی نیست

  ابا پاشید بریم خونه من خوابم میاددنیا: ول کنید ب

  گذاشت روی شونشپرهام سر دنیا رو

  بخواب تو :

  دنیا نیشگونی از بازوی پرهام گرفت

  نه من میخوام برم خونه بخوابم :

 اره منم کمی خستم بریم ؟ _

 .و نگران بودهمه موافقت کردن و راه افتادیم سمت ماشین. حالم بهتر شده بود اما رهام کنارم راه میرفت 

 رهام چته تو؟ _

  نگاهم کرد و موهاشو به پشت فرستاد

 هیچی داشتم به یه چیزی فکر میکردم :

 به چی؟ _

  نگاهی به اسمون کرد که پر از ستاره بود. چه قدرم قشنگ بود یهو صدای تبسم اومد

  تبسم: وای ببین سوگند شکار لحظه هاست ماه و ستاره کنار همن

  چرخوندم و نگاه کردم به ماه که حاللی شکل بود و ستاره ای در کنارش داشتسرم و

  رهام: خیلی قشنگه
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  خندونبه تبسم نگاه کردم واقعا شبیه اسمش بود خوشحال و

  چقدرهم اسمش بهش میومد

  سوگند: اخ که خوابم میاد بریم که دیر وقته

 .رسیدیم به ماشین. دنیا خواب بودماهم دوباره حرکت کردیم و

 .حرکت سمت خونهدایانم پشت رل وهر چهار نفر پشت نشستیم و

کس بیرون نمیومد چون دخترا خواب بودن. واقعا ماشین بدون صداشون خیلی فضای خفقان صدای هیچ

  .بوداوریه. نگاهم سوق دادم سمت تبسم که خواب بود ، سوگندم خواب 

 .چقدر از ته دلم خوشحال بودم که بعد از هفت سال برادر دارن

  .با صدای دایان که گفت رسیدیم به خودم اومدم دیدم تمام وقت داشتم به تبسم نگاه میکردم

  پرهام: اخ چقدر سنگین میشن وقتی خوابن

 : خندیدم و اروم گفتم

  غر نزن ببرش داخل _

  پیاده شدیم

  بیدار کنمنشونتون بدم تا منم دخترا روخل بیام اتاقارودایان: شما برین دا

  رهام: بد خواب میشن اینجوری

 !ببنده گفت : نمیتونم دوتاشونو بغل کنم که ؟در هینی که میرفت درو

  رهام رفت جلو و رو به دایان گفت

  من کمکت میکنم :

  دایان: مرسی واقعا جبران میکنم حتما

  تبسمو بغل کردم که صدای اعتراض دایان اومدمنم ناخواسته رفتم جلو و 

  گفتاومد تبسمو بغل کرد و راهی شد وقفل ماشینو زد و

 نمیشه که کمر درد میگیری تازه یکم حالت بهتر شده امیر :
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 .بزار من در و حداقل باز کنم دستتون بنده _

  .درو باز کردم و دایان اتاق رو نشون داد و بعد دخترارو خوابوند اونجا و ماهم قرار شد توی اتاق بغلیش بخوابیم

  .عوض کردم یهو بوی عطر خوبی به مشامم خورداز تو ساک یه شلوار راحتی بیرون کشیدم و

 .کف دستمو بو کردم بوی عطر میداد خیلی بوی خوبی داشت

 . انداختم و کنار رهام دراز کشیدم که دستاش روی چشماش بودبیخیال شونه ای باال

 رهام؟ _

  هوم -

 خوابت میاد؟ _

  خندید اروم

 اره برای چی؟ -

  هیچی ول کن بخواب _

 . پرهامم پایین پاهای ما بوددست چپم دایان دراز کشیده بود و

 .سیع کردم بخوابم چشمام بود. پوفی کشیدم وبستم اما همش تصویر خنده تبسم جلوچشمامو

**** 

دایان اومد  دراتاق باز شد وپلکامو اروم باز کردم و اولین کاری که کردم دست بردم تا گوشیمو پیدا کنم که یهو

 .داخل

 دایان: ظهر شده نمیخواین بلند شید؟

  رهام : ای بابا ول کن من که خوابم میاد

  شدی عین این دخترا که صبح باید برن مدرسه _

 همزمان خندیدیم که صدای مامانم اومدهر یه 

 مامان: دایان بیدارشدن؟

  نیم خیز شدم و گفتم
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 اره بیداریم _

بعد از اینکه صورتمو شستم و لباس مناسب پوشیدیم ردیم از اتاق بیرون. خانواده دورهم بودن و داشتن 

 .صحبت میکردن

  سالم صبح بخیر _

  رهام : بهتره بگیم ظهر بخیر ساعت یازده

  میمالوند گفتصدای باز شدن در اتاق اومد و دنیا درحالی که چشماشو

  ای بابا بزارین بخوابیم دیگه چقدر حرف میزنید :

  نازنین خانوم باخنده وسایل رو روی میز چید و سمت دنیا خواهرم رفت

  بشور تا منم برم دخترامو بیدار کنمصورتت روعزیزم برو :

 ودین؟بابا: تا ساعت چند بیدار ب

  پرهام : دو

  فرزانه خانوم: چه خبرتون بوده

  تبسم : چون رفتیم بیرون دور زدیم خاله جون

  برگردوندم داشت موهاشو شونه میزد عجیب بود بدون روسری بیرون اومدسرم و

 دایان: سوگند بیدار نشد؟

  نازنین خانوم: چرا خانم نازم میکنه تا بیدار شه

 :گفتچپوند دهنش وبخوریم که دنیا اومد نشست و یه تیکه تونشستیم پای میز تا صبحونه 

 ..ناز نمیکنه خدادادی ناز داره وای باورت نمیشه صبح که چشماشو باز میکنه ها همچین پلک میزنه که :

  فهمید نباید ادامه بدهپرهام بلند شد وصدای تک سرفه رهام و

 .و بعد بمب خنده توی خونه انگاری منفجر کردن

  د : سالم ظهر بخیرسوگن

  دنیا: سالم به روی نشستت



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

132 

 

  تبسم : ای بابا ول کنید گشنمونه

 .صبحونه خوردیم و بقیه هم مشغول صحبت شدننشستم ودایان هم به جمعمون ملحق شد و

 مامان: سوگند جان کجا رفتین دیشب؟

 سوگند اروم سرفه ای کرد و گفت

  بام تهران جاتون سبز :

 .تشکری کردماز جام بلند شدم و 

  همگی نشستیم توی سالن و بحث از سر گرفت

  رهام _

  جان -

  از شر این دختره خالص نشدم دیونه ام کرد _

  خندید

  اخ این دختر ول کن نیست باید یکی حقش رو بزاره کف دستش -

  خوب کی؟ _

  من که از شر ین هاله به لطف سوگند خالص شدم توهم یه کاری کن -

  اوف هروز پیام میده تازه زنگم میزنه _

  دنیا که کنارم بود با چشمکی گفت

  به نظرم مناسب ترین گذینه تبسمه :

  : اخمی کردم

  نه چرا دختر مردمو بکشیم وسط _

 پچ میکنید ؟مامان : چتونه پچ

 دایان: ول کنید اومدیم خوش بگذرونیم کجا بریم امروز؟



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

133 

 

 ای قهوه ای رنگش کشیدتبسم با خوشحالی دستی توی موه

 اره به نظرتون کجا بریم خاله ها ؟و همچنین عمو ها :

  عمو عباس: همینجا خوبه دیگه

  خونه ایمرهام: نه بابا همش تو

  مامان: بریم پارکی چیزی

با یه ببخشید رفت منم ساکت نشستم و چیزی نگفتم تا بقیه تصمیم بگیرن اما یهو عمو گوشیش زنگ خورد و

  بیرون

  اتشرهام: خوب بریم پارک اب وپ

  نه پارک هم خوب نیست _

 .چند ثانیه بعد عمو برگشت داخلصدای در اومد و

 خاله فرزانه : چی شد؟

  عمو نشست و نفسی کشید

  مثل اینکه باید برگردیم کرج :

 نازنین خانوم: ا چرا ؟ چیزی شده اقای هادیان؟

 رهام: بابا چیزی شده؟

  هم عباس جان برگردیم کرج سرکارمون بابا: متاسفانه باید هم من و

صدای اعتراضات بلند شد. اومدیم خوش بگذرونیم اما ببین هنوز نیومده باید برگردیم. پوفی کردم و به رهام 

 .نگاه کردم اونم مثل من بود

 چرا یهویی اخه؟ _

 ردیممامان: شرمنده نازنین جان مزاحم شدیما ولی ماباید برگ

  سوگند رفت کنار مامانم نشست

  ا شما چرا خاله جان اینجا بمونید دوروز دیگه همه برمیگردیم دیگه :
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  خاله : نه دیگه نمیشه دخترم تنها برن پسرا میمونن ما برمیگردیم کرج

  نفس راحتی کشیدم چرا از اینکه میخواستم بمونم خوشحال بودم؟ دلیلش چی بود؟

 ..له جان شماهمتبسم با خنده گفت: خا

 .متوجه نشدم اما فکر کنم مغزشون منحرف شده که اینجوری میخندن و بعد همراه دخترا خندیدن منظورشو

 سوگند: نازنین خانوم چی داریم ظهر؟

ماهی نمیخوری واست نگاه غم بار اما لبخند روی صورت نازنین خانوم نمایان شد و گفت: دایان گفت گوشت و

  عدس پلو درست کردم

  تای ابرمو باال انداختم مگه سوگندم نمیخورد ؟

  جمع کنممامان: من برم کمی وسایالمو

  خاله: نازنین جان یه لحظه میای کارت دارم

از نظر گذروندم سالن قشنگی داشتن بزرگ بود اما نه سالن نبود. خونه روحاال جز ما کسی تو هرسه رفتن وو

 .زیاد

 .اوردصدای دنیا منو از فکر بیرون 

 دنیا : ببینم کارت راه افتاد داداش؟

  گیج نگاهش کردم

 چه کاری ؟ _

  پرهام: همین مزاحمت دیگه

ابرو به تبسم اشاره کرد ولی بعد با حرفی که زد بیچاره تبسم خجالت حرصی نگاهشون کردم که دنیا با چشم و

  سرشم باال نیاوردکشید و

 دنیا: زن داداش کمک میکنی به داداش؟

  :بغل کرد و رو به پرهام گفتخوردم اخه چرا اذیتش میکرد؟ سوگند خواهرشوو خندم

  خجالت ندهخواهرموا اقا پرهام به نامزد گرامی بگو :
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گذاشت رو نمیدونم چی زیر گوشش گفت که اینبار دستشودنیا خندید و رفت کنار تبسم نشست و

  بلند شد رفتصورتشو

 .و صدای قهقه دوتاشون بلند شد

  .و رهام شکل عالمت سوال بودیم و من

  « تبسم »

. اا ببین چی میگه لوس بی  برد دختره دیونهسه بار طی کردم. ابروم روحیاط و ای بر پدرش لعنت. پوفی کردم و

  مزه

  .دست به کمر همین طور که راه میرفتم سرم و سمت اسمون باال بردم

  ا تا ادم شههی خدایا نمیشه یکی بزنی پشت سر این دنی _

  صدای مردونه ای زیبا باعث شد به طرفش برگردم

  چرا میتونه -

  وای ببخشید من منظوری نداشتم اقا امیر _

  امیر: خواهش میکنم شما باید منو ببخشید

 :متعجب نگاهش کردم ، به طرف دستشویی رفت و گفت

  بابت حرف های خواهرم -

 .ت خواهی کنهای خاک تو سرت دنیا که داداشت باید معذر 

 .تا روم رو برگردوندم سوگند بودلبه پله نشستم به حیاط نگاه کردم ، شخصی کنارم نشست و

 چیه ؟ _

  هیچی اومدم اب و هوا عوض کنم -

  میگم ابجی _

  نگاهش رو به درخت دوخته بود چشمای گربه ایش درست همرنگ درخت سبز بود

 !کاش ازدواج میکردی _
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  کشیدوتیز نگاهم کرد و لپم 

  ای دردم گرفت _

 چیکار کنم؟بعد اون وقت تورو -

  لبامو اویزون کردم و گفتم

   ببخشید سربارتم ولی من پیش داداش میمونم دیگه _

 : اخمی کرد و اروم جوری که دردم نگیره گفت

  من کرجبرو بابا سربار چیه تو تک خواهرمی عزیزم بعدشم من دلم تنگ میشه برات تو تهران باشی و -

  موزیانه نگاهش کردم

 ای کلک چرا کرج؟ کسیو داری؟ _

  خندید

 !اخه خنگول من ، من که تهران کسیو ندارم بعدشم کرج زندگی کردیما ؟ -

  .پوکر شدم رفت

  ول کن این بحثا _

سوق دادم سمت قد و باالی امیر ماشالله چقدرم هیکلش قشنگ بود. داشت سمت ما میومد یهو نگاهم و

  « امیر وایسا کارت دارم» صدای رهام که گفت

 .با ذوق کنار ما نشست ما رو سمت صداش برگردوند. دنیا هم بیرون اومد و

  دنیا : میگم خاله گفتش شام با خودمونه باید درست کنیم

  شهبا _

  چی درست کنیم شب -

  دایان: تو ناهارو بخور بعد به فکر شام باش ،بیاین داخل که میخوایم ناهارو بکشیم

  رهام: من و امیر چند دقیقه دیرتر میایم
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سرتکون دادیم و راهی داخل شدیم. دنیا که قربونش برم از کنار همسرجان تکون نخورد و من و سوگند مشغول 

  .یمکمک به نازنین جون شد

 !با ناله گفتم: من نارنج میخوام

  سوگند درحالی که دیس پر از عدس پلو رو میبرد گفت: نیست ایراد نگیر

  خاله فرزانه : اون لیوانو بده دخترم

 .لیوان رو از کابیت بیرون اوردم بعش دادم و به کابینتا تکیه دادم

  نیدنازنین جون: درختم فکر کنم داره اگه دستتون میرسه برید بچی

  صدای دنیا اومد

  امیر بلند شو با تبسم برید نارنج بچنید :

  خودتو پرهام برید _

  سوگند به اشپزخونه برگشت و ظرف ساالدا رو دستم داد

  اینو ببر بعدشم برو بچین بیا -

از عصبانیت نمیدونستم چیکار کنم ، ظرف رو گذاشتم روی میزو پا تند کردم سمت بیرون. حاال این درخت 

 نارنج کجاست؟

پر بار بود حاال از شانس بد من چشم چرخوندم و گوشه حیاط پیداش کردم. سمتش رفتم کلی نارنج داشت و

  .دستم نمیرسیدهمشون باال بودندو

  .هی پریدم نشد ، باز پریدم و دستم و دراز کردم و باز پریدم

  دماه گندت بزنن نمیشد این پایین میوه بدی غول بی شاخ و _

همیطور داشتم غر غر میکردم که چشمم به یه چوب افتاد لبخندی زدم و برداشتم و افتادم به جون درخت اما 

سمت خودم کشیدم و با دست گرفتم وشاخه ای رواز شانسم بازم نشد. پوفی کردم و بازم دستمو دراز کردم و

 ..بچینم که حس کردم کسی پشت سرمهچپم سیع کردم نارنج رو

م دستای مردونه ای قرار گرفت و نارنج و به راحتی چید. برگشتم که فحش بدم اما با دیدن امیر حرف کنار دستا

  .تو دهنم ماسید
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گرفته بودن و منم بین دستاش اسیر بودم قدم بهش نمیرسید اخه قد بلند نیستم.نگاهم دستاش شاخه هارو

ود. داشتم زیر نگاهش ذوب میشدم. به چشمای قهوه ای رنگش خورد لعنتی تمام اجزای صورتش قشنگ ب

 .پایین انداختم و از زیر دستش بیرون رفتمسرم و

  مرسی _

  خندید

  بیا بقیه شو بچین بقیه هم میخوانا -

دستم داد گرفتم و ایستادم تا اون از لحنش لبخندی به لبام اورد و رفتم کنار با فاصله اسالمی ایستادم. سبد و

 .بزاره تو سبدبچینه و

  گما زودتر میومدیمی_

 سبدگذاشت تونارنج رو

  تا راضی شم طول کشید -

  .اقا چه نازیم میکنه ولی نازشی پسر که خوشکلی با اون موهای بسته ات

از بس پریده بودم یهو موهام ریخت تو صورتم و کشش پوکید و افتاد تو سبد. موهای لخت قهوه ای رنگم توی 

  .نور افتاب خرمایی به نظر میرسید

 .پشت گوشم هدایت کرد و رفتدرگیر بودم باموهام تا بزنمشون کنار که امیر روبه رو ایستادم و موهامو اروم

قلبم میخواد از سینم بپره بیرون. نمیدونم چم شده به قول   لعنتی چیکار کردی با دلم که وقتی نزدیکم میشی

 .دنیا یه ویروس وارد بدنم شده نمیدونم چه مرگمه

  مدم و با سرعت داخل رفتم اولین نفر دنیا دهن باز کردبه خودم او

 پس چراموهات بازه ؟ -

 !حاال همه نگاهم می کردن به جز امیر. حاال چی بگم من به دنیا که از کاه ،کوه میسازه؟

  سوگند سمتم اومد و دستمو گرفت ، نشستم کنار خواهرم و دایان. نازنین جون با خنده نگاهم میکرد

  را اینجوری نگاهم میکنید پوکید کش موم دیگهای بابا چ _

 .با این اعتراضم همه زدن زیر خنده
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  کجای حرف من خنده داشت _

  عمو فرهاد: ا بسه دیگه اذیت نکنید عروس قشنگمو

  با حالت زاری نگاهی کردم

 شماهم عمو ؟ _

  بازهم خندیدن با حالت عصبی بلند شدم و سمت اتاق رفت

  ا کجا تبسم ناهار نخوردی -

  من درد بخورم نمیخوام گشنم نیست _

در اتاقو بهم کوبیدم. نشستم روی لحاف و اشکام در اومد. چرا اینجوری شدم من سر یه چیز کوچیک گریم 

  میگیره نازک نارنجی نبودم که شدم. اصال چرا ناراحت شدم ؟ مگه چی گفتن که من ناراحت شدم؟

  از لجاجت به خرج دادمدر اتاق زده شد ب

  نمیخوام نوش جون خودتون _

  نازنین جون وارد اتاق شد دستشم سینی بوددر اروم باز شد و

 دو زانومو بغل کردم.. کنارم نشست و چونمو گرفت و سمت خودش برگردوند

  قشنگم با هرکی میخوای قهر کن با شکمت قهر نکن دورت بگردم -

  اخ که چقدر مهربون بود من بی خودی میگفتم پسم میزنه

  نمیخوام _

  اشکامو پاک کردلبخندی زد و

 دیگه خانمی واسه خودت کی بهتر از امیر برای تو ؟چرا گریه عزیزم مگه بده عروس شی؟ تو -

  دلم لرزید با اوردن اسمش، چرا؟

  میسازناخه اون که منو دوست نداره که همه الکی از کاه کوه  _

  گرفتدستم ولبخندی زد و
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دوسش از کجا معلوم ؟ هوم ؟! من یه مادرم عاشق شدم و عاشق شدن هم میدونم چیه سر منو شیره نمال تو -

  داری اما نمیدونی چرا؟

 خوب چرا؟ _

میکنه و به غیر از اونم کسی   جذب خودشچون دوست داشتن که دست خود ادم نیست یهویی یکی رو -

نمیدونی چیه چون تازه داری تجربش میکنی. بگیره. تو دوستش داری اما حسی که داری روجاشو نمیتونه

  .عشق مقدسه نمیشه به بازیش گرفت

  : چقدر ارومم کرد با حرفاش. اروم گفتم

  دست خودم نبود نمیدونم چرا لجم گرفت _

  خندید

  دختر عزیزم عاشق شده اما انکارش میکنه مگه نه ؟ -

 ا یه نگاه؟اخه ب _

عشق با یه نگاه هم میشه عزیزم قرار نیست ماها و سال ها طول بکشه تا بفهمی عاشق شدی. هروقت  -

فهمیدی دلت براش لرزید ،نگرانش شدی ، دوست داشتی همه جا باشه و ساعت ها نگاش کنی یعنی تو 

تجربه کردم عشق اینا رودوسش داری اما نباید با هوس اشتباهش بگیری عزیزم. هوس یه چیز گذراست. من 

 ..من به پدرت با نگاه اول بود اما

  نگاهش غم بار شد

 ..خودش رفت اما من هنوزم عاشقشم -

 چرا بابا رفت ؟ یعنی هم شمارو هم مادرمو دوست نداشت؟ _

  اهی کشید

 .دایانم دیگه از باباش دلسرد شدهنمیدونم عزیزم ماهم سردرگمیم که چرا رفته اما کاری از دستمون بر نمیاد و -

 من موندم و حرفاش. فکرم درگیر شد یعنی واقعا عاشق شدم ؟و بلند شد رفت و

 .پوف کالفه ای کردم و سینی رو برداشتم تا غذا بخورم

  « سوگند »



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

141 

 

  کاش میموندین خاله -

  سوار ماشین شدبوسید وخاله گلی صورتم و

  میبینمت دوروز دیگه عزیزم -

  .ما موندیم که قراره به قول دایان خوش بگذرونیمو ماشین حرکت کرد و رفت. حاال پسرا و

  برگشتیم به حیاط و فرش پهن کردیم ودور هم نشستیم

 :پرهام به پشتی تکیه زد و روبه تبسم گفت

  ه خبر؟خوب خانم خانما چ -

  تبسم که به شدت توی فکر بود نفهمید

 ها؟ -

 : ابرو اومددنیا چشم و

 هواست کجاست ؟ رفت پی یار؟ -

  :تبسم لبخندی زد

  نه پی بیمارستان رفت اخه نمیدونم ادامه بدم کارمو یا نه دیگه از اون بیمارستان حالم بهم میخوره -

  گوشی بیرون اوردرهام سرش رو از تو

  ه کارت که؟چرا خوب -

  نچی کرد

  نه نمیدونم ازش زده شدم میخوام خونه بمونم راستی نوراهم قصد داره ول کنه -

  نازنین خانم هم به جمعمون پیوستالوچه برگشت و گذاشت جلومون ودایان با ظرفی پر از تخمه و

  میل خودته عزیزم هرکاری میدونی به ارامشت میرسونه انجام بده _

 دایان تخمه ای شکوند وگفت

 رتبه ات چند بوده؟ -
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 گاز میزد گفتتبسم درحالی که الوچه رو

  نود و نه یعنی شانس اوردما -

  دنیا با دهن باز نگاهش می کردن و من مشغول خوردن الوچه که رهام صدام کردپرهام و

 بله ؟ _

 رهام: میشه چند لحظه وقتت رو بگیرم ؟

  چه مودب تای ابرمو باال انداختم

 بله فرماید؟ _

 رهام: اینجا نه

 معذب می کرد که دایان گفتنگاها همه منو

  برید توی اتاق من -

  اونم پشت سرم میومدسرتکون دادم و زود تر از رهام رفتم و

 .درو روی هم گذاشت ، نبستوارد اتاق شدیم و

 چیزی شده؟ _

 .نمیدونم چرا نگران شده بودم

 روی تخت نشست و گفت

  راستش یه مشکلی پیش اومده -

  روی تخت با فاصله ازش نشستم

 چی شده جون به لبم کردی ؟ _

  نگاهش رو بهم دوخت برعکس همیشه نگاهش کردم

  باید بریم -

  دیگه داشت عصبیم میکرد
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  ا چرا کلمه کلمه میگید خوب کجا باید بریم؟ _

  دستاشو بهم قالب کرد و نگاهشو به دستاش دوخت

راستش به عنوان اساتید هشت زبان زنده دنیا باید برم مالزی و ازم خواستن که مربیای اموزشگاهمم باخودم  -

 .متاسفانه از بین اون هشت نفر شما و مسعود رو انتخاب کردنببرم و

  «واال» نفسم و بیرون دادم ، حاال گفتم چی شده اینقدر کشش میده خوبه نمیخواستی خواستگاری کنی 

 ای بابا همین ؟ حاال واسه چی باید برین؟میخوان چیکار کنن ؟ _

 : بهم نگاه کرد

  مصاحبهسه جلسه اموزشی برای مدرک بین المللی و  -

  مدرک بین المللی؟ _

  لبخندی جذاب زد

د دوماه پیش کارای مدرکم رو انجام دادم و االن جوابش اومده و باید دوتا از مربیان هم همراهم باشن و ص -

  البته برای شما هم خوبه چون از شما هم تست میگیرن و مدرک به شماهم میدن

  از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم

 جدی واقعا ؟ _

  میدونستم خوشحال میشید دیگه انقدر استرس نداشتم واسه گفتنش -

 وای باورم نمیشه چطوری منو انتخاب کردن؟ _

  کالهشو درست کرد به دستاش تکیه زد و

  قرعه انداختن -

 .میخندیدیمخندیدم خودشم خنده اش گرفت حاال هر دو

  پس باید به دایانم بگم _

  اره گفتم تو جمع نگم بهتره -
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بلند شدم اما نمیدونم چی شد پام به چی گیر کرد که خواستم از پشت سر بخورم زمین که دستام توسط رهام 

 .کشیده شد و رفتم توی جای معطر گرم

هیجان میکوبید دستام و از پشت پیراهنشو سفت گرفته بودن و اون منو سفت از شدت ترس و قلبم داشت

  .نگه داشت بود

  .جای امنی بودم انگاری

 مغزم فرمان داد و دستای مشت شده ام باز کردم. سرم و پایین انداختم و با انگشتام ور رفتم

  شرمنده به خدا از عمد نبود _

  براش توضیح دادم که از عمد نبودنمیدونم چرا بغضم گرفت و

  دستامو گرفت و هیسس گفت اومد جلو

  اروم باش میدونم برو بقیه منتظرن البته نه با چهره گل انداخته -

 باال اوردم و اروم نگاهم و توی چشمام سوق دادم اخ اون چشمای شب رنگش که دلم لرزوند چرا؟سرم و

  .مسلط شدم سر تکون دادم و رفتیم بیرون به خودم

  نازنین خانوم داشت چیزی تعریف می کردهمگی مشغول بحث و خنده بودن و

  :دنیا باز با پرویی گفت

 مثبته یا منفی ؟ -

  من و رهام همزمان به هم نگاه کردیم

 چی ؟ _

 !نازنین خانم: جواب خواستگاریتو دیگه

 .چی فکر کردنخجالت زده شدم اخ که با خودشون

  اشتباه فکر کردین راجب کار بود _

  رهامم نشستدایان به کنارش اشاره کرد و رفتم نشستم و

  راستش میخوام چیزی رو بهتون بگم _
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  پرهام: سروپا گوشیم

  واقعا هم ساکت شدن و من شروع کردم.تمام حرف های رهام و عینن تکرار کردم و ساکت شدم

  رهام: من مراقبش هستم نگران نباشید

چیزی نمی گفتن و این باعث استرسم شد اما دستای دایان دور شونم حلقه شد و نازنین مه نگاه میکردن وه

 :خانم گفت

  باید بری حتما؟ -

نگرانیش رو درک میکردم ما تازه کنار هم جمع شدیم. نگران بود برای من و درکش می کردم مادر بود دیگه 

 .ش نباشمنمیشد نگران نباشه حتی اگه بچه واقعی خود

  تبسم با ناراحتی دستام و گرفت

  واقعا میخوای بری پس من چی؟ -

  همه ناراحت بود و معلومه نارضایت

  نگران نباشید نازنین خانوم من برمیگردم پیشتون قول میدم _

 دنیا نگاهش رو ازم گرفت

  عروسی من هفته دیگه است کجا میرید اخه ؟ -

  رهام پیش دستی کرد

یست بریم دقیقا هفته بعد عروسی تو و تا اون زمان هم کالس سوگند خانم تموم شده هم من االن قرار ن -

  پرهام میتونم بسپارمدست دایان واموزشگاه رو

 نازنین خانم : سووگند دخترم کالس چی میری؟

  لبخندی زدم و رفتم کنارش نشستم

  من اونجا درس میدم کالس فرانسوی دارم تا اون موقع تمومه فشرده است _

  امیر که تمام مدت ساکت بود گفت

  منم مراقب اموزشگاهم نکران باش تو برو با خیال راحت داداش -
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  رهام نگاهش کرد و دست گذاشت رو شونه امیر

  نه توهم باید بیای همرام -

 امیر: چرا؟

  باشه بعدا میگم چراچون من میگم کارت ن -

  تبسم با حسادتی که توی صداش مشهود بود گفت

  منم میام اگه اینطوره -

  به ظرف الوچه که تموم شده بو نگاه کردم

  الوچه ها تموم کردین؟ _

  پرهام ابرو باال انداخت

  بله تموم شد -

 با لبخندی به تبسم نگاه کردمپوفی کردم و تخمه برداشتم و

  نمیشه وگرنه میبردمت _

 رهام گفت

  چرا نشه تبسم هم میبریم برای تنها نبودن شما چون اونجا بیشتر مردن -

  « یک هفته بعد»

نشستم روی صندلی مغازه. اخ یکی نیست بگه مگه بیکاری کالستو ول میکنی میایی کمک این پوفی کردم و

  !دنیای دیونه واسه خرید لباس عروس اخه؟

به تمام لباس عروسا انداخت و رفت سمت چهارمین لباس تن مانکن وسط مغازه. این پنجمین  نگاهی گذرا

  .تبسم داشت حرصمون میگرفتلباسی بود که میپوشید دیگه من و

توی این مدت دنیا و پرهام درگیر وام برای خرید خونه بودن و کارای عروسی اما بازم خرید لباس ها موند واسه 

  .روز قبل از عروسیش
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خاله گلی بیچاره که زحمت اشپزی هم باهاش بود اما چند نفری خداروشکر رفتن کمکش منم که درگیر کالسا 

  .این رهامم تعطیل نکرد که حداقل کمکشون کنم

با صدای دنیا از فکر بیرون اومدم نگاهش کردم چقدر توی این لباس عروس ساده اما شیک قشنگ به نظر 

  .میرسید

 فتتبسم سوتی زد و گ

  بیچاره پرهام -

پفدار و روش یه الیه تور طرح دنیا برای اولین بار خجالت کشید و ماهم زدیم زیر خنده. لباسش دنباله داشت و

 دار تا

زیر تور استر داشت که بدن مشخص نشه و یقه قایقی بود. استیناش   قسمت باال تنش داشت. قسمت باالته

 .بازم از همون تور بود اما بدون استر

  خیلی بهت میاد حاال همینو میخوای؟ _

  سرتکون داد و روبه فروشنده کرد

  همینو میخوام و قراره اجار بگیرم واسه خرید نمیخوام -

تبسم خرید کنیم. توی پاساژا گشتیم اما بعد از اتمام لباس رفتیم که من وفروشنده با لبخندی سرتکون داد و

 .چیزی که مورد پسندم باشه نبود

  برقرار کردمزنگ خورد و از کیف بیرونش اوردم ایستادم و اتصال و همراهم

 الو جانم خاله؟ _

  سالم قشنگم کجاییت؟ -

 نگاهی به اطراف کردم و گفتم

  پاساژالماس دنبال لباس _

  خندید و گفت

 عروسم خرید لباس؟ -

  رفتن مغازه بعدیبه دخترا نگاهی کردم که از توی مغازه بیرون اومدن و
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  ره اما چون خریدش گرون میشد اجار گرفتیم خیلیم قشنگها _

 :با ذوقی گفت

  ماشالله خودشم قشنگ خوب زود برگردین ظهر خونه مایینا گفته باشم همه دورهمیم -

 چشم کاری ندارین ؟ _

  سر راه یه الکم بخر رنگ مشکی -

 ای کلک میخوای چیکار خاله؟ _

 .خندید و با یه خدافظی قطع کرد

به دخترا رسوندم و تا برگشتم چشمم خورد به لباسی که خانمه داشت تن مانکن میکرد. خیلی به نظرم خودمو 

  قشنگ اومد

 دخترا اون خوبه؟ _

  نگاهش کرد اما چشماش برق زدتبسم با خستگی برگشت و

  قشنگهاره چه ساده و -

 .دنیا ذوق زده زود تر از ما رفت توی مغازه و ماهم پشت سرش رفتیم

  سالم _

  فروشنده: سالم خوش اومدین درخدمتم

  اون لباستن مانکن رو میخوایم -

  .گذاشت روی میزنگاهی به لباس کرد و رفت طرف اتاقی و بعد از چند دقیقه با چند بسته برگشت و

  فروشنده: در سه رنگ زرشکی ، کاربنی و سبز یشمی هست

 .تبسم مشغول انتخاب رنگش شدیممن ودنیا نشست روی صندلی و

  میخوامسایز اسمالش رو _

  خانمه نگاهی بهمون انداخت و دوتا بسته رو جدا کرد و سمتم گرفت

  تبسم برداشت
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  من زرشکیش رو میخوام توهم زرشکی بردار بشیم ساقدوش عروس -

دیم. و پیش به سوی خونه. خیلی خستم بود از هفت صبح تا دنیا هم اومد کنارمون و تاییدش کرد و ماهم خری

 .یازده توی بازار بودیم و تازه فقط لباس خریدیم

پایین اومدیم. ماشین انیر و رهام جلوی خونه بود پس اوناهم برگشتن حاال پول کرایه ماشین رو پرداخت کردم و

 من چرا ذوق زده ام ؟

کشید که دربازشد. دوتا پالستیک دست من و یه کارتن بزرگ لباس دکمه ایفون رو فشار داد و به دوثانیه ن

 .عروسم دست دنیا بود. خیلی خیلی خستم

  نشستیم روی مبلرسیدیم داخل و سالم بیجونی کردیم و

  دنیا: اخیش

  عمو عباس: خسته نباشید

  مرسی عمو وای چقدر راه رفتیم دیگه پایی نمونده واسم _

 .ون اومد سه تا دیوان شربت برامون اوردخاله گلی از اشپزخونه بیر 

  مرسی دستتون طال انشالله همگی باهم برید کربال -

  خاله فرزانه: انشالله پاشید برید ابی به صورتتون بزنید موقعه ناهاره دیگه

 :به ساعت نگاه کردم و با ناله گفتم

  اخ من خوابم میاد همشم تقصیر دنیاست هزارتا مغازه مارو برد _

  شاد پرهام اومد صدای

  به خانمای عزیز برگشتین به سالمتی -

  دنیا : نه هنوز توراهیم

  امیر خنده کنان کنار پدرش نشست

 چهار ساعت رفتین فقط لباس خریدین؟ -

  گفتعمو فرهاد رو به پسرش کرد و
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  توکار خانما دخالت نکن پسرم _

  .چیدیم و ناهارو خوردیمکمک هم سفره رورهامم به جمعمون اضافه شد و

**** 

  اصرار نکن دیگه نمیام ارایشگاه _

  دنیا: خیله خوب حداقل همراه پسرا بیاین واسه فیلم برداری از ارایشگاه تا باغ

 : گفتمدستی الی موهام کشیدم و

 اونو که میام ولی دنیا مرد و زن جداست؟ _

  خندید

 دنیا: نچ باغه بزرگه دیگه جدا نکردیم برای چی؟

 ..اخه نمیخوام شال بپوشم گفتم _

  :نزاشت ادامه حرفمو بزنم با حرصی گفت

 گمشو ببینم موهاتو هم نمیبندی باز میزاری به اون لباسه میاد فهمیدی؟ -

 پوفی کردم گفتم

  خیله خوب برو تا منم حاظر شم ساعت سه شد _

  دنیا: خدافظ

  فظخدا _

  .گوشیو قطع کردم و انداختم روی تخت و بلند شدم از یک ساعت پیش الک زده بودم تا بعدا درگیرش نباشم

  تبسم بیا اینجا _

  صداش اومد

  ابجی من برم پایین االن دایان و نازی جونم میرسن نوراهم میاد اینجا -
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اک یادم رفته بود. توی این مدت دایان هم خاک به سرم اصال هواسم نبود که دایان و گفته بودم زودتر بیاد پ

من هم میومد دیدنمون و قراره به زودی یه خونه کرج بخره و همگی اونجا زندگی کنیم توی یه خونه وزنگ میزد و

  .از این بابت خیلی خوشحالم

مدم و کمی از لباسمو گذاشتم روی تخت ،موهام همینطور باز گذاشته بودم تا کمی هوا بخوره. از اتاقم بیرون او

میوه نشون میداد. سریع چای درست کردم ونیم روجور کردم و به اشپز خونه رفتم ساعت سه وجمع ووسایال رو

  .گذاشتم روی میز با کمی شیرینیاز یخچال بیرون اوردم ورو

  .پشت در رفتم و ایستادم تا بیان اما صدای گوشیم بلند شد و سمتش رفتم

  یکرد برداشتماسم رهام خودنمایی م

  الو _

 رهام: سالم خوبی؟

 مرسی سما خوبین؟ _

  نشستم روی مبل و با موهام ور رفتم

  رهام : دایان رسید؟

  سرک کشیدم و دیدیم دارن از اسانسور بیرون میان

 اره تازه رسیدین چیزی شده؟ _

  رهام : نه اخه گفت ماشینش کم هوا شده تایرش گفتم ببینم رسید یا نه

 اره خداروشکر رسیده ببهشید من باید برم کاری ندارین؟ _

  رهام: نه خدافظ

  خدافظ _

  احساس میکردم که خیلی خوشحالم از ذوق زیاد بود یا از هیجان یا نمیدونم از چی دستام یخ زده بود و

  .اوناهم وارد شدن گوشی رو گذاشتم روی مبل و

  سالم نازی جون _
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  منم بغلش کردمم باز کرد وبا خوشحالی دستاشو از ه

  نازی جون: دختر قشنگم خوبی؟ دلم برات تنگ شده بود

  لبخندی زد

  منم همینطور _

  رفتم سمت دایان

 سالم بر برادر گرامی؟ _

  خندید

 دایان: سالم خوشکل خانم خوبی؟

  حالت متفکر به خودم گرفتم

  ای بد نیستم _

 .اهم احوال پرسی کردمخندیدن و راهنمایشون کردم داخل و با نور 

 خوب بگو ببینم نورا تصمیمت برای ترک کارت عوض نشده؟ _

 لبخند خجولی زد و گفت

  نه اصالنم دلم برا بیمارستان تنگ نشده تازه تبسمم همینطور راحتیم دیگه -

  .از تصمیم یهوییشون برای دیگه سرکار نرفتن شکم کرده بود اما به هرحال تصمیم خودشونه

  .سری تکون دادم و چای تعارف کردم که بخورن

 نورا: میگم سوگند میشه برم لباسامو بزارم تو اتاقت ؟

  اره عزیزم این چه حرفیه _

  برداشت و رفت گذاشت توی اتاق خودشتبسم با اعتراض لباس نورا رو

  نازی جون با لبخندی نگاهم میکرد

  چیزی شده ؟ _
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  دایان به جای مادرش جواب داد

 خیر چیزی نیست ساعت چند شروع میشه جشن؟ -

 .نشست کنار نورا که دقیقا روبه روی دایان بود تبسم برگشت و

  .گفتن هشت اونجا باشیم ولی هفت و چهل باید بریم در ارایشگاه -

 !نورا: پس هنوز مونده تا اماده شدن

 نازی جون: اره قشنگم هنوز زوده ببینم مادر خاله هات کمک نمیخوان؟

  نه همسایه ها کمکشونن دیگه ،خاله گلی هم اشپزیش تموم شده _

  پارکینکبیارم تودایان: پس من میرم ماشینو

 دایان رهام گفت ماشینت پنچر شده اره؟_

  تبسم با تعجب به دایان نگاه کرد

  اخه چرا مواظب نیستی برادر من -

 دایان با ذوقی گفت

  چشم از این به بعد مواظبم -

 :بیاره داخل چشمکی به نورا زدم که با خنده گفتماشینو رفت تاو

  دارم« شوهر»خیلی لوسی من شور -

  : خندیدم گفتم

 شوهرت؟کو _

 : گفتدستی به شکمش کشید و

  بچمهی چی بگم دنبال یه لقمه نون حالل واسه من و -

 .حاال من و تبسم از خنده ریسه میرفتیم اما انرژیم از چی بود ؟ احساس میکردم بیخودی میخندم

**** 
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 :کالفه دستی الی موهام کشیدم و پوفی کردم و با حرص گفتم

 اه چطوری ببندمشون اخه؟ _

 : اروم گفتموهامو شونه کرد ونازی جون اومد کنارم و شونه برداشت و

  بندی خوشکلی حتی بی ارایش هم قشنگ ترین دختر مجلسیبتو هرطوری موهاتو -

روی موهامو بوسید. توی اون کت دامن مشکی رنگ و موهای کوتاه لخت باز قشنگ به نظر گذاشت وشونه رو

  .میرسید

 .رفت و من موندم و موهام. یهو یه ایده به سرم زد

جدا کردم از بقیه ، به طرز قشنگی از ریشه رو جلوی ایینه ایستادم و موهای جلوم رو فرق کج زدم و همون دسته

البه الی موهام با چنتا گیر ، مو پیچش دادم تا نوک موهام و بعد تاف زدم تا پیچ دار بمونه. بردم پشت سرم و

فقط کمی موج دارش گیرش کردم و چند تا از موهام اورد روی گیره ها تا پیدا نباشه. ما بقی هم ازاد گذاشتم و

 .کردم

  منتقل شده بود که دوست داشتم امشب قشنگ ترین باشم ؟هیجان از کی بهم این

پوشیدمش ولی مشکل اینجا بود که استیناش تا وسطای بازوم شونه ای باال انداختم ، رفتم سراغ لباسم و

 .پا گشاد بودو کمی پف دار. و از کمر تا مچ  بود

ماتیک ، ریمل و یه خط چشم و تمام که  تموم کردم .یشم وبا سه قلم ارا  همیشه زیاد ارایش نمیکردم حاال هم

  .به قول تبسم چشمات گربه ای شده

 : صدای در اومد همینطور که از توی اینه نگاه به خط چشمم می کردم که کج نباشه گفتم

 کیه؟ _

 :نورا با خنده گفت

 میگم تبسم میگه بیا موهامو ببند _

  برگشتم سمتش

  االن میام _

  میخوامابا خوشکل اصال من مثل مدل موهای تونورا: ب
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  لباشو اویزون کرد لبخندی زدم

  باشه میام براتون همین مدل میزنم شما که لباساتونم شبیه منه _

دوباره رژ قرمز رنگ رو به لبام کشیدم اما بیشتر به زرشکی در رفت سری به نشونه تاسف تکون دادم وخندید و

 .میخورد درست رنگ لباسم

 صدای نازنین جون باعث شد سمت در برگردم

  بیچاره پسرای عروسی -

  رفتملبخند خجولی زدم که دایانم اومد داخل ، سمتم قدم برداشت و در کسری از ثانیه توی اغوشش فرو

 : گفتاروم

  خوشکل شدی ابجی قشنگم -

  خودمو ازش جدا کردم و با لبخندی به قد و باالش نگاه کردم

  !توهم جذاب شدی دخترا رو زخمی نکنی ؟ _

  :میرفت بیرون گفتمیگرفت وهمینطور که دست مادرشوکشید وخندید و لپم و

  به ارایشگاه نمیرسیم یک راست میریم باغ -

پوشیدم و کمی خودمو پوفی کردم ، حاال دنیا میکشتم ول کن بیخیال ،کفشای مشکی رنگ که پاشنه بلند بود و

  .ینه دید زدم. خوبی لباسم این بود دیگه نمیخواستم زیرش چیزی بپوشماز توی ای

چرخی خوردمو با ذوق به چین دامن لباسم نگاه کردم احساس میکردم اون حس دوران بچگیم برگشته و 

 .از کی میگریم ولی هرکی هست که االن از وجودش توی دلم بیخبرمو انرژیم و  همشم نمیدونم مدیون کی ام

درحال در اولین نگاه نازی جون رو و  از اتاقم بیرون زدمشال هم انداختم وشکی رنگ پوشیدم روش ومانتو م

 .الک زدن دیدم

 شماهم نازی جون؟ _

  خندید و ناخوناشو فوت کرد

  دستام خالی بود گفتم بزنم -
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  بزن قربونتون برم _

  خدانکنه مادر -

  فتدر اتاق تبسمو زدم و وارد شدم که با خنده گ

  پوشیدی؟ چرا مانتو -

 نورا : موهای خشکلتو چرا پوشوندی ؟

 » در اتاقو بستم نگاه عقل اند سفیهانه ای بهشون کردم

 !مانتومه نمیشه همینجوری رفت که اخه عقل کالتو _

ش موهای نورا کوتاه بود اما میشد مثل مال خودم بیرون  نشستن تا من موهاشونو ببندمهر دو سر تکون دادن و

  بیارم

  .بعد از اتمام موها هرسه با لبخندی توی ایینه نگاه کردیم لباسا مثل هم ارایشا مثل هم و حتی مدل موها

خیلی پیرهن سفید جذاب به نظر میرسید ودایان به ساعت نگاه کرد و پوفی کرد الحق توی کت شلواره مشکی و

 : رو به ما گفتمرتب کرد وخوشکل بود. نازی جون شالش رو

  دخترا مانتویی که پوشیدم روش خوبه ؟ -

  نورا: اره خاله خیلی بهتون میاد رفتین اونجا حتما بیرونش بیار

  وا خوب معلومه میاره بیرون دیگه _

 دایان: بسه دیگه هنوزم سر لباس بحث دارین ؟

توی کیفم گذاشتم و اروم و با بعد از چند دقیقه اومدن و راه افتادیم پایین. کلید خونه رودیگه چیزی نگفتیم و

 .نداشتماحتیاط از پله ها پایین رفتم اخه حوصله اسانسورو

 ... رسیدم پایین که

دایانم هار نفر پشت بودیم وسوار شدیم البته به زور چون چ دیدم. پوفی کردم ورهام عمو فرهاد وبه جای امیر و

  .رفت جلو

  :نورا اروم گفت



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

157 

 

  ببینم چنتا کشته میدیم -

  تبسم با ناز چشماشو به هم زد

  به کشتن میدیممعلومه کل عروسی رو -

  نازی جون مداخله کرد

شدین ولی اروم چیزی زیر گوش تبسم گفت که تبسمم خجالت زده به اقا ماشالله هزار ماشالله خیلی قشنگ -

 .فرهاد اشاره کرد

 دایان: باز چی میگین؟

 ..ندادیمدیگه رسیده بودیم و جوابش رو

**** 

می اومد تو بغلم. دستام کشیدم و با کیفم گذاشتم یه گوشه ای و تا برگشتم تبسم با جیغ اروبیروو شال رومانتو

  از خودم جداش کردمروی بازوش گذاشتم و

  چیه ؟ _

  : نورا با ذوقی گفت

  میاداین مدل فقط به موهای بلند تو -

هردوشونو بغل کردم و بعد از انداختن سلفی دوباره نگاهی به ایینه کردم دسته ای از موهامو روی شونه چپم 

بود اما زیاد باز نبود. گوشیمو به دست گرفتم که نگاهم افتاد به پابندی که  اوردم. خدارو شکر یقه لباسم هفتی

  .گذاشته بودم پشت کاور گوشیم تا ببندم

  هی دخترا صبر کنید _

  نورا با لبی اویزون گفت

  بابا بزار بریم همه ببین مارو دیگه -

  .مراه دخترا زدیم بیرونپاهام و بعد هنشستم روی صندلی و پابند نقره ای رنگ رو بستم دور مچ

  .ریس المپی و بعد محیط باغخداروشکر اول رخت کن بود بعد یه راه رویی که پوشیده از گل و
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 : نورا با ذوقی گفت

  وایسین عکس بگیریم -

  .عکس گرفتم و دوباره کنار هم حرکت کردیم سمت محیط باغنظر خوبی بود یکی یکی ایستادیم و

میگشتم که دور میز پیداشون کردم اما عمو   اشتیم و دنبال خاله گلی یا خاله فرزانهکنار هم قدم برمیداروم

 .فرهادم کنارشون بود

  دخترا اونجا بریم نازی جونم پیششونه _

  نورا: اخ بریم در هیجان غرق شیم

  .لبخندی زدم.و سمت میز رفتیمنگاهش کردم و

  سالم خاله ها _

  خاله گلی با چشمانی برق زده نگاهمون کرد و یکی یکی بغلمون کرد

  ماشالله چه خوشکل شدین بیچاره پسرا -

به کشتن بدیم با حرف هرسمون خجالت زده سر پایین انداختم حاال همونایی بودیم که میخواستیم پسرا رو

 .خاله خجالت کشیدیم

  عمو فرهاد : خانم من برم پیش عباس

  خاله فرزانه پیشونیمو بوسید که با اعتراض گفتم

  میشه اون رژ قرمز خوش رنگا پاک _

  .اونا هم کت دامن پوشیده بود

  فرزانهتبسم : خوب خاله ها دوستم نورا ، نورا خاله گلی و

پسرا مخلوطی از ما تیپ زرشکی وجابه جا کرد روی صندلی جالب بود اونا تیپ سیاه ونازی جون کمی خودشو

  .ما

  صدای دختری اومد برگشتیم نگاهش کردیم

  سالم فرزانه جون -
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   پوکر نگاهش کردم بقیه ادم نبودن

 لی نیست ؟تبسم : صند

  نازی جون گفتخاله مرموزانه رو به خاله فرزانه و

  بیار که چند دقیقه دیگه دنیا میرسهفکر کنم طرف مردا هست برو _

  .رفته بودن اتلیه تا عکس بگیرن ما زودتر اومدیم باغ

  .پوفی کردم با اشاره به دخترا فهموندم بریم که مجبوریم

  همون دختره با حالت چندشی گفت

  اینا کین ؟ -

  با حرف خاله گلی هر سه مون چشمامون از حدقه زد بیرون

 .نوراهم که دوست دختراستخاله: تبسم عروس اینده ام ، سوگند عروس اینده فرزانه جان و

  رفتدختره بادش خوابید و با لبخندی ابراز خوشبختی کرد و

  یهو هرسه گفتیم

 این چه کاری بود خاله ؟ _

 .دایان برامون بیاره  اونا باز خندین ما حرصی رفتیم که صندلی بیاریم و عقلم نرسید زنگ بزنم

  .حس کردمرسیدیم سمت مردا که فاصله چندانی نداشتن با زناا ، دنبال دایان میگشتیم که سنگینی نگاها رو

  میبینی ؟میگم تو دایان و _

  نچ -

  نجاننورا : عه داره دست تکون میده بریم او

اما تا قدم اولو برداشتم قلبم شدت گرفت چرا؟ بی خیال تپش قلبم با یه نفس عمیق حرکت کردیم و رسیدیم 

 .پسری جوانی دیگهوامیر بهشون دایان بود ، رهام و

  سالم _

  برگشتن و نگاهمون کردن
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  دایان دستشو گذاشت روی شونم

 چیزی شده ؟ -

  تبسم : صندلی میخوایم

  « رهام »

  ندیدم اما چرا من داشتم دنبالش میگشتم ؟گذروندم اما شخص مورد نظرم وا نگاهم تمام جمعیت روب

  امیر: دنبال کسی میگردی؟

 .جا خوردم

  نه _

  خندید و دستی به کتش کشید

 معلومه حاال کی هست ؟ -

دم و همه چیز همو دل میکر چند روز پیش از حسی که داشت بهم گفته بود کال ما دوتا همیشه باهم درد و

  .میدونستیم

  .سرش میارهحسش رو نمیدونس چیه اما میگفت اون دختر داره با کارای غیر ارادیش این بال رو

  دنبال مامان میگردم _

  خندید منم خندیدم خوب میفهمید دروغ گفتم

  صدای مامان اومد

 رهام ؟ -

 .برگشتم و نگاهش کردم. امشب چقدر مادرم تغییر کرده بود

 !جانم _

  مامان: برید سوار شید زودتر برید باغ پرهام رو راضی کردم شما دوتا نرید همراهشون ماهم داریم میایم باغ

 .سرتکون دادم و راه افتادیم همراه امیر. دستی به موهام کشیدم فرق کج ازاد و مابقی از پشت بسته بودم

 میداد؟بودم ؟ اونی که دلم گواهش روتا خود باغ تند روندم چرا مگه منتظر دیدن کی نشستیم و
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دور هم توی باغ جمع شده بودیم مشغول صحبت مهموناهم نشسته بودن تا ده دقیقه دیگه پرهام اینا 

  .میومدن

  مسعود : رهام پکری؟

  سر کشیدمشربت رو

  نه بابا خوبم _

  امیر: دایان فردا ماشینو ببر حتما

  دایان خندید

 م بهم گفته حاال نوبت امیرهخیله خوب از سر شب تبس -

  دادن بهت اخه تو خیلی بی احتیاطیامیر : ا خوب نمیدونستم تذکرات الزم و

نداشتم البد مامانش بوده. اما بوی عطر اشنایی اومد و دیدم دایان دست تکون داد حوصله برگشتن رویهو

 .وادارم کرد برگردم

یومد قلبم یک ان ایستاد. اره برای اون دختر با دیدنش توی اون لباس که خیلی به پوست سفیدش م

 ...کمند بود که قلبم داشت ایست میکرد اون بود سوگندگیسو

 :گذاشت روی شونی سوگنددایان دستش رو

  چیزی شده -

  تبسم : صندلی میخوایم

یی پیچ حاال که به طرز زیبابلند وجذب خوش میکرد خرمایی وپس اوناهم ست بودن. موهای زیباش هرکسی رو

 ..خورده بودن و اون رژ

 .که اینجوری نبودیبه خودم تشر زدم چشم شده بسه دیگه رهام تو

  امیر : صندلی اون پشت هست

 : دختری که کنارشون بود با ناله گفت

 پاس میدین؟ای بابا خاله گفت بیایم پیش شما صندلی بگیریم حاال شما مارو -
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  مسعود : من کمتون میکنم

  : امیر گفت اخمی کردم که

  نیاز نکرده االن میگم محمد بیاره براتون شما برین -

  تبسم : اخ مرسی دسستون طال انشالله عروسیتون برقصم

  .. حاال ماهمه خندمون گرفته بود و یهو خندیدیم

  :سوگند با لبخند دلرباش گفت

 بریم که ابرو نزاشتی واسمون -

  دایان: سوگند اینجا لیزه نیوفتین

داماد. و من خوشحال از اینکه اوناهم خواست جواب بده که صدای اهنگ بلند شد و خبر اومدن عروس و

  .داماد میومدندنبال ما برای استقبال عروس و

همه حجوم برده بودن سمت ورودی باغ و این طرف و اون طرف فرش قرمز که از وردوی باغ تا جایگاه عروس و 

 ..دست میزدنو سبد به دست کل وداماد انداخته بودن ایستادن 

  .به خاطر امیر که هیجان زیاد واسه قلبش خوب نبود گوشه ای ایستادیم و نگاه کردیم

 امیر خوبی؟ _

  نگرانش بودم اخه توی خونه قبل از اومدن کمی حالش بد بود

  سرتکون داد

  خوبم داداش نگران نباش -

لبخندی زدم ، دایانم اومد کنار ما ایستاد. با کل و شادی عروس رو سمت جایگاه میبردن و بردار کوچیکم پرهام 

  .امشب بهترین شبش بود

نگاهم افتاد به سوگند که با لبخندی به دستور فیلم بردار گل میریخت روی سرشون. دنیا هم بدون شنل وارد 

  .گفته بودن بدون شنل بهتره شده بود برای اینکه فیلمش قشنگ تر بشه

  هرلحظه به جایگاه نزدیک ترمیشدن و ازدحام برای جمع کردن شیرینی بیشتر میشد قوم مغول بودن اینا؟
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  « بریم بشینیم» با خنده رو به پیرا گفتم

  .قرار شد بعد از خلوت شدن بریم سروقتشوناوناهم قبول کردن ، وو

مد و اینبار سر امیرم همراه این صدا باال اومد. خندم گرفته بود اما جلوی صدای تبسم که دایان و صدا میزد او

 .دایان زشت بود

  : اروم کنار گوشش گفتم

  داداش نگران نباش یه سوپرایز دارم برات _

  خندید

  چه سوپرایزی؟ -

 بگم که دیگه سوپرایز نیست _

  .وست داشتم حاال چه برسه به بقیهدستی به موهای بسته اش کشید اون تارهای طالیی و بورش و من د

 : دایان درحالی که داشت به غر غرهای تبسم میخندید گفت

  بسه بابا چشم میام میرقصم خوب شد ؟ -

 :با خوش حالی دستی به موهای ازاد روی شونه اش کشید و گفت

  اره عالی شد پس یا با من میرقصی یا سوگند یا هم هردو -

  مداخله کردم

  تبسم خانم شما برید شریک اقا دایانم با من _

  خندید ارایشی که داشت شبیه سوگند بود.. حاال چرا من نشستم اونو با سوگند مقایسه میکنم

  تبسم: وای خدا خیرتون بده انشالله عروسیت با ابکش برات ابیارم مرسی

داشتن وسط با چنتا دختر صحبت خندیدم و از خنده من پسرا هم خندیدن خجالت زده رفت سمت دخترا که 

  .میکردن. کم کم جمعیت کم شد و همه رفتن نشستن

  .بلند شدم و رفتم سمت دیجی که دقیقا پشت سر ما بود

  « امیر »
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 .رهام که رفت مشغول گوشیم شدم که بازهم پیامکی از اون دختره داشتم

  «چرا زودتر بهم نگفتی توی عروسی هستی عشقم؟ »-

اصال به اون دختره رفتم سمت رختکن حداقل دودقیقه بدون گوشی باشم و صبی بلند شدم وپوفی کردم و ع

  .مزخرف فکر نکنم

  که باز کردم یهو صدای ترسیده دختری اومددرو

  وای خدا شمایین اقا امیر -

ف مامان نگاهش کردم تبسم بود اون که االن پیش دخترا بود. شونه ای باال انداختم و رفتم داخل دنبال کی

 .میگشتم تا گوشیو بندازم داخلش

  ببخشید ترسوندمت _

 :پای خوش تراشش میبست گفتدرحالی که نشسته پابندی ظریف به مچ

  اشکالی نداره میگم اقا امیر یه سوال -

  پیدا نکردم کالفه گفتمکیف مامان رو

 چی؟ _

  اینبار جلوی ایینه ایستاد

  وگند گرفتساین دختره سونیا سراغتو از من و -

  متعجب برگشتم نگاهش کردم

 چی؟ توسونیا رو از کجا میشناسی؟ _

  نشست روی صندلی و با اکراه گفت

 ...اخ دلم میخواد سرشو بکوبم تو دیوار از بس کالس گذاشت واسه ما از لباسش بگیر تا رابطش با -

با چشمای به اینجای حرفش که رسید یهو لبشو گاز گرفت. دیون کرد این دختر جلوتر رفتم که سرشو باال اورد و

 .ارایش شده نگاهم کرد

  رابطش با کی؟ _
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  ترسیده گفت

  تو -

 : پوزخندی زدم و گفتم

  اون توهمیه خودش پی ام میده کیه که جواب بده _

  ایستاد توی یه قدمی منبشکنی زد و

  نبودهمنم همینو گفتم بهش اخه دیدم تو گوشیش هیچ بیغامی از طرف تو -

  .خطاب میکرد« تو » چه راحت تغییر ضمیر داد و من و 

  فضول _

  اخمی کرد و لبلشو غنچه کرد

  خودتی جوجه طالیی -

  از لقبم خندم گرفت و خندیدم و که خودشم خندید

  چه لقب خوبی قشنگه پسندیدم _

  دست به کمر زد

 نگفتم که تو بپسندی اها راستی این سونیا جونت گفتش اگه دیدمت بهت بگم دوست داره -

  !و خودش خجالت کشید چیکار کرده بود با دلم ؟

  گرفتمچ دستشو

 بیجا کرد تو چیزی بهش گفتی؟ _

  تقال کرد که دستشو ازاد کنه

  من نه ولی خاله جوابش داد -

  دستشو ول کردم

 امان چی گفت؟م _
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  گرفتدامن لباسش روکمی ازم فاصله گرفت و

  ...گفتش.. گفت -

  پوفی کردم و دستی به موهام کشیدم که باحرفش چشمام گرد شد

 ..گفت تبسم عروس اینده منه و -

 .خودم حدس زدمادامه اش روو

  اگه چیزی بهت گفت جوابشو بده فقط اینو بدون اون مزاحممه و اگه میتونی بهم کمک کن تا دکش کنم _

  سرشو باال اورد

 کمکت میکنم اما چطوری ؟ -

  .چیزی نگفتم و رفتم بیرون نفس عمیقی کشیدم. اگه میموندم تضمین نمیکردم کاری نکنم

کنارم حس کردم. با شم دنبالشون گشتم اما حضور شخصی رودایان نبودن با چبرگشتم توی صحن باغ ، رهام و

  .دیدنش اخمام رفت تو هم ازش فاصله گرفتم. اه این کجا بود درست در ورودی باغ پیداش شد

 چیزی شده خانم موسوی؟ _

 : با لبخند چندشی که تمام دندون های لمنت شده اش پیدا شد گفت

  امشب با من برقص -

 : با لحن سردی گفتمکردم و چه پرو بود بیشتر اخم

  شرمنده من باید برم _

 :خودشو بهم نزدیک کرد با عصبانیت طوری که صدام باال نره گفتم

  چشمم خانم وگرنه زنگ میزنم پلیسگمشو از جلو _

بیشتر نزدیک شد خواستم چیزی بگم که صداش اومد برگشتم طرف فرشته نجاتم ، واقعا هم فرشته خندید و

 ..ی اون لباسشده بود تو

  تبسم : چیزی شده عزیزم ؟
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نزدیکمون شد و دستاشو دور بازوم حلقه کرد نگاهم کرد که نگاهش کردم. چی داشت اون دو گوی قهوه ای 

  رنگ ؟

  با حرف سونیا هردو نگاهش کردیم

  امیر نگفته بودی خواهر دیگه هم داری ؟ -

 :گفتدراز کرد سمت تبسم وپرو پرو دستشو

  دختر امیرم خوشبختم عزیزم من دوست -

  پس چرا انکار میکنه ؟  بهش زده  مگه تبسم نگفت مامان اون حرف رو

  تبسم : ولی من خواهرش نیستم خانم محترم

  ابرو های سونیا باال رفت

  پس چیکارشی ؟ -

  کنمبوتبسم دستمو ول کرد و جلوم ایستاد بوی عطر موهاش اومد و ریه هامو پر کرد بزار عطرش و

  تبسم : بنده نوشن کرده امیرم یا همون نامزد میشه بپرسم با نامزدم چیکار داشتی؟

  : سرخ شد و با حرص گفت

 ...من فکر کردم همه اون حرف های خاله گلی فیلمه برای دک کردن من اما -

  گرفتمکنار تبسم ایستادم دستاشو

  اونا فیلم نبود خانم حاال هم برید _

  پوزخندی زد

  باید ببینم راست میگید یا دروغ -

  :تبسم دستامو ول کرد و با حرص گفت

بشین رو صندلی ببین سونیا خانم تو فقط برای امیر من یه هنراموزی فهمیدی نه کمتر نه بیشتر حاال هم برو -

 ..و نامزدمو ببین تا بیشتر شبیه لبو شی و رقص من

  خندم گرفته بود اخ چه بازگیریه این دختر. دستاشو به کمر زد
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تبسم: تازه اگه خواستی هم میتونی ببینی یا هم میتونب با گوشات بشنوی که امیر نامزد منه و اگه ببینم 

 ..وجه فرنگیچشمت ه ر ز رفته رو نامزدم حسابت با کرام الکاتبینه مفهومه خانم گ

  دستمو گرفت

  تبسم: بریم عزیزم منتظرن بقیه

من از خدا خواسته دنبالش میرفتم. داشت سمت جایگاه میرفت. و جلوی اون همه ادم دست منو کشید و

  .نگاه میکردن حس میکردم یه گوهری جلوی منه و فرشته نجاتمدخترا همه داشتن مارو

  .مرسیدیم و با چهره متعجب همه مواجه شدی

  : بیخیال رفتم سمت خواهرمو بغلش کردم و دم گوشش گفتم

  خوشبخت بشی عزیزم _

  لبخندی زد همراه با چشمک و اشاره به تبسم

  چهره بی تفاوت به خودم زدم و با پرهام هم روبوسی کردم

  داداش خوشبخت شین _

  پرهام : مرسی داداش انشالله نفر بعدی تو باشی

  نورا : اینجا چه خبره تبسم؟

  سوگند خندید و اومد کنار دنیا ایستاد

  عروسی دنیاست -

  خنده هامون هوا رفت و تبسم گفت

 بگین چیشد؟ -

 : همه به غیر از من کجنکاو گفتن

 چی شده؟ -

 : با ذوق گفت

  خواستگار امیرو دک کردم -
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  همه باز متعجب نگاهش کردم که خودم ادامه دادم

  منظورش مزاحم بنده بود _

  دنیا با ذوق دست تبسم که کنار سوگند ایستاده بود و گرفت

اخرشم همینی که من کمک بگیره ها گوشنکرد وجدی وایی من گفتم به این داداش جوجه طالییم که از تو -

  گفتم شد

  دست اومدیندایان : حاال چرا دست تو

  اخماش توهمغیرتی شده بود و

ب معلومه برای اینکه اونجا اگه رویت میکردین سونیا ایستاده بود نمیتونست خودش بیاد و امیرو سوگند: خو

  بزاره که

  پرهام : خوب در نقش چی بودی خانم خانما ؟

  دنیا با اعتراض مشتی به بازوی پرهام زد

  لقب من بود -

  لپشو کشید که جیغ زدخندبدم و

  دنیا: نکن ارایشم خراب شد

  میر بیا اینجارهام : ا

  به کنارش اشاره کرد و منم رفتم کنارش ایستادم

 چیه ؟_

  شونه ای باال انداخت

  رهام: هیچی وسط بودی گفتم بیای کنار

  پوفی کردم و چیزی نگفتم

  نورا : خوب نگفتی نقشت چی بود ؟

  : تبسم نگاه عاقل اندر سفیهانه ای بهش کرد
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  دیگهدر نقش مامانش خوب معلومه نامزدش  -

  با خنده ما خجالت زده پرید بغل خواهرش که باز همه خندیدن و من فقط لبخندی زدم

  دایان : بیا اینجا ببینم خجالتی خانم

  :تبسم اومد سمت برادرش و بغلش کرد و همون لحظه صدای اهنگ بلند شد و رهام کنار گوشم گفت

  اینم سوپرایزم برو باهاش برقص البته ماهم هستیم تنها نیستی -

 .ماهم دورشون حلقه زدیمو  داماد برن وسطصدای جیغا باال رفت و دی جی درخواست کرد عروس و

  « سوگند »

 :دیجی گفت  داریم اما دیدیمفکر کردم ما حکم دست زدم واسه عروس و دامادو

چنتا مجردین عاشق و اینم بگم که اهنگا ریمیکسه وزوجین و  د چرخشیاین شما و اینم رقص تانگو تن -

  پشت سر همهاهنگ

  .دامادم به جمع دایره مانند ماهم وارد شدنصدای دستا باال رفت عروس و

  دیجی باز دهن باز کرد و مارو عصبی تر میکرد

خورن و با نفر بعدی میرقصن کال خانما اینایی که اسم میبرم باهم تانگو میرقصن و بعد از یه دقیقه چرخ می -

  باید درحال چرخش باشن

 : صدای اعتراضمون در اومد که دیجی باز گفت

 .نمیخونم هرکس بره با یکیاعتراض وارد نیست. خوب به درخواست اقا دایان اسامی رو -

  نقشه کشیده بودن ؟ رفت سمت نورا ، دایان و من ، تبسم رهام ، دنیا و امیر.. اینا  در کمال تعجب پرهام

دست راستم توی دستش بی خیال همگی ایستادیم و اماده منتظر اهنگ. دست چپم روی شونه دایان و

  .دست راست اون روی کمرمو

اول اروم تکون خوردیم و خواننده که شروع کرد کمی تند ترش کردیم. نگاهم به چشمای برادرم بود. با لبخندی 

  .یبی ته چشماش بودنگاهم میکرد و یه شیطنت عج

  درگیرم ، ورمیرم با دلم که یهو
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  چطور رام تو شد همه چیزمو برد

 ناب بیمارم اخه این ادم با یه چشمک

  منو کرده خراب شدم نقش بر اب

که رسید دایان دستم که توی دستش بود رو باال برد و منم چرخیدم و دستمو ول کرد ،  اینجای اهنگ»

بهش نگاه گرفتیم خندیدم وپرهامه دوباره حالت تانگو  چرخیدم و افتادم توی اغوش شخصی دیگه که فهمیدم

  « کردم که با چشمکی تکون خوردیم

  سامانم ، دل دیوانمبی سرو

  اشقونه کردهحوس صحبت ع

  ای تو همه جانم دل دیوانم

  تب دستان تورو بهانه کرده

دوباره همون اتفاق افتاد و من چرخیدم و دامن لباسم باز میشد باهربار چرخیدن من. اینبار افتادم توی  »

و همه با هربار چرخش ما دخترا جیغ اغوش شخصی دیگه یه جورایی با چرخش دست به دست میشدیم و

دن . اون شخص امیر جوجه طالیی به قول دنیا بود ، امیر با لبخندی دستاشو روی کمرم گذاشت دست میز 

  « اون یکی دستشو توی دستم گذاشتو

  تا رسیدی ، دلو بردی ، تو با اون

  حالت جذاب نگاهت

  ، داریو من  چشم شهال

 من فدای اون دوتا چشم سیاهت

 باشی کنارم من با تو ارومم وقتی تو

  روبه راهم ، عشق جذاب

  هی میره نگاهمرویای ناب ، سمت چشمای تو



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

172 

 

اینبار امیر بازوهامو گرفت و منو چرخوند و منم اینبار بی تعادل شدم چرخیدم و داشتم سقوط میکردم که  »

دستی گرفتتم و مانع افتادم روی زمین شد ، و همون لحظه چشمای مشکیش لرزه به اندامم انداخت ، موهای 

  « نگاهم کرد.. و نفهمید با نگاهش چی به سرم اوردگرفت وفرستاد پشت و حالت رقص تانگوشونم و روی

  عشق یعنی روزای طالییی

  یه شب خوب دوتایی

  من کنارت بی قرارم بی قرارم

ا دوست داشتم اماینبار هرکس با کسی بود که دوستش داشت ، اره من رهام و دستا باال رفت وصدای جیغ و »

  « چرا ؟ و با جمله بعدی خواننده من ایمان اوردم که واقعا من عاشق موی مشکی رهام بودم مواج و زیبا

  عشق خودتی با موی مشکی

  نگم از تو خود عشقی

  نگم ار حالی که دارم بی قرارم

د برای من تن حالت رفت گرفتم و منو از پشت در اغوش گرفت و توی موهام نفس کشید و اینبار رقص تانگو »

  «.دادمعنی عشق رو

  ای وای از تو دلشو ندارم بری

  من مگه میزارم بری امشب

  ای وای از تو دلمو کجا میبری

  کاشکی تو بمونی نری امشب

  ای وای از تو دلشو ندارم بری

  من مگه میزارم بری امشب

  ای وای از تو دلمو کجا میبری

  کاشکی تو بمونی نری امشب
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« دوباره ، دوباره» و صدای سوت جیغ بیشتر شد. انگار اومده بودن میابقات رقص جهانی که اهنگ تموم شد 

سر داده بودن ولی کسی گوش نکرد و همگی رفتیم سر میزامون. و من بدنم داغ داغ بود و اینو تب هیجان 

 .دونستم

سمت اون طرف باغ و همگی صدای هر سه مون بیرون نمیومد. اما تا کی ؟ دیجی اعالم غذا کرد و همگی رفتیم 

 .مشغول کشیدن شدن

رفتم سمت میز و داشتم به غذاها نگاه میکرد که چنتا پسر اومدن و از عمد یه تنه بهمون زدن که عصبی 

  برگشتم که با دایان ،رهام و امیر مواجعه شدیم

  : گرفتدایان رفت و یقه پسره رو

  بار اخرت باشه به ناموس مردم تنه میزنی -

 : پسره با پوزخندی گفت

  حاال انگار چه تحفه ایه -

 :داشت حرصیم میکرد اینبار امیر رفت سمتشو با عصبانیت گفت

  همون تحفه ای که میخواستی جلب توجه کنی جلوش -

  نورا با ترس گفت : وای خدا کش پیدا نکنه

 .لب توجه کننبه اطراف نگاه کردم خداروشکر کسی حواسش نبود و اوناهم طوری نبودن که ج

 تبسم: اخ خدا امیر چرا درگیر شد واسه قلبش خوب نیست

  راست میگفت رهام رفت کنار امیر و دایان سیع بر جمع کردن بحث داشت که پسره گفت

  اصال شما چیکارشونید وکیل وسیشونید -

  با اخم رفتم طرفش و دست به سینه گفتم

  برادرم هستن تو چیکارمی ؟ _

  گذاشت و اومد جلوتر از دوستاش ایستاد خندید و بشقابشو

 پس این دوتا که رگ گردنشون بیشتراز خان داداشتون باد کرده کین ؟ -
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  صدای اقا عباس و اقا فرهاد از پشت اومد

 پسرای منن ،چیزی شده؟ -

  رفتنپسره نمیدونم با دیدن عموها چرا عقب نشسنی کردن و

  تبسم: جونم ابهت مرسی عمو

  ین چه وضعه لباسه معلومه هرکی بخواد تنه میزنهدایان: اخه ا

  : اخمی کردم

  چرا به لباسمون گیر میدی اگه راست میگی اون پسره رو ادب میکردی _

  رهام: بسه دایان اونا ادم باشن اینجا عروسیه معلومه لباس مدل دار میپوشن

  دایان : حداقل یه شالی مینداختین رو یقه تون

 تبسم : چرا الکی گیر میدی دوست داری دعوا راه بندازی؟

  پورخندی زدم

  اینجوری میخواستی جبران کنی ؟ همون بهتر که نبودی _

  امیر: دایان بسه خواهراتن

 : دایان با داد گفت

  همش تقصیر شما شد اصال اینا خواهرای من نیستن -

  قلبم لرزید و شکست پس تموم حرفاش دروغ بود ؟ تموم کاراش الکی بود میخواست مارو بشکونه

  جلوی تمام ادمای عروسی برد. حاال خاله هاهم به جمعمون اضافه شده بودناشکام ریخت ابروم رو

خدا قسم تبسم : تو یه دروغ گویی شیادی عوضی اره از قصد به ما نزدیک شدی خدا بزنه تو کمرت که به 

  خوردی میخوای جبران کنی.. لنگه باباتی خاک تو اون سر من که رام تو شدم عوضی خودخواه

  نداشت ریختن سونامی اومد روی گونه هامدیگه تحمل این همه بغض رو

  رهام با داد

  دایان تو چیکار کردی ؟ ابروی اونا برات ارزشی نداشت ؟ -
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  برگشتم طرف نازنین خانم رفتم جلو و سیلی محکمی زدم به صورتشو

حیف تمام زحماتت که یه شغال رو عین باباش بزرگ کردی حیف اون همه بیخوابی که پای این پس  _

  کشیدی

 ..گرفتم و دویدم و به صداها توجه نکردمفقد دست تبسم و

  « رهام »

  دایان با پوزخندی روبه من کرد

  در نیارچیه ؟ ادای ادم خوبا رو -

  منم زدم جای قلب شکته کسی که دوستش داشتم رفتم طرفش و

  ندارهامیر : بیا بریم رهام اون لیاقت هیچی رو

 .پیدا کنهعصبی برگشتیم و به دیجی اعالم کردیم عروس رو میخوایم ببریم و مامانم رفت تا دخترا رو

م تا خونه دنیا و داداشم که دنیا هم از اتفاقات ناراحت شد.. همگی با حالی رفتیم از باغ مهمونا برگشتن و ماه

  .درست ساختمون سوگند اینا بود رفتیم

مامان با ناراحتی گفتش که پیداشون نکرده و منم نگران شده بودم امیرم دست کمی نداشت هم دلم واسه 

 ..داداش و زن داداش میسوخت هم سوگند و تبسم

**** 

شگاه بود و طبق گفته انیر تبسمم برگشته به اموز   سه روز گذشته بود و من تنها جایی که سوگندو میدیدم

سرکارش و خودشو مشغول کرده.. اصال حرفی نمیزد و توی خودش بود. با یه خدافظی رفت امروز فکر کنم 

  .سرما خورده بود چهره اش زرد بود و حال خوبی نداشت. بهتر بود برم برسونمش تا با غریبه بره

خودم راه افتادم دنبال اما جایی که رفت بهش شک کردم...   تش وسپردم دساموزشگاه وزنگ زدم به امیرو

داشت از کوچه پس کوچه ها میرفت هوا هم ابری بود یهو دیدم بارون بارید اونم تند.. مهم نبود خیس میشم 

 ..میخواستم بدونم کجا میره

  « سوگند »
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، پشت سرم حس می   توی کوچه پس کوچه ها تند قدم بر می داشتم ، بارون میبارید و تمام بدنم خیس از اب

   دست اون دور کمرممجبور شدم وایسم..دستم روی سینه ستبرش بود وکردم داره میاد یهو دستم کشده شد و

  ازمن رهام بیخیال من شو  چه میخوای _

  چشمامو باز کنم به خاطر بارون نمیتونستم درست

 چی چی رو بخیال شم کجا داری میری با این حالت ؟ _

 : تقال کردم اما ولم نکرد مه یهو با داد ارومی گفت

 .که عاشق تو شدم گفتم حتما توهم منواصال من عوضی رو بگو -

  بغضم گرفت از حرفش شکه شده بود اما مگه من دوسش نداشتم ؟

لی من اونی نیستم که تو فکر میکنی من یه دختر خیابونیم میفهمی من یه اره من لعنتیم عاشق تو شدم و _

 ..دخترم که برادرش تردش کرد نه پدری نه مادری یه دختر با هزار تا غم

  محکم فشار دادو  دستم

   خودم میارم سوگنددخل اون لعنتی رو _ _

  باناله صداش زدم

 !رهام _

  جان دلم  _ _

  ای نمناک از اشک نگاهش کردمسرم و باال برم و با چش

 ...اون دایان عوضی _

 ادامه اش رو خوردم..نتونستم بگم

 کردحرف بزنم  وادارم  با غیض سرم رو دوباره باال اورد و

   بگو جون به لبم کردی باز اومده سراغت؟ باز اذیتت کرده؟ _ _

  اون عوضی منو شکوند.. اونم یه عوضیه مثل بابام  _

 خفه نکردم بلند گریه کردمهق هق روگریه کردم بلند 
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دستای مردونه اش روی موهام خیسم گذاشت و کمی فشار داد یعنی سرم و بزارم *" سوگندم اروم باش چشم 

  .قشنگم تو فقط مال منی مال من نمیزارم دست اون حتی بهت بخوره عزیزم

  میون اشک لبخند زدم

 گرفت پیشونیم و بوسید و صورتم و توی دستای مردونش  

  ...شالم رو روی موهام انداخت و باز تو چشمام نگاه کرد

 ...سوگندمم  _ _

 ..چشمام قفل چشمای سیاهش و موهای خیسش شد

  جانم _

من اگه عاشقت شدم به خاطر خودت بود به خاطر پاکیت بود نه خانواده ات عزیزم..من اگه دوست دارم  _ _

به خاطر اینکه متفاوت بودند منو مجذوب خودش کرد..من دوست دارم چون نیمه گمشده خودمو توی تو 

  ..دیدم

  ولی من نمیتونم باهات زندگی کنم  _

  اخمی کرد

 چرا؟ _ _

  انداختمپایین سرم و

  چون..چون من نمیتونم همسر خوبی برات باشم _

 کی اینو میگه ؟ _ _

  من _

تو بی... اصال کی گفته جای من تصمیم بگیری باور کن من بدونت اصال نمیتونم سوگند ، به معنی  _ _

  اسمت قسم

 حرفشو قطع کردم طاقت صدای پر بغضشو نداشتم

  من بدونت میمیرم رهام ، من دوست دارم خیلی عاشقتم _
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  « تبسم »

مقنعه مو درست کردم و روس صندلی نشستم. اصال حوصله هیچی رو نداشتم. امروز دلم شور میزد 

  .نمیدونستم چم شده بیخیال شونه ای باال انداختم و نسکافه ای که نورا برام اورده بود رو سر کشیدمو

ود اما برگشته بودم سر کار منی که میخواستم دیگه نرم اما باز برگشتم و با اسرار به دکتر هه حالم داغون ب

  ..خدادوست به همون پرستار بخش برگشتم

  .بهش نگاه کردم امیر بود. برداشتم و از جام بلند شدم تا به محوطه بیمارستان برمصدای همراهم بلند شد و

 الو ؟ _

 امیر: سالم کجایی؟

 ش بود ؟وا این چ

 سالم من بیمارستانم برای چی؟ چیزی شده؟ _

 :امیر با صدای نگران گفت

  بیهوش شدراستش دارم با رهام و سوگند میام بیمارستان خواهرت به خاطر ضعف زیاد غش کرد و -

  دلم تند تپید خواهرم بیهوش شده بود ؟ با لکنت گفتم

 کجاید االن؟ _

  سه راه بیمارستان -

  دافظباشه باشه خ _

و قطع کردم تند دویدم در بیمارستان تا اومدن بفهمم و همون لحظه ماشین رهام پیدا شد. دست خودم نبود 

  .دویدم سمت ماشین که رهام جلوی پام ترمز زد

  امیر عصبی بیرون اومد

  دختر میخوای خودتو به کشتن بدی؟ -

  چیزی نگفتم و رفتم سمت در

  خواهرم کجاست ؟ سوگندم کجاست؟ _
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  « امیر »

  .با برانکارد سوگند و بردن داخل تبسمم حالی نداشت

  رهام : تو مراقب تبسم باش من همراهش میرم

سر تکون دادم داشت گریه میکرد و روی زمین افتاده بود. رفتم کنارش و با شک و دو دلی دستشو گرفتم و 

  .و گذاشت روی سینمبلندش کردم. با چشمای درشت و نمنامکش نگاهم کرد و با هق هق سرش

  !نفسم برای لحظه ای رفت این همه درد واسه یه دختر خیلیه نه؟

  .کمکش کردم بلند بشه نشوندمش روی صندلی که توی محوطه بود

  خوب میشه انقدر گریه نکن بابا فقط ضعف کرده _

  تند سرشو برگردوند سمتم

مه ، پدرمه همه کس منه توی این زندگی تو چه میدونی من چی میکشم اخه اون خواهرم نیست ، مادر  -

  .نکبت بار

  پوفی کردم

االن باید خوشحال نشون بدی خودتو تا خواهرتم خوشحال باشه بعدشم سرماخورده چیزیش نیست ببین تو _

  که

  :یهو بی مقدمه گفت

 چی میخواد امیر ؟میدونی دلم -

 .صدام میزدپایین انداختم طاقت نداشتم نگاهش کنم چقدرم قشنگ سرم و

 چی؟ _

خواهرم باشه باخیال راحت بهش تکیه کنم البته خواهرم به این تکیه گاه یه کسی که پشت و پناه من و -

  بیشتر نیاز داره

  رهام هست تنهاش نمیزاره منم جای برادرش _

  نگاهم کرد
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  رهام؟ -

  لبخندی زدم و سر تکون دادم

  یر بارونامروز عشقشون رو اعتراف کردن اونم کجا ز  _

  خندید از خنده اش منم خندیدمیهو

  پس بگو اینا همش تقصیر رهامه -

  ا داداشم چه گناهی داره اخه _

  با ذوق برگشت طرفم

  امیر خیلی خوشحالم کردی با این خبرت -

  نسیم خنکی وزید

 تو کار نداری اینجا نشستی؟ _

  پرو دارم ولی حوصله ندارم انجام بدم سپردم به نورا -

  ای تنبل پاشو بریم داخل _

  هم قدم هم راه رفتیم

  میگم زیر بارون جای اعتراف گرفته خدایی -

  گفتمقهقه ارومی زدم و

  نداشتنواال خواهر خانم شما داداش منو اغفال کرده بعدشم فکر کنم حال برگشتن رو _

  پله ها رو باال رفتیم ، سر تکون داد

  چه خوب کاش زودتر ازدواج کنه و خیالش راحت شه حداقل مشکالتش رو با یکی شریک شه -

 ..چیزی نگفتم ازدواج یعنی همین شریک شدن توی همه چی حتی خنده و غم

 .پیدا کردیم و رفتیم داخلبا کمک نورا دوست تبسم اتاق رو

 : به شوخی گفتم
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  که حالت از منم خوب تره زن داداشتو _

 .از خجالت گاز گرفت و که رهام تند برگشت سمتم و چشم غره ای بهم رفت که خندم گرفت لباسو

  تبسم با لبخندی کنار خواهرش ایستاده بود

  خوبی عزیزم؟ -

  سوگند : اره خوبم یه سرماخوردگیه ساداست

  شوهر خواهر جان زیر بارون جای اعتراف گرفتن بود اخه خواهرم صعف کرد -

پسری با روپوش سفید نگاهش برگشت سمت من که همه همزمان خندیدم که یهو در باز شد ورهام جاخورد و 

  وارد شد

  اروم تر اینجا بیمارستانه ها خانم خسروی از شما بعیده - -

  رفت سمت درتبسم پوکر نگاهش کرد و

هیچی از من بعید نیست بعدشم به توچه فضول مملکت اومی فال گوش وایسی اینجا بعد گزارش بدی من  -

  با پسرا بودم ؟

  پسره اخمی کرد

  حتما گزارش میدم اینجا جای الس زدن نیست - -

  خواستم چیزی بگم که صالح دیدم دخالت نکنم

وهر خواهرم و برادر شوهر خواهرم هستن به دوست دارم به تو چه بعدشم غریبه نیستن خواهر م ، ش -

  شماچه

  حداقل اروم تر بخندین تبسم خانم - -

 : تبسم درو محکم بست و برگشت و با خنده گفت

  فضول بیمارستانه و عاشق پیشه سمانه دوستم -

  سوگند : دیگه نبینم با این دهن به دهن شیا

  قهوه ای بیشتر پیدا شد با شیطنت مقنعه مشکی رنگشو درست کرد که موهای لخت
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  دستورم میدی ؟ چشم عروس خانم -

  رهام با تشر : ا بسه دیگه اها راستی فردا پرواز داریم وسایال جمع باشه

  .هر سه فقط یه باشه ای گفتیم

 « تبسم »

 : پوفی کردم و روبه دکتر گفتم

  زود بر میگردم قول میدماقای دختر فقط واسه یک هفته میرم و _

 : رشو گذاشت روی میز و با لحنی عصبی گفتخودکا

خانم شما یا خودتو مسخره کردی یا شغلتو دو هفته نشده برگشتی سر کارت و حاالهم مرخصی میخوای  -

  نمیشه خانم نمیشه

جهنم که نمیشه من که میرم ولی اینو بدون دوباره برمیگردم سرکارم اره من خریت کردم و دوهفته نیومدم  _

  نمیدونستمیل نیومدنم وچون خودمم دل

  به طرف در رفتم که صداش از پشت سرم اومد

  خیله خوب فقط یک هفته خانم نوری سرجات میارم -

  برنگشتم

  ممنون جبران میشه _

 : زدم بیرون ، همشون توی سالن منتظرم بودن با لبخندی سمتشون رفتم و گفتمو

  بیشعور قبول نمیکرد بزور راضی شد _

شنبه صبح میرسیم ما ایران نیستیم ورهام : خوبه پس فردا صبح اماده باشین راستی پنجشنبه اخر ساله و

  ایران

  سوگند از روی صندلی بلند شد

  مراقب خودت باش زودم برگرد خونه -

 سر تکون دادم که امیر گفت
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  به کارات برس تنبل -

  اصال من تنبل خوب شد _

  امیر: اره

  پرو _

  از رهام گرفتو کلید و خندید

  سوگند: خدافظ

  خدافظ ، رهام مراقب خواهرم باش لطفا _

  برگشت و تنها لبخندی زد و رفت

**** 

 .نگاهم از ایینه به خودم افتاد زیاد هوا سر نبود ، چمدونمم اماده کرده بودم و االن وقت ارایش بود

نظر رسید چون موهام و باال سفت بسته بودم خط چشم کشیدم که چشمام زیبا تر به جلوی ایینه ریمل و

 .چشمام حالت بادومی شده بود انگاری خودشون همیجوری بودن

رژ البالویی رنگ زدم همرنگ شالم. مانتوی جلو باز که استیناش پفی بود و سرش مچی ، به رنگ البالویی. تاپ 

 .مشکی رو زده بودم توی شلوارم که اونم مشکی بود خوب تموم شد

  .داشتن عینک و ساک و کفشام از اتاق بیرون اومدم و در اتاقم و قفل کردمبا بر 

  . درست کردسوگند از اتاق بیرون اومد و طبق معمول باز از اینه شالش رو

گذاشتم کنار ساکش و روی مبل نشستم اون یه لباس سر همی خاکستری رنگ پوشیده بود که توی ساکم و

ناحیه کمرش کمر بند صورتی رنگ میخورد و روپوش جلو باز صورتی هم روش انداخته بود. موهاشو فرق کج 

 .گرفته و شال خاکستری به سر داشت

سریع انداخت کردم دنیا با چشمای اشکی پشت در بود خودشودرو باز صدای زنگ در اومد و بلند شدم رفتم و

 .توی بغلم

 برمیگردیم نمیمیریم که _

  پاک کردخندید و اشکاشو
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  تازه عروس خیلی گاویداین سه روز سری هم به من نزدید که همسایتونم ودنیا: بیشعورا تو

  بغلش کردسوگند اومد و

  ببخشید اصال حالم کوک نبود -

  چشمکی زداومد وچشم ابرو 

  دنیا: خوب مخ بردارشوهرمو زدی هم عروس جان

  کندپایین انداخت و پوست لبش روسوگند خجالت زده سرشو

  اا رژت پاک میشه بعد بیست قرن تو رژ قرمز زدی _

  بیخیال *" شد و دنیا گفت

امیر گفتن نیایم فرودگاه ساعت خوب من برم که االن پرهام کلمو میکنه بعدشم رسیدین زنگ بزن رهام و -

 .هفت صبح بعدشم مامان گریه میکنه

  .تفی که اون دختر کرد رفت و ماهم در خونه رو قفل کردیم و راهی پایین شدیموبعد از ماچ

 .م که با لبخند ژکوندی نگاهمون میکردندیدیپرهام وبه محض رسیدنمون به پایین دنیا و

  اخمی تصنعی کردم

  همسرجانشان قرار بود کلشو بکنه بعضیا قرار نبود بیان و _

 .پرهام نگاهی به دنیا انداخت که دنیا با خنده سوار ماشین شد

  پرهام: احوال خواهرن

 لبخندی زدم

 چطوری؟خوبیم تو _

 ونن فرودگاهامیر منتظرتپرهام : بپرین باال رهام و

مطمعنم حالم بد داشتم اخه تاحاال سوار نشده بودم وسر تکون دادیم و سوار شدیم. کمی استرس هواپیما رو

 .میشه

 :سوگند با لحنی ارم گفت
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  خیلی شرمندم به خدا که عروسیتون بهم خورد -

  پرهام: فدای یه تار موتون

  شته باشین و اون پسره مزخرف دیگه برنگردهدنیا: اشکال نداره عزیزم انشالله که دیگه دردیر ندا

  .اهی اروم کشیدم و سرم به شیشه تکیده دادم

دست به کمر به دنیا نگاه کردم دو دقیقه بعد رسیدیم فرودگاه و در کمال تعجب خاله اینا هم بودن. برگشتم و

 ..که عقب گرد کرد. و دوید حال من بدو اون بدو

  ل میزنی بیشعورجرعت داری وایسا حاال منو گو _

  صدای خنده همه بلند شد و مردنی که داشتن باتاسف نگاهمون میکردن

  وایسادم و نفس عمیقی کشیدم و بریده بردیه گفتم

چیه ادم ندیدین اگه دارید به حال ما تاسف میخورید که بگم عمرتون بر فنا ما مثل شما افسرده نیستیم  _

  کودک درونمون فعاله

  ودشونهمه رفتن سر کارخ

  دخترعمو فرهاد: ماشالله چقدرم انرژی پاری تو

  خندیدم و با دنیا رفتیم سمتشون و ساکم دست گرفتم

  سالم علیم و خدافظ _

 : خاله گلی خندید و منو بغل کرد و اروم در گوشم گفت

  مراقب خودت باش عروس گلم -

 : خجالت زده گفتم

  چشم ولی من که عروس نیستم خواهرم عروسه _

 کشید سمت خودشسوگند با تشر دستمو گرفت و

  کم چرت بگو بیا اینجا ببینم -

 .خاله فرزانه با گریه پسرشو امیر و من و سوگند بغل کرد و همون لحظه اعالم پرواز کردن



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

186 

 

  امیر: بریم دیر شد

 .هرچهار نفر ساک به دست ازشون دور شدیم و به سمت هواپیما رفتیم

  ا صندلی من کدومه؟ _

  م: پشت صندلی مارها

  تای ابرومو باال انداختم

 با سوگند میشینید یه جا؟تو _

  سرتکون داد روبه امیر گفتم

  ببین هنوز ازدواج نکرده چه مارا میکنن هعی بشنید _

رهام خندید و نشست سوگندم با لبخندی و خجالتی که از لپ های سفید ، سرخ شده اش معلوم بود نشست 

 .کنار رهامش

  بشین تنبل امیر :

  پوفی کردم

  ا خودتی _

کنار پنجره نشستم و امیر صندلی کنارم نشست. میدونستم هواپیما اوج بگیره حالم بد میشه همون لحظه 

  صداش کردممهماندار رد شد و

 ببخشید اینجا چیزی ترش دارین؟ _

 تا نگاهش به امیر افتاد نیشش باز شد، سری تکون دادم و گفتم

  خانم باشمام _

 ا ببخشید هواسم پرت شد چیزی گفتین؟ -

  امیر پیش دستی کرد

  گفت برام چیزی ترش بیارین -

  سرتکون داد و چشمکی به امیر زد و رفت
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  خندیدم و ابرو برای امیر باال انداختم

  خواستگار برات پیدا شد _

  سوگندم بلند شد که سرشون به طرف ما بودصدای خنده رهام و

  امیر : بسه دیگه هی میخندن

رهام و سوگند دیگه چیزی نگفتن و منم خم شدم تا کیفم و بزارم کنار پام که نگام به پسری افتاد که کت و 

 .داشت نگاهم میکردشلوار رسمی پوشیده بود و

  اخمی کردم و اومدم باال

  امیر : نمیمردی اگه کیفت پایین نمیزاشتی؟

 : عصبی ولی با لحن اروم گفتم

 خوب اون نگاهم کرد تقصیر من چیه ؟ _

چیزی نگفت اما ناخداگاه حالت تهو گرفتم و فهمیدم حالم زیاد خوب نیست که خدا خیرش بده دختره با دوتا 

 .لیمو و لواشک برگشت

  امیر : بده به من

  مهماندار: خواهرتون اگه خیلی حالش بده بره دراز بکشه من اونجا مواظبشم

  مهماندار هشدار داد که برنگردهسوگند برگشت که 

  امیر: من خودم همینجا مراقبشم

  .دختره رفت و منم مشغول خوردن لواشک شدم ، خودم میدونستم با ترشی جات حالم بهتر میشه

گوشش و منم هنذفریمو برداشتم و اهنگ پلی کردم که به دودقیقه نرسید خوابم گذاشته بود روامیر هدفونشو

 ): برد

**** 

 مسافرین عزیز به مقصد رسیدیم سفر خوبی رو براتون ارزو مندم - -

  «سفری خوبی که تو برامون ارزو مند باشی دیگه واسه ما زهرمار میشه، واال» پوفی کردم و زیر لب گفتم:
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 .همگی وارد فرودکاه شدیم و من کالفه و اروم کنار سچگند راه میرفتم

 .جایی شدیم که قبال به رهام گفته بودنبعد از تفتیش و برداشتن چمدونامون راهی 

من خبر نداشتمااا. همینطور واسه خودم حرف میزدم و سرم پایین بود که هو چه شهر قشنگی بود مالزی و

 ..دستی منو کشید

بلند کردم ببینم چه اتفاقی افتاده که یهو با یه غریبه ای چشم از شدت شک یهویی قلبم محکم میزد ، سرم و

  .تو چشم شدم

  !همون پسر توی هواپیما بود نبود؟

همشون از پشت سرم ظاهر پسرا گشتم که یهوبا اخمی دستمو از تو دستش بیرون اوردم و دنبال سوگند و

  شدن

 :سوگند با نگرانی گفت

  چی شده؟ -

پسره که چشمایی سیاه و نافذ داشت بهم خیره شد تازه شالم از سرم افتاده بود ، باغیض سرم کردم که 

 : بخندی زدو گفتل

 .ایشون هواسشون نبود و ماشین داشت با سرعت میومد من نجاتش دادم -

  رهام: خیلی ممنون بریم دخترا ، امیر بریم

امیر با اخمی بین ابروهاش داشت به پسره نگاه میکرد ، برگشت و راه افتادیم سمت ماشینی که منتظرمون 

 .دمخودمم سوار شبود. ساکم و گذاشت توی ماشین و

حتی چهره اونو کسی به هتلی رسیدیم که صاحبش مردی بود که تاحاال با شخص خاصی مالقات نکرده بود و

ندیده اما طی مهمونی مدرک بین المللی رهام و مدرکی که به سوگند میدن قراره از چهرش رونمایی کنه 

  «خخخخ»

 ): ی بپوشمرهام داشت توضیح میداد و منم مشتاق که توی مهمونی چهمه اینارو

داد و ماهم رهام به انگلیسی به مسئول پذیرش هتل کلید اتاقا رو خواست اونم بعد از برزسی مدارک و.. کلید و

  .رفتیم طبقه بیستم ،دو اتاقی که روبه روی هم بود
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دراز چپوندم توی کمد. روی تخت من و سوگند یه اتاق و اون دوتا هم یه اتاق. خسته چمدون باز کردم و لباسارو

  .من گشنمهکشیدم که دیدم نزدیکه ظهره و

  .سوگند رفت درو باز کردیهودر صدا داد و

  کیه؟ _

  نشست روی صندلیشالش رو از سرش کند و

  گفت ناهار رو با بقیه دست جمعی میخورن -

  متعجب نشستم رپی تخت و موهام و باز کردم

 یعنی همه اونایی که به این جشن دعوتتن؟ _

  لی اونایی که برای مدرک اومدن از هرجا و هر کشوریاره و -

پوفی کردم و رفتم جلوی ااینه که روبه روی تخت قرار داشت و پشتش پنجره تمام شیشه بود ، ارایشمو پاک 

 کردم

کمد یه تونیک حریر صورتی باز خوشرنگ با گلهای ریز ابی فیروزه ای پوشیدم که بلند*" بود. شلوار جین از تو

 .و موهامو هم که باز گذاشتم برای خالی نبودن عریضه یه رژ صورتی زدمپوشیدم 

به سوگند نگاه کردم مشغول بستم موهاش بود اونم یه تونیک خنک پوشید و شلوار راسته و موهاشم برگشتم و

  گیس گرفت

فرم و بینی ارایشی بود و میتونست در عین سادگی جذابم باشه. لبای خوش به وهره اش نگاه کردم بدون هیچ

 .موهایی که خرمایی رنگ بودقلمی و چشمای کشیده سبز رنگ و

من رفتم در اتاق پسرا رو زدم که هردو درو باز کردن و اومدن بیرون بیشعورا عطر رو رو   هردو بیرون اومدیم و

 ): خودشون خالی کرده بود

  بریم ؟ _

 رهام: اره بریم

 ..بعد از یک دقیقه رسیدیم البیرهام جلو من و خواهرم پشت اونا وارد اسانسور شدیم وامیر و

  .بیشتر همه نشسته بودنو یه میز بزرگ گذاشته بودن و کلی صندلی و
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 .خواهرم کنار هم و پسرا هم کنار همرفتیم نشستیم. من و

  نیت کشیدمدیدم و پوفی از سر عصبانگاه های خیره همون پسر ناجی رو

  اروم جوری که بقیه نشنون گفتم

  ما ؟رهام این پیره کیه میخش شده رو _

 امیر: کی؟

  بغل دستم نشسته بود

  اون پسره که روبه روی ما کنار دختره مو حنایی نشسته _

 :رهام با خنده گفت

  هتلاون پسر رئیس همین جشن و و -

  هواپیماهم بودمدام نگاهش به ماست حتی تو او بچه مایه داره ولی خیلی چشمام کار میکنه _

  رهام : اره دیدمش

 .میز بزرگ غذا میخوریم معذب بودم  غذا رو اوردن و من غر غر کنان از اینکه چرا همه سر یه

 .راحت نبود اما پسرا داشتن میخوردنسوگندم داشت با غذاش بازی میکرد و

  : یه فکری به سرم زد رو به سوگند گفتم

 ا بریم اتاق خودمون بخوریم غذاها رو؟میگم _

  خندید

  زشت نیست؟ -

  : جدی گفتم

  زشت پیرزنه با لباس عروس و ارایش غلیظ _

  امیر اومد خودمم خندم گرفتصدای خنده اروم رهام و

  صدای نگران رهام بلند شد
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 چرا نمیخورین؟ -

  اورد نزدیک ترخم شدم سمتش و اونم گوشس او

  چون من و سوگند معذبیم راحت نیستیم _

 !امیر : خوب چرا زودتر نگفتی؟

  سوگند : من میرم اتاق بعدا یه چیزی میخورم

  ا صبر کن منم میام _

  رهام : مراقب باشید بعدا میام دنبالتون بریم بیرون

  باشه _

*** 

 : گفتمبا خنده با لباسم نگاه کردم و

 میگما هرکی ببینتم میگه بدبخت خارج ندیده _

  باز مشغول تایپ شد و فهمیدم کسی جز رهام نیست که مغزشو به کار بگیرهنشست واخمی کرد و

در پنجره رو باز کردم ویو قشنگی داشت روبه حیاط پشت بود که درختا پوشیده از برف بودن و پوفی کردم و

 .د شده بود خوب شد کاپشنمو اوردم وگرنه میمردم از سرماحیاط پشتم پر از برف بود. هواهم سر 

  سمت کمد رفتتخت دونفره گوشه اتاق بلند شد وسوگند از رو

  میریم بیروناماده شو -

 .باشه _

همین تاپ سفیدی که تنم بود یه کاپشن پفی سفید پوشیدم پوشیدم روشلوار سفیدمو بیرون کشیدم و

 .. فقط یه کاله کم داشتم موهامم بیرون اوردم از توشو

 .گذاشتم روی سرماز تو لباسا گشتم و کاله سفیده که ست همین کاپشن بود در اوردم و

 .جلوی اینه کمی عطر زدم رژ چند دقیقه پیشمم پاک کردم و فقط یه خط چشم زدم سوگندم تقریبا اماده بود

  بریم ؟_
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دیدم که باال اوردم پیرا رووبستم سرمکفشامم دم در بنداشو میز وسط اتاق برداشتیم و زدیم بیرونکلید رو از رو

 .که منتظر ایستادن

  بیکارسوگند درگیر مدرکن و من و توامیر: خوب امروز ازادبن ولی از فردا رهام و

  شونه باال انداختم و گفتم

  منو میبری خرید خوب توهم _

  امیر پوکر نگاهم کرد

  پرو -

  .ون هتل توی مرکز شهر بود رفتیم که یه جا غذا بخوریم و چه خوب که پیاده میشد رفتهمگی راه افتادیم ، چ

یکم باد یرد اومد اما مهم نبود فقط میفهمیدم االن دماغم قرمز شده. خیابونا انچنان پوشیده از برف نبود ولی 

عیدشون چند روز پیش داشتن اب میشدن چون دیگه نزدیک سال نو هستش البته اینجا نه ایران عیده. اینجا 

 .بود

 ..رفت و امد زیاد بود و هرکس مشغول کاری اینجا خوبیش این بود که میخت نمیشدن که نگاهت کنن

  صدای امیر منو از فکر بیرون اورد

  بیاین این رستوران بریم -

  .به سردرش نگاه کردم رستوران کواالالمپور چقدرم سادهدو قشنگ بود

  مشغول بودناول ما بعد پسرا وارد شدن و کمی نشسته بودن و

  .میزهای قهوه ای سوخته مرتب چیده شده بودن

  خوب اونجا بهتره بریم بشنیم _

 .گرفت و باهم رفتیم سمت میزدستم وسوگند سرتکون داد و

 .با گوشیش ور رفت و رهام نشست و مشغول دید زدن منو شدامیر روی صندلی نشست و

برداشتم و نگاه بهش کردم اا غذای ایرونی هم داشتن و من عاشق ماکارونی همونو سفارش دادم و نو روم

 .کیک سفارش دادنسوگندم پاستا سفارش داد پسراهم چون غذاذخورده بودن یه قهوه و
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  بشورم بیامامیر: من میرم دستمو

  رهام : بی زحمت اینم بنداز بیرون

 .همو نگاه میکردیم تا گارسون غذاهارو بیاره رفت و حاال ما سه تا ساکت

با دیدن اسم خاله گلی که تماس تصویری زده بود با شوقی یهو گوشی امیر زنگ خورد کنجکاو نگاهش کردم و

 .برداشتم و جلوی خودمو سوگند گرفتم

  سالممم خالهه _

  با شوق خندید

 امیر خوبن ؟ سالمین ؟سالم دخترا خوبین رهام و -

  سالم خاله ، همگی خوبیم اومدیم بیرونسوگند: 

  دنیا کنار خاله جا گرفت و واسمون بوس فرستاد

  رهام : سالم منم برسون

  سوگند: باشه ، خاله رهام سالم میرسونه

  متعجب بهمون خیره شدامیر اومد نشست و

  همون موقع واسه دنیا بوس فرستام که صدای خندش بلند شد

 یکار میکنه؟چامیر : گوشی من دست تو

 : با پرویی تمام گفتم

  دوست دخترت زنگ زد گفتم یه عرض ادبی بکنم یه وقت زشت نباشه _

 ): مشغول صحبت شد با مادرشخاله خندید و امیرو صدا زد ، بیشعوور گوشی رو از دستم قابید و

 .سفید میشدنگاهم به سوگند رهام افتاد که داشتن اروم صحبت میکردن و خواهر بیچارم مدام سرخ و

  .مزاحم خلوتشون نشدمچیزی نگفتم و

  امیر: مامان سالم رسوند

  خوبه سالم کردیم باهاشا _
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  امیر : خیله خوب بسه تنبل خانم

  خودتی اقای استار _

  دست زیر چونه زد و نگاهم کرد

  ه لقب خوبیچ -

 .همون لحظه گارسون اومد و سفارشارو اورد

حساب کردنش زدیم بیرون که چرخی بزنیم میخواستم اون دوتا تنها باشن واسه همین بعد از خوردن غذاذو

 : گفتم

 ام چیزه من میخوام نگاه لباسا کنم _

  نگاهم کردسوگند برگشت و

 باشه عزیزم بیریم نگاه کن -

  و با یه چشمکی بهش فهموندم میخوام تنها باشن اونم باهوش فهمیدبه امیر نگاه کردم 

  امیر: نه شما برگردین من همراش میرم

  رهام : باشه

  سوگند: مراقب خواهرم باش

  با شوق برگشتیم و رفتیم اون طرف خیابون و الکی مثال نگاه لباس میکردیم

 امیر: خوب چیکار کنیم حاال ؟

  چشم میچرخوندم که نگاهم به لباس توی ویترین افتاد خیلی قشنگ بودداشتم

 .خوب شد رهام پوالرو به واحد پول اینجا در اورد یعنی بر صرافی و پول رو تبدیل به پول مالزی کرد

 : گفتمپوفی کردم و

  میخوام ولی بلد نیستم انگلیسی حرف بزنماون لباسو _

  امیر: من بلدم بریم

  کج کردمسرمو
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 مرسی _

 .امیر بهش گفت برام اون لباسه رو بیاره تا پرو کنمیه چیزی بلغور کرد ووارد مغازه شدیم و اقایی بلند شد و

  اورد به امیر نگاه کردم و اروم گفتمپسره نگاه چندشی کرد و لباس رو

 امیر ؟ _

  نگاهم کرد

 بله؟ -

  همرام بیاییاین پسره خیلی داره نگاه میکنه میشه تا اتاق پرو _

  و سر تکون داد اخمی کرد و

 .از توی ایینه نگاه به خودم کردم خیلی قشنگ بود تصمیم گرفتم واسه خواهرمم بخرمپوشیدم لباسو و

  لباسو عوض کردم و رفتم بیرون

  همینو میخوام یکی مشکی بگیر یکی صورتی _

  .ین حرفمو تکرار کرد و بعد از حساب کردن زدیم بیرونامیرم هم

*** 

مابقی کسای دیگه ولی فردا سوگند امتحان میداد و مدرک میدان  شب جشن بود و مدرک دادن به رهام و

 .بهش

بیرون اوردم و دادم و رفتم کنارش روی تخت نشستم که عضای چی بپوشم گرفته لباس هایی که خریده بودم و

 .ری که من داشتم عزا واسه لباس نمیگرفتبود ، خواه

 ابجی کدوم رنگ ؟ _

  نگاهی به لباسای توی دستم کرد

 کی خریدی ؟ -

 دیروز ،کدوم ؟ _

  لبخندی زد و مشکی رو برداشت و رفت که بپوشه. سریع رفتم برای امیر تایپ کردم
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 « اقای پرو یه کاری واسم میکنی؟ »-

  جواب دادسریع انالین شد و

 «کاری خانم تنبل ؟چه  »-

 «ببین رهام میخواد چی بپوشه چه رنگیه؟ »-

جواب نداد صبر کردم و کمی استرس گرفتم حاال برای چی هم نمیدونم پوست لبم و میکندم که صدای 

  گوشیم بلند شدپیامک

  « کت شلوار سفید »-

  پیامک کردماستیکر دهن سرویس فرستام و

 « برو راضیش کن مشکی بپوشه بدو »-

  « خیله خوب رفتم » -

اخیش بلند گفتم و از جام بلند شدم و رفتم سمت تخت که دیواری جلوش بود و مثال اون قسمت از سالن 

 .کوچیکش جدا میکرد

با لبخندی داشت گوش واره قلبی بزرگ زرد رنگی مینداخت توی گوشاش و مدام لبخند میزد. پاک از دست 

 .رفت این

 .سته بود مخصوصا که پوستش سفید بود به لباس مشکی میومدلباس توی تنش خیلی قشنگ نش

بهش خیره شده بودم و نظاره گر دلبریشا جلوی اینه من که دخترم دلم خواست چه برسه به رهام بیچاره. از 

 .فکرم خندم گرفت. منم مشغول پوشیدن شدم و رفتم کنارش جلوی ایینه ایستادم و مشغول ارایش شدم

  سوگند: چه بهت میاد

  خط چشمم و با احتیاط زدم

  بیشتر میاد خواهر جون به تو _

من سریع یه ریمل زدم و رژ صورتی خوش رنگ. موهامم اتو کردم و باز گذاشتم که تا وسط کمرم رفت کنار و

میومد. فرق کج گرفته بودم و کنار گوش چپم یع گیره گل سر ظریف صورتی زدم و گیره مشکی رنگم دادم به 

 .سوگند بزنه
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  غمبرک زده بودنشسته بود و به لباسش نگاه میکرد و

 چته عزیزم ؟ _

  پوفی کرد

  این لباس خیلی بازه -

  مینداختم گفتمدرحالی که گوشواره های قلبیم رونشستم کنارش و

  اینجا ایران نیستا _

 .پوشیدم که خریده بودم دیروز لبخند الکی زد و منم بلند شدم و کفش سفید رنگ رو

  .پا بود بند باریک داشت ، تکه زیریش تا زانو و تور روش تا روی مچاس مدل باز باز نبود دولب

  موهاش رو باز گذاشته بود و خیلی قشنگ شده خواهرم

صدای در اتاق اومد رفتم درو باز کردم که امیر پشت در بود بیشعور تو اون کت مشکی چقدرم قشنگ بود 

  هیکلش

 چیه اقای پرو ؟ _

  و زیر انداخت اخی خجالتیسرش 

 اماده این ؟ -

 اره االن میایم _

سوگند اومد و هردو زدیم بیرون و در اتاق رو قفل کرد رهامم به جمعمون ملحق شد و درنگاه اول خیره به 

 .سوگند. واقعا حق داشت

  «خخخخخ» شیطونه میگه امیرو امشی بیارم پیش خودم سوگندو بفرستم اتاق اونوری 

  کنار گوشم گفتدستام توسط شخصی کشیده شد و اروم

  دستامو ول نمیکنی فهمیدی ؟ -

  مگه دیونم ول کنم جذاب جان

 .اروم سر تکون دادم و راه افتادیم و اون دوتاهم پشت سر ما میومدن
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مالیم خارجی پخش میشد. صدای تق تق کفشام به گوشم میخورد و به طبقه پایین رسیدم و صدای اهنگ

 .صابم خورد شداع

  امیر : تبسم

  ناخداگاه گفتم

 !جانم _

  یک لحظه از جوابم پیشمون شدم و خواستم جمعش کنم که امیر گفت

  هیچی -

سوگند تعداد کمی زن حضور داشتن با من وتوجه عده ای سمت ما چهار نفر جلب شد و بیشتر مرد بودن و

 .پنجاه نفر مرد سی نفر زن و

فکر کنم جای ناخونام بمونه روی دستش. برداشتم و از استرس دستاشو فشار میدادم وکنار امیر اروم قدم 

  بیچاره اقای پرو

  سوگند : کجا بشنیم خیلی دارن نگاه میکنن

  رهام اخمی کرد

  بریم اون میز -

  اشاره کرد به طرف میزو

 .نشستیم. عده ای مشغول خوردن ، عده ای رقص و عده ای حرف میزدنرفتیم و

 بگیری میخوای چیکارش کنی؟میگما رهام این مدرکو _

  رهام با وشمای نافذ مشکیش نگاهم کرد

 هیچی قاب کنم بزنم دیوار -

  نگاهی بهش کردم

 اره جون خودت راستی کی برمیگردیم ؟ _

  امیر: بعد عید دوروز دیگه
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 .میزدگوشم زنگ خورد و با یه ببخشید بلند شدم نورا بود که زنگ

ه ای ایستادم و اتصال کردم اما نمیدونم چرا قطع شد. خودم گرفتم شماره رو اما باز بوق نخورد پوفی رفتم گوش

شلوار سفید و صورتی که باال اوردم پسری با کت وخواستم برگردم که شاخ به شاخ با یه نفر شدم سرم وکردم و

 .شیش تیغع جلوم ظاهر شد

  اخمی کردم و گفتم

  کنار اقابرو _

بیشتر نزدیک شد. من میرفتم عقب اون میومد جلو و همینژور ادامه داشت و از ترس نمیدونستم چیکار کنم 

  .جیغم میزدم کسی نمیشنید

  نیستم و این ترسمم بیشتر میکرد یادم اومد خارجی هم بلد

ته دل خدا  خوردم به دیوار شیشه ای و اون هرلحظه ثورتش بهم نزدیک تر میکرد و من اشکامم جاری شد از

 .نمیدونم چی میگفت و بهم نزدیک تر میشدخدا کردم یکی بهم برسه تقال کردم اما فایده ای نداشت و

  « امیر »

  نگران شدم. سوگند و رهام هم دنبالش میگشتننگاهم به گوشیم بود و االن ده دقیقه بود که تبسم نیست 

  بالیی سرش اومده باشهسوگند : من میرم دنبالش اون زبانم بلد نیست میترسم 

  رهام : نه بشین من میرم

  پوفی کردم

 .من میرم شما دوتا باید باشین _

چشمام افتاد توجهی به دخترای مجلس نکردم من دنبال زلزله خودم بودم. یهوخوب نگاه میکردم وهمه جارو

ر و با صحنه ای که دیدم روی ایینه که انعکاس یه مرد که داشت به زور به شخصی نزدیک میشد. رفتم جلو ت

 .جوش اوردم. تبسم من بود داشت گریه میکرد و سرش و تکون میداد یهو جیغش رفت هوا

گرفتم و پسش زدم. بهم حمله کرد و یه مشت هوالش کردم. صدای هق بی هوا دویدم سمتش و یقه پسره رو

  .هق تبسم بلند شد. من بیشتر جری شدم تا اون پسره الدنگ بزنم

  گفترو بهم 
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 چیکارشی مگه؟ -

عصبی مشتی زدم توی صورتش که اونم باهام درگیر شد. من برای زلزلم داشتم درگیر میشدم کسی که نیمی از 

حاال بی پناه داشت گریه میکرد چقدر معصوم بود این دختر زبون دراز قلبم و به نام خودش ثبت کرده بود و

 .وراج

 بلند شداخرین لگد و به پهلوش زدم که صدای تبسم 

  امیر بسه واسه قلبت خوب نیست _

 .من عصبی بودم و توجهی نکردم بازم زدمش که اینبار بازومو گرفت و بی جون می کشیدم طرف خودش

  همینجور که میکشیدتم میگفت

 امیر ترو خدا بسه کشتیش یکم هم به فکر خودت باش ، قلبت امیر -

  که از درد به خودش میپیچیدقلبم لرزید و یک هو تیری کشید اونو ولش کردم 

  ر نامزدم میزنمت باز ازت شکایت میکنمیک بار دیگه ببینمت دور و _

 .همش به اینگلیسی میگفتم و خداروشکر کردم که تبسم بلد نیستاینارو

  قلبم مدام تیر میکشید و تبسم نگران بود ، صدای گرفتش اومد

 !جوابم و بدهامیر خوبی ؟ قلبت درد میکنه ؟ امیر ترو خدا  -

  چیزی نمیتونستم بگم انگاری زبونم بند اومده بود اما بریده بریده گفتم

  بریم باال _

سر تکون داد و کمک کرد و با اسانسور رفتیم باال و من هر لحظه درد قلبم بیشتر میشد و میترسیدم نرسم به 

 .اتاق و همون جا بیفتم و زلزله من نتونه منو حمل کنه

چنگ میزد و هر لحظه بدتر دستاش دستامو گرفته بود و نگران بهم خیره بود و اشک میریخت. دستم قلبم و

 .قرصامم جا گذاشته بودم توی اتاقمیشدم و

 « تبسم »

جیبش به سرعت بیرون اوردم و در اتاق رو باز کردم. کمکش کردم رو تخت دراز بکشه از نگرانی و کلید و از تو

 .اونم داشت از درد میپیچید به خودشپیدا کنم وگشتم تا قرص لعنتیش روترس همه جارو
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  .کباب میکردگوشه لبش پاره شده بود و این جیگرمو

 ..امیر : قر...صام..تو..کمد

  فهمیدمهیش هیچی نگو _

پیدا کردم و رفتم روی تخت نشستم و قرص رو زیر زبونش گذاشتم و سرش و گذاشتم روی بالشت. قرصا رو

ناخداگاه دستامو گذاشتم روی دستاش که روی قلبش بود.موهام اومده بود تو صورتم پشت گوشم فرستادم ، 

 .چشمامم بسته بودمزیر لب ذکر میگفتم و

 .نگاهم میکردفشاری به دستم اومد چشمامو باز کردم که امیر با لبخندی کوچیک

 لب زدم

 خوبی؟ _

  تکون بده حرف نزن هیش فقط سرتو _

  اما ناخداگاه اخم کرد

  کار اون عوضیه _

 چرا گذاشتی نزدیکت شه ؟ -

  حالش بهتر شده بود نفس راحتی کشیدم

  گاز گرفتمری کردم عقب نرفت نگران نباش منم تالفی کردم دستشوهرکا _

  خندید

  به خواهرت پیام بده نگرانه بگو امیر حالش بد شد اومدیم باال بعدا میایم پایین -

  .سری تکون دادم و به سوگند پیام دادم

  به تاج تخت تکیه دادم

  حاال چطوری با این دستم برم پایین اخه _

  نیم خیز شد

  ا چیکار میکنی بخواب _
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  به حرفم اعتنایی نکرد

  چرا پوشیدی عوض کن، حاال سوگند بپوشه یه چیزی تولباستو -

  نشستماخمی کرد و چهار زانو

  واسه دل خودم پوشیدم تازه خیلیم بهم میاد _

 .یهو توی یه حرکت دستامو کشید و خوابوندم روی تخت و روم خیمه زد

  اره بهت میاد اما چشای چهارتا هیز بهت میوفته این لباس رو عوض کن -

  تقال کردم که بلند شه

  امیر نکن _

 صداش لرزید از خنده

  کاری نکردم -

  گرفتم. وادارم کرد توی چشماش نگاه کنمیقم فرو بردم که باز خندید و چونم وتووخجالت زده سرم

 منم خوبم بریم پایین ؟ -

  دادم و خواستم بلند شم که صورتشو نزدیکم اوردسرتکون 

  عوض کن خوب؟لباستو -

  لبخند خبیثی زدم ، دستامو دور گرندش حلقه کردم و لبامو به گوشش نزدیک کردم

 اگه نکنم چی؟ _

  صدای نفسای بلندش میومد

 .ازش جدا شدم و از زیر دستش در رفتم و با خنده از تخت پریدم پایین

  « امیر »

  ت دیونم میکرد این دختر. یهو از زیر دستم در رفت واسه من نقشه میکشی زلزله خانم دارم براتداش

  داشت میرفت سمت در که گفتم
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 اگه بری اون دستت و بگن چیکار کردی چی جواب میدی؟ _

  با پرویی گفت

  میگم کار امیره -

تای ابروهامو باال انداختم و بهش نزدیک شدم بازم ترسید و به دیوار چسبید. دستامو گذاشتم روی دیوار باالی 

  سرش

 ..خوب پس اگه گردن من میخوای بندازی بزار _

  گذاشت روی دهنم . نفساش بلند شددستاشو

  امیر میترسم نکن اینجوری -

 کف دستشو ناخداگاه بوس

  شماش پایین چکید. و پرید بغلم. دستامو دورش حلقه کردم و اروم گفتمیدم که قطره اشکی از چ

  چی شده عزیزم ؟ _

  کتمو چنگ زد و گفت

  میترسم امیر من پایین نمیام -

 .چقدرم قشنگ می پیچوند

  باشه نمیریم پایین خوبه ؟ _

داره یا نه ولی با چیزی با چشمای به اشک نشستش نگاهم کرد چیکار کرده بود بادلم ؟ اما نمیدونستم دوسم 

  که به ذهنم رسید لبخندی زدم

  نه بریم -

  خوب بریم یا نریم ؟ _

گذاشت گوشه لبم میسوخت اما مهم ازم جدا شد و اشکاشو پاک کرد. نگاهشو بهم دوخت و دستشو باال اورد و

 .نبود

 : نگران گفت
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  امیر اینجا بشین من االن میام -

 چرا ؟ میخوای چیکار کنی ؟ _

 .رفت سمت دستمال و کمی خیسش کرد و اومد کنارم ایستادسردرگم دنبال چیزی میگشت که یهو

  کنم بد میشه اینجوریپاکبزار خونا رو -

  کردن خون گوشه لبم شد. حاال میتونستم با دل سیر نگاهش کنممشغول پاکچیزی نگفتم و

 ...اما یهو صدای در اومد و بازشد

 .منم با اخمی به دختره نگاه کردمدرو محکم بست. تبسم ترسید و برگشت وویکی خودشو انداخت داخل 

  کاروان سراست اینجا ؟ _

  چشماشو باز کرد و هول گفت

 .ببخشید درا همه قفل بود منم یکی دنبالم بود مجبور شدم وگرنه مزاحم نمیشدم -

  .گرفتدستشوتبسم رفت کنارش و

 اشکالی نداره عزیزم چیشده ؟ کی دنبالت بود؟ -

  اشکاش سرازیر شد

  دوست پسرم - -

  اینطوری اشک میریزهپوفی کردم ، حاال خوبه دوست پسرشه و

  : تبسم رو بهم گفت

  امیر من االن میام فقط برم لباسمو عوض کنم بیام ، دخترجون توهم همین جا باش باهم میریم پایین -

که باال مشغول گوشیم شدم. سایه ای رو حس کردم سرم وم با اخمی نشستم روی تخت وتبسم رفت و من

  .اوردم دخته با لبخندی نگاهم میکرد

 !چیزی شده خانم ؟ _

 تو باید ایرانی باشی درسته ؟ -

  بیشتر اخم کردم
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  بله ایرانیم _

  پاک کرداشکاشوبا پرویی تمام کنارم نشست و

  ا بزرگ شدممنم ایرانیم اما اینج -

 از روی تخت بلند شدم که یهو عصبی گفت

من چی کم دارم از اون دختر که حتی حاظر نیستی نگام کنی؟ من توی مهمونی خودمو کشتم چقدر نگات  -

  کردم تا نگاهم کنی اما تو فقط به اون دختره نگاه میکردی

  نقشه تو سرش بودچشمام گرد شد پس قصد و غرضی داشته و

 پوزخندی زدم

  پس تموم کارات بهونه بود ماشالله بازیگر خوبی هستین خانم _

گرفتم و فشار دستاشوبهم نزدیک شد رفتم عقب بازم اومد نزدیک اینبار نرفتم عقب و در کثری از ثانیه مچ

  دادم که صدای اخش در اومد

 !کنگوشات فرواو دختره نامزد منه فهمیدی اینو خوب تو _

 :چندشش گفتبا لبخند 

  پس حلقتون کو نمیخواد منو سیاه کنی امیر جون -

  .دستشو ول کردم و خواستم بزنم توی صورتش که یهو دختره با ضرب افتاد زمین

  « تبسم »

از توی کمد یه کت لی برداشتم روی لباسم پوشیدم نبابد اون دخترو با امیر تنها میزاشتم و بدجوری هم 

  دلشوره گرفته بودم

  فل کردم و خواستم برم داخل اتاق که صدای دختره اومددرو ق

من چی کم دارم از اون دختر که حتی حاظر نیستی نگام کنی؟ من توی مهمونی خودمو کشتم چقدر نگات  -

  کردم تا نگاهم کنی اما تو فقط به اون دختره نگاه میکردی

  مشت کردم با حرفی که امیر زد دلگرم شدمچشمام گرد شد و عصبی دستامو
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اما با حرف بعدش قلبم تند زد میدونستم الکی گفته تا اون دختر رو از خودش برونه اما چرا دفعه قبل که 

 نجاتم داد توی بیمارستان گفت برادر ناتنی اما اینجا گفت نامزد؟

 . بود که بزنه دختره رو اما رفتم و محکم زدم تو صورتش که افتاد زمینسریع رفتم داخل اتاق امیر دستش باال

  نگاهم کرد خواست چیزی بگه که گفتمامیر برگشت و

  همه رو شنیدم _

  رفتم کنار امیر ایستادم

  ما نشون کرده همیم و برگشتیم میخوایم عقد کنیم بار اخرت باشه با پسر نامزد دار نگاه میکنی -

 : د و با عصبانیت گفتدختره بلند ش

  لیاقتت همین دختره ایکبریه _

  وادارش کردم نگاهم کنهامیر عصبی برگشت چیزی بگه که دستامو روی صورتش گذاشتم و

  !امیر اروم باش خوب ؟ -

  .نگاهم کرد و چشماشو باز و بسته کرد

 .دختره از اتاق رفت بیرون و درو محکم بست. خندیدم و امیرم خندید

  دا باید برم بازیگر شم منوای خ _

 درحالی که روی تخت مینشستم خندمو جمع کردم و گفتم

 بریم پایین؟ _

  اره بریم یک ساعته باالییم -

 .صدای پیامک گوشیم بلند شد و رفتم از رو میز برداشتمش و پیامک رو باز کردم

  « پایین حال امیر بهتره ؟عزیزم خوبین ؟ مهمونی داره تموم میشه دیگه نیاین :» از طرف سوگند بود 

  تایپ کردم و فرستادم

 « اره خوبه فقط امیر خوابیده به خاطر همین نیومدم پایین گناه داشت گفتم شاید بازم حالش بد بشه »-

 امیر : کیه؟
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 : گفتمخندیدمو

  خواهرمه گفتم تو خوابیدی منم پیشت نشستم تا یه وقت حالت بد نشه _

  گونگاه تورو خدا ای دروغ  -

  صدای پیامکم باز بلند شد

 پس امشب تو پیش امیر باش منم رهامو میارم تو اتاق خودمون بیچاره سردرد داره قرص داری تو بساتت ؟ »-

» 

  استیکر چشمک براش فرستادم تند تایپ کردم

 « اره توی کیفم هست ، راستی خوشبگذره »_

  .استیکر عصبی فرستادو دیگه چیزی نگفت

  بی توجه به امیر رفتم نشستم روی تخت

  بیا بشین مهمونی تموم شد راستی سوگند گفت رهام امشب پیششه سردرد شدید داشته _

 امیر نگران گفت

 رهام سردرد داره ؟ -

 سرتکون دادم

  خواهرم مراقبشه نگران نباش خوب میشه _

 .اسم راحت نبودم ولی چه میشه کردپوفی کرد و رفت لباساشو عوض کنه منم که لباس نداشتم با این لب

خوب کردم وگوشه ای گذاشتم ، امیر که از حموم بیرون اومد رفتم داخل و ارایشمو پاککفشامو بیرون اوردم و

  .صورتمو شستم

  امیر شونتو بده میخوام موهامو شونه بزنم _

  درحالی که داشت روی تختش دراز میکشید گفت

  روی کمده بردار -

  موهامو جلوی ایینه شونه زدم و پوفی کردم و به لباسام نگاه کردم که امیر گفت برداشتم و
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  یکی از لباسای من یا رهامو بپوش چراغم خاموش کن من نگاه نمیکنم -

لبخندی زدم و سر تکون دادم سمت کمدش رفتم و از بین لباسا یه تیشرت مشکی رنگ که لگو قرمز سفید 

  .پوشیدمشوی حموم وروش بود رو برداشتم و رفتم ت

 .خندمم گرفت برام گشاد بود و بلند ، بلندیش تا وسطای رونم بود

کنار کفشم که باز کردم اتاق تاریک بود کمی ترسیدم و اروم اروم اومدم سمت تخت و لباسم ودرحموم و

  .گذاشتم

 امیر ؟ _

 جان ؟ -

 تند کوبیدقلبم باز دیونه بازی دراورد و

 ببره المپ روشن باشه؟ میشه تا من خوابم _

 .خوبی اتاق این بود که تخت دونفره نبود ، دوتا تخت یه نفره داشت

  اباژور روشن کرد و نشست روی تخت

 میخوای تا خوابت ببره بیدار بمونم ؟ -

  روی تخت دراز کشیدم نمیدونم کرم داشتم یا دلم خواست کنارش باشم نمیدونم

  نه بخواب توهم گناه داری _

  خندید

من خوابم نمیبره اگه اتاق روشن باشه توهم که هم میترسی همم نمیزاری من بیدار بمونم فقط یک راه وجود  -

  داره

  از خدا خواسته گفتم

 چه راهی؟ _

  دوتامون نخوابیم -

  پوفی کردم و حرصی گفتم
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 .من خوابم میاد ، مترسم از تاریکی زیاد حداقل اینجا پنجره هم داشت خوب بود _

  امیر باز خندید و به کنارش اشاره کرد

  اگه قبول میکنی بیا پیش من بخواب -

 سیع کردم ذوقمو کور کنم و متعجب بهش خیره شدم

 هن؟؟ _

  جوره قبول نمی کنی بابا ساعت یک شدخوب چیکار کنم هیچ -

تو رو روی پاهام بلند شدم و رفتم سمت تختش. نگاهش منو ذوب میکرد اما چاره نداشتم رفتم پیشش سریع پ

  .دادم امیر کنار تر خوابید که جای منم بشه

 .شد من از اتاق تاریک مطلق میترسیدم اما اگه نیمه تاریک بود اشکالی نداشتبعد اتاق تاریکو

 .که باال بردم نفساش به صورتم میخوردتیشرتش و چسبیدم که دستاشو دورم حلقه کرد. سرم و

 و زیبا صداش اومد اروم

 اری با من چیکار میکنی تبسم؟د -

  من کاری نمیکنم که _

  داری با دلم بازی میکنی -

  دل بازی اصال خوب نیست _

  خندید

  دیوننه -

  خودتی _

  هیشش فقط بخواب -

  نمیخوام بخوابم _

 «خخخخ»کال امشب من کرم داشتم میگن کرم از خود درخته این به من صدق میکنه 

  با ناز گفتم
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  امیررر _

  باز چیه زلزله -

  خوابم نمیاد _

  میدیدم مرموز نگاهم کردکمی از صورتشو

 تو که گفتی خوابت میاد ؟ -

 از سوتی که دادم خندم گفت اما سری پیچوندم

  خوب االن خواب چشمام پرید _

  با تردید گفت

 تبسم -

  هوم _

  نگاهش کردمدستامو گذاشتم روی قفسه سینش و

  یزی بهت بگممن.. راستی میخوام چ -

 چی؟،تو خوب بگو _

  هیچی ولش کن -

 چرا احساس میکردم یه چیزیو ازم مخفی میکنه ؟

شونه ای باال انداختم. چشمامو بستم و عطر خوش بوشو به ریحه هام فرستادم. من دوسش داشتم اما اونو 

  نمیدونم

  امیر _

 جانم ؟ -

  راستش میخوام بهم کمک کنی _

 چه کمکی ؟ -

 من یه نفرو دوست دارم میخوام بهش بگم اما نمیتونم میشه تو نقش اونو بازی کنی؟ _
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  حس کردم صداش لرزید

  باشه -

  میخوام تمرین کنم چطوری بهش بگم تازه میخوام زنگ بزنم بهش خوب شروع کنیم _

 صداش تحلیل رفت

  اره -

  از ته دلم با تموم احساسم گفتم

  دوست دارم _

  اومدصدای غمگینش 

  منم..منم دوست دارم -

 یعنی بهم میگه دوسم داره؟ _

  چیزی نگفت اما کمی بعد صداش اومد

  اره میگه برو بهش بگو -

  با لبخندی گفتم

  گرفتم  بهش گفتم جوابمم _

  صداش اومد

 چی؟ -

  اخبار یه بار بیشتر نمیگه تکرارم نداره _

  سفت منو چسبید تموم استخونام داشت میشکست

  عاشقتم به خدا -

 دستامو دورش حلقه کردم

  منم به خدا _
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خندید و چیزی نگفت ولی جالب بوداا چیه مگه یه بارم دختر شروع کننده یه زندگی باشه مگه حتما باید اول 

اینه جشن عید دوتایی با   مهممن برام مهم نیست بقیه چطور فکر میکنن وپسر بگه البته هرکی یه اعتقادی و

 .همیم

 "*پیشونیم داغ شد و منو از فکر بیرون اورد. لبخندی زدمیهو

  .اباژور رو روشن کردم که دیدم امیر با اخمی نگام میکنه یهو افتاد دنبالم

بغلش. دستاش دورم کرد *". سریع برگشتم و حاال من بدو اون بدو که یهو لباسم و از پشت کشیدم و افتادم تو

کنارم خوابید. چراغ خاموش شد ، حاال من بودم و عشقم و صورتمو پنهون کردم که خندید و منو بلند کرد *" و

  ..یه اتاق تاریک

 ...چشمام گرم شد*"به خواب رفتم

 « سوگند »

  رهام کتت رو بیرون بیار راحت بخوابی _

 .لبخندی زد و دراز کشید

خیالمم راحت شد از جانب تبسم که امیر دوسش داره. چه خوب که رهام بهم گفت وگرنه محال بود قبول کنم 

 .خواهرم تنها بمونهفعال ازدواج کنم و

 .روی تخت نشستم و موهامو باز کردم

 رهام ؟ _

 جانم ؟ -

  وابم کاری داشتی صدام کنمن پایین میخ _

   .بالشتمو برداشتم که برم اما دستاش مانعم شد و دور کمرم حلقه شد

  برگشتم و نگاهش کردم ، دستاشو توی موهام فرو کرد و بویید

  عاشق موهاتم سوگند -

اخداگاه پایین انداختم و با تیشرتم ور رفتم که چونم و گرفت ، به چشمای به خون نشستش نگاه کردم نسرم و

  گفتم
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  الهی بمیرم من رهام چشمات کاسه خونه بخواب _

  اخمی بین ابرو های کمونیش اومد

  خدانکنه عزیزم -

دراز کشید و یه دستشو باز کردم و منم رفتم توی اغوشش کی بود که نخواد توی اغوش کسی باشه که دوسش 

 داره ؟

ن و نمی خیز شدم که موهام ریختن یه طرفم. خم شدم نگاهش کردم*" پتو رو بلند کردم و انداختم روی دوتامو

 .روی قفسه سینش گذاشتم*" و سرم و

  صدای خندش اومد روی موهامو بوسید و گفت

 یادته اولین بار که خونه ما خوابیدی؟ -

  خجالت زده گفتم

  اوهوم چراغو خاموش کردی چون لباسم مناسب نبود _

  اهی کشید

  جدا کنهیشی دیگه نمیخوام کسی ماروبرگردیم ایران مال خودم م -

  به بازوش زدم

  جداکرده رهام ؟کی مارو _

  .حتی مادرش که بعد اون سراغتونم نگرفتاون داداش بی عرضت که دوست ماهم بود و -

  بغضم گرفت

  رهام خیلی دلم میخواد بی دغدغه به یکی تکیه کنم نه خودم بشم تکیه گاه همه _

  موهامو نوازش کرد

  خودم تکیه گاهت میشم حاال بخواب -

 .به سه نکشید خوابم برد چشمامو بستم و

******* 
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امروز خیلی خوشحال بودم هم عید ایرانی ها بود ، هم خواهرم تکیه گاه پیدا کرده بود هم من امروز قراره مدرکم 

عشقم مدرکشو گرفت بگیرم چون توی امتحانش موفق شدم و قراره با رئیس اینجا مالقات کنم. دیشبم و

خیالش راحت شد ، طبق قولشون نبود و فقط سمینار برگذار کردن یا همون جشن دیشب. و فردا قرار برگردیم و

 .الکی گفته بودن یه هفته باید باشم حاال خوشحالم عیدو ایرانیم

 .با قرار گرفتن دستی جلوم از فکر بیرون اومد و به رهام چشم دوختم

 جانم؟ _

  خندید

 بال ، بیا بشین پای لپ تاب میخوایم به مامان اینا زنگ بزنیم بی -

سرتکون دادم و بلند شدم رفتم کنار تبسم که داشت با ذوق برای امیر چیزی تعریف میکرد نشستم. لبخندی 

 .ابدی کنه به خوشحالیش زدم و از ته دل از خدا خواستم این شادی رو

  تبسم: خوب اماده این ، امیر بزن دکمه رو

 .دنیا نمایان شدفشرد و منتظر بودیم تا بردارن که به چند ثانیه نکشید که تصویر خاله فرزانه وامیر دکمه رو

  سالم خاله _

 سالم مامانم خوبی؟ -

  خاله: سالم عزیزای دلم چقدر دلم تنگ شده براتون کی برمیگریدن

  هر چهارتامون بهم نگاه کردیم

  امیر: فردا

 : دنیا جیغی زد و گفت

  بیشعورااا برگردین خیلی دلم تنگ شده براتوننن -

  صدای پرهام اومد

  به داداشا خوبین ؟ چه خبر -

 تبسم دستی به چونش زد
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 حال چیزی نیست مگنه امیر ؟دسته تبر اینجا جز عشق و _

  کردرهامم متقابال همین کارولبخندی زدم ، دستای امیر دور شونه خواهرم قرار گرفت و

 : دنیا با چشمکی گفت

  چه خبره اونجا؟ -

  خاله خندید

 بالخره شد؟ -

  هر چهارتامون متعجب گفتیم

 چی شد؟ _

  دورش حلقه کردکنار دنیا نشست و دستاشو  پرهام

 فکر کردین فقط خودتون میتونیین ؟ -

  امیر : نه توهم میتونی ، خفه کردی خواهرمو

 تبسم با اعراض به پای امیر زد

  شه دوس دارهنامزد -

 از حسودیش همه خندیدن که خاله گفت

  جای گلی خالی که بیاد عروسشو ببینه -

  نگران نباشین عید همگی باهمیم _

  امیر: نت ضعیفه

  .یهو قطع شد و پوفی کردیم

  .هرچی امیر سیع کرد باز وصل نشد و مجبور شدیم با گوشی تماس بگیریم ولی اینبار کال نتا ضعیف شده بود

حرفی نمیزد که یهو یادم پوف کالفه ای کردم و لیوان ابو سر کشیدم. تبسم هم به لپتاپ خاموش خیره بود و

 .نیم ساعت دیگه باید برم به جایی که گفته بودن اومد با اون مرد پنهانی قرار دارم و

  رهام اومد هول از جام بلند شدمدو دویدم سمت کمد و از بین لباسا یه چیزی بیرون کشیدم که صدای
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 چیشده؟ سوگند ؟ -

  پوفی کردم و دستم و بین موهام کشیدم برگشتم و

  هیچی نیم ساعت دیگه باید برم اتاق اون مردک _

 .حاال پسرا با چشمای گرد نگاهمون میکردنتبسم با جیغی بلند شد و اومد سمتم و

 .کرد. چقدر اینا خوش خیال بودنوامیر روی مبل لم داد و با گوشیش ور رفت و رهامم متقابال همین کار 

 .با کمک تبسم یه بلوز و شلوار جین پوشیدم و تصمیم گرفتم تبسمم برای اینکه تنها نباشم ببرم همراه خودم

 .اون پسرا که کال از دور خارجن

 .اماده نشستم روی مبلبالخره به سختی موهامو بستم باال و با زدن عطر حاظر و

 تبسم میریم شما میخواین همین جا بشنید؟من و _

 باال اوردامیر سرشو

  نه ماهم میایم پایین -

  تبسم رفت کنار امیر نشست

  امیرر اون مردک اتاقش خیلی باالست من از ارتفاع زیاد میترسم -

  رهام : نگران نباش عزیزم ماهم همراهتونیم ترس نداره

 .به که مهربونه مرد مشکی منلبخندی به مهربونیش زدم. چقدر خو

من مطمعنم اون عشق بهش بگه وگرفت و بانگاهش انگاری میخواست یه چیزیوامیر دست تبسمو و

 .کنهترس و از وجود خواهرم پاکمیخواست از طریق چشماش منتقل کنه ورو

 ۴۰۵۸بالخره رسیدیم طبقه هشتاد. طبق نوشته باید میرفتیم اتاق شماره 

 .چند نفرم جلوی درروی اسانسور بود. چند نفر پشت در ایستاده بودن وکه درست روبه 

 : رفتم جلو و گفتم

  خسروی هستم با اقا قراره مالقات دارم _
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تمام مدت سرش توی بغل تبسمم همراهم داخل اومد صورتش کمی زد شده بود ومرده اشاره کرد برم داخل و

 .اه نمیکرداز اسانسور شیشه ای به بیرون نگامیر بود و

  صداش اومد

  بشنید -

 ما نمیدیدمش. چرا نمیخواست کسی ببینتش؟صورتش روبه دیوار بود وپشتش به ما بود یعنی صندلیش و

  ببندید خودتون بیرون باشیدهم بیارید داخل دروپسرا رو -

  چشم اقا -

داد. با شنیدن عطر رهام خیالم ترس به جونم افتاد چرا؟ دستای تبسم و گرفتم و اونم محکم دستامو فشار می

  .حس کرد ، اومد نشست کنارمکمی راحت شد و نگاهش کردم که ترسم و

  .امیرم کنار تبسم نشست. و حاال ما بودیم و اون مرد

  میدونی چرا خواستم بیای اتاقم ؟ -

  با صدای لرزون گفتم

  نه _

 خندید دلخراش و افتضاح

  بهت میگم چرا ؟ اما باید اول یه چیزیو جواب بدی -

میشدم چیزی نگفتم و به رهام خیره شدم ، دستای مردونش ، دستای ظریف منو در بر گرفت. داشتم کمی اروم

 .اما باز صدای اون اومد

 چرا تاحاال نیومدی واسه مدرک ؟ -

 به خودم مسلط شدم

  زشگاه و قبال جای دیگه کار میکردمچون من تازه کار پیدا کرده بودم توی امو _

 با حرفی که زد تعجب کرد

 توی رستوران مترجم بودی و قرار بود بری نیویورک که خودت نخواستی درسته ؟ -
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  شما اینارو از کجا میدونید؟ _

 لرزیدیک دقیقه سکوت فضای سرخ اتاقک رو دربرگرفت اما باز صداش اومد و دل من باز ترسید و

  یلی چیزارو بدونی سوگندتو قراره خ -

  اینبار تبسم گفت

  بده ببینم عالفمون کردی چیکار به ماداری مدرکوچرا خودتو مخفی میکنی اصال تو -

  صداش اینبار اروم بود

  ساکت باش دارم با خواهرت حرف میزنمتبسم تو -

  رهام مداخله کرد

  ن نشین؟بدین و وارد حریم خصوصی خانم مببخشید ولی میشه مدرکو -

  دلم اب شدمالکیت قند تو« م » و اون « خانم » از کلمه 

 .لبخندی زدم

 خانمت؟ مگه تو ازدواج کردی ؟ -

  چرا اینقدر پرو بود

  اره قراره ازدواج کنم هم من هم خواهرم حاال میشه مدرکو بدین _

م پر از نفرت ، خشم ، حرص من از چیزی که دیدم یک ان قلبچیزی نگفت اما یهو صندلی چرخید و چرخید ، و

 .حتی دلتنگی شد. با دیدنش یاد مادرم افتادم و مدام اون صحنه غمبار جلوم رژه میرفت، غم و

 چشمان خیسم و به تبسم دوختم اونم دست کمی از من نداشت و حاال رهام بود که با نگرانی گفت

  چیشده عزیزم ؟ -

 امیر: چیشده میشناسیش تبسم ؟

  .من خیره بودم به مردی که سالها بود فراموشش کرده بودم

  صداش روی مخم بود

 مگه میشه نشناسن ؟ اصال مگه میشه یه دختر پدرشو فراموش کرده باشه ؟ -



                 
 

 

  ..سوگند|  کیساس رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

219 

 

زدم و اشکام دونه دونه ریخت هیچی نمیتونستم بگم اصال چی داشتم بگم به اون  جیغیک هو فوارن کردم و

 .است اونجا باشمعوضی پست اصال دلم نمیخو

 « رهام »

  با برگشتن اون مرد چشمای دختراذپر از اب شد اما از نفس های بلند سوگند شک کردم که اونو میشناسه

 مگه میشه نشناسن ؟ اصال مگه میشه یه دختر پدرشو فراموش کرده باشه ؟ -

ال نشد ؟ یه چیزی شکه شدم ، پدرش بود؟ همونی که سوگند گفته بود خارجه اما چرا از دیدنش خوشح

  هست

  تبسم بلند شد و هق هقشو به هوا رفتیهو صدای جیغ سوگند و

   نمیخوام تو پدرم باشیتبسم: عوضی قاتل ، اصال تو پدر من نیستی اره من فراموشت کرده بودم و

و از طرف کردنش داشتم قاتل؟ بیشتر داشتم کنجکاو میشدم از یه طرف من سوگند و بغل کردم و سیع در اروم

  میشدندیگه امیر تبسم و اروم میکرد اما مگه اروم

  امیر: رهام پاشو بریم داره بدتر میشه

  اخمی کردم و رو به مرد گفتم

  شما چه پدری هستیم که دختراتون ازتون بیزارن ، ببین چه به روزشون اوردی _

سالهاست توی خودش گریه میکرد. اینهمه اشک ودستامو دور سوگند حلقه کردم که سفت بهم چسبیده بود و

 .حاال فوران کردهنگه داشته و

  خواستم بلند شم که صداش اومد

  بشینید هنوز حرفم تموم نشده -

  سوگند از اغوش بیرون اومد و سرش داد زد

نکشتی ؟ بگی قاتل نیستی ؟ میخوای چیو بگی؟ اصال چرا فرار ودیگه چیو میخوای بگی ؟ بگی مادرمو ت -

  کردی؟ رشوه دادی تا ازادت کنن و بیای اینجا یللی تللی ؟

  چی میگفت؟ قاتل مادرش بوده؟ من و امیر متعجب بودیم حاال دخترا کمی اروم تر شده بود

  دیگه مگه نمیخوای بگی؟ ما کار داریم زپد باش حرفاتو بزنتبسم: بگو
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  امیر: اروم باش عزیزم

  تبسم نگاهش کرد

 که االن مثل فیلم دورسرم میچرخه امیر چطور ؟چطوری اروم باشم ؟ چطوری یادم بره اون صحنه رو -

سکوت اتاق رو گریه های تبسم شکست و اروم نمیشد. صداش اومد. نگاهش کردم ؟ یه مرد قدر بلند و 

  چهارشونه با ریش سفید و سری که مو نداشت

  میخوای بدونی همه چیو؟ خوبه میگم! اما باید ساکت باشید و حرفاتون بمونه واسه اخر کار -

 .اون مرد شروع کرد کسی چیزی نگفت و

 « تبسم »

مشت میکردم و منتظر بودم اون مردم حرفاشو بزنه. یهو سوزشی توی کف دستم از حرص مدام دستامو

  احساس کردم برام مهم نبود چیشده فقط دستام محکم تر فشار میدادم. درد توی دستم حس میکردم

  امیر : خوبی؟

 .سرتکون دادم به معنی اره

رک ، به همه رشوه دادم که بتونم از ایران خارج بشم. اگه تو درست گفتی من رشوه دادم به پلیسا ، به گم -

  .مادرت نمیخواست ازت محافظت کنه و نیومده بود جلوی تو االن اون زنده بود و تو زیر خروار ها خاک

پایین انداختم و خیره شدم به دستم اما دیدم چقدرم راجب خواهرم بد حرف میزد ازش بیشتر بدم اومد. سرم و

 .مشت کرده درست مثل منمحکم فشار میده وشوسوگندم دستا

 : نشست روی صندلیش و چرخ خورد و باز گفت

زمانی که با نازنین ازدواج کردم و یک سال از زندگی مشترکمون گذشت اما اون بچه دار نمیشد و من تصمیم  -

  .کردیمگرفتم که زن بگیرم. خیلی راحت با پریا که دوست فرزانه بود مچ شدم و ازدواج

  باال اوردم که داشت به رهام نگاه میکرد. با نفرت زل زد به رهامسرم و

من با پریا ازدواج کردم. اما یک هفته بعد از ازدواج ، نازنین من عاشق مادرت بودم پسر اما اون نخواست و -

 ..ایمیل داد که حاملست اما

  با خشم به برگه چنگ زد و با نفرت گفت
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ار بود و من فهمیدم مشکل از منه. هه خنده داره همه چیز باهم قاطی شد نه؟ گیج از کسی دیگه ای بارد -

 شدین که اگه من نازام پس چطوری شما دوتا بچه های منید؟

  ترسیدم از لحنش مشتمو باز کردم و چسبیدم به امیر که با اخم نگاه میکرد به پدرم.. هه پدر

ب داد. من عاشق پریا شده بودم و دیگه میخواستم به زندگی من زیر نظر دکتر رفتم و کم کم درمان ها جوا -

اما سقت شد. دختر من سقت شد و دیگه   برگردم و نازنین رو طالق بدم. کاراخوب پیش رفت پریا بچه دار شد

 .دارو ها جواب نداد

دستاشو دورم پنهون کردم توی سینه مردی که قرار بود بشه کوهم. تیکه اخرش رو با داد گفت که ترسیده سرم و

  حلقه زد و با خشم به اون مرد زل زده بود. نگاهم کرد

  امیر: اروم باش عزیزم فعال هیچی نگو

سرتکون دادم و قطره اشک از چشمام چکید. کف دستم میسوخت اما باز بهش اعتنایی کردم. بیچاره خواهرم 

سیع میکرد ارومش کنه.اما رهام هم نفرت به پدر زل زده بود و دستاش مشت شده بود و رهام هنوزم باخشم و

  از چهرش پیدا بود از بابا خوشش نیومده

  خودکار توی دستش گرفت اون مردک تاس پست فطرت

پرورشگاه گذینه خوبی بود چون عاشق پریا بودم حاظر شدم از پرورشگاه یه بچه بیارم اما پا قدمش نحس  -

  ی من تویی..تووبود. اره سوگند من ازت منتفر بودم چون مقصر بیمار 

 .سوگند چیزی نگفت و بیچاره چقدر خورد شده بود جلوی رهام

  روبه من کرد

بیماریم حاد شد چون تو اومدی تو زندگیمون اره من اوایل نمیدونستم سرطان دارم اما بعد از اوردن تو از  -

  .پرورشگاه فهمیدم بیمارم

ل کردم چون ازتون متنفر بودم چون دیگه نمیتونسم پاقدم هردوی شما پرورشگاهیی ها نحس بود. من شمارو و

  .از دست دادمباهاتون مهربون باشم. اره من قاتلم چون به خاطر شما دوتا، زنم و

اشکام ریخت من خورد شده بودم ، جلوی کسی که قراره همسرم باشه. خواهرم خورد شد جلوی همه. دیگه 

کس حرفی نمیزد. به کف دستم نگاه کردم. خون شدم. هیچبلند تحمل نداشتم از اغوش امیر بیرون اومدم و

  بود. هیچمیومد ، میسوخت اما دردش در برابر درد قلبم هیچ
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 .با حرف اخرش دیگه قلبم هزار تیکه شد

حاالهم گمشین بیرون من حرفی دیگه ندارم بزنم اگه خواستم بیاین اینجا میخواستم حقیقتو بگم و اینو  -

 .نه دختریبدونید من نه همسری داشتم و

  عقب گرد کردم صدای امیر و میشنید

  تبسم دستات ، چیکار کردی با خودت -

 .داد زدمهم نبود برام، به سوگند خیره شدم که یهو

که م پدر که روی تو بزارن ، حیف کلمه مقدس پدر که بزارن روی یه مرد هو*س *بازی مثل توحیف اس -

  .چشمش دنبال زن مردم بوده. هه خوب شد که رفتی وگرنه ابروی ماهم میبردی

مریض   مردک پست کالسم میزاره واسه ما. پرورشگاهی هستیم که هستیم به توچه تو به خاطر کارای کثیفت

   خواهرمم من وشدی نه پاقد

به والی علی قسم دیگه نمیخوام تو زندگیم باشی نه باش درست مثل پسرت که مارو ول کرد درست مثل زنت 

 ... میفهمی مادرمول کرد تنها کسی که غم خوار ما بود مادرم بود که مارو

  گفتگرفت وبرگشت و مچ دست منو

  بریم برمیگردیم ایران مدرکشم بخوره تو سرش -

 . زخندی زدم به قلب خورد شدمپو

 :گفتمتوی دلم میموند اگه چیزی نمیگفتم. برگشتم و

هیچ حساب میکردیم اصال شد یه بار از خودت بپرسی دخترام کجان ؟ بگی ما اصال تو روقبل از اینکه تو _

من یه دختر  فقط به فکر بیماریت بودی. برات متاسفم خوب شد رفتی اصال دیگه نمیخوام بهت فکر کنم اصال

  احترام دارم تا پیش توپرورشگاهی ام هیلی هم پیش خانواده نامزدم عزت و

  امیر: بیا بریم ولش کن

  از اتاق بیرون زدیم. برگشتیم به اسانسوردست زخیمو گرفت و

  رهام : ببین چیکار کردین با دستتون

  بغض دارسوگند با لحنی لرزان و
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  کشیدم کم تره مهم نیست دردش از دردهایی که -

 امیر دستامو گرفت و با اخمی گفت

تمام ماجرارو فراموش کن! تو دیگه قرار نیست پدری به اسم مجید داشته باشی. تو فقط یه مادر داری اونم  -

 .پریاست و حاال خودم مثل کوه پشتتم

ده دیگه تموم شد از این دلت تکون بخوره سوگند این همه بدبختی برای یه دختر خیلی زیارهام : نمیزارم اب تو

  به بعد خانوادت فقط ماییم

  .بیچاره امیر که لباسش خونی شده بودخودمو انداختم تو اغوشش و

**** 

  .تحویل گرفتم نگاه کردم. اهی کشیدم و با دست چپم ساکم وبه دست باند پیچی شدم و

 .ن طورم شدهمینوشته بشه و قرار بود فراموش بشه تمام ماجرا و زندگیم از نو

  .به امیر نگاه کردم نگران نگاهم میکرد ، لبخندی زدم و دست راستم دور بازوش حلقه کردم

  خوبم نگران نباش _

 تبسم قول دادی درست شبیه اسمت باشی همیشه خنده رو خوب عزیزم؟ -

  چشم عالیجناب_

خندید و لپم رو کشید. دیگه رسیده بودم توی صحن و دنبال خاله میگشتیم که از دور برامون دست تکون 

 . دادن

 رهام : بریم برای سرنوشت جدید؟

  .همگی باهم سرتکون دادیم و با نفسی عمیق راه افتادیم

  .رسیدیم بهشون که همگی منتظرمون بودن

  خاله گلی: سالم عروس قشنگم

  رفتم توی اغوشش

  سالم خاله دلم خیلی براتون تنگ شده بود _
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  عمو فرهاد : سالم دخترم رسیدن بخیر

  امیر : سالم بابا سالم مامان

  خاله: سالم پسرم خوش اومدی

  نگاهش به دستم افتاداما یهو

 چیکار کردی با خودت مادر ؟ -

  لبخندی زدم

  بریدهچیزی نیست با چاقو _

  زد به صورتش

  چه کاری بریم من خیلی خستمه خاله جونا این  _

 .بعد از احوال پرسی با بقیه همگی عازم رفتن به خونه شدیم و از قضا همگی خونه خاله گلی دعوت بودیم

تعارفش کردم با لبخندی برداشت که صدای خواهر شوهر  کنار امیر نشستم و میوه هایی که پوس کنده بودم

 بلند شد

  کنیددنیا: اوه اوه بزار عقد 

  عروسی مفصل چون دوتا عروس داریم دوتا دامادمیکنن اما یه عقد وپرهام : عقدم

  خاله که داشت چایی تعارف میکرد به رهام و سوگند گفت

تاریخ مشخص شده و اینم بگم فردا همگی میریم ویالی اقا عباس شمال و بعد از سفر جشن داریم اونم  -

  مفصل واسه عروسای خوشکل

دم. مثل اینکه دنیا داشت به کام ما میچرخید. از ته دل خداروشکر کردم و یه دونه انگور انداختم لبخندی ز 

 .توی دهنم اما یادم اومد فردا شب عیده ساله

 اوه خاله فردا عید سال جدیده ها میشه لب دریا سفره پهن کنیم ؟ _

  پرهام : پیشنهاد خوبیه

 .من مطمعنم نقشه ای زیر سر دارنچیزی نگفت وچشمکی زد به پسرا که امیر خندید وو
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  سوگند : خاله جان ما زحمتو کم میکنیم

 .عمو فرهاد : عه کجا همین جا بمونید تازه لباسم که دارین فردا راه میفتیم

 ..نه عمو بریم خونه فرد _

  نزاشت ادامه بدم

  گفت میمونیدعموعباس : همین که اقا فرهاد 

  دنیا با شیطنت گفت

  به به چه شود _

  رهام با تشر

 !زن داداش ؟ -

من بازم خداروشکر کردم از اینکه از سفر برگشتم و کسی نزاشت من ناراحت باشم و اولین همگی خندیدن و

 .کس امیر بود

  .ساعت دو ظهر نشون میداد و من خوابم گرفته بود

 خاله من کجا بخوابم ؟ _

 : ا منم خوابم میاد پرهام بریم؟دنیا 

  .دنیا پرهام رفتن اتاق دنیا

  امیر: برو اتاق من استراحت کن

  خواستم بلند شم که خاله گفت

  امیر پسرم توهم خسته ای برو اتاقت استراحت کن -

هم خجالت کشیدم هم خندم گرفت هنوز عقد نکرده ؟ ولی یاد اون شب مهمونی افتادم که با چه وعضی 

 .یدم کنارش دیگه بیخیال شدمخواب

سوگند رفتن اتاق مهمان. وارد اتاقش شدم بیشتر االت موسقی بود چقدرم اتاقش قشنگ بود. نگاهم به  رهام و

 .تخت دونفره افتاد
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 .با خستگی روسریمو کندم و روی تخت دراز کشیدم

  بده من رو زمین میخوابمتبسم اون بالشت و -

  اخمی کردم

  یا رو تخت، بزرگهچرا رو زمین ب _

از خدا خواسته سریع شلوارشو توی حموم عوض کرد و اومد منم رفتم سراغ ساکم و از توش یه تاپ شلوار 

 .بیرون اوردم اما پشیمون شدم به جای تاپ بلوز استین دار برداشتم

توی حموم عوض کردم و بیرون اومد. روی تخت دراز کشیدم و به امیر که چشماشو بسته بود نگاه کردم. 

   ناخداگاه خم شدم و گونشو بوسیدم

  خواستم عقب بکشم اما نزاشت و منو توی بغلش گرفت و گفت

  خودت خواستی پس همین جا بخواب -

  یکی میاد امیر زشته بعدشم ما هنوز عقد نکردیم _

  ولم کرد و منم با فاصله کمی ازش خوابیدم و دستامو نوازش وار توی موهای طالییش کشیدم

  ناراحت نشیا چون شاید بد بشه عزیزم قول میدم عقد کردیم از بغلت جم نخورم _

 .خندید و سر تکون داد و من بشمار سه خوابم برد

وسی به بدنم دادم. یه نگاه به کنارم کردم ، امیر چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. بلند شدم و کش و ق

نبود. چون خستگیم در رفته بود بلند شدم و از توی حموم صورتمو شستم و لباسامو عوض کردم و قصد کردم 

 . برم توی سالن

و  از اتاق زدم بیرون اما کسی توی سالن نبود در خونه باز بود شاید رفتن بیرون نشستن. شونه ای باال انداختم

 .جلب کردراه بیرون رو در پیش گرفتم که صدایی توجهم و

  مامان خواهش میکنم به روشون نیارن ما خیلی سخت تونستیم از ناراحتی بیرونشون بیاریم -

  چشم مادر ولی خداروشکر که به خیر گذشت و دخترا پیش ما هستن -

 ببین بیدار شدن؟دنیا مادر برو -

  دی گفتمسریع اومدم بیرون و با لبخن
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  سالم عصر بخیر _

  عمو : سالم دخترم عصرت بخیر

 دنیا که داشت میوه میل میکرد گفت

  حالل زاده است اسمش میاری پیداش میشه -

  امد براش که با لبخندی گفتمابروامیر چشم و

  شرمنده ولی من حرفاتونو شنیدم و اصالن هم ناراحت نشدم چون االن خانواده ای دارم که دوسم دارن _

  خاله گلی بلند شد و بغلم کرد

  قربونت برم قشنگم برو بشین من برم واست یه چیزی بیارم بخوری -

  .ملحق شدرفتم کنار عمو نشستم و دوباره لحثشون سر گرفت که سوگندم بهمون لبخندی زدم و

 میگم چرا امشب نریم؟ _

 !پرهام : اره بهتره ها؟

  رهام نگاهی به همه انداخت

  شبه نمیشه -

  خاله فرزانه: چرا نشه راننده که خیلی داریم

 .اتفاقی نیوفتادهمگی موافقط کردن که شب راه بیوفتیم و دیگه تا شبم هیچ

**** 

  .سه تا ماشین بود که امیرم گفت ماشینش از کارواش برگردونده و شد چهارتا

بستم ، شالم که از سرم افتاده بود رو درست کردم و دستی به مانتوم جعبه روماشین واخریم ساکو گذاشتم تو

  .کشیدم

  خاله: خوب تقسیم بندی کنید

  عمو : من و عباس و خانوما باهم تو ماشین من

  جلوی ماشینو باز کرد و روی صندلی نشست پرهام در
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  دنیا هم با منه داداشاهم نامزداشونو بیارن تنهایی بهتره -

  اعتراض کردم

  ا نه من میخوام پیش خواهرم باشم -

  .نمیارم که بشه سه تا ماشینخاله فرزانه: پس ماشین اقا فرهاد و

  امیر : خوب رهام دخترا بیاین سوار شین

خواهرم عقب و بعد از چک کردن بود و من وای باال انداختم و سوار ماشین امیر شدم. رهام جلوخوب بود شونه 

 .درا همگی راه افتادیم

  .پایین کشیدم و تکیه دادم به صندلی شیشه ماشین و

  میگم خسته شدین بگین ماهم رانندگی بلدیما _

  رهام : نه نیاز نیست خطرناکه

 سوگند با اخمی گفت

  شب ماشین سواری کردمرناکه یه عمر توچیش خط -

  پلی کردامیر که نگاهش به جاده بود دست برد و اهنگی رو

  نوازش کردصدای زیبایی گوشامو

  دستاتو میزاری رو قلبم و میفهمم باتو

  همین ارامشو نمیگیره جاتو

  تو این زندگی نمیخوام جز چشاتو

 جز چشاااتو

  نوازش میکردووستمباد خنکی پدستامو بیرون بردم و

  بیرون رفتیم نشستیم و خوندیم  نگاهی به سوگند کردم و نقشه مو فهمید و هردو از شیشه

  حال منو همیشه میفهمیو از خودمم

  بهتر میدونی تو
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  پیشم بخند که ارومم میکنی

  بارونم میکنیخشکی بشم تو

امیر به کارای ما میخندید. از اینه بغل ماشین نگاهم کرد که چشمکی براش زدم که متعجب شد اما خندید. 

  .کرم داشتم خودم میدونم

  حال منو همیشه میفهمیو از خودمم

  بهتر میدونی تو

  پیشم بخند که ارومم میکنی

  بارونم میکنیخشکی بشم تو

 «پیشم بخند _ ماکان بند»

  پایین سردتون میشه رهام : بیایین

باال هوا خنک. منم اومدم داخل و شیشه روسوگند که اومد داخل کال شال از سرش افتاده بود ، شبم بود و

  کشیدم

 میگم حوصلم سر رفت میشه من رانندگی کنم ؟ _

  امیر : نه میرسیم االن

 .توی اینستاگرام چرخی زدم بیرون اوردم و توی صفحه شخصیم پوفی کردم و به صندلی تکیه زدم و گوشیمو

 .امیر زد کنارنیم ساعت گذشته بود رهام که کال داشت با امیر حرف میزد که خوابش نگیره اما یهو

 چیشد ؟ _

 سوگند: چیزی شده؟

  امیر: میخوام جامو با رهام عوض کنم

  هردو پیاده شدن. صدای بوق دوتا ماشین اومد رفتن جلوتر توقف کردن

  کردیم مامان شما بریم ماهم پشت سرتون میایم امیر: جامونو عوض

  نگاه کردم که دیدم رفتن و رهام نشست پشت رل
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  سوگند بیا جلو -

 : سوگند متعجب گفت

  چرا؟ خوب امیر میشینه دیگه -

  رهام دستی بین موهای لخت مشکیش کشید

  چون امیر خوابش گرفته ببینمش منم خوابم میگیره بیا جلو باهام حرف بزن -

  سوگند: خوب من میرونم شما بخوابین

  امیر : نه خطرناکه

 :عصبی گفتم

 خوابش بگیره و خدایی نکرده تصادف کنیم ؟خطرناک تر از اونکه رهام یهو _

  رهام : خیله خوب منم میرم پشت مراقب باشین

  امیر : نه داداش همونجا پیش سوگند بشین

پشت رل.امیرم پشت کنار من نشست. ماشین حرکت کرد و نشست و سوگند رفت جلورهام اعتراضی نکرد و

 .پسرا خوابیده بودن یعنی چشماشونو بسته بودن

  بازوش و صداش کردم بیچاره فکر کنم گردن درد بگیر دستمو گذاشتم رو

  امیر؟ _

  : اروم گفت

  جانم-

  پای من بخواب راحت پاهاتم دراز کنگردنت درد میگیره بیا رو _

  .پاهام و دراز کشیدسرشو گذاشت روو مخالفتی نکرد

 چن دقیقه به همین منوال گذشت و دیدم داره لرزش میگیره اروم گفتم

  سوگند میزنی کنار ؟ _

 چرا ؟ -
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  چون امیر سردشه رهامم یخ کرد بیچاره از پشت پتو مسافرتی هست میاری _

  .و اون یکی هم روی رهام کشید اروم زد رو ترمز و پیاده شد و با دوتا پتو برگشت یکی داد به من

 .نوازش وار بین موهای طالییش کشیدمپستو رو باز کردم و انداختم روی بندنش و دستم و

 .دوباره راه افتادیم و تا بیست دقیقه دیگه میرسیدیم

**** 

نشسته  گردنم درد گرفته بود به خاطر اینکهاخرین ماشینی بودیم که وارد ویال شدیم. کمی بدنم خسته بود و

 .خوابم برده بود

اروم نمیدونم چی بهشون گفت که ساکت وصدای سرو صدای خاله اینا میومد. سوگند پیاده شد و

 .برداشتن و رفتن داخل. دلم نمیومد ولی باید بیدار میشدساکارو

  موهاشو نوازش کردم

  امیر ؟ _

  جواب نداد

  داخل بخوابامیر عزیزم رسیدیم بلند شو برو _

  کمی تکون خورد

  امیر بیدارشو _

  بیدار کنه. عجب درگیری بوداکمی تکونش دادم که چشماشو باز کرد سوگند داشت سیع میکرد رهامو

 امیر : رسیدیم؟

  داخل بخواباره بلند شو برو _

 .صدای رهامم اومد و فهمیدم بیدار شده

  سوگند: برید داخل مامان اینا ساکارو بردن

 از ماشین پیاده شدبه بدنش داد و قوسیامیر کش و

 مگه شما نمیاین ؟ -
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  میایم _

 .مدرن با طرح زیبابعد از قفل کردن ماشین هر چهارتا راه افتادیم سمت خونه. عجب خونه ای بود ، شیک و

  دید گفتوارد شدیم همه درحال گذاشتن وسایال بودن خاله فرزانه که مارو

  یکیشم ما پسرا دخترا اتاق باال یکی مال شماست _

  دنیا: ا منم میخواستم

  .گرفت و باخودش بردش اتاق پایینپرهام دستشو

  خاله دوباره مشغول شد

  نگاهی به امیر کردم

 خوب برو بخواب کی جلوتو گرفته ؟ _

  واسه شام صدام کن -

  اوکی برو _

یه سالن خیلی دو تا اتاق بیشتر نبود ووهردوشون رفتن باال عجبا چه ادمایین. ساکامونو برداشتیم و رفتیم باال 

 .کوچیک با یه دست مبل مشکی رنگ

ماهم اتاق این یکی. دکوراسیونش ساده بود. دو تا تخت یه نفره و کمد و میز پسرا رفتن داخل اتاق روبه رو

  .ارایشی به رنگ سفید. اتاق صورتی بود

 .توی کمد چیدم و سوگند مشغول گرد گیری اتاق شدوسایلو

  .پریدم توی حمومیه دست لباس برداشتم و

بعد از پنج دقیقه بیرون اومد و حوله دور خودم کردم ، پشت سر من سوگند رفت بیچاره سرتاپاش خاکی شده 

 .بود. معلومه خیلی وقته کسی نیومده ای

 ر مشکی وحریگرفتم شونه کردم ، باال بستم. به بدنم لوسیون با عطر گل محمدی زدم. تونیکموهام نمشو

  .جین پوشیدم

 .از اتاق زدم بیرون که سوگند بتونه راحت لباسشو عوض کنه کمی خجالتیه
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 .عموها داشتن تی وی میدیدن دنیا هم با پرهام حرف میزد خاله ها هم اشپزخونه بودن

 کمک نمیخواین؟ _

  خاله گلی فالفل هارو توی ظرف چید

  صدا کن وقت شامهپسرا روبرو -

  اه کردم همش ده دقیقه بود خوابیده بودنبه ساعت نگ

  خاله گناه دارن تازه ده دقیقه است خوابیدن _

  سوگند: سالم خسته نباشین

  دنیا هم اومد توی اشپزخونه

  برید شوهراتونو بیدار کنید -

  سوگندم حرف منو تکرار کرد که خاله خندید

  برید ببینم بعدا دوباره بخوابن -

  نه خاله بد خواب میشن دیگه تا صبح بیدار میمونن _

  خرد کردخاله فرزانه گوجه هارو

  خوب میگی چیکار کنیم -

  سوگند غذا نمیخوریم بیدار بشن با اونا میخوریممن و _

 باال انداختدنیا یه تای ابروشو

  خوبه ماشالله پیشرفت کردینناا _

  چیزی نگفتملبخندی زدم و

  طور راحتین عزیزم ما میخوریم برای شما کنار میزاریم خوبه ؟خاله گلی: هر 

  سوگند سر تکون دادیم و بعد از اشپزخونه بیرون اومدیم ، برگشتیم به اتاقمن و

منم بیکار. صدای باز تیک تاک ساعت نه و بیست نشون میداد. سوگند مشغول مرتب کردن لباساش بود و

 .شدن در اومد و فکر کنم بیدار شدن
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  فکر کنم بیدار شدن _

 .بست و هر دو رفتیم بیرونسوگند سری تکون داد و در کمد رو

  گفتدید ایستاد ورهام داشت میومد از پله ها باال مارو

 بقیه کجان؟ -

  صورتش خیس بود

  سوگند رفت داخل اتاق

 اتاق بودیم امیر هنوز خوابه؟نمیدونم ماهم تو _

 باز کرددر اتاق روشونه ای باال انداخت و

  بیداره -

  سوگند اومد

 رهام ؟ -

  رهام برگشت و به سوگند نگاه کرد

 جانم ؟ -

داشت از کنارشون رد شدم رفتم داخل اتاق. روی تخت دراز کشیده بود وحوله دستشو داد به رهام پوفی کردم و

  با گوشیش ور میرفت

  د شیاقای تارزان نمیخوای بلن _

  نگاهم کرد

  چرا بیا بلند شدم -

  گفتمبهشونشست روی تخت ،رو

 اینجا شام میخورید یا پایین؟ _

  رهام : خوب معلومه پایین

  رهام ایستاد سوگند کنار
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  تبسم نخوردیم گفتیم با شما بخوریم تنها نباشینبقیه خوردن من و -

  رهام لبخندی زد و به سوگند نگاه کرد

  ارم ایستادامیر اومد کن

  خوب بریم غذا بخوریم -

  بریم _

  اماده کردیم و نشستیممیز رو

 امیر: چرا بیدارمون نکردین ؟

  یه قلپ نوشابه رو خوردم

  چون بد خواب میشدین _

مسخره بازی راه کلی همشتیم ودیگه چیزی نگفتن و بعد از تموم شدن بلند شدیم و با کمک هم ظرفارو

 .انداختن پسرا

حدسشم اسون بود. دستی بین موهام کشیدم. پس کجا رفته بود ؟ شخصی صدام زد وشونه ای باال انداختم و

  امیر صدام کرده بود

 بله چی شده؟ _

  اومد نزدیکم ایستاد

  چیزی شده؟ -

  کردم و لبخندی زدم نگاهش

 ..کدومنه فقط نگرانم چرا هیچ _

  .خاله اومدن داخلیکی باز شد و عمو وهنوز حرفم تموم نشده بود که در با صدای ت

  لبخندی زدننگاهشون به ما افتاد و

 سالم خاله کجا رفته بودین؟ _

  امیر رفت جلو
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  مامان ساعت ده کجا بودین؟ -

 .صدای خاله فرزانه هم اومد و همین طور مردی که یاهللا گویان وارد خونه میشد. متعجب بهش خیره شدم

  این کیه ؟ _

  عمو فرهاد دستی به بازوی پسرش کشید

 قراره حاج اقا صیغه چند روزه بخونه که بعدش سر سفره دائمش کنیم -

 .منم توی اغوشش رفتمپایین انداختم. خاله گلی نزدیکم شد وخجالت زده سرم و

  قربون عروس قشنگم برم -

  امیر اومد کنارمون ایستاد

 پس من چی مامان؟ -

  بوس کردعمو فرهاد هم اومد پیشونی پسرشو

  انشالله خوشبخت بشی پسرم -

  هردو لبخندی زدیم که خاله فرزانه اعتراض کرد

 .بسه دیگه وقت نداره حاج اقا -

همگی وارد خونه شدیم ،سوگند و رهام داشتن سر یه سری کتابا که جلوشون بود بحث میکردن. با وارد شدن 

 .ما سرشونو باال اوردن متعجب خیره شدن

 : خاله فرزانه سریع با ذوق گفت

  پاشید ببینم ، برید این لباسارو بپوشید -

 :سوگند متعجب گفت

 واسه چی خاله؟ -

  .بلندشون کردگرفت وعمو ها هم کنارش ، خاله رفت دست یوگند و رهام وحاج اقا روی مبل نشست 

 .دنیا پیداشون نبودبه هرکدوممون یه جعبه داد و هدایتمون کرد سمت باال عجیبه پرهام و

  .بیخیال شونه ای باال انداختم و وارد اتاق شدم
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 :سوگند همین طور که به بسته نگاه میکرد گفت

 قضیه چیه؟ -

 جعبه رو باز کردمم ونچی کرد

  قراره بینمون صیغه چند روزه بخونن _

  چشمای سبزشو گرد کرد

 االن این موقعه؟ -

 اره حاال پاشو اماده شو _

  بیرون اورد و چشمام برق زد ، چقدر قشنگ بود این لباسلباسو

  چطور جاشده توی این جعبه ؟

ید کمی متمایل به خاکستری ولی مال من صورتی به سوگند نگاه کردم لباسش مثل لباس من اما به رنگ سف

 .خوش رنگی بود

با ذوق سریع رفتم جلوی ایینه که سوگندم کنارم قرار گرفت. یه خط چشم کمی سایه صورتی و ریمل چشمای 

  .بیشتر درشت نشون داد. ماتیک صورتی پخته *" کشیدم و تمامقهوه ای رنگو احاطه کرد و

سایه مشکی و سفید با اون خط چشم وی سبز گربه ایش حالت کشیده بود وبه خواهرم نگاه کردم ، چشما

  .پشت پلکاش خیلی گیرا به نظر میرسید و لبای خوش فرمش که به رنگ قرمز بود

سریع به خودم اومد. عجب دلبری کنه واسه رهام امشب. بیچاره پسرا، از تصورش کمی خجالت کشیدم و

 .موهامو باز کردم تا ازاد باشه

باس دو قسمتی بود یه نیم تنه که بندش پشت گردن میبستی و پارچش طرح زیبایی کار شده بود و دامنش ل

از کمر تا یک وجب پایین تر بازهم از همون طرح روی لباس روی دامن کار شده بود. و شکل که کمی پف دار و

 .دامنمبرگ بود به رنگشاخه درخت با گل و

من باور نمیکردم امشب صیغه کسی بشم که دوسش خواهرم زیبا شده بود و هردو به هم نگاه کردیم ، چقدر

 .دارم. سوگند هم موهاشو باز گذاشت اما یه چیزی توی جعبه برق میزد

  میگم بازم توی جعبه انگاری چیزی هست _
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  سفیدش رو از دستم بیرون کشیدشونه ای باال انداخت و دستای ظریف و

  سمت جعبه رفتم و گردنبند و حلقه گل به رنگ لباسم خود نمایی میکرد. این توی جعبه بود و من ندیدم؟

 .روی سرم گذاشتم و انگاری حس میکردم تاج به سر دارم حلقه گل رو که دور تا دورش گل صورتی بود رو

 ...کردموگند این کاروحاال من برای سدستبند ستشم بستم وبا کمک سوگند گردنبند ظریف رو بستم و

  همزمان گفتیمهردوصدای تق در اومد و

  بفرما _

درو برق خوشحالی نگاهمون میکردن. اومدن داخل وخاله فرزانه با چشمای اشکی ودر باز شد و خاله گلی و

  بستن

  با لبخندی چرخیدم و گفتم

 چطوره؟ _

  خاله با لبخندی گفت

  یم پایینماه شدین ولی بنجبید که باید بر  -

جفت کفش برامون گذاشتن و ماهم پوشیدم و همراهشون بیرون رفتیم. چادر صورتمو بعد دو تا چادر و دو

 .کمک میکردخاله گلی دستمو گرفته بود تا نیفتم وفقط جلوی پامو میدیدم وپوشنده بود و

 ۵۸پارت 

من خوند و خوند وشروع کرد و خوند و روی مبل کنار مردی با عطر اشنا نشستم و لبخند زدم. و صدای عاقد که

  .خواهرم بار سوم به عشقمون تعهد دادیم و االن شدیم محرم همو

  .خواند و من حالل کسی شدم که عاشقش بودم

دفتر بزرگی که میخواست شاهد عشق بین چهار نفر باشه.   صدای کل خاله ها توی خونه طنین انداخت و بعد

 .شتم و سپردم به دست خدایی که عشقی مهربون برام افریده بودمن با عشق امضا کردم سرنوو

یک یهو مردم از کنارم بلند شد و فقط فهمیدم همراه یکی دیگه که رهام بود رفتن بیرون. یک هو استرس گرفتم 

 .چرا ؟ نمیدانم

  .سوگند اینجا نبودباال اوردم کسی جز خاله ها وخاله چادر رو از سرم برداشت ، سرم و
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  جا رفتن بقیه ؟ک _

  خاله خندید

  بلندشید بهتون میگم -

 سوگند: با این لباس؟

  خاله : بعله با همین لباس

  کجا باید بریم ؟ _

  خاله دست به کمر زد

  یه راهنمایی میکنم، لب ساحل -

 ):روی سرم انداختم اخه با این وضع من برم لب ساحل به گم چند منه ؟پوفی کردمو چادرم رو

من و سوگند کنار هم راه میرفتیم و خاله فرزانه کنار عروسش و خاله گلی هم کنار من به قول دنیا پهنه کش 

 .تصاحب کرده بودیمجاده رو

من برای اینکه دامنم کثیف نشه یه دستم به چادر بود و یه دستم به دامنم ولی یهو از از در ویال بیرون اومدم و

 .با سرعت میاد این ور خیابون که ما بودیم دیدم که دارهدور یه دختری رو

  کم کم نزدیک شد

 وا خاله دنیا چرا میدوه؟ _

  باال انداختسوگند تای ابروشو

 دنیاست مگه؟ -

 خاله : اره دخترمه چش شده ؟

چنگ زد بریده گرفت وجلومون ایتاد و دامن لباسش روبهمون نزدیک شد و نفس نفس میزد ، ایستادیم و

 : بریده گفت

 امی..یر..حا..لش..بد.. شد..دهه -
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حس کردم که گفت نفهمیدم چطور بدوم ، دیگه برام مهم نبود فقط گوشه دامنم و گرفتم و دویدم واین جمله رو

شب عقدش اینجوری دیوانه وار مسخره است یه دختر با لباس مجلسی و  سوگندم داره پشت سرم میاد...

 .بدوه واسه عشقی که حالش بد شده

یدیم به ساحل و همونجا توقف کردم چقدر تاریک بود اینجا حاال من چطوری امیرو پیدا کنم ؟ دستی روی رس

چهره خواهرم و دیدم توی اون تاریکی از لباسش فهمیدم سوگنده. اشک از چشمام  شونم نشست و برگشتم و

  .بیرون زد و قلبم تند میکوبید

الن کجاست یعنی؟ خواستم لب باز کنم تا صداش بزنم اما وسط ساحل تاریک من به دنبال عشقم بودم و ا

  .یهو همه جا روشن شد

متعجب با چشم اشکی به اطراف نگاه کردم یه االچیق چوبی با ریس های المپی که اطرافش روی شن ها با 

  .گل برگ مزین شده بودشمع و

 .ی عمو از پشت سر به گوشم رسیدبه سوگند نگاه کردم اونم تعجب کرده بود و و به اطراف خیره بود. صدا

 عروس خانما نمیرین در پی اون فلشا ؟ -

 : متعجب هردو گفتیم

 فلش؟ _

و به محض اینکه برگشتیم روبه رومون چنتا فلش بود که راهنماییی میکرد سمت االچیقی که جلوش بسته 

  .بود

راه افتادیم من یه دستم به دامنم بودو راه می رفتم ، ساحل اروم و دریا اروم اروم بود فقط   کنجکاومتعجب و

  .صدای امواج ریز به گوش میرسید و باد مالیمی میومد

رسیدیم به االچیق که یهو روی چوب های االچیق المپ هایی به صورت نوشته روشن شد. با لبخندی داشتم 

  نگاهش میکردم

  هردو باهم خوندیم

-« ILove you  t  , s» 

دور زدیم اون نگرانی چند دقیقه پیش از بین لبخندم بیشتر پرنگ شد دست خواهرمو گرفتم هردو االچیق و

  .فهمیدم نقشه خانوادگی بودهرفت و
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  بریم داخل ؟ -

  سر تکون دادم و در االچیق چوبی مربعی شکل باز کردیم که با

فضای تاریکی مواجعه شدیم ولی به ثانیه نکشید که فضا روشن شد و با لبخند عمیقی به االچیق نگاه کردم. 

  .منم عاشق این صحنهصورتی میریخت پایین واز سقفش گل برگ های سفید و

  .هبا شوق دوتامون رفتیم و زیر اون باران گلبرگ ایستادیم و خندیم ، چرخیدیم. چقدرم قشنگ بود این صحن

  .داشتن مارو تماشا میکردنامیر ایستاده بودن ورهام وصدای دونفر به گوش رسید. برگشتیم و

  رهام : اینجا یه چیزی پنهون کردیم اگه تونستین پیداش کنید هرکاری بگید انجام میدیم

گوشه و کنار همه کنار میزدیم. از گل برگ های روی زمین وبه سوگند نگاهی کردم و اونم گرفت هردو نشستیم و

گشتیم اما خبری از چیزی نبود. نا امید بلند شدم و به سقف که هنوزم ازش گل برگ میریخت نگاه کردم جا رو

 .اون باال هم چیزی نبود

 چیز چیه؟نیست اصال اون _

  امیربه االچیق تکیه زد

 ...یه جعبه کوچیک که -

  سوگند : که چی ؟

  رهام خندید

  دست خودمونه -

  کردیم و دست به کمر نگاهشون کردیم.هردو گفتیماخمی 

  امیرر ، رهامم _

  جواب دادنخندیدن و

  جانمم -

پشت چشمی براشون نازک کردیم و اوناهم فهمیدن موقعیت بده و دویدن. حاال اونا بدو ما بدو و اصالنم توجه 

 .نمیکردم کجا دارن میرن
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  .دست به کمر یه نفس عمیقی کشیدمول کردم و وایستادم و دامنم ر   دیگه داشتم نفس کم میاوردم

  وای بسه من خسته شدم رهام -

 .مجبوریمنم سرتکون دادم حاال پاهامم به خاطر این کفشا درد میکرد اخه یکی نیست بگه تو

 دنیا داره دور سرم میچرخه.. با خنده جیغ زدمهوام وحس کردم رویهو از پشت یکی بغلم کرد و

  امیربزارم زمین  _

 صدای قشنگش اومد

  نمیزارم -

 داشت حالم بد میشد

  حالم بد شد بزارم زمین _

سوت بلند من در اغوش کسی فرو رفتم که دنیام بود. صدای دست ومنو گذاشت روی زمین و منو بغل کرد و

 .شد و از اغوش امیر بیرون اومدم

و اون شب تا خود چهار صبح لب ساحل بودیم و امیرم به خاطر لباسم هی بهم گیر میداد اخه به من چه که 

 ..مامانش انتخاب کرده واال

**** 

 «سوگند»

 .به خودم انداختم و انگشتر نشونم رو انداختم. صدای اعتراض خاله بلند شداخرین نگاه رو

 شه هاابیاین پایبن ده دقیقه دیگه سال تحویل می -

برگشتم و تیشرت زرد زنگ رو که همرنگ تونیک حریررخودم بود رو برداشتم و توی جعبه گذاشتم با ساعت 

  .مچی مردونه اسپرت که برای همسرم صبح خریدم

 از اتاق زدم بیرون که با یکی سینه به سینه شدم

 .وای سوگند سرم داغون شد -

  بوسش کردم با دیدنش که گوشه پیشونیش سرخ شده بود خم شدم
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  ببخشید عمدی نبود عزیزم _

  پشت گوشش فرستادلبخند دلنشینی روی لب های قرمز رنگش نشست و موهاشو

  فدات بریم پایین که االن باز صدامون میزنن -

هردو رفتیم پایین همگی با دیدن ما بلند شدن و طبق معمول پرهام و دنیا نشسته بودن لب ساحل کنار سفره 

  ..عید

بلند شد و اومد سمتم دستاشو اورد جلو منم دستامو گذاشتم توی دستش و حرکت کردیم سمت ساحل رهام 

  .و چقدر خوش حال بودم از اینکه هم من و هم خواهرم هردو سروسامون گرفتیم

 هرکس پیش همسرش نشسته بود و عمو عباس حافظ میخوند

 .دصدای تیک تاک ساعت اومد و دعای مخصوص سال عمو فرهاد خون

 يا مُقلَّب القلوِب و األبصار

َّهار ِّرَ الليلِ و الن  يا مُدب

 يا مُحوَِّل الحَولِ و األحوال

 حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال

چشمامو بستم و از ته دل اروزی شادی برای همه کردم.وسال جدید شد و من امسالم رو با کسی که دوسش 

 .داشتم جشن گرفتم

عشق رهام اغاز شد و زندگی به من لبخند زد. هدیه رو جلوش گرفتم که با و این شد که بهترین سالم با 

  لبخندی گونم رو بوسید

  سال نوت مبارک عزیزم -

  خاله فرزانه : توهم شوهرتو بوس کن محرمشی دیگه توهم همینطور ورجوک خانم

گونش رو بوسیدم فتم ور نافذ رهام دوختم و جلولبخند عمیقی زدم و چشمان سبز رنگم رو به چشمان مشکی و

  .که بغلم کرد و باعث خنده همه شد

ازش جدا شدم ، یه جعبه جلوم گرفت ازش گرفتم و باز کردم و با دیدن یه گردنبند نقره لبخندی زدم و بهش 

  نگاه کردم
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  مرسی خیلی مهربونی سال نوت مبارک _

  .خندید و دستاشو دور شونم حلقه کرد

و بعد از روبوسی و تبریک سال نو به بقیه همگی لب ساحل کباب درست کردیم و فردا قرارربود برگردیم. و 

اینبارم عباس اقا باید برمیگشت سرکارش و ماهم اقدامات عقد و عروسی و طبق گفته خاله من و رهام و تبسم 

 .یر یه سقفما دوروز دیگه میرفتیم ز و امیر ضیغه ما تا دوروز دیگه باطل میشد و

بلندی زیادی داره. من زندگی اونطوری نبود که همه تصور کردن پایانش شیرینه و همه زندگی ها پستی و

  .شکر میکنیمخواهرم اگرچه سختی کشیدیم اما خوشی نسیبمون شد که بابتش هزار بار خداروو

 .در ماشینو بستم و پلکامو روی هم گذاشتم و به عمق خواب رفتم

 .ه سمت مقصد یعنی کرج حرکت کردوا ماشین ب

**** 

  پوف کالفه ای کردم. نشستم روی صندلی

  اخ چقدر این دختر خنگه _

  از پشت میز بلنددشدرهام خندید و

  بریم خانم خانما ؟ -

لبخند زورکی زدم و بلند شدم از زمانی که برگشتیم دوروز میگذره و فردا دیگه من محرمش نیستم اما بعدش 

 .ودش میشمدائم مال خ

  دستی جلووم تکون خورد و منو از فکر بیرون کشید

  هان ؟ چیزی گفتی؟ _

  بازم خندید

  بریم ؟ _

 بریم که حسابی کالفه ای نه؟  اره -

  اره از بس خنگ بود این دختر _
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  از اتاق بیرون اومدیمدستمو گرفت و

  خانم عدالت خسته نباشین و خدافظ -

  لبخندی زد

  همچنین اقا و خانم جان -

  مرسی عزیزم _

دنیا یک ساعت زودتر سوار ماشین رهام شدیم تا منو برسونه پاساژ برای خرید و تبسم واز دفتر بیرون زدیم و

 .رفتن تا من بعدا بهشون ملحق بشم

و گونشو  از بس کالفه بودم رهام چیزی نمیگفت تا وقتی که رسیدیم. دلم نیومد ناراحت باشه ازم خم شدم

  نگاهم کردبوسیدم که برگشت و

  ببخشید اگه امروز بدخلق بودم فعال _

  پیشونیمو بوسید

  فعال عزیزم -

نگاه میکردم تا بلکه بتونم پیداشون کنم که یهو از ماشین پیاده شدم و وارد پاساژ شدم و تک تک مغازه هارو

 .صداشون از لباس فروشی اومد

  سالم _

  برگشتن

  سالم ابجی فقط بیا ببین این رنگه خوبه تاحاال هرچی واسه خودم خرید واسه توهم خرید بقیشم با خودت -

سرتکون دادم و بعد از خرید لباس خونگی که نیاز بود و رفتیم سراغ لوازم ارایشی و کفش و کیف و بعدشم 

  اجاره لباس عروس واسه فردا

  .اندازه الزم و حاال نوبت اجاره لباس عروس بود تمام پاساژو گشتیم و خرید کردیم اونم به

از پاساژ زدیم بیرون و رفتیم سراغ ماشین که دنیا اورده بود ، وسایال رو گذاشتیم و دوباره حرکت کردیم سمت 

 .مزون لیلی واسه لباساون طرف خیابون تا بریم

  .تردد زیاد بود اعصاب خورد میشد تا بریم اون طرف خیابون
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  شدم چرا یکی نمیزاره ما رد شیم اه خسته _

  دنیا شالش رو مرتب کرد

  چه میدونم واال -

  ا چراغ قرمز شد حق با عابر پیاده است بریم _

اونجا گرفته بود ماهم اومدیم . چون دنیا لباس عروسشوهرسه با خیال راحت رد شدیم و وارد مزون شدیم 

  همین جا

  دنیا : سالم خسته نباشین

  شغول لپ تاپ بود نگاهی بهمون انداختخانمه که م

  مرسی خوش اومدین -

  اومد سمت ماو بلند شد و

 خوب عروس خانم کیه؟ -

  تبسم اشاره کرددنیا به من و

  دوتا عروس خانم داریم یه لباس شیک بهمون معرفی کن -

 خانمه رو بهمون گفت

 چی مورد پسندتونه؟ -

  خودمون میگردیم اگه اشکالی نداره _

  باشه هرطور صالح میدونید -

چیز مورد نظرم اصال پیدا نشد. باز رفتم جلو تر که کنار با تبسم از کنار مانکن های لباس بر تن میگذشتیم و

 .دست تبسمو گرفتم و به اون لباسه اشاره کردم  اتاق پرو یه لباس عروس زیبایی اویز بود.

  ببین اون خیلی قشنگه _

  نگاهش کردبا ذوق رفت سمتشو و قشنگ

 بگیریم؟اره ابجی همینو -
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  اره فقط باید سایزمون باشه _

  اومد ، دنیاهم از اون لباس خوشش اومدصدای خانمه کردیم و

 .اورد و هردو رفتیم توی اتاق پرو جداگونهسایزمون رو

  ..باز کردم و پوشیدمشمانتومو بیرون اوردم ، زیپ لباس رومقنعه و

چقدر توی تن قشنگ تر بود، استیناش تور طرح دار بود و قسمت باال تنه تا کمر منجق کاری شده بود و از کمر 

  «حاشیه دار» طرح دار بود   به پایین پف داشت و لبه پایین لباس عروس

یکردیم که صدای باز کردم و اومدم بیرون که همزمان با من تبسمم بیرون اومد. هردو بهم نگاه مدر اتاق پرو رو

  خانمه اومد

  ماشالله چقدر بهتون میاد -

  دنیا با جیغ گفت

  لعنتی خیلی خوشکل شدین -

شنل برداشتیمش و  خندیدم و رفتم لباسو بیرون اوردم و بعد از پرداخت اجاره اش و انتخاب تاج ، تور و

  .اوردیمش توی ماشین

امیر انتخاب کرده بود و عکسشو واسمون فرستاده بود. یه  شلوار و انگشتری کهپسراهم رفته بودن خرید کت و

 ..نگین که حتی حلقه دور انگشتمم پر از نگین بودانگشتر تگ

فروخته بودم و یه امروزی رو وقت با خستگی برگشتم خونه ای که فردا به شخص دیگه ای متعلق بود ، خونه رو

 .هام خریده بودداشتم تا وسایل مورد نیازبودجمع کنم ببرم خونه که ر 

خونه انداختم تا ببینم وسایل مورد نیازمو برداشتم یا نه که زنگ در به   اخرین نگاه رو بهنشستم روی مبل و

  .صدا در اومد و تبسم رفت تا درو باز کنه

  صداش شاد دنیا اومد

 ببره اماده است؟خوب پرهام راضی شد وسایال رو -

  بلند شدمسرتکون دادم و

  پرهام اومد و با کمک هم وسایال رو بردیم پایین تو ماشین پرهام. در ماشینو بستم
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 نمیشه منم بیام؟ _

  خندید و پشت رل نشست

  ببنید هنوز کاراش تموم نشدهنه خیر به دستور داداش نمیتونید خونه رو -

 باشه مرسی بابات همه چی _

  پرهام: خواهش میکنم زن داداش

  از لفظ کلمه زن داداش حس شیرینی زیر پوستم دوید

امشب و باید خونه دنیا میخوابیدم و صبح هم بعد از تحویل بوق ازمون دور شدو با اسانسور رفتیم باال وبا دو

 .کلید خونه میرفتیم ارایشگاه

که باغ گرفتن و با خستگی روی مبل دراز کشیدم و چشمامو بستم دنیا هم داشت واسه مامانش توضیح میداد 

 .دیگه چیزی نفهمیدمنگران چیزی نباشن و.. چشمام گرم شد و

**** 

با صدا زدن های دنیا از خواب پریدم و دستی به چشمام کشیدم. به خودم نگاه کردم روی همون مبل بودم و 

  .پتو رو نمیدونم کی انداخته بود روم

 .دن صبخونه دیدیمسر چرخوندم و از توی اشپزخونه دنیا رو مشغول درست کر 

  سالم صبح بخیر _

 خشک کردتبسم از دستشویی بیرون اومد و دستاشو

  سالم ابجی صبحت بخیر -

 .بلند شدم و وارد دستشویی شدم ، صورتمو شستم و خشک کردم موهامو بستم و رفتم توی اشپزخونه

  پرهام کو؟ _

  یه لقمه خورد

 ..ی باغ وپرهام با پسرا رفتن ارایشگاه و دنبال کارا -

 ببره؟تبسم : میگم مرده نیومد کلید و
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  سر کشیدمشربت رو

 راس میگه؟ _

  همین طور که میرفت تا حاظر بشه گفتاز جاش بلند شد و

  چرا اومد بهش دادم سفارشات الزمم کردم -

  مرسی _

 خواهش -

  دیگه سیر شده بودم با یه تیکه کیک و اب پرتغال

 .تیم توی یخچال و ظرفاشم شستیم و رفتیم حاظر بشیمبا کمک تبسم وسایال رو گذاش

  .درست کردم دنیا کلید ماشینو برداشت و همگی از خونه زدیم بیرونمانتمو پوشیدمو شالم و

 .سوار پارس پرهام شدیم و حرکت به سوی ارایشگاه و لباسامونم پرهام میاورد همونجا

  شستیم که خانمی سمتمون اومدچند نفری نشسته بودن ماهم نوارد ارایشگاه شدیم و

 سالم عروس خانما بفرماید اتاق اپالسیون و رنگ -

  بعش نگاه کردم

  سالم ولی من نمیخوام موهامو رنگ کنم _

 باشه عزیزم شماهم همین طور ؟ -

 .اوناهم سر تکون دادندنیا گفت وبه تبسم و

بعد از گذشت چهار ساعت ساعت رفتیم روی صندلی نشستیم و اونا افتادن به جون صورتمون. فکر نمیکردم 

کلک های صورتم اینقدر درد داشته باشه انداختنش دیگه بعد از صورت و ابرو رفت سراغ گذاشتن چهل تا 

 .ماسک که احساس کردم صورتم خسته شد

و چند دقیقه پیش پرهام لباسا رو اورد و یه عده هم مثل قوم  دراز کشیده بودم و ماسک روی صورتم بود و

 .داشتن عکس میگرفتنمغول ریختن به لباسای ما تا ببینن اخه خودشون حاظر بودن و

 .برای ارایش هرکدوم رفتیم توی اتاق مخصوص و کار باز شروع شد
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د اینقدر قشنگ ارایشم کنه. دستامو با صدای ارایشگر چشمامو باز کردم و به اینه خیره شدم و اصال باورم نش

باال اوردم به ناخن های الک زده سفید طالییم نگاه کردم و لبخندی زدم. ابروهامو حالت قشنگی برداشته بود و 

چشم ، سایه مشکی ، طالیی ، سفید هارمونی جالبی با رنگ چشمای   قهوه ای کرده بود ، چشمام با اون خط

 .ز رنگسبز رنگ داشت و در اخر رژ قرم

  .موهامو که بلند بود موج دار کرد جلوم فرق کج گرفت مدل باز بود. و در اخر نیم تاج و تور وصل کر به موهام

  دستتون درد نکنه خیلی کارتون عالی بود _

  دستم دادلبخندی زد و لباسم رو

 .خودت قشنگ بودی عزیزم -

وشکل شده بودم. شنلمو دستم گرفتم و از اتاق رفتم لباسو با کمکش پوشیدم و باز به ایینه نگاه کردم خیلی خ

من دنیا هم اونجا دیدم هردو اومدن سمتم وبیرون ، صدای تق تق کفشام بلند شد ، به سالن که رسیدم تبسم و

  با ذوق نگاشون میکردم

 گذاشته بودن چون موهای خودش کوتاه بود.مصنوعی همتبسم هم موهاش مثل مال من بود ولی براش مو

 .هردو ارایش و لباسا و.. مثل هم بود و تنها فرقمون چشمامون بود

دنیاهم خیلی قشنگ شده بود توی اون لباس حریر ساده. بعضی ها برامون ارازوی خوشبختی کردن و بعضی 

  ها حسادت می کردن با صدای زنگ ارایشگاه شنلمو پوشیدم و کشیدم جلو صورتم

  هرمم اومد بیاین نکاشون کنید عروسای حسوددنیا با ذوق : داداشم اومد برادرشو

خندم گرفت داشت تالفی میکرد. صدای کل خاله ها و بقیه اومد و مارو بردن بیرون سالن. جلوم یه نفر باکفش 

براق قرار گرفت فهمیدم خودشه دست کل رو جلوم گرفت ، شنلمو عقب زدم و نگاهش کردم که توی کت 

  .شلوار مشکی چقدر جذاب بودو

  نگاه می کرد، لبخندی زدم گفتمهمب

  بریم؟ _

  به خودش اومد

  خاله : ماشالله عروسم چقدر قشنگ شده چشم حسود کور

  چقدر قشنگ شدی درست مثل ماه -
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  لبخند خجولی زدم که دستمو گرفت و برام در ماشین رو باز کرد

  پارت اخر

د نشست ، سر برگردوندم و از شیشه پایین گوشه لباس عروسم و گرفتم و نشستم توی ماشین و خودشم اوم

  .به امیر سالم کردم که اونم با سر جواب داد

 .و راه افتادیم سمت عکاسی و بعد سالن

  عروس خانم لطفا روی اون پله بشنید ، اقا داما شماهم کنارش بشنید -

 .کشت سر چهارتا عکسو بعد رفت سراغ ژست اخر به قول خودش که مارو  تکرار کردمهمون کارو

گذاشته بود روی چشمم این ژستو دوست دارم و خیلی قشنگ بود ، رهام پشت من ایستاده بود و دستاشو

 .منم دستامو گذاشتم روی دستشو خندیدمو

گرفتن و بعدم عکس های چهار نفری که من اخریشو بیشتر بعد از گرفتن عکس ما بیرون رفتیم و امیر تبسم 

  .پسندیدم

 .امیر و رهام پشت بهم بودن و من و تبسمم توی بغل شوهرامون

رهام سوار ماشینامون شدیم و حرکت به سمت سالن و توی ماشین اهنگ قشنگی درحال پخش بود و من و

 . م و کولر رو سمت صورتم گرفتمهردو چیزی نمیگفتیم. دست گل رز قرمزمو گذاشتم روی پاها

 دنیام با تو ی دفه چه جذاب شد

 واست مردن توی دل من باب شد

 عکس چشمات توی دل من

 قاب شد ای وای از دست تو

 دوست دارم دلبر شیرینم

 حالم خوبه پیش تو که میشینم

 دل میگیره تورو که نمیبینم

 ای وای از دست تو
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 ای داد از دلم آخه دل وامونده

 تو که جامونده این یعنی عشقپیش 

 ای داد از دلم آخه همه چیمی تو

 عشقو زندگیمی توو این یعنی عشق

 ای داد از دلم بین این همه آدم

 دلمو به تو دادم این یعنی عشق

 ای داد از دلم عاشقت شدم کم کم

 چه خبره توو قلبم این یعنی عشق

  «دلبرشیرین _ سینا درخشنده»

تامو گذاشتم توی دستاش و از ماشین پیاده شدم. امیر و تبسمم کنار ما اومدن و با به رهام نگاه کردم و دس

  .شادی بقیه سمت جایگاه حرکت کردیم و اون شب بهترین شب واسه من و بقیه بودکل وجیغ و

ه و بازهم عاقد اومد و اول تبسم و امیر و بعد مارو عقد کرد و من دائم شدم همسر مردی که کنارم بود.و حال

 .خیره به حلقه ای بودم که چند دقیقه پیش دستم کرد رهام

  با صدای عاقد به خودم اومدم

 .عروس خانم اینجارو امضا کنید -

  چشم _

  امضا زدم و رهامم امضا زد و رفت. خاله اومد کنارم

 عروس خانم وقته رقصه ها نمیخوای بلند شی ؟ -

  ا خاله ما تازه اومدیم _

  اخمی کرد

  مامان خاله نهبگو -

  چشم _
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  امیر : مامان کو خاله؟

  خاله : االن میاد

یهو اهنگی پخش شد و خاله مارو بلند کرد و برد وسط و شنلمونم در اوردیم و حاال رهام نگاه خیره اش به 

  .موهام و لباسم بود

 چیه ؟ _

  خندید

  تازه دیدمت -

 .گ رقصیدیمهمراه اهنگرفتیم واخمی کردم که حالت تانگو

  ا پس اون نگاه خیرت رو یادم نمیره عالیجناب _

*" 

  ا زشته _

  منو چرخوند که لباسم بیشتر بازشد و سوت و دست باال رفت

  رهام _

 جانم ؟ -

 خونه رو چرا نشونم ندادی؟ _

  چون سوپرایزه -

  باشه ولی بعدا برات دارم _

 ..خندید و چیزی نگفت

  .ماهم میز رو برامون جمع کردنه بودن سرجاشون وبعد از شام بود و همگی اومد

 .روی صندلی نشستم و موهامو فرستام عقب

  میگم من خسته شدم _

  تبسم : منم
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  امیر : اوه فعال زوده که

  چی چی زوده داداش ساعت از یک گذشته ها _

  رهام مداخله کرد

  فکر کنم دیگه اخرای جشنه -

  خداکنه من که خستم خواببم میاد _

 .هردوشون خندیدن و من و خواهرم با اخم نگاهشون کردیم

 .دیجی درخواست رقص داد و ماهم به اجبار دنیا رفتیم وسطصدای اهنگ دوباره بلند شد و

 دلربای من باش که جان از تو بگیرم

 بی تو قدمام جایی نمیرن

 «گرفتم و چرخیدمگوشی لباسم رو »

 تو نگاه من باش که دنیارو ببینم

 به من و چشم تو خیرن دنیا

 « برای راهام چشمکی زدم که ایستاده بود و من براش میرقصیدم ، با قسمت بعدی اهنگ اروم رفتم سمتش »

  عاشقانه بیا جانان من تو بمان

 دلبرانه بیا باران من تو بخوان

  بی بهانه بیا دنیای من تو ببار

 تازه کن جانم بر جان من تو ببار

  ن تو بمانعاشقانه بیا جانان م

 دلبرانه بیا باران من تو بخوان

  بی بهانه بیا دنیای من تو ببار

 تازه کن جانم بر جان من تو ببار
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 «حسین توکلی_ عاشقانه بیا »

جیغ هوا رفت و من غرق چرخیدم و از پشت بغلم کرد که دست و  دست راستمو توی دست چپش گذاشتم و

 .خوشی شدم

  دوسال بعد#

  ندو میوفتی ارتا _

  دنیا خنیدید و پسرو بغل کرد و کنار پرهام نشست

 تبسم اینا کجا موندن ؟ -

  از جام بلند شدم و گفتم

فکر کنم درگیر عسل باشن اخه وروجک نمیزاره لباس تنش کنن هواهم سرده ناسالمتی آذر ماهه ولی سرده  _

  هوا

  خندید و چیزی نگفت

  شم هم اون وروجکو بیدار کنم من میرم تا هم خودم حاظر _

 پرهام: راحت باش زن داداش

لبخندی زدم و از پله خونه باال رفتم و وارد اتاق دخترم شدم. چند روز دیگه تولد عسل بود و جالب اینجاست 

عسل روز تولد باباش امیر سه دی ماه دنیا اومده و دخترم پرستش هم روز تولد باباش هفتم مرداد ماه.. دو 

دگی خوبی داشتیم کنارهم و خدا همیشه هواسش بهمون هست و خداروشکر که زندگیم و همسرم و سال زن

 ..همه خوبن و سالم

و خیلی زود حرف زدن و راه   ناز نازوی من بیدار شده بود و مرداد ماه شده بود دوسالش اما چند جمله میگفت

 .شروع کرده بود از بس شیطونهرفتن رو

  بغلش کردم

 انی بیدار شدی قشنگم ، بریم حاظر شیم همراه خاله و عمو بریم بیرون ؟سالم مام _

  بغلم کرد

  ماما -
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  جانم پرستشم _

 «بابا کجاست» بابا تودان  -

  خندیدم *" و گفتم

  اماده شو بریم باباتم بیدار کنیم خوب؟ _

 .خندید و سرتکون داد ، میفهمید با اینکه سنش کم بود

اوردم و شلوارش و لباس سفید تنش کردم بعد لباس گرمشو تنش کردم که دور لباساشو از کمدش بیرون 

گردنش خز داشت و لباسشم تا روی زانوش بود موهای قشنگشو باز کذاشتم که همرنگ موهای باباش بود و 

 .کالهشو سرش کردم

و با دیدن ما لبخندش اماده از حمام بیرون اومد بغلش کردم و هردو وارد اتاق خواب شدیم که یهو رهام حاظر و

  عمیق شد

  عافیت باشه عزیزم _

 جلو اومد پیشونیمو بوسید

 مرسی خانمم ، پرستشش بابا چطوره؟ -

  لباشو اویزون کرد

 «نکردی» منو بوس نتلدی  -

  رهام بغلش کرد

  بیاین پایین خوب من برم فکر کنم امیر و تبسمم اومدن _

  سر تکون داد و منم بعد از حاظر شدن رفتم پایین و با دیدن تبسم لبخندم عمیق شد

  سالم عزیزم خوش اومدی _

  تبسم از کنار امیر بلند شد و اومد سمتم و بغلش کردم

  خوبی دوروز ندیدمت دلم برات تنگ شده -

  خندیدم و از خودم جداش کردم
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 سالم داداش خوبی ؟ اوضاع خوبه ؟ _

  امیر پارسال عمل قلب انجام داد و االن به لطف خدا خوبه

پرستش هم به جمعمون اضافه شدن و همگی اماده رفتن به کنسرت شدیم با مامان و بابا ها که رهام و

 .خودشون میومدن

  پرستشو بغل کردم و دست رهامم گرفتم

 ..وی کنسرتعسل و ارتا هم بغل ماماناشون بودن و رفتیم سمت ماشینا و پیش به س

**** 

 : با خستگی کش قوسی به بدنم دادم و مطلب اخر رو توی لپ تاپم نوشتم

 ..کیساس یعنی شاید...یک واژه اسپانیایی که برای من خیلی معناها داشت این شاید ها

برادرم  شابد اگرشاید اگه پدرم از اول بیماریش رو گفته بود ما زندگی بهتری داشتیم..شاید اگه مادرم زنده بود و

  .خدا خواسته و زندگی اینجوری شد  برایم برادری میکرد زندگی گذشته من بهتر بود ولی شاید

 .من کنار رهام و خواهرم کنار امیر نبوداگه اون شب بارونی دنیا رو نمیدیدم شاید سرنوشتم این نبود و

 ..ه هایمنداشتولی با تمام این شاید های ذهنم خداروشکر میکنم برای همه داشته و

  پایان

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 

 رمان کالف
 رمان الالیی برکه

 رمان نسل کرگدن

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%81/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%da%af%d8%af%d9%86/
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 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر هایتان در 

 بگیرید. قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 پیشنهاد می شود
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